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„Nagy merészség kell ahhoz, hogy látva
a világot a maga kopott dicsőségében,
mégis szeressük.”

– AZ ESZMÉNYI FÉRJ

Ezt a könyvet kutyámnak, Lesternek ajánlom,
aki a szivárványhídon túl vár rám.
Köszönöm, hogy hűséges írótársam és
barátom voltál. Gyönyörű lelkedtől sokkal
jobb hely lett a világ. A mami örökké szeretni
fog.
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előhang

STONE PETTY JÁRŐRNEK elcseszett napja volt.
Az egész egy áramszünettel kezdődött, ami kinyírta
az ébresztőjét, ezért elkésett. Rühellte a trehányság
minden formáját, ám annál inkább szerette a
reggeli rutint, ami felkészítette az előtte álló napra.
Forró kávé cukor nélkül. Vajas pirítós igazi
szalonnával, nem ám valami zsír- és ízmentes
vacakkal. Egy kis újságolvasás, egy gyors zuhany –
mindez szépen, ráérősen.

Ezzel szemben most rohamtempóban
tisztálkodott, magára kapta a ruháit, ki kellett
hagynia a fentieket, és arra a borzalomra
fanyalodott, amit az őrsön kávénak csúfoltak.
Hivatalosan még szolgálatba se lépett, de máris fel
kellett tartóztatnia egy hormonoktól fűtött tizenéves
gyorshajtót, és megértetnie vele, hogy az
egyenruhásoknak nem szokás visszabeszélni.

Órák óta járőrözött már, amikor tudatosulni
kezdett benne az ocsmány bűz. Lehúzódott a
kocsival, és próbált nem öklendezni, amikor a
csomagtartóban, takaros kis papírzacskóban nagy
adag kutyaszart talált. A szemetek! Nyilván
unalmasan telt az éjszakai műszak, ezért az egyik
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kollégája úgy döntött, felpezsdíti kicsit a dolgokat –
s egyúttal meghúzkodja az oroszlán bajszát. Szerette
a munkáját, de néha a legszívesebben a társait
vágta volna sittre. Az unalom a rendőr legnagyobb
ellensége, ami sokszor arra ösztönzi, hogy
elszórakoztassa magát. S ezúttal neki jutott az
áldozat szerepe.

A bosszút tervezgetve kidobta a szemetet, és úgy
döntött, passzolja az ebédet – amikor is ráhajtott
egy törött üvegre, ami kilyukasztotta a gumiját.

Ekkor eszmélt rá, hogy a sors összeesküdött
ellene. Kétségbeesetten próbált leszokni a
dohányzásról, de szinte már attól elalélt, ha csak
belegondolt, ahogy az áldott füst megtölti a tüdejét.
Vett egy nagy levegőt, s próbált a karján viselt
nikotintapaszra koncentrálni, ami bőven
megdolgozott a pénzéért. Nincs rá szüksége. Nélküle
is elég erős. Képes legyűrni ezt az átkos függőséget,
még ha annyira szereti is, hogy bármi más helyett
képes lenne a dohányzást választani.

A szörnyű vágyakozás lassan elmúlt. Helyes. A
legjobb, amit tehet, ha elfoglalja és próbálja nem
felhúzni magát, amíg valahogy túléli a napot.
Kereket cserélt, közben kiszakította a nadrágját, és
alaposan megizzadt. Egy napra feltámadt az
októberi indián nyár, ő meg persze hosszú ujjú
inget vett fel. Veríték gyöngyözött a homlokán és a
karján, és másra sem vágyott, csak egy második
zuhanyra. Csúcsra jártak az idegei, de összeszorított
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foggal megfogadta, hogy nem veszíti el a türelmét.
A harag mindig rossz tanácsadó. Mint valami lefelé
robogó hullámvasút, úgy repíti a katasztrófa felé.
Szoros pórázon kell tartania, ha ki akarja húzni a
nap végéig.

Csak nyugi.
A társa kivette a délelőttöt, de egy órán belül fel

kell vennie valahol. Devine mindig megnyugtatta
könnyed modorával. Jól passzoltak egymáshoz, és
elég régóta járőröztek együtt ahhoz, hogy a
barátjának tekintse.

Alig ült vissza a járőrautóba, amikor életre kelt
a rádió.

– Negyvenhármas járőr. Feltételezett tettlegesség
a Sycamore Street kettőben.

Stone kézbe vette a mikrofont.
– Negyvenhármas járőr úton van.
– Erősítés szükséges. Devine járőr már elindult.
– Vettem.
Besorolt a forgalomba, és a ház felé indult. A

családon belüli erőszak minden esetben két járőr
jelenlétét követelte meg, amit Stone be is tartott.
Noha ez volt az érzékeny pontja, társával jól hozták
a rossz zsaru/jó zsaru párost. Devine
mozisztárkülseje remekül passzolt az ő fenyegető
megjelenéséhez.

Elhagyta a főutcát, és élvezte a kisvárosi légkört
és a folyóra nyíló panorámát. Verily kicsit
eklektikusnak tűnt számára önjelölt utcai
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művészeivel és kávézóival, bioételeket és
kézművesruhákat kínáló üzleteivel, de valami fura
okból így is vonzotta. Azon tűnődött, milyen érzés
lenne tényleg idetartozni. Összeszedettnek lenni.
Nyugisnak és boldognak.

Nem küzdeni tovább ezzel az érzéssel, ezzel a
sötéten dagadozó haraggal – csak kilépni a fénybe.

Összeráncolt homlokkal fogadta a költői képet,
majd ismét a helyzetre koncentrált. Elérte a
Sycamore-t.

Lehúzódott a közelben, és felmérte a környéket.
Nem ácsorogtak odakint kotnyeles szomszédok, de
ez nem azt jelentette, hogy nem figyelnek a
függönyök mögül. Az órájára pillantott. Devine
bármelyik percben itt lehet. Kiszállt a kocsiból, s
miközben megkerülte a házat, a fülét hegyezte az
árulkodó hangokra.

A fehér, viktoriánus stílusú ház kissé lelakottnak
tűnt – hámló festék, csorba lépcsők, megereszkedett
tornác. Az ablakot nem sűrűn moshatták le,
azonban feltűnt, hogy a takaros kis konyhakertben
nyoma sincs gaznak. Valaki nagyon odafigyelt erre.
A felhajtón szebb napokat látott rózsaszínű kis
bicikli hevert, színes szalagokkal a kormányán.
Fojtott sírást hallott. Megfeszültek az izmai.

– Ne!
A női sikolytól megdermedt a vére. Egy félig

nyitott ablakon át éles csörömpölés hallatszott,
majd egy gyerekhang is bekapcsolódott a
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sikoltozásba.
– Te ribanc!
Az ajtóhoz rohant. Dörömbölni kezdett.
– Kinyitni! Rendőrség!
Újabb robaj. Megragadta az adóvevőt.
– Behatolok a Sycamore kettő területére. Várom

az erősítést. – Devine nélkül kell közbelépnie. A
tettlegességnek a gyanúja is elég a behatoláshoz.

Megtette.
Az ajtó nyitva volt, ő pedig berontott.
Az elé táruló jelenet igazolta legszörnyűbb

félelmeit.
A nagydarab, farmeres, csupasz mellkasú fickó a

szart is kiverte a nőből, alighanem a feleségéből,
aki a sarokba szorult, és felemelt kézzel próbált
védekezni a záporozó ütések ellen. Kétségbeesett
sikolyai visszhangot vertek a házban, Stone-t
mégsem ez borította ki.

Hanem a gyerek.
Az öt év körüli kislány sírva csimpaszkodott az

apja lábába, úgy könyörgött, hogy ne bántsa a
mamit. Kis híján odaért, hogy megragadja és
biztonságba helyezze kicsit, ahol a seggfej nem
bánthatja – de elkésett.

A fickó felhagyott az asszony ütlegelésével,
elfordult, és felkapta a gyereket.

Azután áthajította a szobán.
A kislány tompa puffanással csapódott a falnak,

majd ernyedten elterült a padlón, akár egy
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rongybaba. Selymes szőke haja az arcába hullott.
Nem mozdult.

Mintha lassított felvételen nézte volna. Épp elég
szarságot látott már, hogy tudja: ilyenkor
mindennél fontosabb, hogy megőrizze a nyugalmát,
és hívja a mentőket. Kezelje a helyzetet, és
megvédje a védteleneket. Ez a rutin a legtöbbször
magától beugrott.

Most azonban egy másik helyen és másik időben
találta magát, ahol a vörös köd leereszkedett rá, és
mindent elborított.

Egyetlen gyors mozdulattal megragadta a férfit.
A pillanat törtrészére még látta meglepett, vérben
forgó szemét és karmokként görbülő ujjait, ahogyan
próbálta lefejteni magáról, miközben újra
felharsant a sikoltozás.

Azután csak ütötte. És ütötte. És ütötte.
A férfi a földre rogyott, de akkor se hagyta abba.

Minden erejét beleadta, minden érzelmét, minden
elfojtott indulatát, hogy megbüntesse a
szörnyeteget, aki védtelen nőkre támad – és élvezte
minden pillanatát.

Nem tudta, mennyi idő telt el. Aztán elrángatták.
Szirénázás töltötte be a levegőt, közben Devine a
vállánál fogva rázta, a nevét ismételgette, próbálta
magára vonni a figyelmét. Mentősök rontottak be,
kiáltások harsantak, s amikor Stone Petty végül
magához tért, rádöbbent, hogy már késő.

A baj már megtörtént.
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Igen. Mindent egybevetve tényleg elcseszett
napja volt.
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egy

ARILYN MEADOWS VÉGIGNÉZETT a vidám kis házon–
immár az új otthonán. Félig nyitott kartondobozok,
halmokban heverő ruhák, továbbá két ideiglenesen
örökbe fogadott kutyája, Lenny és Mike, amint
egyetlen méregdrága cipőjén marakodnak. A
skarlátvörös, tűsarkú szandálon. Amit a múlt
hónapban vett, hogy meglepje a szerelmét.

A férfi meg is lepődött.
Hát még ő, amikor rajtakapta az egyik

tanítványával.
A fekete-fehér terrierkeverékek a padlón

hemperegve vetélkedtek, kié legyen az első
harapás. Új szerzeményei lelógó fülükkel és a
pofájukat átszelő fehér csíkokkal egyszerűen túl
aranyosak voltak az élethez – s épp emiatt túl sok
mindent úsztak meg büntetlenül. Szóra nyitotta
száját, hogy megfegyelmezze őket, de meggondolta
magát. Oké, neveletlenek, de hát olyan jó nézni,
ahogy szétkapják azt a cipőt! Úgysem húzza fel
többé, mert csak eszébe juttatná azt a kínos
pillanatot. Legalább Lenny és Mike bűnös örömét
leli benne.

Meglepte ez a mélyben felizzó harag, holott
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mindig a nyugalmat, a kedvességet és a világban
lappangó harmóniát kereste. Az előző héten akár
még az újságba is betetethette volna, hogy rátalált a
lelki békére, ezért nem is lehetne boldogabb.

De nem ezen a héten.
Elgyötört sóhajjal nekiállt felakasztani a ruháit.

Az organikus pamut és vászon könnyedén
gyűrődött, pláne szárítógép nélkül. Végigsimított
tenyerével a puha anyagokon, ahogy takarosan
elhelyezte őket a szekrényben. Legalább ezek jó
helyen vannak. Amikor a régi lakásáról kiderült,
hogy penészes, miután heteken át küzdött a régi
elektromos hálózattal és az eldurrant vezetékekkel,
a barátnője, Genevieve MacKenzie felajánlotta
neki, hogy kibérelheti kis otthonát. Hála a
Mindenhatónak, Gen megtalálta igaz szerelmét,
Wolfe-ot, akivel már össze is költözött, ám ami
ennél is jobb: ráhagyta a lakását. Így még közelebb
került a munkahelyéhez és a másik barátnőjéhez,
Kate-hez, akivel együtt dolgozott a Társszerzők
párkereső ügynökségnél.

Próbált a pozitív fordulatra koncentrálni, hogy
talált egy remek helyet, ahová befogadhatja az
elárvult állatokat is, de a rutinszerű megközelítés
ezúttal csődöt mondott. A harag után depresszió
fenyegette, akár egy közelgő vihar fojtott morajlása.
Basszus, most is Cape Mayben kellene lennie, egy
romantikus kis légyotton. Szeretkeznie kellene,
végre helyre tenni viharos kapcsolatukat. Az öt éve
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tartó húzd meg, ereszd meg után hallania kellene
azokat a varázslatos szavakat.

Te vagy az igazi.
Akkor összeházasodhatnának, talán családot is

alapíthatnának. Együtt tanítanák a jógát és
keresnék a magasabb rendű harmóniát, miközben
kendőzetlen szívvel és lélekkel szeretik egymást.

Ujjai a várakozástól görcsösen belemélyedtek a
krémszínű blúz finom kelméjébe. Ám amikor
rányitott a férfira, az egész élete összeomlott.

A nő a padlón térdelt, pucsított, magasba emelve
csupasz fenékét. A szerelme hátulról döngette, hosszú
sötét haja a hátára omlott, és a nő derekát
markolászta, miközben ki-be járt benne, hogy kéjes
nyögdécselése nyomán elégedett morgások törjenek
fel belőle.

A nő felsikoltott. A férfi nevetett, felemelte a kezét,
és lecsapott csupasz fenekére. A nő feljajdult. Azután
újra és újra ezt tette vele, amíg a feneke ki nem
vörösödött, és a nő sikoltozva el nem élvezett…

Arilyn elfordult a szekrénytől, és ökölbe szorított
kézzel megdörzsölte a szemét. A kép beleégett a
retinájába.

Vele sosem szeretkezett így, ilyen erőszakos
módon, sosem élte ki a mocskos kis vágyait. Vele a
tantrikus szexet gyakorolta: lassú mozdulatok, mély
átélés, fokozatos közeledés a szellemi és testi
kielégülés felé. Számtalan helyen szeretkeztek, de
mindig tudatosan, csendesen, mély kielégüléssel.
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Mintha közös fohászban forrnának össze. A férfit
sosem ragadta el a hév, és őt sem lovalta eszelős
orgazmusokba.

Sosem felejti el az arcát – azt a féktelen
gyönyört, mintha olyasmit kapott volna, amit tőle
hiába várt. Mindvégig erre vágyott? Úgy gondolta,
nem lenne képes megadni neki ezt a kielégülést?
Nem tudna mit kezdeni a már-már erőszakos
birtoklási vággyal, ezzel a primitív szexuális
ösztönnel?

Borzongva pakolta ki a kristályokat és
meditációs kellékeket. Mióta is mentegette a férfit,
amiért nem képes elköteleződni mellette? Ó, igen,
elvonultan és konvenciók nélkül járta a maga
spirituális útját, nem törődött a társasági
szerepekkel vagy a szexuális elvárásokkal – épp ezt
szerette benne. Hasonló volt a világnézetük,
mindketten változtatni akartak a dolgokon.
Munkamániásként mindig elhivatottan segített
másoknak az útkeresésben – talán ezért is félt
elkötelezni magát egy hosszú távú kapcsolat
mellett. Ő pedig nem akart követelőzni, sem arra
kényszeríteni, hogy mondjon le szeretett
hivatásáról.

Igen, évek teltek el, mialatt a háttérben
rejtőzködött; mialatt a férfi következetesen
ellenállt, hogy bemutassa a barátainak és a
családjának; mialatt csak röpke légyottokon
találkoztak, mintha tiltott viszonyt folytatnának –
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de végre ultimátumot adott neki. A tudat, hogy
barátai még a férfi nevét sem tudják, bizsergető kis
titokból megalázó és árulkodó ténnyé silányult.

Rövidesen betölti a harmincat. Állandóságra
vágyott, és esélyre, hogy saját családja legyen.
Olyan nagy kérés ez? Nem akarta a férfit korlátok
közé szorítani, csak vele együtt növekedni és
változni. Az első félrelépése után felülemelkedett a
dolgon, hogy újra bízhasson benne. Elvégre
bocsánatot kért, és megvallotta a félelmét, hogy a
szerelem elhomályosítja előtte a spirituális célt.
Megfogadta, hogy soha többé nem csalja meg. Mint
a Társszerzők párkereső iroda házi dilidokija, az
ügyfeleinek is számtalanszor elmondta, hogy fél
szívvel nem lehet fenntartani egy kapcsolatot, így
hát teljes szívéből megbocsátott.

A dolgok valóban megváltoztak. Néhány
hónapig boldogan éltek, a férfi még abba is
belement, hogy találkozzon a családjával.

Ismét rátört a megalázottság érzése. A kristályok
megremegtek a kezében. Mélyen beszívta a levegőt,
próbálta elnyelni a gyógyító energiákat, amelyek
oldották a kínzó feszültséget. Milyen hülye volt!
Most is maga előtt látta az arcát, amikor benyitott,
és a férfi rámeredt.

Az a gyönyörű sötét szempár elkerekedett a
döbbenettől. Tekintete végigsiklott imádott arcán:
ívelt szemöldökén, hosszú, éles metszésű orrán,
szögletes állán. A férfi meredten nézte, nem mozdult,
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nem szólt, míg a hallgatástól már dühös kis
lökéshullámok lüktettek a levegőben.

– Arilyn.
Megborzongott, ahogyan a neve elhagyta a férfi

ajkát. A dallamosan zengő hang szinte hipnotizálta,
jógaórán éppúgy, mint a hálószobában. A fájdalom
hullámokban tört rá, és másra sem vágyott, csak
hogy összekucorodjon az ágyában. De csak állt, mint
egy idióta, várta a férfi mondandóját.

– Sajnálom, Arilyn. – A gyásztól és veszteségtől
elmélyült a hangja. Tekintetéből sütött a szomorúság.
– Megszegtem az ígéretemet. A testem gyenge, de a
szívem még mindig érted dobog. Mindig is így lesz.
Muszáj megbocsátanod nekem.

Nem. Élete végéig nem felejti el, ahogyan morgott,
és beleélvezett egy másik nő testébe. Öt év óta először
végre sikerült rázárnia a fedelet az érzéseire. Soha
többé nem engedi, hogy visszaszivárogjanak a szívébe
vagy az életébe. Talán sokszor lecsukta már ezt a
dobozt, de sosem zárta rá a lakatot.

A kis kattanás pisztolylövésként visszhangzott a
fülében.

Ezúttal tényleg vége.
Szíve összetöpörödött a mellében, és egyetlen

csepp könnye sem maradt. Semmi más nem maradt,
csak a megkérgesedett héj és a perzselő üresség, amit
már sosem tölthet be.

Utoljára nézett végig a férfin, akit olyannyira
szeretett. Hangja úgy tört elő, mint egy téli vihar
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szele. Fagyosan. Könyörtelenül.
Holtan.
– Vége. Ne hívj, ne üzenj, és soha többé ne keress.
Letette az ametisztet a kandalló mellé, majd

nekiállt berendezni a meditációs sarkot. Lenny és
Mike elpilledve hevert a padlón. A vörös pántok
cafatai és a megrágcsált cipősarkak a pusztulás
dicső mementóiként hevertek körülöttük. Irigyelte
őket, miközben érzelmei úgy bugyogtak a lelke
mélyén, mint egy boszorkány üstjében. Talán az
astanga embert próbáló gyakorlatai segítettek
kiizzadni őket. Tanulmányozta az előtte sorakozó
kristályokat, míg végül egy sötétvörös követ
választott. Gránát kell ide. Az segít kordában tartani
a túlzott érzelmi reakciókat.

Felfűzte egy zsinegre, és a nyakába akasztotta.
Talán a munka helyrehozza. Lefoglalja magát. Két
hetet áldozott a gyászra, most már ideje másra
összpontosítani. Rendet tenni a kis házban, elültetni
a gyógynövényeket, támogatókat szerezni a
kutyamenhelynek, csiszolgatni a Társszerzők új
számítógépes programját. Amióta kilépett volt
szerelmének jógaköréből, a tanítványai folyton azt
kérdezgetik, hol tanít. Talán bérelhetne helyet a
tűzoltóságon. Miért a tanítványai szenvedjenek,
amiért soha többé nem hajlandó betenni a lábát a
Csakra jógastúdióba?

Elhelyezte a nagy, duci lila párnát a szőttes
közepén, majd elrendezte körülötte a különféle
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gyertyákat. A kis sarkot két bambuszparavánnal
kerítette el a bámészok és a kiskutyák elől. A
füstölők a kerek asztalra kerültek, miután Lenny
láthatóan jobban szerette őket, mint a neki vásárolt
organikus jutalomfalatkákat. Semmi sem
hasonlítható a tömjénes kutyagumihoz. Az dobja
csak fel igazán az állatorvos napját.

Végül elkészült a saját kis szentélyével.
Halomba rakta a meditációs CD-ket az ősrégi
lejátszó mellett, bár meditáció közben nem
szívesen viselt fejhallgatót. Felkelt, hogy előássa a
gyufát és a szárított zsályát. Ez az utolsó feladat
vacsora előtt. Valahányszor új helyre költözik,
kifüstöli a régi emlékeket, hogy tiszta lappal
indítson.

Isten a megmondhatója, mennyire ráfér.
Elszorult a torka, ahogy meggyújtotta a zsályát.

Immár valamennyi barátnője biztos lábakon álló,
egészséges kapcsolatban élt, ami csakis házasságba
torkollhatott. Egyedül ő maradt pártában – nem
csoda, ha irigykedik. Rá mikor kerül sor? Egész
életében keményen küzdött azért, hogy jó emberré
váljon, nyitott legyen az emberi kapcsolatokra, és
tiszta örömöt sugározzon mások felé. Basszus, míg a
többiek partikon vonaglottak, önző vágyaikat
hajszolták, és átadták magukat a legprimitívebb
ösztöneiknek, addig ő azért hajtott, hogy önmagát
formálja. Mindent megtett. Mindent helyesen tett.

Vagy nem?

19



Hát nem. Élete legszebb éveit pazarolta el
valakire, aki spirituális útkeresés ürügyén
folyamatosan hazudott neki, és manipulálta. Lehet,
hogy teljesen félreismerte önmagát? Mégiscsak egy
lökött hippi, aki semmit sem ért a világból? Méltó-e
egyáltalán a szerelemre, amiről álmodozik, s amit
a barátai már mind megtaláltak?

Dühödten pislogta ki könnyeit, hogy tisztábban
lásson. Elég. Kezd hisztis és röhejes lenni.
Nagyszerű, kielégítő élete van, tele célokkal és
olyan emberekkel, akik törődnek vele. Levegőbe
emelte a zsályaköteget, behunyta a szemét, s szinte
látta maga előtt, hogy új otthona megtelik
szeretettel, békével és fénnyel. A füst kis
pamacsokban szállt fel, ahogy szobáról szobára
haladt, beleértve a gardróbot és a fürdőszobát,
különös tekintettel a hálóra és a konyhára, ahol a
legintenzívebb érzések fejeződtek ki.

Miután megtisztította a házat, elfújta a lángot, és
kitette a gyógynövényes cserepeket az
ablakpárkányra, hogy érje őket a fény, azután
elővette a hűtőből a lakásszentelőre tartogatott bort.
Ma este megérdemel egy kis alkoholt. Jól passzol
majd a vegaburgerhez és párolt endíviához. Előbb
befejezi az ászanát, csinál egy kis pránát, azután
eszik. Holnap mindent más színben lát majd.
Erősebb lesz. Békésebb. Visszanyeri az önuralmát.

Egy pillanatig se kételkedett ebben.
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kettő

– VAN EGY KIS GOND, PETTY.
Stone a viharvert széken ült, és próbált
közönyösnek tűnni. Amikor a főnök behívta, és
becsukta az ajtót, már tudta, hogy szarban van. A
kérdés csak az, hogy meddig ér.

Az incidens óta erről pusmogtak, vég nélkül
faggatták, ítélkeztek a múltja alapján. Devine
mögötte állt, és tagadta, hogy ok nélkül esett volna a
férjnek. Önvédelemre hivatkozott. Természetesen a
vér, a sebek, a kis híján bekövetkező agyrázkódás is
ezt támasztotta alá. Úgy tűnt, a súlyos bántalmazás
tényének és a gyermeknek köszönhetően, aki a
kórházban kötött ki, nem emelnek vádat ellene.

A kislányt azóta kiengedték, és az anyjával
együtt valamelyik védett szállásra került.

Alapjában véve durván felfújták az incidenst.
Csak mert nem várta meg Devine-t, és kijött a
béketűrésből.

Will Williams rendőrfőnök – más néven Vili, a
Pöcs – zord pillantást vetett rá az asztalán
tornyosuló iratok, pizzásdobozok és üres Dr. Pepper
papírpoharak mögül. Rühellte a papírmunkát, a
belső vizsgálatokat, általában véve bármit, ami

21



foltot hagyhat a kis verilyi rendőrőrs becsületén.
Stone mostanáig nem adott okot a neheztelésére,
főként azért, mert Devine mellett dolgozott, akire
úgy tekintett, mint az őrs üdvöskéjére. Az ő
társaként még Stone is egyre elfogadhatóbbnak
tűnt.

– Sajnálom, főnök. – Halk és tisztelettudó hangon
beszélt. – Tudom, hogy elcsesztem, de az a szarevő
kis híján megölte a lányát. Tennem kellett valamit.

– Ó, épp eleget tett, maga faszkalap. Van fogalma
róla, mi történne, ha az a barom beperelne minket?
Címoldalra kerülnénk. Rendőrségi túlkapás, meg a
többi. Lehúznának a klotyón. Érti egyáltalán, amit
mondok?

– Értem, uram. Többé nem fog előfordulni.
– Az egyszer biztos. – Williams megdörzsölte a

homlokát, amitől Stone-nak összeszorult a gyomra.
Szájkaratéra készült, esetleg felfüggesztésre, de ez
egyre komolyabbnak tűnt. Mihez kezd, ha kirúgják?
Elfojtotta a feltörni készülő pánikot. Ez nem
fordulhat elő. Mindent megtesz, csak maradhasson.
– Nézze, Petty, maga jó zsaru. Alapos, kemény.
Továbbra is azt hiszem, hogy jó helyen van itt. A
srácok is kedvelik, de a dührohamai a frászt hozzák
rám. Ezért kellett eljönnie abból a másik körzetből
is. Nem akarom, hogy itt folytassa.

– Már egy éve vagyok itt, uram, és nem volt
semmi gond.

– Egyetlen incidens elég ahhoz, hogy ezt
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feledtesse. Ha itt akar maradni, annak feltételei
vannak.

Stone megkönnyebbülten elernyedt. Oké, ezzel
meg tud birkózni. Rácsapnak a kezére, elküldik egy
agyturkászhoz, esetleg kényszerszabira. Önként és
dalolva megcsinál bármit, ha a főnöknek az kell,
hogy bízzon benne.

– Hogyne. Mindenre hajlandó vagyok, amit csak
szükségesnek tart.

Williams örömtelenül felnevetett.
– Nagyon remélem. Először is hathetes

indulatkezelési tréningre küldöm. – Előhúzott
néhány lapot egy dossziéból, és ledobta az asztalra.
– Két hétre felfüggesztem. Devine már tud
mindenről. A társa marad, miután visszatért, de ő
lesz a főnök kettejük közül.

Stone összerezzent. Nem szívesen játszik
másodhegedűst, de a francba is, lenyeli a békát. Két
teljes hét munka nélkül – ez még ijesztőbbnek tűnik,
de nincs választása. Na, de indulatkezelés? Ez totál
új. Felkapta a papírlapot, és átfutotta.

– Ne higgye, hogy csak eljár, és végigsumákolja
az órákat. Azt mondják, a csaj iszonyú következetes,
és rendhagyó terápiás módszereket használ. Emberi
nyelvre lefordítva: orbitális szívás lesz.

Személyes tanácsadás? Jóga? Azt már nem! Mi
köze az indulatkezeléshez a jógának? Vagy a
jótékonyságnak és a közhasznú munkának? A
meditációnak? Úgy zakatolt a szíve, hogy egész
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testében megizzadt. Bassza meg, tényleg arra
kényszerítik, hogy törökülésben meditáljon, és
Buddha nevét kántálja? Ez nem olyan, mintha
lefeküdne egy kanapéra, és kamuzna az érzéseiről.
Akkor már inkább nyári táborba megy, ahol egy
sorozatgyilkos kinyír mindenkit, aki az útjába
kerül.

Ja. Isten legyen irgalmas hozzá.
Williams úgy meredt rá, mintha kirohanásra, de

legalábbis heves tiltakozásra számítana. Stone
visszanyelte jogos haragját, amiért be akarják
idomítani, mint egy istenverte pónit. A munkája az
élete.

Nélküle semmije se marad.
– Rendben. Megcsinálom.
– Írásba kell adnia.
Dühös pillantást vetett a főnökére, de felkapta a

tollat, és aláfirkantotta a nevét. Mintha lenne más
választása. Williams láthatóan meglepődött, hogy
ilyen könnyen beadta a derekát.

– Hétfőn kezd. Vegye ki a hétvégét, tegyen rendet
a fejében.

– Ki vezeti a foglalkozásokat? – kérdezte.
– Meadows. Arilyn Meadows. Egy párkereső

ügynökség, a Társszerzők egyik tulajdonosa, de
privát tanácsadást és indulatkezelést is végez,
amellett jógaoktató.

Szuper. Hát innét ez a sok baromság. A név
ismerősen csengett, de hiába próbált
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visszaemlékezni, hol hallotta. Csak azt tudta
biztosan, hogy valahonnét ismeri.

– Szóval, dióhéjban: kapja össze magát, és ne
adjon okot rá, hogy kirúgjam. Oké, most pedig
tűnjön a szemem elől!

– Igen, uram.
Miután elhagyta az irodát, leállt beszélgetni

néhány kollégájával, aki a büntetéséről faggatta. A
legtöbben mellette álltak. Ami jó. Már elérte az
asztalát, amikor végre kapcsolt. Megdermedt.

Arilyn Meadows.
A nyár folyamán találkoztak egy perpatvar

kapcsán, ami az egyik barátnőjét érintette. Magas,
karcsú csaj. Derékig érő vörösesszőke haj,
smaragdzöld szempár.

Meg a legidegesítőbb természetű lény a világon.
Szájalós, csípős, fennhéjázó. Kioktatta a

dohányzás ártalmairól; azzal vádolta, hogy
elhanyagolja a munkáját; még a hülye közhelyet is
a fejéhez vágta, hogy fánkot zabál. Az őrületbe
kergette, a teste azonban az első pillanattól más
véleményen volt. Különös és heves vonzalom
támadt benne, amint összeakadt a tekintetük.
Ösztönös vágyat érzett, hogy mindenféléket tegyen
vele.

Mindenféle gyönyörű mocsokságot.
Volt valami abban az eleven zöld szemben.

Rejtett titkok várták, hogy felszínre hozza őket.
Vágyakozást látott, hogy megadásra bírja.
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Kész elmebaj.
Nem lehet ép, ha merevedése van egy

istenkomplexusban szenvedő hippitől. A
gondolattól, hogy hat teljes hétig össze lesz zárva
vele, kis híján meggondolta magát. Visszamegy a
főnök irodájába, és nemet mond.

Kis híján.
Csakhogy nem maradt választása. A

nikotintapasz viszketni kezdett a karján. Most aztán
tényleg mindennél jobban vágyott egy jó cigire. Az
utolsó centjét odaadta volna egyetlen szippantásért,
de csak a fogát csikorgatta, és előhúzta az
összegyűrt Marlboro-dobozt, amit az ilyen
alkalmakra tartogatott. Bedugta az orrát a
csomagba, és mélyen beszippantotta az illatát. A
dohány alig érezhető aromája valamelyest
enyhítette a tüneteket. Nem törődött a munkatársai
beszólásaival és röhögésével, csak összeszedte
magát, és eltette a dobozt a következő ilyen
alkalomra. Talán hiányzik a cigi, de közeledik a
negyvenhez, és imádja a telített zsírsavakat, a vörös
húst, a cukrot – az egészségügyi kockázatok
állatorvosi lova, a korai szívroham kockázatának
élő példája. Ráadásul mélyen megvet minden
emberi gyengeséget.

Felkapta a kulcsait, és kimasírozott az őrsről.
Várt rá egy jótét lélek, akinek halványlila fogalma
sem lehetett arról, miken kell keresztülmennie egy
zsarunak – ezzel együtt nem maradt választása.
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Nem maradt más, mint felcsatolni a vértet, és
fogadni a csapást. A testi vonzalom pedig mit sem
jelent – elég lesz néhány óra a csaj társaságában,
hogy örökre kigyógyuljon belőle. Szépen
beleegyezik a feltételeibe, végigcsinálja a terápiát,
azután visszatér a munkájához és az életéhez.

Gond egy szál se.

– EZÉRT BEPERELEM.
Arilyn elfojtotta gúnyos mosolyát. Nehéz eset ült
vele szemben – az intimitástól rettegő, rossz
modorú, hamisítatlan macsó –, ennek ellenére hitt
abban, hogy minden ügyfél megérdemli a létező
összes támogatást, amivel végül rátalálhat egy
egészséges kapcsolatra. Miután indulatkezeléssel is
foglalkozott, pontosan tudta, hogyan fogadja az
ilyen kihívásokat.

– Sajnálom, Ben. Miért nem mondja el, hogy mi a
probléma?

A férfi résnyire szűkült szemmel hajolt előre.
– Azt mondta, nem ártana kedvesebbnek és

megértőbbnek lennem. Azt mondta, flegmasággal
nem érek célt. Ismerősen hangzik?

Arilyn rendületlenül mosolygott.
– Igen, így is van. Ahelyett, hogy folyton az egóját

villogtatná, nyugodtan lehet egy kicsit érzékenyebb
és kedvesebb a nőkhöz. Csak így találhat rá egy
kielégítő és tartós kapcsolatra.

– Baromság. – A férfi a megereszkedett arcával
és lógó fülével leginkább buldogra emlékeztette.
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Ehhez társult a bivalynyi termet, minthogy
megszállottként gyúrt, valamint a tömött szőke haj,
valóságos sörény. Leginkább mégis a modorát
találta ellenszenvesnek. Egy ideje már dolgoztak
ezen.

– Miért baromság? – kérdezte nyugodt hangon,
miközben belevájta körmeit a szék párnázott
karfájába, és hosszan beszívta a levegőt. A fickó
tényleg kiborítja. Nagyon nem jó jel, hogy a
legszívesebben leüvöltené a fejét, nem pedig
segítene megoldani a gondjait. Oké, belégzés,
kilégzés.

– Próbáltam, oké? A hétvégén a bárban
találkoztam egy lánnyal. A szokásos szöveg helyett
azzal indítottam, hogy bemutatkoztam.
Odafigyeltem rá. Fizettem mindent, amit ivott.
Azután, amikor elhívtam randizni, szépen nemet
mondott. Közölte, hogy azt szereti, ha egy pasi
irányít, ezért úgysem illenénk össze. Tisztára
beledöngölt a padlóba. Maga és a hülye tanácsai…

Arilyn mosolya egy pillanatra megbicsaklott.
Hülye, mi? Talán inkább ő a hülye, ha azt hiszi,
hogy bármelyik értelmes lány vevő a szar
szövegére.

– Nyilván nem ő volt az igazi, Ben. Talán csak
egyéjszakás kalandot keresett, nem igazi
kapcsolatot.

– Én is azt kerestem! Oké, végeztem! Végeztem a
tanácsadással és a számítógépes tesztekkel, hogy
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végre beszuszakoljanak egy koktélpartira, ahol
majd a kutyát se érdeklem. Tele van a tököm ezzel
az irodával. Vagy visszaadja a pénzemet, vagy
beperelem.

Nem érte váratlanul a kirohanás. Amikor olyan
érzelmekkel vívódnak, mint a szeretet és a
kiszolgáltatottság, sokan rosszul reagálnak – ezért is
íratnak alá mindenkivel betonbiztos szerződést.
Ben az életben nem perelheti be a Társszerzőket.
Akárhány boldog párt hoznak is össze, mindig
akadnak kivételek, akik egyszerűen nem illenek a
képbe. Nem először fordul elő ilyen. Általában
képes megnyugtatni az ügyfeleket, akik idővel
felülemelkednek a sérelmeiken.

Most is készen áll a válasszal.
– Nem az iroda a probléma, hanem a nőkhöz

való hozzáállása. Talán azért nem szuszakoltam
még be egyetlen koktélpartira sem, mert meg
akartam kímélni magától a női ügyfeleinket.

A férfi szeme kidülledt.
– Nem beszélhet velem ilyen hangon!
Arilyn áthajolt az asztal felett, és lehalkította a

hangját.
– Csak figyeljen! A Társszerzők megszakítja

önnel a kapcsolatot. A visszatérítését majd
megkapja postai úton.

A férfi megmerevedett.
– Várjon már! Talán tehetnénk még egy próbát.

Láttam a képeket a weboldalon, egész dögös
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ügyfeleik vannak.
– Viszlát, Ben.
– Beperelem a szerződés egyoldalú

felbontásáért!
Arilyn felpattant, az ajtóhoz sietett, és szélesre

tárta.
– Alig várom, hogy megkapjam a hivatalos

idézést. Szép napot, és köszönjük, hogy a
Társszerzőket választotta.

A férfi néhány pillanatig értetlenül meredt rá,
azután lassan felállt, és az ajtóhoz baktatott. Egy
dolgot hamar felismert Bennel kapcsolatban: ő is
ugyanolyan, mint az összes erőszakos fajankó – ha a
másiknak esze ágában sincs meghunyászkodni,
azonnal visszavonulót fúj. A kis csengő vidáman
csilingelt, amivel tudtára adta, hogy a férfi távozott.

Magában szitkozódva csapta be az ajtót, és tért
vissza a saját irodájába. Idióta! Csak az idejét
vesztegeti. Hiába is próbálná megértetni vele, mi a
probléma – hogy ne úgy kezelje a nőket, mint
bármikor előrántható élvezeti cikkeket. Akkor már
jobb az elején véget vetni a kínszenvedésnek, és
kiköhögni a visszatérítést. Kate meg fogja érteni.

Visszaült az asztalához, kézbe vette az egeret, és
próbált a soha véget nem érő munkájára
összpontosítani. Az új számítógépes program még
akadozott, ráadásul Lenny és Mike kiképzésével is
foglalkoznia kellett, mielőtt visszaviszi őket a
menhelyre, hogy örökbe adhassák őket. Miután
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reggelre szétrágcsálták a kedvenc papucsát is, talán
mégsem volt olyan jó ötlet rájuk bízni a vörös cipő
sorsát. Egy kiskutya kiképzése nem sokban
különbözik egy kisgyermek nevelésétől: a rutin és a
fegyelem mindennél fontosabb – amit persze nem
olyan könnyű betartatni két ilyen imádni való
szőrgombóccal.

A vizespalackért nyúlt, és az utolsó cseppig
kiürítette. A jó egészség titka a hidratálás. Még egy
apró lépés a tökéletesség felé.

A villanykörte felvillant a feje felett.
Mindig mindent helyesen csinált. Tisztelte a

tekintélyt. Templomként tekintett a testére. Segített
másokon, kétlábúakon és négylábúakon egyaránt.
Meditáció útján tisztán tartotta az elméjét. Szívvel-
lélekkel csinált mindent, mert tudta, hogy igazán jó
csak abban lehet az ember, amit szeret.

Most mégis másra vágyott. Az éjszaka sötétjében
kínzó vágyakozás éledt benne, amíg már
összekucorodott a takaró alatt, és a könnyeivel
küszködött. Vágyott valami…

Többre.
Szétáradt benne az ismerős harag. Az éjjel egy

teljes órát meditált, nyakában a gránátkővel, a
negatív energiáktól megtisztított kis házban – miért
érzi magát mégis depressziósnak, miért van
kibukva, miért szenved ennyire? Miért jár a fejében
egy Big Mac, egy sör és egy tejszínhabos jégkrém,
amitől mindjárt jobb kedve lenne, nem úgy, mintha
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órákon át csak kántálna?
Igen, ez már letagadhatatlan.
Kezd elmenni az esze.
Kopogtatás hallatszott. Kate dugta be a fejét az

ajtón, az arcán széles mosoly.
– Van egy perced?
Jókedvet erőltetett magára.
– Persze.
Kate belépett szokott fekete pantallójában és

csipkés felsőjében. Szőke haja glóriaként tündöklött
a feje körül, kiemelve tengerkék szemét és halvány
rózsaszín ajkát. Éppen úgy festett, ahogyan a
Társszerzők elnök-vezérigazgatójához illett, aki
gondoskodott róla, hogy virágozzon az üzlet. Még a
varázslatot is bevetette ennek érdekében.

A titkos érintését.
Azzal a fura képességgel rendelkezett, hogy

egyetlen érintés alapján felismerte azokat, akiket az
ég is egymásnak szánt. Valahányszor ez megtörtént,
mintha kisebb áramütés szaladt volna végig a
testén. Emiatt nem kevés alkalmasnak tűnő férfiról
lemondott más nők javára, mielőtt megismerte
Slade Montgomeryt, aki eltökélten be akarta
bizonyítani, hogy a Társszerzők egy óriási átverés.
Ők ketten rögös úton jutottak el jelenlegi
szenvedélyes kapcsolatukig, hogy boldogan éljenek,
amíg meg nem halnak.

Barátnője elfoglalta az íróasztallal szemközti
lila széket. Ahogy felvetette a fejét, átható kék
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tekintetében őszinte aggodalom csillant. Arilynt
semmi sem rémítette meg jobban, mint amikor a
barátnői úgy érezték, hogy be kell avatkozniuk az
életébe. Ilyenkor könyörtelenül lecsaptak. Kihúzta
magát a székében, és eltökélte, hogy nem adja jelét
gyengeségnek.

– Hogy vagy?
– Remekül. – Amikor Kate felvonta a

szemöldökét, finomított kicsit a válaszon. – Persze
irtó nehéz, de egyre jobban boldogulok. Hogy álltok
az esküvővel? Nem kell egy kis segítség?

Kate néhány héten belül hozzámegy Slade-hez,
ezért szorongatta az idő. Arilyn sokat gondolkodott
azon, miért jár hozzá tanácsadásra sok olyan nő,
aki az esküvője előtt áll – hát most megkapta a
választ. Az esküvő hatalmas szívás. Ha egy pár
békében és szeretetben eljut az oltárig, máris jó
eséllyel vághat neki az életnek.

– Megfogadom a tanácsodat, és hagyom, hogy
minden a maga útján menjen. Belefáradtam már
ebbe a sok röhejes részletbe. Lassan már attól
idegrohamot kaptam, ha elfogyott az ázsiai liliom,
és kálát ajánlottak helyette. Ez már tényleg téboly,
nem? Ha így ment volna tovább, sose jutunk el az
oltárig. Szóval igazad van, A. Nem a menyegző a
lényeg, hanem a házasság. Nem vagyok hajlandó
tovább stresszelni.

– Jól csinálod. Koncentrálj a lényegre. St. Lucia,
igaz?
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Kate felsóhajtott.
– Ja. Napsütés, tengerpart, szex. A szent

triumvirátus.
Arilyn elnevette magát.
– Esküszöm, az egész cécó csak a nászútért éri

meg.
– Ja, bárcsak Robertet is magunkkal vihetnénk,

de nem engedik fel a gépre, úgyhogy itt kell
maradnia. Tényleg rendes tőled, hogy bevállaltad.

– Jól megleszünk, Kate. Azelőtt is vigyáztam rá,
tudod, mennyire szeretem. – Kate végtagbénult
kutyája, Robert egy kiskocsit használt a
közlekedéshez. Kate még évekkel korábban
mentette meg az életét, azóta elválaszthatatlanok
voltak. Most, hogy Slade is Robert rabja lett, egész
kis család benyomását keltették. – Annyira el fogom
kényeztetni, hogy vissza se akar majd menni
hozzátok.

Kate kuncogott egy sort.
– Akkor készülj fel a késhegyig menő

küzdelemre Slade-del. A minap képes volt
lehordani, amiért túl sok helyet sajátítok ki
magamnak az ágyból. De most komolyan! Szó
szerint kutyába se vesz Robert mellett.

– Te meg ezért szereted.
– Ja, ez igaz. – Ahogy elködösült a tekintete,

Arilyn most is úgy érezte, mintha gyomorszájon
vágták volna. Neki is ez kellett, ami Kate-nek
megvolt. Isten a tanúja, sosem irigykedett másokra,
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és őszintén tudott örülni a barátnője
boldogságának, de a lényegen ez sem változtatott. –
Viszont aggódom, amiért ilyen sokáig itt hagyunk.
Így kétszer annyi munka jut rád, és amióta Gen
visszament a kórházba, nem találok egy rendes
asszisztenst.

Arilyn elgondolkodva kocogtatta meg az állát.
– Ja, az utolsó kicsit önállótlan volt.
Kate a szemét forgatta.
– Viccelsz? Egyszer sem ért be pontosan, és

minden másnap megjött neki. Kész rémálom.
– Majd lesz valahogy.
– Azért beszéljük meg. Szólnál Kennedynek?
Néhány perc múlva megérkezett a trió harmadik

tagja, Kennedy Ashe, aki a társasági eseményekért
és az ügyfelek külsőjéért felelt, ennek megfelelően
maga is tökéletes külsővel rendelkezett.
Karamellszínű haja tömött hullámokban omlott a
vállára. Tűzpiros Jimmy Choo tűsarkúja élesen
kopogott, majd helyet foglalt, keresztbe tette a lábát,
mintha csak hangsúlyozni akarná a piros Jones
kosztümjéhez tökéletesen passzoló körmeit.
Kennedy egészen a közelmúltig csak a munkájának
élt, amíg be nem robbant az életébe Nate Dunkle,
egy igazi rakétatudós – vagyis inkább
űrrepülőmérnök –, aki társasági kellemének totális
hiányával és katasztrofális megjelenésével komoly
kihívást jelentett neki. Talán ezért döntött úgy, hogy
a saját kezébe veszi a férfi sorsát, és megtalálja a
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hozzá illő párt. Aminek az lett a vége, hogy ő
szeretett bele a férfiba.

Hosszú időnek kellett eltelnie, amíg Kennedy
felismerte és elfogadta a tényt, hogy méltó egy ilyen
szerelemre. Azóta összeköltözött Nate-tel, aki már
javában hajtott a következő lépésre, a házasságra.
Arilyn a maga részéről komolyabb összeget tett
volna rá, hogy keresztülviszi az akaratát. Kennedy
talán még ellenáll, nem akarja tönkretenni, amit
eddig elértek, de Nate fokozatosan fel fogja őrölni
az ellenállását.

– Mi a téma, hölgyek? – kérdezte Kennedy. –
Igyunk valamit hozzá?

Kate nevetve mutatta fel vizespalackját.
– Délelőtt tíz óra van. Szerintem iktassuk

szabályba, hogy ebéd utánig bírjuk ki a minibáros
üvegcséid nélkül.

Kennedy gyakorlott mozdulattal biggyesztette az
ajkát.

– Ahogy Buffet mondaná: valahol már öt óra
van.

– De nem itt – mutatott rá Arilyn.
– Földrajzi kérdés. Ha azért hívtál, hogy

megvitassuk, mi a menőbb ajándék a vendégeknek,
a csokibonbon vagy a képkeret, a mamáddal értek
egyet. Semmi sem veri a minivibrátort, Kate és
Slade mindörökre felirattal.

Kate prüszkölve kiköpte a vizet.
– Ne is álmodj róla, haver. Ja, és cseszd meg. Mi
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lett azzal, hogy a barátnők támogatják egymást a
bajban?

– Totál elegem van a témából. Ha valaha
hozzámegyek Nate-hez, úgy elhúzunk Vegasba, mint
a pinty. Nem lesz más, csak mi, ti meg Elvis. Ennyi.

Arilyn elvigyorodott. A rosszkedv kezdett
lefoszlani róla, ahogy átadta magát a baráti
csevejnek.

– Állunk rendelkezésedre. Addig is, Kate nem
szívesen hagyja ránk a céget a nászútja idejére.
Szerintem most ebben a döntésében kell
támogatnunk.

Kate és Kennedy sokatmondó pillantást váltott.
Oké, gáz van. Kezd bűzleni az egész. Most már
biztos, hogy megszervezték.

– Nos, igen, aggódom. Leginkább miattad, A.
Arilyn csak pislogott.
– Miattam? Tökéletesen el fogom látni a

feladatomat, amíg nem leszel itt.
– Mintha az imént rúgtál volna ki egy ügyfelet

azzal, hogy csak nyugodtan pereljen be minket.
Arilyn összerezzent. Naná, hogy hallották a

kirohanását. Ami nagyon nem jó, elvégre ő tanította
meg nekik, hogyan ne küldjék el a francba a
körülményes ügyfeleket.

– Csak egy gyenge pillanatomban. Amúgy
reménytelen eset volt.

Kate felvonta a szemöldökét.
– Nem azt mondtad mindig, hogy nincsenek
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reménytelen esetek?
Egyre bosszúsabbnak érezte magát. Egy újabb

ismeretlen érzés.
– Hazudtam. Továbbléphetnénk?
– Nem. – Kate a fejét csóválta. – Kész idegbaj

vagy. Ajtókat csapdosol, ügyfeleket rúgsz ki. Gen
még azt is hallotta, hogy rákiabáltál Mike-ra.

Basszus. Nem szokta felemelni a hangját, de az
már tényleg túlzás, hogy egy kiskutya szétrágjon
egy böhöm nagy szennyeskosarat. Később persze az
ölébe vette, és bocsánatot kért tőle.

– Annak is megvolt az oka. Jól vagyok.
– Baromság. – Kennedy félresimította a haját, és

előrehajolt. – Totál kész vagy, amióta szakítottál
azzal a seggfejjel. Általában elég egy kiadós bőgés,
egy hétvége az ágyban meg egy vödör jégkrém, de
most ez sem segít. Ahogy egyre jobban a munkádba
temetkezel, úgy kerülsz egyre távolabb minden
mástól.

Megdermedt. A fenébe is, itt ő a tanácsadó. Ő az,
aki minden tud a gyászmunkáról.

– Ura vagyok az életemnek. A munka segít
elterelni a figyelmemet, és az idő begyógyít minden
sebet. Bocs, ha mostanában nem vagyok az az üde
rózsaszál, de képes vagyok kezelni a helyzetet.

Kate felsóhajtott.
– Nem is azt mondjuk, hogy ugorj ki a bőrödből,

szívem. Félreértesz. Csak van benned ez a
távolságtartás és szomorúság, amit még sosem
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láttunk. Mintha itt se lennél. Úgy gondoljuk, túl
hamar túl sokat vállalsz magadra. A jógaórák
mellett van még ez az indulatkezelési kurzus, a
kutyamenhely, plusz az itteni munkád. Most, hogy a
nyakadba szakad még Robert is, ráadásul két teljes
hétre elmegyek… nem csoda, ha aggódom.

Éles fájdalom mart belé, amiért a barátnői
szerint nem képes ellátni a feladatát.

– Sosem hagytam cserben a céget.
Kate haragos pillantást vetett rá.
– Ez most komoly? Francot se érdekel a cég, se a

számítógépes rendszer vagy a párválasztás. Miattad
aggódom. Nem akarok úgy elutazni, hogy szükséged
lenne rám, és nem leszek itt! Hogy túlhajtod magad,
és lerobbansz, de akkor sem kéred a segítségünket.
Talán nem vagy tudatában, A, de hármunk közül
éppen te vagy az, aki sosem nyílsz meg másoknak.

Alig kapott levegőt. A torkát markolászta.
– Mi? Hogy mondhatsz ilyet?
Kennedy szaporán bólogatott.
– Egyetértek. Teljesen elszigetelted magadat

ebben a kapcsolatban, ahogyan Genevieve tette a
volt vőlegényével. Tudjuk, hogy boldogtalan vagy,
mégsem állsz velünk szóba.

Genevieve MacKenzie-vel, Kate legjobb
barátnőjével idén nyáron nagyon közel kerültek
egymáshoz. Gen, aki eljegyezte magát egy sikeres
sebésszel, az esküvője napján, az oltárnál hagyta
faképnél a vőlegényét, hogy végül a legjobb barátja,
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Wolfe mellett kössön ki.
– Gent érzelmileg manipulálták, és elnyomták,

ami nagy különbség – mutatott rá.
– Azt mondod? – kérdezte Kate. – A pasid nem

volt hajlandó találkozni a barátaiddal.
Ragaszkodott hozzá, hogy tartsátok titokban a
kapcsolatotokat. Úgy dugdosott, mintha házasember
volna, sosem mutatkozott veled a nyilvánosság
előtt. Még a nevét sem tudhattuk.

Hátrahőkölt. Miért is ment bele a titkolózásba?
Mert így könnyedén átadhatta magát a
képzelgésnek, hogy szerelmi viszonya van a
jógatanárával. Letagadhatta a valóságot – a szikár
tényt, hogy a férfinak igazából sosem kellett.
Legalábbis nem állandóra. Szívesen levette őt a
polcról, ha éppen játszadozni támadt kedve, de
utána mindig visszatette a helyére. Fojtogatta a
megalázottság érzése. Istenem, még a barátai is
átlátnak rajta! Igazuk is van. Sosem tárta eléjük a
kapcsolatát úgy, ahogyan tőlük elvárta.

Micsoda képmutató dög!
– Sajnálom. – A nyomorúság kihallatszott a

hangjából. – Azt hiszem, azért nem akartam
beszélni erről, mert akkor lehullt volna a lepel. Én
pedig annyira akartam, hogy valóságos legyen!

Kate hunyorogni kezdett, próbálta visszanyelni a
könnyeit.

– Nagyon sajnálom, ha fájdalmat okozunk ezzel,
szívem. Az összes ember közül te szolgáltál rá a
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legkevésbé, de mostantól akkor is be kell engedned
minket az életedbe. Nincs több titkolózás. Meg kell
tanulnod segítséget kérni másoktól. Kennel mindig
hozzád fordultunk a gondjainkkal, és te mindig
meghallgattál minket. Ahogy Gent is. Itt az ideje,
hogy mi segítsünk rajtad.

Kennedy megköszörülte a torkát.
– Szeretünk, te idióta. Rühelljük, hogy falat

emelsz magad köré, érted?
Arilyn nagyot nyelt, és bólintott.
– Értem. – Elhallgatott, a szavakat kereste, hogy

elmondja a barátnőinek, miért is kerülte őket. –
Tényleg idióta vagyok – mondta jobb híján. –
Menthetetlenül és visszavonhatatlanul hülye.

Egy hosszú pillanatig átható csend támadt.
– Oké – sóhajtott fel végül Kennedy. – A fickó,

akit szerettél, félrekefélt. Minden jogod megvan rá,
hogy kibukj. Miért félsz kiengedni magadból ezt a
haragot?

Mert nem segít. Mert végignézte, ahogy anyja
haláláig Istent és az univerzumot kárhoztatta
mindenért. Mert amikor az apja elveszítette a
hitvesét, ugyanazt a haragot érezte, és magával
cipelte egészen a sírig. Mert ez sosem hozta vissza,
ami elveszett, és sosem változtatott semmin. Ezért
kellett valami mássá formálnia – valami jóvá, hogy
ne falja fel elevenen, ahogyan a szüleit és oly sok
embert, aki hozzá fordult.

Mégsem mondta ezt el.
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– Igazad van. Talán itt az ideje, hogy kapcsolatba
lépjek a bennem lakozó fúriával.

– Üdv a klubban – vigyorgott Kate. – Van egy
csomó szám az iPodomon, aminek hasznát veszed.
Mit tehetünk még annak érdekében, hogy ne
dolgozd magad halálra? Milyen terhet vegyünk le a
válladról?

Felsóhajtott.
– Igazából jó így. Oké, a kutyamenhelyügyet

kicsit túlságosan a szívemre vettem, amikor ott a
többi önkéntes is. Viszont kivettem a
tűzoltószertárat, hogy jógaórákat adjak, bár a
távollétedben úgysem lesz rá időm.

– Ha már a haragról beszélünk – vette át a szót
Kennedy –, mi a helyzet az indulatkezelési
kurzusoddal? Kész rémálom lehet…

Arilyn elvigyorodott.
– Szorítsak neked helyet?
– Rohadt vicces.
Ezúttal hangosan elnevette magát.
– Csak hülyülök. Nem, épp elég a három fickó

hat héten át, délutánonként néhány órára. Igazából
élvezem. Rendes emberek, csak nem tanították meg
nekik, hogyan uralkodjanak az érzelmeiken.

– Hát, ha valaki tud segíteni ebben, az te vagy.
Nate-tel szívesen beugrunk, ha még több pénzt kell
összekalapozni a menhelynek. Jól megy a cég, egy
kicsit igazán lazíthatunk a gyeplőn. Csak amíg újra
teljes nem lesz a csapat, és felveszünk egy jó
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segéderőt.
Ellenállt a késztetésnek, hogy nemet mondjon.

Utált másoktól függni, mégis kierőszakolta magától
a kompromisszumot.

– Rendben.
– Helyes. Máris jobban érezzük magunkat. – A

barátnői felálltak. – Péntek este a Bögrében?
Habozott. Az utóbbi csajos estét is kihagyta.
– Benne vagyok.
– Felhívom Gent, hátha neki is belefér – bólintott

Kate.
– Nekem mindig belefér. – Kennedy visszanézett

az ajtóból. – Ja, csak úgy mellesleg. Ha bárki kérdez,
Kate, hol töltöttem az estét, csak mondd, hogy nálad
voltam. Ja, és Arilyn is.

Arilyn a homlokát ráncolta.
– Mi történt? Minek neked az alibi? És nekem?
Kennedy szemernyi bűntudatot se mutatott.
– Találtam a hűtőben néhány záptojást, és hát

valahogy meg kellett szabadulnom tőlük.
Képzelhetitek, hogy meglepődtem, amikor épp
annak a háza előtt lyukadtam ki, akinek a nevét
nem mondjuk ki. Gondoltam, itt a remek alkalom.

Kate nevetésben tört ki, Arilyn pedig meredten
nézett.

– Te megdobáltad a házát büdös tojással?
Honnét tudod egyáltalán, hol lakik?

Kennedy játékosan megfenyegette az ujjával.
– Sose becsülj alá, szívem. Amúgy mindnyájan
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tudjuk, hol lakik. Már ha azóta nem utálták ki a bűz
miatt. Még látjuk egymást, hölgyek.

Kate-tel a nyomában, még mindig nevetgélve,
kilibbent az irodából.

Arilyn a kezébe temette az arcát, és azon
tűnődött, mire vélje a gyerekes bosszút. A férfi talán
szokott egykedvűségével fogadta, mint a rossz
karmát. Készen állt szenvedni, akár egy igazi
mártír.

A seggfej.
Lelki szemei előtt látta a lecsordogáló,

bizonytalan állagú tojásokat a másként
makulátlanul fehér, stukkódíszes házon. Hirtelen
nevetésben tört ki, amitől máris könnyebbnek
érezte a lelkét.

A karma nagy szívás tud lenni.
Visszatért a munkájához, és átfutotta a három

ügyfél adatait, akik részt vesznek az indulatkezelési
programban. Egyiket a bíróság kötelezte, egy
másikat a verilyi rendőrség. A harmadik önként
jelentkezett, hátha így visszaszerezheti elhidegült
hitvesét.

Ideje volt kielemezni a velük kapcsolatos
információt, hogy kidolgozzon egy tervet. Minden
személyiség más és más, ezért tiszteletben kell
tartania az érzéseiket, amelyek rendszerint a
múltban gyökereztek. Az első kettő könnyű esetnek
tűnt. Egy közlekedési dugóban nem nehéz kijönni a
béketűrésből. Eli White alighanem A típusú
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személyiség, akinek gondot okoz az önuralom.
Magában máris végigvette a különféle eszközöket,
amelyek révén a későbbiekben hatékonyan
kezelheti az ilyen helyzeteket – az utakon és a
társasági kapcsolataiban egyaránt.

A második fickó, Luther Jones oly sokszor
elvesztette a türelmét, hogy végül a felesége is így
tett. Piros pontot ért, hogy önként vállalta a terápiát,
és szerette annyira a feleségét, hogy meg akarjon
változni a kedvéért. Úgy tűnt, léteznek olyan egyedi
ingerek, amelyek láncreakciót idéznek elő nála.
Ezeket kellett célba vennie, akkor jó eséllyel nála is
sikert ér el.

A harmadik alanyhoz lapozott.
Keze ernyedten hullott az asztalra. A levegő is a

torkán akadt. Ez nem lehet igaz.
Stone Petty járőr.
A borzongás végigfutott a gerincén, nyomában a

libabőrrel, ahogy megjelent előtte a férfi alakja.
Tekintélyes magasság. Dagadozó izmok. Láthatóan
törött orr, nyers vonások, megvető vigyorra
húzódott ajak. A kecskeszakáll már csak hab a
torkán. Igen, pontosan így fest az a férfi, akivel soha
nem akarna találkozni – főleg nem egy sötét
mellékutcában.

Attól kezdve, hogy megismerte, ki nem állhatta.
Túl nagydarab. Túl magabiztos. Túl férfias.

Túl minden.
Szinte kiszippantotta a levegőt a szobából, és

45



egyetlen szó nélkül magának követelt minden
figyelmet. Fura elektromosság zsizsegett közöttük,
amitől eltöltötte a bizarr vágy, hogy meghajoljon az
akarata előtt, és megtegye, amit kér tőle – bármi
legyen is az.

Őrület. Tényleg kötözni való bolond.
Azonnal sündisznóállást vett fel. Nem lesz

hajlandó megadni magát se parancsoló
tekintetének, se mély, uralkodó hangjának, amitől
fura bizsergést érzett a gyomrában.

Először akkor találkoztak, amikor ő és a társa
közbelépett, mielőtt egy erőszakos jelenet
Genevieve és az exe között tovább durvult volna.
Másodszor, amikor megrongálták Gen házát.
Mindkétszer ő hívta a rendőrséget, hogy
szembesüljön a konok és rohadtul idegesítő Stone
Pettyvel.

Hogyan fog együtt dolgozni vele? Hogyan lesz
képes tanácsokat adni neki, amikor a férfi az első
pillanattól fittyet hány rá? Jól ismeri ezt a típust. A
mindentudó, rohadtul felsőbbrendű
megmondóembert. Sok zsarunak van
istenkomplexusa, ami nem is csoda – aki napi
szinten szembesül az emberi lélek sötétebb
oldalával, végül megfizeti az árát. Korábban is
jártak hozzá zsaruk, de egyikben sem volt ilyen
lüktető energia és… mélység.

Vett egy mély lélegzetet, majd ismét felemelte a
lapot. Nevetséges. Ideje összekapnia magát.
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Elfogulatlanul megvizsgálni a körülményeket és a
férfi múltját, hogy kidolgozza a leghatékonyabb
módszert.

Miután megismerte az előzményeket, amelyek
nyomán a férfit indulatkezelési terápiára
kötelezték, némiképp megenyhült. Egy gyermeket
próbált védelmezni. Igen, a munkája fokozatosan
megfosztja a józan ítélőképességétől, anélkül hogy
észrevenné. Ha segíteni akar, még mélyebbre kell
leásni a múltjába.

Ahogy elképzelte a belé fúródó sötétbarna
szempárt, újabb borzongás szaladt végig a testén.

A fickó két lábon járó időzített bomba. Bagózik.
Iszik. Sötét a múltja. Bronxban is volt egy hasonló
esete, szintén családon belüli erőszak. Egy éve jött
ide. Békére és csendre vágyott? Hát, most már tudja,
hogy Verilynek is megvan a maga sötét oldala.

Elgondolkodva kocogtatta meg a mappát.
Nagyon óvatosan kell eljárnia. Az első pillanattól
egyértelművé kell tennie, ki a főnök.

Remélte, hogy sikerül.
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három

STONE KÉT PERCEN BELÜL úgy érezte, hogy szívesebben
lenne az anonim alkoholisták gyűlésén. Vagy
gyökértömésen. Inkább darabolja fel élve egy
láncfűrészes kolumbiai, mint ez a rémálom.

Az indulatkezelés hihetetlen szívás.
Próbált nem gúnyos megvetéssel tekinteni a

program két másik résztvevőjére, akik mellette
ültek a párnás székeken, és olyan figyelemmel
csüngtek Arilyn Meadows minden szaván, mint két
stréber, aki az osztályelsőségre hajt. Az egyes
számú, aki komolyan összebalhézott egy másik
autóssal, jó megjelenésű fickónak tűnt a
tüskefrizurájával, a vakító fogsorával és a kigyúrt
vállával, ráadásul láthatóan beindult a
terapeutájára. Nagyon igyekezett lenyűgözni a nőt,
ezért szakadatlanul mosolygott, és próbálta
kisajátítani a figyelmét, miközben a tekintetével
szinte levetkőztette. Ha semmi más nem izgatja,
csak hogy elcsavarja a tanácsadójuk fejét, könnyen
kigolyózhatja magát a csapatból.

A kettes számú, egy szemüveges afrikai-
amerikai, igazi értelmiséginek tűnt, aki lelkesen
próbált felülemelkedni a társasági korlátain, hogy
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visszanyerje a felesége bizalmát. Nagy szavak,
tekervényes fogalmazás – tipikus tanárember.
Belegondolt, milyen lehet, amikor elveszti a
türelmét. Érdekes lenne látni.

– Stone Petty járőr?
Megrázta a fejét, és a nő arcára összpontosított.

Örült volna, ha kiderül, hogy eltűnt közöttük ez a
fura kapcsolat. Ha a csinos hippilánykülső és a
formás test ezúttal nem sajátítja ki teljesen
figyelmét.

Hát, erre keresztet vethetett.
A helyzet csak rosszabbodott. A levegő szó

szerint sistergett közöttük, mint szalonna a forró
serpenyőben. A nő is érezte, s bár próbált ügyet sem
vetni rá, a láthatóan kitáguló pupillák és a torkon
akadó apró lélegzetek ékesen árulkodtak
reakciójáról. A végtelen elégtétel, amit e jelek
láttán érzett, egyre komolyabb veszéllyel
fenyegetett. Annál is inkább, mert a terapeutája
nem tűnt könnyű nőcskének, akivel kiszórakozza
magát, majd reggel angolosan lelép. A zsaruösztön
máris arra biztatta, hogy próbálja kiismerni. Másra
se vágyott, csak hogy összevethesse a vonzó külsőt a
felszín alatt lappangó jellemmel.

Valamiért azt gyanította, hogy a kettő
köszönőviszonyban sincs egymással.

Az ösztöne azt is megsúgta, hogy a nő
folyékonyan hazudik. Ki tudja, ki lapul a bájos
széplélek álarca mögött? Miért érzi úgy, hogy ott
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bujkál benne az elemi vadság? Talán ha gondosan
megválasztja a csalit, rá fog harapni. Nyugodtnak és
összeszedettnek mutatja magát, de csak úgy
sugárzik belőle az indulat, amit nagyon is jól ismer.
Talán mert benne él. Lehetséges, hogy Arilyn
Meadows kamu a javából? Akiben csak úgy fortyog
a harag?

Nagy buli lenne kideríteni. Ennél a kimérten
unott Buddha-pofánál bármi jobb.

A nő látszólagos nyugalommal és türelemmel
várta a választ.

– Nos?
– Igen?
Arilyn a másik két férfira mutatott.
– Eli és Luther már elmondta, milyen

körülmények hatására került ide. Nincs kedve
megosztani velünk a történetét?

Nincs. Rohadtul utál megosztani bármit, pláne
idegenekkel. Miért akarnak a nők folyton az
érzésekről beszélni? A tettek nem sokkal
nyilvánvalóbbak, mint a szavak?

– Kihívtak egy esethez. Kicsúszott a kezemből.
Elvesztettem a béketűrésemet.

A nő félrebillentette a fejét. Vörösesszőke
hajának hosszú, selymes szálai a vállára hullottak,
egészen derékig beburkolták. Stone eltűnődött,
milyen lehet meztelenül, ahogyan ez a hajzuhatag
legyezőszerűen szétterül a fehér lepedőn. Azt hiszi,
elrejtheti a testét ilyen hétköznapi göncök mögé? A
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leggings úgy feszül rajta, mint egy második
bőrréteg, s ahogy féltő szeretettel hozzásimul,
kirajzolja minden árnyalatnyi ívét. Az ujjatlan
felsőnek feszülő peckes mellbimbók izgató
bújócskát játszanak vele. Sápadt bőrén szétszórt
szeplők, amelyeket szívesen felfedezne magának. A
homlokát ráncolja, láthatóan nem örül kitüntető
figyelmének.

– És mi történt, amikor elveszítette a
béketűrését… ö, biztos úr?

– Stone.
– Elnézést.
Mélyen belenézett a nő szemébe.
– A nevem Stone.
Az egyes számú – Eli? – felnevetett, próbálta

ismét magára vonni a nő figyelmét, és ezért kínos
magyarázkodásba kezdett.

– Azt hiszem, Arilyn arra próbálja rávenni, hogy
nyíljon meg egy kicsit. Ez itt biztonságos terep. Ha
nem tárulkozik ki előtte, nem tud magának segíteni.
– A fickó úgy mosolygott, mint aki legalábbis
aranyérmet vár a közreműködésért.

– Mi lenne, haver, ha mindketten a magunk
módján csinálnánk, ahogy jólesik?

Arilyn megköszörülte a torkát.
– Ö, köszönöm a segítséget, Eli, de mindenkinek

jogában áll elkötelezni magát a módszer mellett,
vagy éppen küzdeni ellene. Csakis magukon múlik,
hogy mit vesznek le ebből az egészből. A csoport
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naponta összejön, de emellett külön is foglalkozom
magukkal.

Eli a maga részéről alig várta, míg ő azon
tűnődött, miért borítja ki máris ez az egész. A kettes
számú is elengethetetlennek tartotta megosztani a
gondolatait.

– Egyetértek Eli-jal. Egy terápiás csoporton belül
fontos kiépíteni a bizalom körét. Számomra például
a féltékenység az, ami kiváltja az indulatot. A
tudattól, hogy a feleségem akár csak ránéz egy
másik férfira, szinte rövidzárlatot kap az agyam.

– Én a dugótól borulok ki – bólintott Eli. –
Amikor órákra beragadok olyanokkal, akiknek
fingjuk sincs a vezetésről.

Mindketten lelkesen bólogattak, és gratuláltak a
másik haladásához, amiért ilyen ügyesen
megosztotta az érzéseit. Ő meg kifáradt, de
halálosan. Másra sem vágyott, csak egy cigire, egy
steakre, egy kiadós alvásra, meg hogy ne legeltesse
a szemét olyasvalakin, akinek semmi keresnivalója
az életében. Megtámaszkodott a térdén, és
előrehajolt.

– Én meg attól bukok ki, ha egy részeg faszfej a
szart is kiveri a feleségéből és a kölykeiből.

Eli és Luther döbbenten bámult.
– Szerintem én nyertem. Nincs még ebédidő?
Máris jobban érezte magát.

AMINT A FÉRFI BELÉPETT az ajtón, Arilyn érezte, hogy
baj van.
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Éppoly uralkodó jelenségnek tűnt, mint ahogy
emlékezett rá. Szó szerint meg kellett hajtani a
derekát, hogy beléphessen a kis helyiségbe, amit
Arilyn a várostól bérelt. Nyűtt farmere,
agyonmosott Yankees sportdzsekije és ellenzővel
hátrafelé viselt baseballsapkája sem segített oldani
a belőle sugárzó nyers fenyegetést. Céltudatosan
mozgott, mintha nem szeretné felesleges
mozdulatokra fecsérelni az energiáját, közben
olyan szúrós és eleven pillantásokkal méregette,
hogy küzdenie kellett a reszketés ellen. Mi a frász
ütött belé? Oké, gyengéi a tekintélyt parancsoló
férfiak, de mindig is inkább az elvont
tündetípushoz vonzódott – hosszú haj, nemes
vonások, tartózkodó mosoly, ruganyosan karcsú
test. Imádta a férfiakat, akik alkottak, akik
álmodozó tekintettel révedtek a semmibe, akik a
múzsára és a varázslatra vártak. A gyengéd
széplelkekre, akik szomjazták a támogatását és
feltétlen szeretetét.

Nem valószínű, hogy Stone Petty életében
egyszer is a semmibe révedt volna.

Messze nem egy súlycsoportba tartoznak. A férfi
tiszta izom és nyers erő, hozzá az a megvetően
lebiggyesztett ajak, mintha lenézne mindent, ami
csak a szeme elé kerül. Sűrű, rendezetlen hajával,
sötéten parázsló szemével és azzal a fenyegető
kecskeszakállal úgy fest, mintha a Kemény
motorosokból szalajtották volna. Most is, ahogy
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kihúzta magát, és ökölbe szorított kézzel megállt
előtte, csak úgy sugárzott belőle a tekintély.

– Hát újra találkozunk, Arilyn Meadows.
Utálta, hogy már attól felgyorsult a szívverése,

ha csak kimondta a nevét. A férfinak nem maradt
választása, részt kellett vennie az üléseken, mégis
úgy érezte, mintha gúnyt űzne belőle. A kis szemét.
Tényleg azt hiszi, hogy felette áll a többieknek, és
szabadon oszthatja az észt? Várjon csak, amíg végez
vele. Nemcsak megváltoztatja a véleményét, de ha
megtalálja a gyenge pontjait, örökre letörli a
képéről ezt az önelégült vigyort.

Úgy legyen.
– Igen. Üdv a klubban. Szeretném, ha

megismerkednénk egymással, azután röviden
ismertetem a későbbieket.

A férfi alsó ajka alig észrevehetően megrándult.
– Rendes katolikus vagyok, aki nem szokott

Buddhához imádkozni, hogy rátaláljon a benne
lakó szellemi énjére. Mit szólna hozzá a gyóntatóm?

Á, igen, Arilyn élénken emlékezett az epés
humorérzékére is. Készen állt elfogadni a kihívást.

– Mintha azt hallottam volna, hogy a rendes
katolikusok nem ítélkeznek mások felett, és
odafordítják a másik orcájukat is. Nem kell
aggódnia, Petty járőr. Ettől még eljárhat gyónni.

A férfi csak alig egy centit mozdult, mégis
mintha fenyegetően fölé tornyosult volna. Masszív
testével kizárt mindent. A fényt. Az árnyakat. A
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levegőt.
– Eljárni eljárhatok, csakhogy nekem azt is

tanították, hogy őszintén meg kell bánnom a
bűneimet.

Arilyn felvonta a szemöldökét.
– És nem bánja meg őket?
A férfi a homlokát ráncolta. Az álla tökéletes

trapézt formázott, bár az orra nyilvánvalóan
többször is eltört. Valami primitív nyerseséget
érzett benne. Veríték, kávé, föld illatát. Drága
parfümöt még nyomokban sem. Csakis a férfiasság
kisugárzását.

– Néha előfordul. – Lehalkította a hangját. –
Tudja, vannak bűnök, amikért senkinek sem kell
szégyenkeznie. Azok esnek a legjobban, nem
gondolja?

Szent ég, most flörtöl vele? Komolyan? Hogy
merészeli? Itt ő a főnök. Ha azt hiszi, hogy ezzel
megszédítheti, akkor nem csak cigarettát szívott.
Metsző hangjával üveget lehetett volna vágni.

– Nem – felelte. – Legjobb elkerülni mindenféle
bűnt.

A bőre bizseregni kezdett a férfi átható
tekintetétől.

– Hát, ez kár. – A férfi egy pillanatra elhallgatott.
– De talán csak nem találkozott még igazi
kísértéssel.

Naná, hogy flörtöl, vagy fel akarja bosszantani –
mindkettőhöz megvan az esze. Már csak egyetlen

55



cél lebegett a szeme előtt. Elejét venni minden
további jelenetnek.

– Ezen már túl vagyok. – A biztonság kedvéért
vetett rá egy megsemmisítő pillantást. – Eszem
ágában sincs hagyni, hogy még egyszer
megtörténjen. Foglalja el a helyét.

A férfi egy pillanatig nem moccant, mintha
emlékeztetni akarná, hogy bármit gondol is a nő, itt
ő a főnök. Végül engedelmeskedett, de egy gúnyos
kis vigyorral azért tudatta, hogy átengedte neki az
első kört. Arilynen újabb borzongás futott végig, ha
csak belegondolt, hogy ő irányít egy kapcsolatot
minden téren. Kész lidércnyomás lehet.

Megköszörülte a torkát, hogy erőnek erejével
visszatérjen a jelenbe. A három férfi meghallgatta,
ahogy körvonalazta a beosztást és az előttük álló
hat hét céljait, bár a meredekebb fordulókat
szívesebben tartotta titokban, hogy senki ne
aggódjon előre, vagy ne próbálja meg kihúzni
magát. Stone utolsó kijelentésének fényében végül
alkalmasnak találta az időpontot, hogy ebédidőt
hirdessen, mielőtt délután újra összejönnek. A feje
érezhetően lüktetett, így emlékeztette rá, hogy
elfelejtette a gyógynövényeit, és csak reggel evett
egy gyümölcsös joghurtot. Talán lesz ideje egy vega
tortillára, mielőtt hazaindul, hogy kiengedje kicsit
Lennyt és Mike-ot. A szakítás óta nagyon
rendszertelenné vált az élete, és úgy érezte, mintha
vattával lenne kitömve a feje. Ideje összpontosítani.
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A három fickó megérdemli. A Társszerzők is
megérdemli. És, tekintve a legújabb pénzügyi
válságot, a menhely is csak akkor veszi hasznát, ha
összeszedett. Néha őszintén kívánta, bár kőgazdag
lenne, és minden pénzét erre a nemes célra
áldozhatná, hogy ne kelljen folyton aggódnia.

Kisietett a stúdióból, nekiindult a járdának,
majd hirtelen megtorpant.

Stone Petty járőr Stella szépségszalonjának
harsány zöld-sárga ponyvateteje alatt állt, és
megigézetten meredt a kezében szorongatott
tárgyra.

Egy összegyűrt Marlboro-dobozra.
Hirtelen támadt dührohama készületlenül érte.

Noha minden erejével készen állt segíteni másokon,
nagyon is tisztában volt az egyén akaratának
fontosságával, főként ami a függőségekről való
leszokást illeti. Talán emiatt, de elborult a tekintete,
látva ezt a nagydarab fickót, aki az öngyilkosságnak
ezt a lassú és fájdalmas módját választotta. Kocsija
a közvetlen közelben parkolt, ezért kényszerítenie
kellett magát, hogy elhaladjon mellette, kinyissa az
ajtót, és a maga dolgával törődjön.

Egyik se történt meg.
– Jól érzi magát, Petty járőr?
A férfi felé fordította a fejét.
– He?
Arilyn reszketett az indulattól, ujjai görcsösen

markolták az ajtó kilincsét.
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– Élvezi egy kicsit a cigifüstöt? Jóleső érzés tölti
el a gondolatra, hogy addig mérgezi a testét, míg
egy napon zihálva kapkod majd levegő után, és
mindenféle csövek állnak ki magából?

A férfi számítóan lassú pillantással mérte végig,
mintha csak még jobban fel akarná bőszíteni.

– Már másodszor fenyeget kórházzal és
csövekkel. Vegyem ezt úgy, hogy ellenzi a
dohányzást?

Arilynnek kis híján eldurrant az agya. Hogy
lehet ilyen szemtelenül nyugodt, amikor őt csak egy
hajszál választja el attól, hogy a torkának ugorjon?
Még mindig látta maga előtt, ahogy az anyját lassan
elsorvasztotta a tüdőrák, de megtanult együtt élni
ezzel. Azt már nehezebben fogadta el, ahogy az apja
elemésztette magát, amíg már az sem érdekelte,
hogy a lánya egyedül marad. Az anyja legalább
küzdött az életért. Az apja csak azért küzdött, hogy
végre meghaljon.

Stone nyilvánvalóan törődik másokkal, ha
egyszer zsarunak állt – de akkor miért nem törődik
önmagával? Mi ebben olyan nehéz? Sikerült
visszanyelni a haragját, végül csak megvonta a
vállát.

– A pazarlást ellenzem. Meg az öngyilkosságot.
Persze a maga döntése. Élvezze csak a cigiszünetet.

Hátat fordított, készen rá, hogy beüljön a
kocsijába, amikor a férfi hangja kettészelte a
levegőt.

58



– Épp most próbálok leszokni.
Lassan visszafordult felé.
– Ja. Ezért van magánál egy egész dobozzal.
A férfi felmutatta a csomagot.
– Üres. Nem győzöm cserélni a tapaszt, de néha

így is megőrülök egy slukkért. Olyankor csak az
segít, ha ezt szagolgatom. – Zajosan kifújta a
levegőt. – Tudom, hogy hülyén hangzik, de tényleg
működik. Már egy hónapja tiszta vagyok.

Megkönnyebbülés töltötte el a lányt, de nem állt
meg kielemezni az érzést.

– Nos, ezt jó hallani. Tudom, hogy nem könnyű.
Van valaki, akit felhívhat ilyenkor?

A nyers nevetéstől ijedten hátrahőkölt.
– Nincs szponzorom, ha erre gondol. Ha már itt

tartunk, senkit sem érdekel, leszokom-e, vagy sem.
Maga az első, aki törődik ezzel.

Forróság áradt szét a lányban, aminek semmi
köze nem volt a napsütéshez. Megköszörülte a
torkát.

– Én mindenkivel törődöm. – A gyomorforgató
képmutatástól kis híján ő is összerezzent, de tartotta
magát. – Szerintem mindenki érdemes rá, nem
gondolja?

Akár egy prédára vadászó sólyom, a férfi is
mozdulatlan és néma maradt. A tintaszerűen sötét
szempár még most sem eresztette.

– Persze. Ha maga mondja…
Bosszúsága hirtelen újjáéledt.
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– Maga szerint nincs jogunk ahhoz, hogy senki ne
törjön pálcát felettünk?

– Nincs. A bűnözők lószart érdemelnek, nem
tisztességes bánásmódot.

– És ha valami magasabb rendű célért követ el
bűnt? – tette fel a kérdést Arilyn. – Rengeteg a
szürke zóna. Nem minden fekete vagy fehér.

– Nem érdekel, kinek milyen magasztos cél
lebeg a szeme előtt, ha egyszer megszegi a törvényt.
Mondja, maga is olyan széplélek, aki szerint meg
kellene bocsánatunk azoknak a genetikai
selejteknek a halálsoron? Vissza kellene fogadnunk
őket a társadalomba? – A máris túl jól ismert,
gunyoros mosoly ismét ott játszott a férfi ajkán. –
Könnyű megbocsátani, ha személyesen nem érintett
egy bűncselekményben.

– Szerintem meg mindenki követ el hibákat –
vágott vissza. – Ahogy maga is. Most pedig azon
igyekszik, hogy jóvátegye.

Miért durran el az agya már attól, ha a férfi
szóra nyitja a száját? Nem ér annyit, hogy elveszítse
miatta a türelmét. Jobban tenné, ha venne egy nagy
levegőt, és előzékenyen mosolyogna, mielőtt
faképnél hagyja.

– Ja, nagy igazság. Itt én vagyok az igazi bűnöző.
Kár, hogy a büntetés néha nem áll arányban a
bűncselekménnyel, nem igaz? Erre az
indulatkezelési faszságra inkább a
sorozatgyilkosoknak kéne járniuk.
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Oké, most már tényleg, de igazán ki nem állhatja
a fickót.

Hátat fordított, mielőtt még jobban belelovalta
magát a vitába.

– Kettőre várom. Nehogy elkéssen.
A férfi gúnyt űzött a visszavonulásából.
– Értettem, hölgyem.
A lány beült a kocsiba, és elhajtott, anélkül hogy

visszanézett volna.
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négy

STONE NÉZTE A NŐT, miközben kitöltött egy újabb
röhejes kérdőívet, hogy megragadhassák a benne
lappangó indulat „gyökerét”, de legalább addig se
hallgatta Luther süketelését, vagy az egyes számú
béna csajozós dumáját. Előre figyelmeztették őket,
hogy az első napon nyolc teljes órát itt lesznek, míg
a szigorított hátralévő részében csak három-négy
órás foglalkozásokon kell részt venniük.

A nő orra felett apró kis ráncok sugároztak szét,
mintha valahol máshol járna. Gondolatban nyilván
megmentette a világot, és egyesével megbocsátott
minden bűnözőnek. Ezzel együtt beigazolódott
Stone gyanúja: tényleg irtó aranyos, amikor
felhúzza magát. Attól, hogy átment zenbe, és az
anyagi világ felett álló szellemi lénynek képzeli
magát, csak még mókásabbnak találta, főleg amikor
kijött a béketűrésből. Ez a kis mulatság legalább
elvonta a figyelmét a mindennapos
megpróbáltatásról. Inkább ez, mint hallgatni a két
agyatlant, amint kitárgyalják az érzéseiket.

A nő felállt, hogy összeszedje a papírokat, majd
intett a padlón levő négy lila szőnyeg felé.

– Köszönöm, hogy rászánták az időt a kérdőívek
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kitöltésére. Az őszinteség mindennél fontosabb ezen
a tréningen. Amellett, hogy azonosítjuk a
dührohamokat kiváltó tényezőket, és feltárjuk a
múltbeli összefüggéseket, meg kell tanulnunk
kezelni az indulatainkat. Mostantól arra
összpontosítunk, hogyan befolyásolja a testünk a
reakcióinkat, ezért arra kérem önöket, hogy a hét
hátralévő részében kényelmes öltözékben jöjjenek.

Szuper. Helyben is vannak, jön a jógavudu. Stone
elfojtotta a feltörni készülő nyögést. Talán először
bemutatja nekik a pózokat, így lesz alkalma
megcsodálni a dögös kis testét.

– Ha keresztbe tett lábbal helyet foglalnak a
szőnyegen, el is sajátítjuk az önuralom első
lényeges elemét: a szabályos légzést.

Stone felkelt a székről, letelepedett a szőnyegre,
de alig tudta keresztbe tenni a lábát. A hátába
mintha görcs állt volna, ami fájón emlékeztette rá,
hogy az edzőteremben mindig csak súlyt emel, mást
nemigen csinál. A dohányzás hazavágta az
állóképességét, amit azóta próbált helyreállítani,
de ez a nyújtás? Az idejére sem emlékszik, mikor
ült utoljára törökülésben, mint egy taknyos.

Arilyn felvette a testhelyzetet: könnyedén maga
alá csavarta hosszú lábait, szálfaegyenesen ült, míg
enyhén behajtott ujjait a térdén pihentette. Szinte
sugárzott belőle a melegség, amitől minden
férfinak elakad a lélegzete. A puszta jelenlétével
megmozdított benne valamit, aminek a létezéséről
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se nagyon tudott. Olyannyira, hogy még nevet sem
adott neki. Nem sejtette, mi lehet.

– A harag különféle helyeken gyökerezik, de van
egy egyszerű mantra, amit szeretném, ha
mindnyájan megjegyeznének. Ha semmi mást nem
tanulnak, már ettől is alapjaiban változhat meg az
életük.

A férfiak feszülten hajoltak közelebb.
– Urald a légzésed, urald az életed.
Ja, igen, már emlékezett, melyik húrt pendítette

meg benne.
A bosszúságot.
Az egyes számú és Luther lelkesen bólogatott,

közben úgy csüngtek a mély értelmű szavakon,
hogy nézni sem bírta. Kész elmebaj. Ha ilyen
egyszerű lenne, soha senki nem veszítené el a
türelmét. Tényleg ennyire hülyének nézi őket?

Arcáról lesírhatott a gúny, mert nyomban a
tengerzöld szempár célkeresztjébe került.

– Petty járőr? Mintha némi kételyt látnék az
arcán.

Megvonta a vállát. Röhej, de még a válla is sajog
ettől az agyatlan testhelyzettől.

– Nem azért, de ha csak ennyi a nagy titok, kár
volt idejönni. Maga nélkül is lélegzem.

Apró kis mosoly ívelte a nő ajkát.
– Nagy igazság. Minden a légzésből indul ki. Ily

módon kapcsolódunk a testünkhöz, az elménkhez,
az érzelmeinkhez. Amikor dühösek vagyunk, az
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izmaink megfeszülnek, adrenalin árad szét a
vérünkben, és felhagyunk a légzéssel. Ezzel
megszakad az oxigénellátás, és elérkezünk ahhoz a
kulcsfontosságú pillanathoz, amikor kicsúszik a
kezünkből az irányítás.

Basszus, ez a tanító néni tényleg dögös.
– Vagyis amikor legközelebb szembekerülök

valami szarfaszúval, hagyjak abba mindent, és
figyeljek oda, hogy szabályosan lélegezzek?

A mosoly egy pillanatra sem rendült meg.
– Pontosan.
Vajon ő hogyan kapkodná a levegőt, ha

közeledne a csúcshoz? Ha vele lenne, külön gondot
fordítana rá, hogy minden létező módon felizgassa,
amíg elveszti azt a csinos kis fejét – kíváncsi lenne,
akkor vajon figyelne-e a légzésre. Atyaég, honnét
jönnek ezek a gondolatok? Ez a nő egyetlen lesújtó
pillantással kivégezné az erekcióját. Mégis úgy
döntött, hogy nem hagyja annyiban a dolgot.

– Ez mindig működik? – erősködött. – A
körülményektől függetlenül?

– Igen. A kurzus végére megtanulják majd,
hogyan csinálják.

Na, nem. Ennyire könnyen nem szabadul.
– Vegyünk egy példát. Valami elcseszett drogosra

rájön az öt perc, és fegyvert ránt. Ahelyett, hogy
normális emberi módon reagálnék, teszem azt,
bosszúsággal, általános felindulással, ne adj’ isten,
haraggal, le kell mennem alfába, és a légzésemre
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kell koncentrálnom, mielőtt átadnám a terepet a jó
öreg önvédelmi ösztönnek és a felszabaduló
tesztoszteronnak? Ezt akarja mondani?

A nő megfeszítette az állát, de makacsul
megőrizte a nyugalmát.

– Nyilván tapasztalja majd ezeket az alapvető
emberi késztetéseket, de a gyakorlat révén képes
lesz felülemelkedni rajtuk. Megtanulja, hogyan ne
üljön fel arra az érzelmi hullámvasútra, amelyen
jelenleg napi szinten utazik. Képes lesz elkerülni,
hogy az érzelmei rossz döntésekre sarkallják.

Az egyes és kettes számút sikerült elvarázsolnia.
Stone megvakarta a fejét, ami alkalmas ürügynek
tűnt, hogy megmozgassa a csípőjét, és változtasson
a kifacsart pózon.

– Aha. Nekem ez kicsit kuruzslásnak hangzik.
Tudja, mint valami csodapirula vagy varázsital.

A zöld szem megvillant. Stone próbálta elfojtani
a kuncogást.

– Nem kell ahhoz semmilyen pirula vagy
varázsital, hogy valaki képes legyen nyitottan állni
a dolgokhoz. – A mesterkélt mosoly egyszerre szólt
mindnyájuknak. – Kezdjük is el. Hunyják be a
szemüket. Lassan lélegezzenek ki és be, közben
figyeljenek az ütemre. A gondolatok
megszakíthatják a folyamatot, de csak tegyenek
úgy, mintha egy film képkockái villannának fel a
szemük előtt, amihez nem kötődnek személyesen.
Ha elkalandoznának, térjenek vissza újra a
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légzésük figyeléséhez. Tíz percen át fogunk néma
csendben ülni. Érezzék, ahogyan az éltető levegő ki-
be árad a tüdejükbe, s közben engedjék el magukat.

Stone becsukta a szemét, hogy átadja magát a
tízpercnyi tömény unalomnak. Pontosan azt tette,
amit a nő mondott, hogy a tréning végén teljes
őszinteséggel vághassa a képébe, mennyire nem
működnek a módszerei.

Odafigyelt a lélegzetvételére. Megkívánt egy
cigit. Arra gondolt, mit készít vacsorára. Átkozta a
lába zsibbadtságát, de nem hallotta, hogy a másik
kettő akárcsak megmoccant volna, és kutya legyen,
ha ő lesz az első. Még mindig nincs vége? Milyen
hosszú tíz perc? S honnét fogják tudni, hogy lejárt?
Arra vágyott, hogy kinyissa a szemét, és lopva a
nőre pillantson, de nem kockáztatta meg, hogy
rajtakapja, és rossz példaként állítsa a többiek elé.

Inkább másként szeretett volna rosszalkodni
vele.

Ne már! Megint ez a hülyeség. Megint a szex.
Ennyire be van gerjedve? Mennyi idő is telt el az
utolsó alkalom óta? Napokban kezdett számolni, de
rájött, hogy célszerűbb hetekben. Ja, mindenképpen
túl sok.

Ökölbe szorította a kezét, aztán eszébe jutott,
hogy lazán kell tartania az ujjait, ezzel vissza is
kanyarodott a légzéshez. Ki hitte volna, hogy tíz
perc alatt ilyen sokszor vesz levegőt? Tényleg
ráférne az a csontkovács. Régóta tervezgeti, hogy
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elmegy hozzá, de a sok meló közepette mindig
megfeledkezik róla. Hazafelé, ha már megáll a
boltnál, újíthatna egy karton sört is – tegnap
rohadtul megitta volna, és nem volt otthon. Oké,
lélegezzünk. Még mindig nem telt le a tíz perc.

A nő telt, érzéki hangja a fülét cirógatta, és
azonnal megnyugtatta.

– Lassan térjenek vissza. Mélyen szívják
magukba a levegőt, közben érezzék, ahogyan a
mellkasuk emelkedik-süllyed. Érezzék, ahogyan
belesüppednek a szőnyegbe, ahogyan a föld
megtartja a testüket, azután lassan nyissák ki a
szemüket.

Istennek hála, vége.
Mozgást hallott, ezért kinyújtóztatta a lábát, és

próbált nem összerezzenni, amikor a görcs
belemart a vádlijába. Nincs mese: többet kell
nyújtania. A testének egyértelműen nem csak arra
van szüksége, hogy minél nagyobb súlyt bírjon
felemelni.

– Rendszeresen használni fogjuk ezt az egyszerű
gyakorlatot. Valaki esetleg megosztaná velünk, mit
érzett?

Az egyes számú sietett válaszolni.
– Ha korábban ismerem ezt a technikát, nagy

hasznát vettem volna a dugókban. Mintha kitisztult
volna a fejem.

A nő sugárzó mosollyal jutalmazta.
– Ragyogó. Luther? Maga mit gondol?

68



Luther alaposan megrágta a kérdést.
– Érdekes módszer. Az összpontosítás még

nehezemre esik, de érdekes távlatokat nyit a jövőre
nézve. Ezáltal talán sikerül elejét vennem a túlzott
érzelmi reakcióknak, amelyeket a nejem férfi
ügyfelei kapcsán érzek. Mindig is ez volt a gyenge
pontom.

– Csodálatos. Petty járőr?
– Stone.
Örömmel látta arcán az enyhe pírt, habár a nő

megőrizte tárgyilagos hangnemét.
– Netán megerőltetőnek találja ezt a

testhelyzetet, Stone? Nem mindenki tud hosszabb
ideig így ülni…

– Én tudok. Még élvezem is.
– Mesés. Annál is inkább, mert fokozatosan

növelni fogjuk a terhelést, amíg fél óra lesz a
szokványos időtartam.

Bassza meg. Addig elhal a lába!
– Bármilyen rendhagyó gondolat, netán

érzelem?
Elvigyorodott, ahogy találkozott a tekintetük.
– Egy pillanatra mintha tényleg kigyulladt volna

a villanykörte a fejemben. Óriási katasztrófa lett
volna, ha ezt elfelejtem.

A nő érdeklődve hajolt közelebb.
– Igazán? Esetleg megosztja velünk a gondolatot?
– Miért is ne? – Egyenesen a nő szemébe nézett. –

Kifogytam az IPA-ból. Mindig tartok otthon hiszti
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ellen.
Luther a homlokát ráncolta.
– Mi ez az IPA? Valami gyógyszer?
– Egy sörfajta. Méghozzá jóféle.
Luther éppoly csalódott pillantást vetett rá, mint

az oktatója. Vesszen meg, ha nem érezte magát
jobban már ettől is. Oké, talán tényleg zakkant.

A nő ajka összepréselődött, de egy pillanatra
sem engedte, hogy a hangja tükrözze nyilvánvaló
bosszúságát.

– Örülök, hogy a módszer ilyen nagy hatással
van önre, Petty járőr. – Alig észrevehetően
megnyomta a titulust, mintha ezzel is kifejezné a
nemtetszését. – Alig várom, hogy legközelebb mikor
gyullad ki a fejében az a bizonyos villanykörte.
Addig is, ennyi volt, uraim. Találkozunk holnap
délután.

Kecses mozdulattal kicsomózta magát az ülő
pózból, hátat fordított nekik, és kezdte összeszedni a
holmiját.

Stone a fogát csikorgatva állt fel, de csak azért se
mutatta, milyen merevnek érzi sajgó testét. A két kis
mocsok bezzeg fel se szisszent. Talán vannak
kölykeik, akikkel rendszeresen ücsörögnek a
padlón. Neki is be kéne újítani egy unokaöcsöt vagy
valakit.

Elnézte, ahogyan a nő sietve kilép az ajtón, és
élvezte feszes hátsójának ringását. A jogsija szerint
százhetven, bár ő magasabbnak saccolná. A lába
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épp elég hosszú, hogy egy férfi derekára fonja, és
olyan erővel szorítsa, hogy elaléljon a gyönyörtől.
Csak a száját, azt ne nyitná ki. Abban a pillanatban
olyan érzés töltené el, mintha megnyílna a pokol a
lába alatt.

Tényleg kár.
Este talán biliárdoznak egy kicsit Devine-nal.

Bár felfüggesztették, nem fog otthon kotlani, hogy
halálra unja magát. S ha már nem dohányozhat,
útközben megáll a fánkosnál, és vesz egyet a
kedvencéből. A srácoknak is vihetne párat, s ha már
ott van, körülszaglászik, hátha valaki segítségre
szorul. Kellemest a hasznossal.

Kifelé indult.

– TE MIT KERESEL ITT, PAPI?
A házat betöltötte a hagyma, a zsír és az otthon
illata. Nevetve fogadta a nekirontó szőrgombócokat,
megadta magát a rohamuknak, és a padlóra
térdelve magához ölelte őket. A stressz egyszeriben
elpárolgott belőle. Dorothy jól mondta. Mindenütt
jó, de legjobb otthon.

A nagyapja közelebb lépett, és megrázta a fejét.
– Épp elég gondod lehet ezekkel a kismajmokkal,

szívem. Gondoltam, megsétáltatom őket, utána
megleplek egy vacsorával. Sajnos Mike korán
megéhezett, és garázdálkodott a konyhában. A zsák
kiszakítva, a szemét szétszórva.

Arilyn felnyögött.
– Azt hittem, elzártam előle! Biztos elfelejtettem
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a kapkodásban. Muszáj vennem egy fedeles
szemetest. Hé, honnét tudod, hogy Mike volt?

– Abból, hogy Lenny a tornacipődet rágta szét.
Remek. A szekrényajtót biztosan becsukta, de

Lenny van olyan agyafúrt és ügyes, hogy kinyissa a
mancsával, és előássa a kincset. Pedig mennyire
imádta azt az új Sketcherst! Fenyegetően felemelte
az ujját a kiskutyák felé.

– Mindketten óriási bajban vagytok. Leshetitek,
mikor kaptok legközelebb Eszkimó Mancs fagyit.

Lenny ügyetlenül felmászott a lábán, és
megnyalta a fülét – kutyamódra bocsánatot kért.
Arilyn kuncogva tette vissza a padlóra.

– Bocs, hogy neked kellett takarítanod utánuk,
papi. – Felállt, és megölelte a nagyapját, aki szinte
úszott az Irish Spring szappan és az Old Spice
illatában. A szülei távozása után papi lett a
gondviselője és az egyetlen biztos pont az életében –
maga a feltétlen szeretet, aki mindig megnevettette
a vadságával, a móka és a hazárdjáték iránti
szenvedélyével, no meg a tanácsával, hogy minden
örömöt préseljen ki az életből, vagy inkább bele se
vágjon. Annyira hasonlított a mamájára – mármint
az igazi anyjára, akiből a rák még nem ölt ki
minden örömöt és jóságot.

Nagyapja a szokott módon barna nadrágot, fehér
inget és csillogóra suvickolt bőrcipőt viselt. Két
karján fekete jelek sorakoztak – tetovált
emlékeztetők a Vietnamban elhunyt bajtársaira:
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egy-egy kereszt a hozzá tartozó névvel. Összesen
nyolc. Azelőtt sokat ült az ölében, és nézegette a
tetoválásokat, lenyűgözték a részletességükkel.
Bármekkora fájdalmat okozott is magának ezzel,
nagyapja megosztotta vele az összes háborús
történetet, csak hogy életben tartsa az emléküket.
Ne merülhessen feledésbe senki, aki a hazájáért
harcolt.

Papi régebben egy otthonos kis téglaházban
lakott, amit a földszinten zsúfolásig megtöltöttek az
érdekes régiségek és régi filmplakátok, míg a
padláson a régi ruhákkal és fotókkal teli faládák.
Órákig el tudott veszni közöttük, amikor kapcsolatot
próbált találni a szüleivel, hogy megismerje a
családi örökséget, amit oly korán elveszített. Papit
megkeményítették a harcok, ő pedig a kitartását
látva korán leszűrte azt a csodálatosan egyszerű
tanulságot, hogy tisztelni kell az élet minden
formáját – legyen jó vagy rossz, öreg vagy fiatal. Ez
adott neki erőt minden reggel; ezért reménykedett
még mindig a csodákban. Papi évtizedekig
üzemeltetett egy kis autószerelő műhelyt, és
örömmel töltötte napjait a kocsik alatt, ahol a
háborús emlékek az olajos csavarkulcs minden
fordulatával egyre távolabb kerültek. Ő tanította
meg arra a kevésre, amit az autókról tudott, de még
inkább arra, hogyan vigyázzon magára. Sok
módszerét sikeresen ültette át a számítógépek
világába. A dolgok mechanikája nem sokban
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különbözött – itt is minden apróság beleillett a nagy
egészbe.

Papi valaha jóvágású fickó lehetett metszően
zöld szemével és azóta megőszült hajkoronájával,
ami még most is a harmincasokéval vetekedett.
Oké, a barázdák egész domborzati térképet
rajzoltak az arcára, elveszítette a fogait, és az
ízületi gyulladás karmokká görbítette az ujjait, de
akkor is megmaradt annak a kősziklának, akit
ismert és szeretett.

Amikor kettes típusú diabéteszt állapítottak meg
nála, Arilyn rádöbbent, hogy nem hagyhatja
magára. Figyelemmel kellett követnie az állapotát,
ami nem ment, amikor kétórányira laktak
egymástól. Miután papi beleegyezett, hogy feladja
az otthonát, és a közelébe költözik, a verilyi
nyugdíjasház kézenfekvő választásnak tűnt. Az
otthonban, ahol rengeteg kirándulást és csoportos
tevékenységet szerveztek, élvezhetett bizonyos fokú
függetlenséget. Így nemcsak az ő közelében lehetett,
de felpezsdíthette a társasági életét is.

Sajnos a beilleszkedés nem ment olyan könnyen.
– Hé, kedd este van. Miért nem mentél bingózni?
A metszően zöld szempárban őszinte

méltatlankodás csillant.
– Nem engednek pénzben játszani. Egyszer

próbáltam biliárdkupát szervezni, erre Elmer Fudd
rögtön beköpött. Mi értelme a játéknak, ha nem
lehet rá fogadni?
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– Ki az az Elmer Fudd?
– Tudod, a dagadt fickó a kopasz fejével és a

petyhüdt arcával. Mint a kisvadász a Tapsi
Hapsiból.

Arilyn összepréselte az ajkát.
– Nem szép dolog ledagadtozni másokat, papi.
– Na, persze, manapság illik politikailag

korrektnek lenni.
– Miért nem koncentrálsz a pénz helyett a nyerés

izgalmára?
– Uncsi. A bingó különben is bénáknak való. Hé,

nem tudnál becsempészni egy iPodot a szobámba?
Ha egy percig is tovább kell hallgatnom Dean
Martint és Frank Sinatrát, kidobom a taccsot.

Arilyn ezúttal elnevette magát.
– Nem adok a kezedbe iPodot. A mobilról is

letiltottalak, jól tudod, miért.
A nagyapja ártatlan pillantást vetett rá.
– Honnét tudhattam volna, hogy a DÖGÖS

MACÁK bulivonal egy dollár percenként?
– Javíthatatlan vagy. Mit főztél?
– Egy jó kis gulyást. Krumpli, hagyma, meg a

zöldségek, amiket úgy szeretsz. Az enyémben hús is
van, a tiédben nincs.

– Mm, isteni az illata! – Felemelte a fedőt, hogy
beszagoljon alá. – Az én hentesemtől hoztad a húst?
Ott csak olyan állatokat dolgoznak fel, amelyeket
legeltetnek, és rendes körülmények közt tartanak.

– Hogyne, szívem. Ha csak feleannyi energiát
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szánnál a férfiakra, mint az étkezésre, nem
győzném látogatni a dédunokáimat. – Összerezzent
a nagyapja arcáról sugárzó részvéttől. Miután az
anyja meghalt, teljesen hátat fordított addigi
életének. A halál kézzelfogható valóság lett a
számára, és ennek hatására úgy döntött, más ember
lesz. Annak szentelte magát, hogy rátaláljon a belső
békére és harmóniára – elinduljon egy olyan úton,
amit a nagyapja idővel talán elfogadott, de sosem
értett meg. Még a legutóbbi szakításáról sem tudott,
hiszen sosem találkozott a jógaoktatójával. Nem
csoda, hogy aggódott miatta. Amennyire ő tudta,
évek óta nem randizott.

Félresöpörte a kéretlen gondolatot, azután
kiszúrta a palackot.

– Az alkohol nem tesz jót neked, papi. – A pulton
álló Guinnessre mutatott, de a férfi csak legyintett.

– A sör nem alkohol. Különben is azt hallottam a
hírekben, hogy jó az egészségnek. Az erjesztés vagy
a búza miatt, már nem tudom. Ez csak sör, A. Húzós
napom volt.

Ellágyult a szíve. Nagyapja szinte pezsgett az
élettől. A gondolattól is elborzadt, hogy talán nem
fog még húsz évig mellette állni, ezért azzal a
tudattal próbálta ellensúlyozni feltámadó anyai
ösztönét, hogy néha neki is szüksége van egy kis
félrelépésre. Eltáncolt a lábánál ugrándozó
kiskutyák elől, és elővett egy bontatlan üveg
fehérbort. Igen, neki is megvannak a maga bűnei.
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Nekiállt megteríteni az asztalt.
– Nekem is húzós napom volt – árulta el. – Ma

kezdtem az indulatkezelési programot.
– Még egy mellékállás? Hogy bírsz ennyit? –

Papi két tányérba merte a sűrű gulyást, majd leült a
pulthoz. – S mi van a Társszerzőkkel?

– Kötetlen a munkaidőm. Általában élvezem
ezeket a tréningeket, de most van egy zsaru, aki
megnehezíti az életemet.

– Mármint bunkó?
Bólintott.
– Hamisítatlan ősbunkó. Annyira arrogáns!

Folyton lekezelően vigyorog, amit nyilván rohadt
dögösnek tart, de csak halálra bosszant vele.

– Neked kell móresre tanítanod. Elvégre azért
küldték hozzád, hogy kezeld az indulatait, nem?
Mire végzel vele, egészen más ember lesz.

A nagyapja láthatóan nem kételkedett a
képességeiben, ami őt is jobb kedvre hangolta.
Felvette a kanalat, és belekóstolt az ételbe. Mm,
mennyei! A családja erős szálakkal kötődött az ír
óhazához, így papi nemcsak a raguhoz és a
levesekhez értett, de messze földön híres volt a
pácolt marhájáról és a káposztájáról is. Nem csoda,
hogy kis híján sírva fakadt, amikor közölte vele,
hogy vegetáriánus lesz.

– Ja, azt hiszem.
– Én meg tudom. Tudod, a zsaruk mókás fiúk.

Tisztelem őket meg minden, de a munkájuktól
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idővel mindnyájan bekattannak. Képzeld csak el,
milyen helyzeteket kezelnek napi szinten. Ettől az
én agyam is elborulna.

Arilyn hallgatott, ahogy belegondolt a nagyapja
szavaiba. Igaza van. Stone-nak is megvannak a
maga problémái. Talán nem könnyű vele, de ha
rendesen végzi a munkáját, meglesz az eredménye.
Most talán még gúnyt űz belőle, de ő akkor is hisz a
módszerben, amit tanít. Már csak be kell
bizonyítania, hogy működik.

– Kösz, papi.
– Szívesen, édesem. Majd én megsétáltatom a

kutyákat, míg az óráid tartanak. Nem kell
hazarohannod, ha egyszer tudok segíteni.

Arilyn tartotta a száját, noha tudta, hogy a
nagyapjára legalább annyira ráfér a tennivaló,
mint őrá.

– Nagyon rendes tőled.
– Ezt megbeszéltük. Most edd meg a gulyásodat,

és holnap tedd pokollá annak a zsarunak az életét.
Lenny és Mike helyeslően felvakkantott – vagy

csak kiszagolta a húst, amit másként sosem tartott
otthon.

Arilyn felnevetett, és hallgatta a nagyapját.
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öt

AMIKOR FELKELT, MEGFOGADTA magában, hogy
pozitívabb megközelítést alkalmaz.

Be is tartotta az ígéretét – amíg csak Stone Petty
be nem lépett a szobába.

Késett, mindjárt tizenöt percet. S ami még
rosszabb, azzal a kecses nemtörődömséggel lépett
be, ami megerősítette, hogy ez a legkevésbé sem
izgatja, bármilyen haragos pillantásokat vet is rá
Luther és Eli. Már azzal megalapozta a lány
hangulatát, hogy magasról tett a kurzusára, de hogy
fokozza a feszültséget, jókora kávéspoharat
dédelgetett a kezében, s miután a szájába tömte a
zsíros szalonnás hamburger maradékát, a
nadrágjába törölte mindkét péklapát tenyerét. Ma
Jets pólót, viharvert Key West baseballsapkát és
tornacipőt viselt, a nagylábujjánál kis lyukkal.
Borostája csak kiemelte a kecskeszakáll sötét
fenyegetését, bármily kedélyesen biccentett is a
társainak, mielőtt lehuppant a helyére.

– Mizu? – mordult fel, majd összegyűrte a barna
papírzacskót, és elhajította a sarokban álló
szemetes felé. Betalált, mire gyerekes önteltséggel
elvigyorodott. Csak ezután fordult a lány felé.
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Ó, meg tudta volna ölni.
Micsoda modortalan vadbarom! Utálkozva

elfintorodott. Hogy a francba képes így kinézni,
amikor folyton ilyen vackokkal tömi magát?
Legalább azt tudja, milyen nehéz a számára
nyugodtan és fájdalommentesen meditálni –
bárhogy próbálja is leplezni.

Várjon csak, amíg végez vele.
– Esetleg fűzne valami magyarázatot a

késéséhez, Petty járőr?
A férfi olyan tekintettel nézett körbe, mint akit

meglep, hogy ez bárkit is érdekel.
– Be kellett ugranom az őrsre.
– Értem. – Arilyn sarkvidéki fagyossággal és

résnyire szűkült szemmel folytatta: – A felettese
vélhetően tájékoztatta arról, hogy köteles az előírt
időpontokban megjelenni a foglalkozásokon. A
késésével megzavarja az óra rendjét, ráadásul ez
nagyfokú tiszteletlenség az irányunkban.

– Nos, én úgy vélem, a bűnüldözés előnyt élvez a
pontossággal szemben.

Arilyn felvonta a szemöldökét.
– Csak hogy tisztán lássunk: jelen pillanatban fel

van függesztve, jól tudom?
Most megvagy.
A fickó fészkelődni kezdett, s mintha harag

suhant volna át a vonásain. A sötét szempár
bosszúsan villant felé.

– Mindössze két hétre. Honnét tud erről?
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– A felfüggesztés idejére ön nem vehet részt a
bűnüldözésben, igaz?

A férfi nem hagyta magát. Tunyán kinyújtóztatta
a lábát, mint egy ragadozó, sőt még a kávéjába is
belekortyolt.

– Ön szerint hátra kellene lépnem, és
végignéznem egy rablást, csak mert szabadságra
küldtek? Így kellene meghálálnom az adófizetők
bizalmát? Tényleg azt várja tőlem, hogy
elszámoljak minden egyes percemmel?

Emlékezett a nyáron folytatott első
szóváltásukra, amikor azzal vádolta meg, hogy csak
vesztegeti az adófizetők pénzét. Úgy látszik, ezzel az
elevenjére tapintott. Próbált nem kárörvendeni.

– Jaj, bocsásson meg, szóval egy letartóztatásnál
segédkezett? Ez esetben hadd hívjam fel a főnökét,
hogy köszönetet mondjak, és biztosítsam róla, hogy
ilyen esetekben megbocsátható a késése.

A férfi álla megfeszült, de ő akkor sem vette le
róla a tekintetét. Tudta, ha egy lépést is hátrál, Stone
Petty nemcsak elevenen felfalja, de még azt is
megkérdezi, mi a desszert.

– Csak konzultáltam egy esettel kapcsolatban. –
A férfiból hullámokban sugárzott a bosszúság és a
tehetetlenség. Ahogy folytatta, bizonytalanul buktak
ki belőle a szavak, mintha erőnek erejével préselte
volna ki őket. – Elnézést kérek.

Rávillantott egy tündöklő műmosolyt.
– Elfogadom a bocsánatkérését, de kérem, ez ne
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forduljon elő többé. Ó, igen, és foglalkozás után itt
kell maradnia. Tudja, a fránya szabályok. El kell
számolnunk minden egyes percével. Most pedig
vágjunk bele a mai témánkba, rendben?

Eli és Luther látható elégedettséggel fogadta a
büntetést, Arilyn pedig újra kézbe vette az
irányítást.

Egy időre.
Nem törődött a borzongással, ami végigfutott a

gerincén. Csakis a témára koncentrált.

STONE A KÖRMÉT PISZKÁLGATTA, és azon tűnődött, mit
csinálhat most Devine. Talán feltartóztat egy
gyorshajtót, s amikor az autóhoz lép, a fickó
hirtelen félrekapja a tekintetét. Devine ekkor
megkéri, hogy szálljon ki a járműből, amit a sofőr
megtagad, ezért a társa kirángatja a kocsiból,
megbilincseli, és átkutatja a járművet. Nem
meglepő módon előkerül valami – mondjuk, egy
fegyver vagy egy zacskó drog. Devine-t kitüntetik,
Vili, a Pöcs mindenkinek elbüszkélkedik vele, ő
meg közben itt rohad egy indulatkezelési tréningen,
hogy megtanuljon uralkodni az elfojtott dühön és
stresszen.

Ez kurva jó.
– Petty járőr?
Felnézett tövig lerágott körmű hüvelykujjáról.

Kezdte halálosan fárasztani ez a megszólítás. Sütött
belőle a kimértség és a gúny.

– Stone – emlékeztette újfent. – Azt a fickót Eli-
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nak hívja, a másikat meg Luthernek. Nem lehetnék
én is Stone?

A nő töretlenül mosolygott, de csak megjátszotta
magát, s ezt mindketten tudták.

– Ön hivatalos minőségében van itt jelen, s mint
egyenruhás rendőr, megérdemli, hogy a rangjához
illő tisztelettel kezeljem.

Baromság. Ennek a nőnek tényleg mindent
szabad? Csak mert szépen csengő szavakba
csomagolja a sértéseit? Oké, ezúttal sikerült a
falhoz állítania. Ki gondolta volna, hogy egy kis
késéstől és gyorskajától ennyire kibukik?

Elnyomott egy örömtelen nevetést. Az
indulatától legalább egy kicsit valóságosabbnak
tűnik, de ha még egy cukormázba bújtatott
megjegyzést végig kell hallgatnia arról, hogy
kerülje az egészségtelen ételeket, cukortartalmú
italokat, alkoholt, cigit – meg minden egyebet, ami
csak örömforrás az életben –, akkor tényleg nem
marad más választása, mint a szimulálás. Kitalál
valami súlyos betegséget. Mondjuk, egy
ételmérgezést a hambitól? Ja, az bejöhet. Megint őt
szólította?

– Igen?
– Luther és Eli megosztotta néhány gondolatát az

étrendjével kapcsolatban. Ön nem kíván élni a
lehetőséggel?

Kis híján égnek emelte a szemét, de még
idejében leállította magát. Csak az hiányzik, hogy
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még jobban magára haragítsa.
– Nem.
A nő keresztbe tett lábbal ült a szőnyegen –

egyenes derékkal, büszkén magasra emelt fejjel,
feszes vállal. Copfba font, aranyló vörös haja a
hátát verdeste. Oly kecsesen egymásba fonta a
végtagjait, s oly végtelen nyugalmat és harmóniát
árasztott, amit még egyetlen nőtől sem látott. Csak
ne lenne ilyen rohadtul unalmas…

– Értem. Lenne olyan kedves és elmondaná,
hogyan étkezik egy átlagos munkanapján?

Miért nem fogott ki normálisabb társakat? Ha
szövetkeznének Eli-jal és Lutherrel, hogy
kikészítsék a csajt, sokkal gyorsabban telne az idő.

– Felkelek, kávézom, bedobok egy pirítóst
sonkával.

– Pulykasonkával? – kérdezett közbe a nő.
Felhorkant.
– Az cseszne be. Nincs semmi baj a disznóval.

Isten pont azért teremtette erre a világra, hogy
megegyük.

A nő szó szerint elsápadt, amitől Stone máris
jobb kedvre derült. Tuti vegetáriánus. Ez remek
móka lesz. Kezdett belemelegedni a témába.

– Munka közben elrágcsálok egy zacskó Cheetost
vagy Oreót. Ebédre beugrom a Mekibe vagy
Börgibe, mikor milyen kedvem van. Extra menüt
rendelek, és van, hogy kérek hozzá egy plusz kólát.
Délután, ha nassolni van kedvem, általában az
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automatát támadom le. Vacsoránál azért jobban
odafigyelek az egészségre.

A nő nyelt egyet.
– Csirkehúst eszik?
Megvakarta a fejét.
– Néhanapján. Bírom a KFC fűszeres panírját,

bár inkább eszem egy jó steaket, ahogy kell, jó
véresen. Ahhoz bejátszik néhány sör, esetleg később
egy jóféle ír whisky. Persze zöldséget is eszem.
Ahogy maga is mondta, fontos az egyensúly, meg
ilyenek. A pattogatott kukorica a kedvencem.

– Lefogadtam volna. – A nő homlokán vékony
verítékréteg fénylett. Stone elfojtott egy kaján
nevetést. Naná, hogy igazi jótét lélek. Elvárná, hogy
mindenki azt egye, amit a föld terem, amíg csak
bele nem pusztul az alultápláltságba és az
unalomba. – Ön szerint előfordulhat, hogy a
foglalkozások hatására változtat az étkezési
szokásain? Luther említette, hogy próbál több vizet
fogyasztani. Eli szeretne leállni a
rágcsálnivalókkal. Ön min változtatna?

Úgy tett, mintha végiggondolná.
– Hát, leszoktam a bagóról, ami épp elég nagy

változás.
– Valóban az. Csodálattal adózunk a kitartása

előtt.
– Azt mondanám, a hamburgerek terén is rám

férne a változás. – A nő olyan megkönnyebbültnek
és boldognak tűnt, hogy szinte megsajnálta. Szinte.
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Még a mosolya is egész őszintének tűnt. Ettől
összeszorult a gyomra. Fura, de késztetést érzett rá,
hogy újra megmosolyogtassa. Ahogy felcsillant a
szeme és ellazult az ajka, szinte sugárzott belőle az
öröm – látszott, hogy sikerült megmozgatnia
valamit a lelke mélyén.

Tök mindegy. Biztos az éhségtől van.
– Uraim, nagy örömömre szolgál, hogy máris

változtatni kívánnak az életükön. Most
ebédszünetet tartunk, amikor a gyakorlatban is
valóra válthatják a döntéseiket. Ne feledjék, a
választásaink befolyásolják az életünk minden
vetületét, beleértve az indulatainkat is.

Luther és Eli buzgón bólogatott, csak ő pattant
fel a helyéről, hogy mielőbb eltűnjön. Egy órácska
szabadság. Beugrik az őrsre, hátha van valami.
Ideje visszavágnia azért is, hogy kutyaszart tettek a
csomagtartójába. Devine azóta azonosította a két
elkövetőt: McCoy és „Menni Fog” Dunn. Egyszerű,
mégis nemes bosszút áll rajtuk.

Csak be kell ugrania a boltba.

ARILYN VÉGZETT A SAJTOS bulgursalátával, és vett
néhány jutalomfalatot a kutyapékségben, majd
visszaindult a tűzoltószertárba. Most, hogy magába
szívott egy kis friss levegőt, és evett valamit, sokkal
jobban érezte magát. Igaz, nehézkesen indult a nap,
de sikerült fordítania. Már attól oldódott benne a
stressz, hogy Stone kényszerűen elfogadta:
változtatnia kell a káros étkezései szokásain. Előtte
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csak morgott, a szemét forgatta, és teljesen magába
zárkózott.

Általában azokkal is jól kijött, akik utálták a
módszereit, sőt rábírták arra, hogy változtasson
rajtuk. Azelőtt sosem bosszankodott, sosem jött ki a
béketűrésből. Erre a mostani megingásra nem talált
más magyarázatot, mint őrült munkarendjét és
gajra ment kapcsolatát. Oké, a fickó semmit sem ért,
de ez nem az ő hibája. Neki kell őt felvilágosítania,
hogy új alapokra helyezze az életét.

Nem veszítheti szem elől ezt a célt.
Magában dudorászva mélyen beszívta a

ropogósan tiszta őszi levegőt. Imádta az évnek ezt a
szakát: az almaszedést, a hatalmasra nőtt
sütőtököket, az aranyló napfényben fürdő földeket.
A folyó meghitten ékelődött a tündöklő vörösben és
aranyló narancsban fürdő domboldalak közé.
Verily megtelt az ebédidőben kiáradó tömeggel; az
emberek kávéspoharakkal és összecsavart
tortillával a kezükben nézegették a napfényes
kirakatokat. Ki ne élvezne egy ilyen napot?

Könnyed léptekkel kerülte meg a sarkot. Azután
megtorpant.

Stone Petty a szertár előtt ücsörgött a járdán,
egyik kezében egy Dr. Pepper, a másikban óriási
szendvics. Miközben számolatlanul tömte magába
a telített zsírsavakat, a füle és a válla közé ékelt
telefonba beszélt. Ezúttal nem is hátra, hanem
oldalra fordította a sapkáját, mint valami
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drogdíler. Felváltva csámcsogott és ordított a
telefonba.

– Francot se érdekel, mit mond az a faszfej! A kis
szaros, nem elég, hogy harminc mérfölddel
gyorsabban hajtott a megengedettnél, de volt pofája
belém kötni. Még szép, hogy bevittem. Pont
leszarom, mit mond az ügyvédje. Ha kell, odaállok
a bíróság elé. Nem, nem írom át közúti
szabálysértésre, akárki is az apja. Felfogtad? Oké.
Nem, majd átmegyek. Kurva nagy szívás ez a
kényszerszabi, csak hogy tudd. Még dumálunk,
Sam.

Arilyn elborzadva nézte, ahogyan szájába tömte
a szendvics maradékát, leöblítette egy nagy korty
üdítővel, s ezúttal egy szalvétába törölte az arcát.
Ahogy rávetült az árnyéka, a férfi felnézett rá.

– Hé. Időben vagyok, ugye? Most végeztem az
ebéddel.

Arilyn pislogott, és érezte, ahogy lassan vörös
köd ereszkedik a szeme elé. Lélegezz. Csak annyi
kell, hogy lélegezz.

– Azt hittem, változtatni kíván az étkezési
szokásain. – Még az ő fülének is bántóan magas volt
a hangja. Semmiképp se normális.

A férfi hunyorogva nézett fel a napsütésbe,
miközben felemelkedett a járdaszegélyről. Ahogy
kinyújtózott, olyan eleven tekintettel nézte, mintha
be akarna látni a ruhája alá, sőt még azon is túl.

– Úgy is van – felelte. – Ez egy halburger volt.
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Láttam, mennyire szívén viseli szegény tehenek
sorsát. – Hosszan beleivott az üdítőjébe. – Vagy
ezzel is van valami gondja?

Akkor és ott értette meg, hogy a férfi
szándékosan csinálja.

Azt akarja, hogy kudarcot valljon. Hülyeségnek
találja a módszereit, és esze ágában sincs
kipróbálni őket. Ez már hadüzenet nélküli nyílt
háború. A fickó harcolni fog minden talpalatnyi
földért minden egyes órán, s közben megpróbálja
az őrületbe kergetni.

Arra számított, hogy már a második napon
magáévá teszi az elveit? Nem – de arra sem, hogy
szántszándékkal lépre csalja. Élvezi, ha bármivel
kiboríthatja, ha gúnyt űzhet mindenből, amiben
csak hisz. Még annyi sincs benne, hogy legalább
megjátssza magát.

Az az Arilyn, akivé oly sokévnyi kemény munka
árán sikerült válnia, ezt is lenyelte volna. Fejet hajt
a tudatlansága előtt, imádkozik egyet az
egészségéért, majd szépen továbblép. Mosolyogva
és éteri békével tekint minden durva provokációra,
mint aki messze felette áll az ilyesminek.

Na, ennek vége.
Hát nem! Sokkal jobbat tud.
Baszódjon meg.
Azt akarja, hogy hat héten át nyomorultul érezze

magát miatta? Oké.
Akkor tesz róla, hogy neki se legyen könnyebb.
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A férfi hátralépett, félrebillentette a fejét, és úgy
tanulmányozta a lány arcát, mintha felismerné,
milyen elhatározásra jutott.

– Olyan érdekesen néz. Mint aki bosszankodik
valamiért. Nem ehetem azt, amit akarok? Az is a
terápia része, hogy behatárolja a választási
lehetőségeimet?

Kis híján elnevette magát. Kis híján. Ehelyett
felvillantott egy önfeledtnek tűnő műmosolyt.
Előbb hal meg, semhogy a férfi megtudja, mennyire
az elevenjébe talált.

– Azt eszik, amit csak akar, Petty járőr, én
legfeljebb megismertetem néhány egyéb választási
lehetőséggel. Emlékeztetem rá, hogy negyven felett
meredeken nő a szívroham, a rák és a
cukorbetegség előfordulásának a valószínűsége,
különösen zsírban, cukorban és sóban gazdag
étrend esetén. Önnek nyilván az sem számít, hogy
szénszavas üdítőkkel marják le a rozsdát a kocsik
akkumulátoráról, s hogy az ilyenek fogyasztásával
kiteszi magát a gyomorfekélynek, valamint egy sor
egyéb emésztési problémának. – Kacsintott egyet. –
Hé, ez itt Amerika. Szabadok hazája, bátrak otthona,
meg a többi. Élvezze csak az ebédjét. Odabent
találkozunk.

– Hé, még nem is vagyok negyven.
Elkerekedett szemével maga volt az ártatlanság.
– Jaj nekem, annyira sajnálom. Azt hittem…
A férfi kelletlen arckifejezésétől máris jobb
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kedve lett. Ezt magának, biztos úr. Belépett,
köszöntötte másik két diákját, majd nekiállt
felkészülni a délutáni foglalkozásra. Amikor életre
kelt a telefonja, gyorsan felvette, miközben
magában feljegyezte, hogy két perce maradt a
hivatalos kezdésig.

– Halló?
– Arilyn? Itt Anthony a menhelyről. Hogy vagy?
Elmosolyodott. Mint a Kedvencek Otthona

vezetője, Anthony Pearson cipelte a vállán a
nonprofit menhely ügyét. Emberei állatokat
mentettek, ivartalanítottak és gondoztak, miközben
neki sokszor még az is gondot okozott, miből fizesse
a bérüket, és hogy a túlzsúfolt ketrecekben helyet
biztosítson az egyre újabb jövevényeknek. Sokan
féltek magukhoz venni az állatokat, mert attól
tartottak, hogy túlságosan megszeretnék, de
mégsem tarthatnák meg őket. Arilyn csak a
rászorulók érdekeit nézte, és azzal próbálkozott,
hogy egyszerre több állatot is magánál tartott,
miközben összebarátkozott a menhely összes
munkatársával, akik megfeszítve dolgoztak, és
közben állandó pénzhiánnyal küzdöttek.

– Szia, Anthony. Az érdekel, mi van Lennyvel és
Mike-kal?

A férfi felnevetett.
– Nálad minden jószág kivirul, emiatt nem

aggódom, csak még nem sikerült állandó helyet
találni nekik. Maradhatnak még egy kicsit? Nem
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szívesen választanám szét őket.
A kiskutyákat általában különválasztották, hogy

úgy adják örökbe őket, Mike és Lenny azonban
különleges esetnek számított – annyira kötődtek
egymáshoz, hogy amikor Anthony először próbálta
elkülöníteni őket, mindkét kutyus
kiszámíthatatlanná vált. Olyan családot pedig nem
könnyű találni, amelyik egyszerre két kiskutyát
vesz magához.

– Semmi gond, tudod, mennyire imádom őket.
Csak tanulnák már meg, hogy ne rágják meg a
cipőimet…

– Majd veszek helyettük másikat. Viszont kérnék
egy szívességet, ha van egy perced.

Arilyn felnézett, és Stone-t látta, aki épp belépett,
és elfoglalta a megszokott helyét. A fickó mogorván
biccentett két társának.

– Persze, kettő is.
– Felhívott egy nő a Bluebirdről. Panaszt tett,

hogy egy kutyát éjjel-nappal láncon tartanak az
udvaron. Szerinte éheztetik, és verik is.

– Hívtad az állatvédőket?
– Azt mondják, bizonyítékra van szükségük,

mielőtt közbelépnének. A bejelentő pedig nem akar
belekeveredni, mert szerinte valami drogbanda
lehet a háttérben.

Arilyn felsóhajtott.
– Bár nagyobb mozgásterünk lenne az ilyen

ügyekben! Ki segíthet még? A rendőrség?
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– A legtöbben nem akarnak bajt egyetlen állat
miatt. Ráadásul ez feltehetően egy pitbull – talán
csak házőrző, de az is lehet, hogy illegális
kutyaviadalokon használják. Persze ez csak
feltevés. Már beszóltam a rendőrségre, de ők sem
tehetnek semmit.

Arilyn elfojtotta az indulatát, de haragos
pillantást vetett Stone felé. Naná, hogy nem. Van
ennél fontosabb is, például bírságokat osztogatni,
hadd hízzon a városi kassza. Próbálta elképzelni a
fickót, amint időt és fáradságot nem kímélve
utánajár egy állatkínzásnak, de nem ment. Neki ez
nyilván nem ügy.

– Maradt még bármilyen lehetőség?
– Arra gondoltam, talán kocsikázhatnál egyet

arrafelé. Körülnézhetnél. A ház egy zsákutca végén
áll, kerítéssel körülvéve. Ha látnál valamit, amit
felhasználhatunk bizonyítékként, talán
kiküldenének valakit.

Az ötlet már gyökeret is vert benne. Igen. Épp
most talált Petty járőr számára egy alkalmas
gyakorlatot az indulatkezelési tréninghez. Amivel
nemcsak önmagán segíthet, de a menhelyen is.

– Nagyon szívesen. Majd szólok, ha megtudtam
valamit.

A férfi megkönnyebbülten sóhajtott fel.
– Kösz. Nagy terhet veszel le a vállamról.

Javában szervezem a jótékonysági bált, és a múlt
héten két önkéntesem is elköltözött a városból.
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– Kitartás. Majd beszélünk.
Letették. Elérkezett az idő, hogy a rendfenntartók

rendet tegyenek egy állat háza táján is.
Eltette a telefonját a táskájába, majd leült.
– Akkor kezdjük.

NEM KELLETT VOLNA megennie azt a rohadt
halburgert.

A szőnyegen feküdt, kinyújtott lábbal. A légzés
mellett ezúttal azt a feladatot kapták, hogy érintsék
meg a kezükkel a lábujjaikat. Ezzel hallhatóan a
mellette fekvő két pöcsnek is meggyűlt a baja.
Miközben pokolbéli tanáruk arról áradozott,
milyen fenséges érzés „megadásra” bírni a testüket,
ő mindent megpróbált – még egy imát is elrebegett
–, csak legalább a bokáját meg tudná érinteni.

Hiába.
A nő tényleg együttérző pillantást vetett felé?

Naná, hogy. Támogatás helyett mégsem kapott tőle
mást, csak rideg, kimért, tárgyilagos szavakat,
szikrányi melegség nélkül.

– Ne küzdjön a teste ellen, Petty járőr. Próbáljon
ellazulni, és fogadja el a korlátait. Nem mindenki
képes elsőre megérinteni a lábujját.

Kinyomott egy elefántot, és öt kilométert futott
anélkül, hogy megizzadt volna, most mégis úgy
érezte, mintha drótkötélből lennének az inai,
miközben kis híján derékban kettétört. Oké, ennyi.
Muszáj elmenni valami pilatesstúdióba, és leszarja,
ha valaki szerint ez nem elég férfias. Ennél az se
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lehet megalázóbb. Ahogy vetett egy pillantást a
többiekre, elkapta Eli diadalittas tekintetét. A kis
mocsok, egyre előrébb hajolt, még a hülye lábujjain
is túl.

Hogy produkálta magát!
A nő megállás nélkül csacsogott azon a dallamos

hangján, amivel csak még jobban megnehezítette a
dolgát. Összevissza süketelt testről és lélekről, a
felszabadultságról, meg hogy minden betegség a
káros indulatokban gyökerezik. Észrevette már,
milyen hihetetlenül formás a feneke? Naná, tudta,
hogy jó formában van, de amikor elfordult, hogy
tökéletes, feszes, szív alakú hátsója egy vonalba
kerüljön a szemével, teljesen elvonta a figyelmét.

Próbált nem zihálni és szitkozódni, miközben
úgy tett, mint aki behunyja a szemét, és felszabadul.
Ehelyett kilesett a szempillái alól, és figyelte, ahogy
a nő körbelibbent a szobában.

A halburger a maga idejében jó ötletnek tűnt.
Egyszerűen csak ki akart tartani a táplálkozási
szokásai mellett, és megmutatni, hogy nem
mindenki tökéletes. Hogy is lehet valaki boldog, ha
búzacsírán és gyümölcsön él? Ehelyett valami
egészen ijesztő kifejezés jelent meg a nő arcán,
mintha eltökélné magában, hogy ezért még
megfizet. Mintha tényleg érdekelné, hogy
meghalhat, még mielőtt betölti a negyvenet. S ez az
okostojás megjegyzés a koráról? Na, az feltette az i-
re a pontot.

95



Mindez egyáltalán nem vallott jógira, viszont
egy csapásra érdekesebb lett tőle. Ahogy helyre
tette őt a délutáni foglalkozáson, a maga perverz
módján még be is gerjedt tőle. Legalább van benne
spiritusz. Amellett szemrevaló, nem is kérdés –
főleg amióta lopott pillantást vetett a tarkóján arra
a makulátlanul fehér kis bőrfelületre. Amikor
marokra kapta a haját, és felcsavarta, anélkül hogy
tükörbe nézett volna. Mintha francot se érdekelné,
hogy néz ki. Amit másként a smink hiánya is
egyértelművé tett.

Kész csoda. Egy nő, aki nem csiszolgatja órákon
át a megjelenését. Ritkább, mint a jeti – mesebeli
lény, akiről mindenki beszél, de még senki sem
találkozott vele.

– Lélegezzünk be, tartsuk bent a levegőt, majd
lassan keljünk fel. Remek munkát végeztek, uraim.

Stone-nak recsegett–ropogott a teste, de akkor is
úgy tett, mintha gyerekjáték volna. A zöld
szempárban megcsillanó leplezetlen gúny elárulta,
hogy hiába színészkedett.

– A hét további részében feloszlatjuk a csoportot,
és mindenkivel egyenként foglalkozom. Aludják ki
magukat.

Stone próbált úgy tenni, mint aki meditál még
egyet, csak hogy legyen ideje összeszedni magát.
Igyekezett nem botladozni, ahogy az ajtó felé indult,
miközben feljegyezte magában, hogy tényleg utána
kell néznie a pilatesóráknak. Addig is elugrik
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biliárdozni, feltölti a készleteit a bosszúhoz,
azután…

– Petty járőr? Ugye nem felejtette el a tizenöt
perces késést, amit be kell pótolnia?

A legszívesebben behunyt szemmel felnyögött
volna, de csak megfordult, és magabiztos vigyort
tapasztott a képére.

– Dehogy, egész nap erre vártam.
– Ebben nem kételkedem. Esetleg tartsunk egy

rövid szünetet, amíg megszagolgatja a
cigarettadobozát? Iszik egy üveg kólát? Felfal egy
zacskó chipset?

Stone kuncogott.
– Nem, kösz. Úgy látom, nincs valami fényes

kedvében. Azt hallotta, hogy a túl sok zöldségtől
felpuffad az ember? – Megcsóválta a fejét. – Biztos
rossz lehet. Ami engem illet, nincs ilyen
problémám.

A nő hátrahőkölt, és összepréselte rúzs nélkül is
buján rózsaszín ajkát. Elhúzta az orrát, mintha
kellemetlen bűz csapta volna meg.

– Jó magának. Persze az egészségtelen étkezés
mellékhatásaival se lehet könnyű együtt élni.

Stone felkapta a fejét.
– Vajon mire gondol?
– Mondjuk, az impotenciára. Amelynek egyik fő

kiváltó oka a cukorban és zsírban gazdag étrend.
Remélem, a következő Milky Way előtt eszébe jut
majd.
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A kiscsaj tényleg érti a módját, hogyan
nevettesse meg. Nem igaz, hogy nem azért csinálja!

– Ilyen gondom még sosem volt – közölte a férfi
kaján vigyorral, és közelebb lépett hozzá. Barack és
szappan finom illatát érezte az orrában, amelynek
tisztaságától máris beindult. Ki hitte volna? –
Akarja, hogy bebizonyítsam?

– Nem, kösz. Kanyarodjunk vissza a munkához.
Keressen magának egy kényelmes helyet a
szőnyegen.

Jaj, ne már! Elég a szőnyegből. Odavonszolta
magát a rettegett kínzóeszközhöz.

– Nem volt még elég a légzőgyakorlatokból és a
jógázásból? – mormolta maga elé.

– Egyetértünk. Úgy gondoltam,
továbbléphetnénk egy másik fontos elemhez. A
frusztrációhoz. A kudarcérzethez. Amikor
elégedetlenek vagyunk magunkkal, amit haraggal
kompenzálunk.

A nő túlságosan elégedettnek tűnt – ebből tudta,
hogy valami rossz vár rá. Hát, tizenöt percig
bármire képes. Mégiscsak zsaru, az ég szerelmére!
Nem kevés testi-lelki szenvedést kellett kiállnia,
amíg elvégezte az akadémiát. Meg persze azóta is.

– Egész jól hangzik – jegyezte meg. – Oké, halljuk
a nagy titkot.

– Titok nincs, csak gyakorlás. Kezdjük egy
alapfokú egyensúlygyakorlattal. Legyen ászana.

– Miszana?
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A nő megállt a helyiség közepén. Az arcvonásai
kisimultak, és olyan belső nyugalmat tükröztek,
amit mindenáron meg akart ingatni.

– Az ászana-pozíciók segítenek megnyitni a test
különböző részeit. Az egyensúlygyakorlatok
kiemelten fontosak.

Na, persze. Készülhet a legrosszabbra.
– Azt mondja, ha fél lábon állok, nem leszek

mérges?
Arilyn olyan kedélyesen mosolygott, mint egy

Buddha női kiadásban.
– Pontosan. Kezdjük is.
A túlórából máris eltelt vagy öt perc. Legfeljebb

tíz maradt.
– Mostantól számítjuk az időt.
Tényleg nem kedvelte ezt a nőt. De komolyan.
– Vegyen egy nagy levegőt, azután tapadjon

tekintetével a padló egy pontjára. Emelje fel a jobb
lábát, és helyezze a talpát az alsó lábszára belső
felére. Amint képes megállni ebben a
testhelyzetben, lélegezzen szabályosan, és közben
emelje egyre magasabbra a lábát. Megmutatom.

Egyetlen elegáns, folyamatos mozdulattal a
levegőbe emelte a karjait, mint egy balerina, s
ahogy hosszú hattyúnyakát is kinyújtotta, mintha
felemelkedett volna a talajról. A lábfeje
előremutatott, felemelkedett, majd nekifeszült a
combja belső felének. Úgy festett, mint egy ködből
kiemelkedő fa – biztos törzs és kecses ágak.
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– Ahogy a kiválasztott pontra mered, ürítse ki az
elméjét, és koncentráljon a légzésre. Hagyja, hogy a
teste vezesse. A lábai szilárdan és biztosan tartják,
akár egy fát a törzse, miközben a felsőteste és a
karjai a faágak, hajlékonyak, és felkínálkoznak a
szélnek. Oké, ha készen áll, próbálja meg.

Stone belefeledkezett a mellek fenséges ívébe, az
ujjatlan felsőnek feszülő bimbókba, a nyílt és
merengő arc szépségébe. Egy pillanatra bevillant a
kép, amelyen az ágyhoz szegezi a nő testét, s az
mohón magába fogadja, de ettől annyira megijedt,
hogy azonnal félresöpörte. Nehogy már begerjedjen
attól, ha egy nő fának adja ki magát!

Megrázta fejét, majd követte a mozdulatait, s
közben arra gondolt, hogy ez nem is olyan vészes.

Míg fel nem bukott.
A nő kitartotta a pozíciót, meg sem ingott.
– Ha nem tud megmaradni a testhelyzetben,

szedje össze magát, és kezdje elölről.
Kösz szépen. Oké, most menni fog. Vett egy nagy

levegőt, azzal ismét belevágott.
És ismét felbukott.
A bosszúság sötét felhőkben ereszkedett le rá. Ez

akkora baromság – mégsem hagyja magát legyűrni.
Eljár bokszolni, az edzője szerint tuti az egyensúlya.
Mennie kell.

Újra és újra kibukott a pozícióból, miközben
rohamléptekkel közeledett a teljes összeomláshoz.
Amikor azt a parancsot kapta, hogy a másik lábát
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húzza fel, ugyanebbe a problémába botlott. Ahogy
teltek a percek, egyre fokozódó döbbenettel
tudatosult benne, hogy a nő le fogja győzni. Egy
másodpercnél tovább képtelen fél lábon állni.

Ezt a szívást!
Ahogy kibontakozott a fapozícióból, a nő vetett

felé egy őszintének és megértőnek tűnő mosolyt,
amitől Stone-nak görcsbe rándult a gyomra.

– Bosszúsnak érzi magát? – kérdezte a nő,
miközben fürkésző tekintettel méregette.

Stone ökölbe szorította a kezét.
– Amiért itt játszom a szomorúfüzet, ahelyett

hogy a bűnözőket üldözném? Jaj, dehogy.
Kicsattanok a boldogságtól.

A nő mosolya még szélesebbre húzódott.
– Nagyon jó. Akkor jöhet a következő ászana.
Stone-nak tátva maradt a szája.
– Mi? Bőven lejárt a tizenöt perce.
– Nem, ez még csak öt. Vágjunk bele.
A gyötrelmek hosszan, kimerítően és

könyörtelenül folytatódtak. Mire nagy nehezen
véget ért a foglalkozás, már eldöntötte magában,
hogy elmegy biliárdozni, de a legelső dolga lesz
belekötni valakibe. Az kell ide, egy tesztoszterontól
fűtött, agyatlan és mocskos bunyó, meg a
fantasztikus megkönnyebbülés, amit okoz.
Mennyivel többet ér, mint ez a szarság. Mennyivel
férfiasabb és bajtársiasabb időtöltés.

– Mondja, hogy érzi magát, Petty járőr?

101



Oké, betelt a pohár.
– Kettesben vagyunk, nyugodtan hívhat Stone-

nak. Díjaznám is, ha legalább egyszer kimondaná a
nevemet, ahelyett hogy itt szarakodik velem.
Dumálni akar? Oké. Maga élvezte a kis
foglalkozásunkat, Arilyn? Elégedett az
indulatkezelési módszerei hatékonyságával, Arilyn?
Jobban fog aludni a tudattól, hogy ezt a kört maga
nyerte, Arilyn?

Fura kifejezés suhant át a nő arcán. A zöld
szempár elsötétedett, mintha a lányt érzékenyen
érintette volna, ahogy kimondta a nevét. Kissé
kapkodva vette a levegőt, mégis kihívóan nézett,
egyenesen a szeme közé, miközben az elektromos
szikrák szinte fojtogatóvá tették a levegőt. A nő is
érezte – ajka kis kerek O-t formált, ahogy
bizonytalanul hátrébb lépett.

Átkozott legyen, ha nem a szexuális vonzalmat
érezte kettejük között, mint valami állati
mágnesességet. S ugyanezt látta a másik szemében
is.

Csak az a kérdés, mihez kezd vele.
A nő idegesen megnyalta az ajkát.
– Én… bocsásson meg. Stone. Szép munka.
Vágyott rá, hogy még többet halljon tőle, de épp

elég fura volt ez is.
– Helyes. Akkor mehetek?
– Még nem. Kérnék egy szívességet.
Felnevetett.
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– Valahogy nem vagyok jótékony kedvemben. –
Elfordult, hogy rövidre zárja a dolgot, azután
megdermedt, amikor a nő hangja ostorként csattant.

– Tudja, mit? Ez nem kérés.
Stone-nak felszökött a szemöldöke. Ez most

komoly? A nő álla megfeszült – ezt a konok kis
gesztust Stone egyre jobban ismerte. Arilyn
összefonta a karját.

– Zsarolni próbál? – kérdezte Stone vészjósló
hangon.

– Dehogyis! Csak arra kérem, hogy vigyen el egy
helyre, ahol a gyanú szerint egy kutyát kínoznak. A
saját szememmel akarom látni, mi a helyzet.

Nem felelt, csak a nő arcát kémlelte.
Határozottan defenzív. Mintha nem szívesen
erőltetné a dolgot, de a körülményeket tekintve
nincs más választása. Hát nem. Nem fogja hagyni,
hogy kierőszakoljon olyasmit, amihez semmi joga.

– Amint arra oly szívesen emlékeztet, fel vagyok
függesztve. Semmit sem tehetek hivatali
minőségemben.

A nő megsemmisítő pillantást vetett rá.
– Miután már hívtuk a rendőröket, akik a fülük

botját se mozdították, ez nem lehet akkora gond.
– Éppen erre valók az állatvédők. Hacsak nem

szemtanúja egy bűncselekmény elkövetésének,
nincs joga behatolni más birtokára. Tudja, van
nekünk ez az alkotmánynak nevezett törvényünk…

– Értem. Szóval csak üljünk ölbe tett kézzel,
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mialatt egy állatot bántalmaznak, hátha nem lesz
túl késő, mire végeznek az aktatologatással.

Megvonta a vállát. A nő nem mondott semmi
újat.

– Bizonyos ügyosztályok igénybe vehetnék egy
állatvédő szakjogász segítségét, de a városnak erre
nincs pénze. A bürokrácia meg mindenfelé nagy úr.
Bocs, hogy nálunk nem úgy mennek a dolgok, mint
a filmekben. Hívja az önkénteseit, a kutyamentőket,
vagy akit akar. Sok szerencsét hozzá.

– Akkor is velem jön. – A nő felkapta a jókora
kéziszőttest, amit táskának csúfolt. – A Bluebirdön
van, a zsákutcában. Ismeri a helyet?

– Nem. Megyek. Sehová. – Stone lassan és
tagoltan beszélt. – Az a város legótvarabb része.
Nem vagyok szolgálatban, és az sem érdekel, ha egy
állat nem kapja meg a pihentető masszázsát, ami
maga szerint járna neki. Miért baj az, ha valaki kint
tartja a kutyáját? Amikor egy kutya oda való?

Remek, most meg úgy néz rá, mintha bevallotta
volna neki, hogy szabadidejében tinilányokat rabol
el. Ennél rettenetesebb dolgot nem is mondhatott
volna.

– Nem gondolja komolyan – suttogta Arilyn. –
Még maga sem lehet ilyen kegyetlen és… és…
szívtelen!

Nem állt szándékában elmondani neki az igazat.
Rühellte a kutyákat. Nem szívesen ismerte be a
félelmeit, de egy kép a múltjából nem hagyta
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nyugodni. Még ma is hallotta a csaholást, és
emlékezett rá, ahogyan az éles fogak belevájtak,
vért fakasztottak. Nyolcéves lehetett, hazafelé
tartott az utcán, amikor a fickó ráuszította a
pitbullját, mintha ez volna a legjobb móka a
világon. Aznap szerzett egy csúnya sebet és egy még
csúnyább emléket. Az apja persze mindenféle
anyámasszony katonájának elmondta.

Gondosan leplezte ezt a gyengeségét a többi
zsaru előtt; csak úgy tett, mintha túl laza lenne
ahhoz, hogy vállalja a kötöttséget, amivel egy állat
etetése és gondozása jár. Eddig ez fényesen be is
vált, és nem hagyja, hogy éppen Arilyn Meadows
leplezze le.

– Nem szívesen ábrándítom ki, édesem, de a
kutyák olyanok, mint a patkányok. A világ csak
jobb hely lenne nélkülük.

A nő felhúzta az orrát, és a tekintete egy csapásra
rideggé vált.

– Tudhattam volna, hogy nem sokra megyek
magával, de akkor is elvisz oda, hogy a tanúm
legyen. Elkattintunk néhány képet, hogy legyen
bizonyíték. Nem várom, hogy a rendőrök
rámozduljanak az ügyre, de ez talán felgyorsítja a
dolgot az állatvédő szervezeteknél. Főleg, ha egy
hivatásos rendőr lesz a tanúm. Induljunk.

A nő az ajtóhoz masírozott, vissza se nézett,
ügyet se vetett a tiltakozására. Sosem adja fel? Az a
kellemetlen érzése támadt, hogy bárkin és bármin
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kész átgyalogolni, ha az a cél lebeg a szeme előtt,
hogy megmentsen egy ártatlan jószágot. Nincs nála
idegesítőbb teremtmény a földön.

Elindult utána.
– Már így is elég időmet elrabolta. Randim van a

bárban, nem fogok maga miatt elkésni.
– Minden együttérzésem azé, akivel találkozik,

Petty járőr, de akkor is velem jön. Én töltöm ki a
jelenléti íveket. Nagy kár lenne, ha be kellene
írnom egy hiányzást. Vagy azt kellene mondanom a
főnökének, hogy nem működik együtt, ezért jó
szívvel nem javasolhatom, hogy visszaengedje az
utcára. Persze ha elölről akarja kezdeni az egész
tréninget…

A szája is tátva maradt. A nő kaján elégtétellel
nézte.

– Maga tényleg zsarolni próbál! Bassza meg,
tudja, hogy ez bűncselekmény?

– Csak ha bizonyítják. Hol áll a kocsija?
Veszettül káromkodott, de elővette a kulcsát, és

végigmasírozott az utcán.
– Rohadt egy képmutató maga, méghozzá a

legrosszabb fajtából. Úgy viselkedik, mint a testet
öltött jóság, derű és gyengédség, közben legbelül
totál el van cseszve.

– Ne higgye. Ezt is egy magasabb rendű célért
teszem.

– Kamuzik. És mellesleg most vágja haza a
karmáját vagy mijét.
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A nő valami idegőrlő dalocskát dúdolgatott
magában, miközben hosszú lábával gond nélkül
tartotta vele a lépést.

– Aggódjon csak a saját karmája miatt, én is azt
teszem. – Megtorpant a padkánál, míg ő kinyitotta
az ajtót. – Kérem, mondja, hogy ez nem a maga
autója.

Egy pillanatra félretette sebzett büszkeségét,
hogy mosolyogva kihúzza magát. A szeme fénye állt
előttük négy kerekén – a mindene. Kár, hogy
feleannyit se vezethette, mint szerette volna.

– De bizony. Egy 1965-ös Pontiac GTO Tempest,
335 lóerő, 6400 köbcenti, Montero vörös
árnyalatban. – Várta az epekedő sóhajt, de az ajak
csak megvetően lebiggyedt, ahogy a nő fagyos
pillantást vetett rá.

– Az ilyet büntetni kellene – közölte kéretlen
egyszerűséggel. – Mi itt próbáljuk megmenteni a
Földet, maga meg elpusztítja ezzel a halom
ócskavassal. Nem elég, hogy benzinfaló, de tisztára
értelmetlen. A károsanyag-kibocsátásnak önálló
büntetési tételként kellene szerepelnie.

Most már tényleg átlépett minden határt. Felőle
szidhatta a munkáját és a barátait, de a kocsiját
nem hagyta. Vészjóslóan lehalkította a hangját.

– Ócskavas? Vigyázzon a szájára. Én magam
újítottam fel az egészet, alkatrészről alkatrészre.
Igazi klasszikus, bár maga ezt nem értheti.

– Klasszikus rémálom. Tud róla, hogy manapság
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olyan kocsikat is gyártanak, amik segítik megóvni a
környezetet, nem pedig elpusztítják?

– Aztán egy vakondtúráson se tudnak felmenni.
Ez itt rekordidő alatt százon van, de magának biztos
Fusionje van, vagy valami hasonló golfautója. – A
sértődött tekintet láttán nevetnie kellett. – Tudtam!
Rohadtul kiszámítható. Na, pattanjon be.

A nő megborzongott a viszolygástól, de óvatosan
rácsusszant a fekete bőrülésre. Stone teleszívta
magát a kocsi régi-új illatával, majd felpörgette a
motort, és a zsémbes dörmögéstől rögtön elfogta az
izgatottság. Ahogy a pedált pumpálta, a fülsiketítő
zaj zene volt füleinek. A nő mindenféle pofát vágott,
és maga elé motyogott, miközben ő besorolt a
forgalomba, és a város túlsó vége felé vette az
irányt. Úgy érezte magát, mint az iskola réme, aki
kisajátítja magának az egész folyosót, míg a többi
kölyök rémülten kitér az útjából. Igazi rosszfiúnak.

A nőt valahogy mégsem sikerült lenyűgöznie.
– Böhöm nagy – panaszolta fel. – Ez már a jó

erkölcsbe ütközik.
– Á, mintha hájjal kenegetnének.
Arilyn a szokott puritán módján kihúzta magát,

és sokatmondó pillantást vetett a férfira. A teste
már ettől önálló életre kelt, dacára mindannak,
amit vele kapcsolatban érzett. Igazi bombázó lenne,
ha végre letenné azt a bölcsészszemüveget – mint
Britney Spears a lányiskolai egyenruhájában. Oké,
most már tényleg muszáj lesz megfektetnie valakit,
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mielőtt a libidója átveszi a parancsnokságot. Arilyn
Meadows nyilván az a fajta, aki csak lekapcsolt
lámpánál, rendes ágyon, behunyt szemmel
hajlandó szeretkezni. Az tuti, hogy nem kelti szexi
vadmacska benyomását.

– Állati vicces – fintorodott el a nő. – Tényleg
csak sajnálni tudom, akivel találkozni fog.

– Még mindig jobb neki, mint annak a
szerencsétlennek, akit ilyen tekintettel méreget egy
randin. – A nő haragos pillantást vetett rá. A kocsi
ismét meglódult. Nem elég, hogy rávette erre a
baromságra, még arról gondoskodott, hogy ne
érezze jól magát. – De most tényleg, ez érdekelne.
Miféle fickókkal szokott kavarni?

A nő testbeszéde elárulta, hogy érzékeny pontra
tapintott. Elég volt látni, ahogy bezárkózott, és
kibámult az ablakon.

– Rendes, erkölcsös fickókkal – bökte ki végül. –
Olyanokkal, akik jobbá akarják tenni a világot, nem
rosszabbá. Akiknek magasabb rendű céljaik
vannak.

Stone forgatni kezdte a szemét.
– Nem csoda, ha ilyen feszült. Ilyen faszik csak a

mesében léteznek.
A nő élesen felé kapta haragos pillantását.

Hangjából sütött a kijelentése felett érzett jogos
felháborodás:

– Ez nevetséges. Nagyon is léteznek. Én csak
tudom, randiztam velük!
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– Beültették a hanta-hintába. Tudja, a pasik
egyszerű teremtmények, alapvető szükségletekkel.
Kaja, szex, meló. Esetleg még több szex, de tényleg
ennyi. Egyszerűek vagyunk, mint a faék.

A nő döbbent arckifejezését látva egy kicsit
megsajnálta. Tényleg azt hitte, hogy a pasik a
magasabb rendű célokat választják a farkuk
ellenében? Biztos volt, aki megpróbálta, de csak
kevésnek sikerült. A nő jobban teszi, ha észhez tér,
különben élete végéig kergetheti ezt a délibábot.

– Nem értünk egyet. Akivel utoljára jártam,
mindennél fontosabbnak tartotta a spirituális
fejlődést, hogy különb emberré váljon. Rendes volt,
önzetlen, odafigyelt rám, és mindenben támogatott.
Túllépett a testiség korlátain.

Stone felnyögött.
– Ha ekkora jellemóriás volt, miért nincsenek

már együtt?
– Ahhoz magának semmi köze – csattant fel a nő.

– Ez az egész beszélgetés különben is értelmetlen.
Lefogadom, hogy válogatás nélkül beleugrik
bárkinek az ágyába, ha magára jön a kangörcs.

– Tényleg élvezem az ilyet. Maga mikor élvezett
valamit utoljára?

– Van épp elég élvezet az életemben.
Hétvégenként eljárok a barátaimmal. Önkéntes
munkát végzek, hogy olyan ügyeket szolgáljak,
amikben hiszek. Jógázom, kutyákat nevelek, és sok
időt töltök a nagypapámmal.
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Stone elnevette magát.
– Ja, nincs is jobb szórakozás, mint a papival

lógni.
– Magánál biztos szórakoztatóbb. Ezer és ezer

dolog érdekel. Maga mit csinál, ha éppen nem köti
le a halálosan fontos munkája?

– Ezer és ezer dolgot.
A színlelt nevetés ingerelte Stone

idegvégződéseit.
– Hm, hadd találgassak. Sörözik a többi zsaruval.

Lenyom egy biliárdpartit. Esetleg súlyt emel a
konditeremben. Az igazság az, hogy munkamániás,
aki az ideje nagy részében magányos. A nőkről és a
szexről alkotott primitív nézetei meghatározzák a
magánéletét. Adja itt a laza fickót, mintha csak a
testiség izgatná. Isten ments, hogy egy nő is
bekavarjon a becses karrierjébe vagy a péntek esti
ivászatba. Maga, Stone Petty, nagyobb képmutató
mindenkinél.

A nő hallgatásba burkolózott, hogy tudatosan
kizárja őt. Stone szóra nyitotta a száját, hogy jól
megmondja neki, azután rájött, hogy nincs válasza,
ezért inkább befogta. Oké, imádja a munkáját. Ezért
dolgozik annyit, de ettől még más is érdekli. Egy
csomó minden. A nőnek fogalma sincs, miről
beszél, ő pedig nem fogja arra vesztegetni a drága
idejét, hogy vitázzon vele. Nyilván keservesen
csalódott abban a spirituális csodalényben, attól
ilyen keserű. Feltenné rá a golyóit, hogy a fickó
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elkövetett valamit. Megcsalta, nem is kérdés. A nő
zárkózottsága életre keltette a zsaruösztönét, hogy
tévedhetetlenül kiszagolja a szakítás okát.

Még hogy túllépett a fizikai korlátain! A nagy
büdös francot.

Ahogy ráfordult a Bluebirdre, tekintetével
végigpásztázta a környéket. Nem sok mindent látott.
A zsákutca elhagyatottnak tűnt, és bűzlött a
törvénytelenségtől. Drogosok? Csavargók? Vagy
csak átlagemberek, akikre rájár a rúd?

– Az utca végén. Ott. – A nő egy mocskos, barna,
lepukkant tanyaház felé mutatott. Gyomok
fojtogatták az udvart, közöttük mindenfelé üres
üvegek szétszórva. Az elvadult hátsó kertet rozsdás
kapu zárta le, így az utcáról nem sokat láthattak.
Miután leparkolt, és leállította a motort, Stone
tanulmányozta az ingatlant. Egy sor szemeteskuka.
Kormos tűzrakó hely. A ház elhagyatottnak tűnt, de
lefogadta, hogy sötétedés után életre kel. A
biztonság kedvéért egyszer erre kell kanyarodniuk
Devine-nal, nehogy valami füvestanya legyen.

– Menjünk. – A nő a kilincsért nyúlt. Stone
átnyúlt felette, és megragadta a csuklóját, mielőtt
kinyithatta volna az ajtót.

Összerezzent a puha bőr tapintásától, de attól
még vasmarokkal tartotta. Basszus, mi van ebben a
nőben, hogy már az érintésétől is riadót fúj minden
érzékszerve?

– Mégis, hová akar menni?
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Az az édes kis barázda kettészelte a nő homlokát.
– Körül akarok nézni. Nem ezért jöttünk? Kéznél

van a telefonja?
Stone megrázta a fejét.
– Nem a Miami helyszínelőkben van. Nincs

jogunk arra, hogy egy magánterületen szaglásszunk
és fényképeket készítsünk. Legfeljebb annyit
tehetünk, hogy elsétálunk az utca végéig. Onnét
talán jobban látni.

– Rendben. Legyen így, Petty járőr. – Ezúttal
hagyta, hogy kiszálljon, de visszanyelt egy
káromkodást, és ő is kipattant a kocsiból. A sértő
hangnem hallatán kedve lett volna megmutatni
neki, mire képes – rendőrként és férfiként egyaránt.
Milyen rossz dolgokra.

Nagyon-nagyon rossz dolgokra.
Próbált a lehető leghétköznapibb módon

viselkedni, míg felmérte a környezetet. Igen,
határozottan történt valami ebben a házban. Az
udvaron rozsdás autóalkatrészek hevertek nagy
festékesvödrök és egy ütött-kopott kutyaól
társaságában. Utóbbi fája elkorhadt, a teteje
megereszkedett. Tartotta a távolságot, ahogy
tekintetével végigszaladt a bádogedényen, a
pórázon, a latyakos tócsákon. Átható bűz áradt az
udvarról, mintha egy döglött borz rothadna a tornác
alatt. Nem valami szívderítő környék. Nyilván
hemzsegnek a patkányok.

Mégsem annyira a patkányoktól félt, mint
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inkább a kutyától. A rágcsálókkal elbánt – épp
eleget látott már –, de a kutya más tészta.

– Látja a kutyaólat. Vannak kutyák. Ki tudja,
hány. Közelebb kell jutnunk.

A nő nem habozott előrelépni, hogy bárki
megláthassa, aki kinéz valamelyik törött ablakon.
Ha bárki drogokat tartott vagy kutyaviadalokat
rendezett itt, rövid úton bajba kerülhetnek. Jobban
teszi, ha az éjszaka leple alatt tér majd vissza
Devine-nal.

Odalépett elé, hogy elővegye a fenyegető
zsaruhangját, aminek mindenki behódolt.

– Nem. Innét is tud fotózni, lekaphatja a kaput és
a kutyaólat. Miután nem látni semmilyen állatot,
ennél tovább nem mehetünk.

– Nem hagyok cserben egy szerencsétlen
jószágot, és nem megyek sehová bizonyíték nélkül.
Fedezzen.

Könnyed léptekkel kocogni kezdett a ház felé, és
maga elé emelte iPhone-ját, hogy senkinek ne
legyenek kétségei a szándékai felől. Fedezze? Miket
szokott nézni a tévében? Stone elmormolt egy
keserves szitkot, és követte. Ha szolgálatban lenne,
nagy kísértést érezne, hogy éjszakára hűvösre vágja,
hátha attól megjön az esze. Ehelyett most úgy fest,
mint egy hamisítatlan balfék, aki tehetetlenül lohol
utána.

A nő elérte a kaput, ahonnét elkattintott néhány
képet. Az ösztönei azt súgták, hogy nincs itt senki, de
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akkor sem akart kockáztatni. A nő odanyomta az
arcát a csikorgó fémhez, hogy fojtott hangon
megszólaljon.

– Itt vagy valahol, szívem? Ne félj, nem akarlak
bántani…

Stone hálát adott az égnek, hogy a kerítés túlsó
oldalán van. Ennek elment az esze! Felkészült rá,
hogy egy vicsorgó pitbull előront, és megpróbálja
átharapni a torkukat, de a kutyaólra néma csend
telepedett. A nő elkattintott még egy fotót.

– Most már elég. Itt nincs kutya, és ez
birtokháborítás. Menjünk.

– De…
– Indulás! – Ezúttal határozottan megragadta a

nő csuklóját és vezetni kezdte, hátra se nézett, hogy
tudja-e tartani vele a lépést. Nem mintha az
amazonlábainak ez gondot okozott volna.

– Nem kell ilyen erőszakosnak lennie, Stone.
Tudom, hogy van itt egy kutya. Én mondom, valami
nagyon nincs rendben.

Fura dolgokat művelt vele, ahogy váratlanul
meghallotta a nevét. Biztos az emésztése
szórakozott.

– Lehet, de most akkor sem tehetünk semmit.
Hallgasson ide. Később majd utánajárunk a
dolognak. Körülnézünk a társammal.

– Mikor?
Kifújta a levegőt.
– Majd amikor véget ér a felfüggesztésem.
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A nő arcán újra megjelent az a dacos kifejezés.
– Az nekem késő. Most kell körülnéznünk.
– Ó, az ég szerelmére, üljön már be a kocsiba!

Rendben, szólok Devine-nak, hogy nézzen szét
valamikor a héten. Most már leszáll végre a
púpomról?

– Igen. Addig is elküldöm ezeket a fotókat
Anthonynak. Ha szüksége lesz magára, mint
hivatalos tanúra, megadom neki a számát.

– Ki az az Anthony? – A kérdés kibukott belőle,
mielőtt átgondolhatta volna, de a nő hangneme
felkeltette a kíváncsiságát. Talán máris túltette
magát a legutóbbi tökéletes kapcsolatán? – Új pasi?
Vagy régi? – Nem tudott leállni, bármilyen kínosan
alakult is a társalgás.

A nőnek láthatóan nem tűnt fel a hirtelen
témaváltás, akkora elégedettséggel töltötte el, hogy
kisajtolta belőle azt a szívességet.

– A Kedvencek Otthona menhely vezetője. Szoros
munkakapcsolatban vagyunk.

– Ő is egyike a megvilágosultaknak?
A nő égnek emelte a szemét.
– Nem randizunk, ha arra gondol, bár pont

megfelelő lenne a számomra. Csak barátok
vagyunk.

Stone ellazult, ahogy beült a kocsiba. Csak
barátok. Az jó. Nem mintha izgatná…

– Hadd találgassak. Imádja a kutyákat, szeret
jótékonykodni, jobb emberré akar válni, nem
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vadászik, és mindig olyan édi-bédi.
A nő szeme résnyire szűkült.
– Maga most gúnyolódik velem?
– Ugyan. Csak számba veszem a tulajdonságokat,

amelyeknek meg kell lenniük egy férfiban, hogy
méltóztasson randizni vele.

A nő becsatolta magát, majd leplezetlen
megvetéssel végigmérte Stone-t és a verdáját.

– Én legalább nem csak beszélő szexuális
segédeszközökkel randizom. Lefogadom, hogy az
elvárásai ugyanolyan primitívek, mint maga. Nagy
duda, mákszemnyi agy, igénytelen és szolgálatkész
természet.

Nem kötötte a nő orrára, milyen közel jár az
igazsághoz. Nem mintha az agyatlan nők társaságát
élvezné. Kimondottan szereti az okos, szellemes
nőket, akik nem érik be a begyakorolt szövegekkel –
egyszerűen csak könnyebb olyanokkal
találkozgatni, akikhez nem akar hosszú távon
kötődni. Így legalább nem kell végignéznie, hogyan
megy gajra egy kezdettől kudarcra ítélt kapcsolat. A
zsaruk körében kiemelkedően magas a válási
arány, és ő már azt is tudja, miért. Ezt a hibát soha
többé nem követi el.

– Súlyosan téved. – Egy pillanatra elhallgatott. –
A duda bármilyen lehet. Nem vagyok válogatós.

A nő beleborzongott az utálkozásba.
– Kérem, tegyen ki a szertárnál.
– Rendben. – Néma csendben tértek vissza
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Verilybe. – Hol a kocsija?
– Ott.
Lehúzódott az aprócska, fényes foszöldre fújt

Ford Fusion mögé. Épp, amilyet várt. Igazi
förmedvény.

– Sok sikert a világmegváltáshoz. Ja, és kösz a
kirándulást. Majd valamikor ismételjük meg.

A nő feltépte az ajtót, megpördült, és haragos
pillantást lövellt felé.

– Ki nem állom magát, Petty járőr!
– Helyes, mert én se bírom magát. Jó éjt, Arilyn.
Miután a nő fújtatva bevágta az ajtót, Stone

elvigyorodott, beletaposott a gázba, és bekapcsolta
a rádiót. Ja, ez a kényszertúra kis híján tényleg
megérte. Mintha egy mélyen eltemetett, mégis
alapvető emberi igényt elégítene ki azzal, hogy
ennyire felhúzza a nőt. Teli torokból együtt énekelt
a rádióval, miközben Ray bárja felé tartott. Hosszú
lesz az a hat hét, de legalább nem unja halálra
magát.
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hat

ARILYN LASSAN KINYITOTTA a szemét, s ahogy végzett a
pránával, újra a szokott ütemben vette a levegőt.
Fülében ott visszhangzott a furulya lágy hangja.

Lassú mozdulatokkal kinyújtotta a lábát, a
magasba emelte a karját, azután nyújtás gyanánt a
lábszárára hajtotta fejét. A gyakorlat felszabadított
a maradék stresszt is. Ahogy újra kiegyenesedett,
összenyomta a két tenyerét, meghajtotta a fejét, és
gyors hálaimát rebegett.

Végre. Újra uralja az érzéseit. A könnyedség
végigsugárzik a testén, az elméje megtisztul, készen
áll szembenézni az újabb nappal.

Nem gondol többet Stone Pettyre és a bosszantó
bunkóságára.

Elhúzta a festett kínai paravánt, amellyel
elkerítette a meditációs sarkot. A padlót kaparászó
karmok hangja betöltötte a levegőt, és felkészült rá,
hogy a két szőrpamacs önfeledt örömmel és a farkát
csóválva ráveti magát. Beletelt egy időbe, amíg
megértette velük, hogy bármennyit nyüszítenek,
nem jöhetnek a paraván mögé. A kutyáknak nincs
időérzékük – Lenny és Mike számára is úgy tűnt,
hosszú órákra kizárja őket az életéből, mintha csak
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gonosz játékot űzne velük. Hallották a
lélegzetvételét, mégsem mehettek oda hozzá. Mára
eljutottak odáig, hogy békésen feküdtek a paraván
tövében, s csak arra vártak, mikor tér vissza
közéjük.

Felnevetett, és magához ölelte őket, majd
újratöltötte a vizestálkájukat, és nekiállt
gyömbérteát főzni. Közben friss gyümölcsöt tett egy
kerámiatálba, hogy hozzáadja a biomüzlit és a
joghurtot. Nagyszerű nap áll előtte. Majd még
jobban koncentrál, összeszedettebb lesz, és elvégzi
mindazt a feladatot, ami rábízatott. Vészesen
közeleg Kate leánybúcsúja, amihez szüksége lesz
minden erejére. Kennedy a frászt hozza rá azokkal
a chippendale fiúkkal – az egzotikus férfi
táncosokkal, ahogy nevezi őket. A zsaruhoz is
ragaszkodik, hogy letartóztassa Kate-et, de talán
megfogadja a tanácsát, és beéri egy tűzoltóval.

Egy életre elege van a dögös zsarukból.
Mire végzett a reggelijével, szépen megtervezte

az egész napját. Meditált, fehérjét és
antioxidánsokat vitt a szervezetébe, megtisztította
az auráját. A meditációs sarokban gondosan
kiválasztotta a kristályokat. Egyértelműen türkizre
van szüksége, ami segíti a gyógyulást, a
kommunikációs képességet és a pránát, az életadó
energiát. Éteri nyugalommal fogja végigvezetni az
indulatkezelési tréninget. Soha többé nem veszti el
a türelmét Stone gúnyos megjegyzéseitől és önhitt
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magamutogatásától.
Elmosogatta a tálat és a kanalat, megszárogatta a

kezét, és felkapta a táskáját.
Ekkor megszólalt a csengő.
A homlokát ráncolta. Ki lehet az? Kikémlelt az

ablakon, majd nyögve hátrébb lépett. Ne. Ne most.
Mégsem volt más választása, mint jókedvet
színlelni, és kinyitni az ajtót.

Mrs. Blackfire állt a tornácon. Újdonsült
szomszédja, akit Genevieve Verily Gonosz
Boszorkájának, míg Kate az Ördög Ivadékának
nevezett, bosszús pillantásokkal méregette vastag
szemüveglencséi mögül. Az alacsony, töpörödött
vénasszony tömény rosszindulattal ellensúlyozta
jelentéktelen külsejét és őrülten szanaszét álló,
ritkás ősz haját. Arcára egész domborzati térképet
rajzoltak a ráncok, melyek közül egy sem a
nevetéstől keletkezett. Most is megfakult,
rózsaszínű otthonkát, a bokájára csúszott
kompressziós harisnyát és vastag talpú
boszorkacipőt viselt. Barna foltos, reszkető kezével
botra támaszkodott, bár ezt gyaníthatóan inkább
fegyverként használta, mint orvosi
segédeszközként.

Genevieve és Kate még a beköltözése előtt
figyelmeztette a problémás szomszédra, aki számon
tartotta a kidobott borosüvegeket, távcsővel figyelte
az egész környéket, és a közelébe se mehetett a
Legjobb Barátok szeretetotthonnak, amióta kihívta

121



a hatóságokat, hogy ellenőrizzék a gyanús állagú
gyümölcszselét. Utálta az állatokat, Kate csodálatos
kutyájával, Roberttel az élen – most pedig ott
topogott az ajtajában, miközben ő máris késésben
volt.

– Mrs. Blackfire – köszönt előzékenyen. – Hogy
van? Gyönyörű őszi napunk van, nem gondolja?

– Látszik, hogy nem szokott lehullott leveleket
gereblyézni – vágta rá a szomszédja. – Beszélnem
kell magával az ingatlanról.

Felsóhajtott.
– Attól tartok, Genevieve-et kell felkeresnie,

mivel én csak bérlő vagyok. Van valami gond?
– Leszámítva a fát, ami rá fog dőlni a házamra? –

Csontos ujjával az előkertben álló és enyhén jobbra
hajló óriásfenyőre mutatott. Genevieve a Gyűlölet
Fájának nevezte, annyit veszekedett a
fennmaradásáért.

– Gen szerint nincs semmi baja – kockáztatta
meg. – Sajnálom, de ebben tényleg nem segíthetek.

A barázdált arc hirtelen kisimult. Mintha még az
ajak is felfelé ívelt volna. Csak nem mosolyogni
próbál?

– Van egy ötletem – lágyult el Mrs. Blackfire
hangja. – Mára várom a kertészt, aki boldogan
megritkítaná. Természetesen az én kontómra. Csak
a beleegyezése kell.

Megszólalt a fejében a vészcsengő. Vetett egy
gyors pillantást az órájára abban a tudatban, hogy
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most már tényleg mennie kell.
– Hát, ha csak egy ritkításról van szó, Gen

bizonyára nem bánja.
Ahogy szomszédja elmosolyodott, Arilyn szinte

hátrahőkölt a fehéren villanó műfogsor látványától.
Még életében nem látta a nőt mosolyogni.
Belegondolt, hogy akkor miért rándul görcsbe a
gyomra, miért bizsereg a bőre a veszélyérzettől.
Sajnálatos módon nem maradt ideje ezen tűnődni.

– Biztosan tetszeni fog a végeredmény – bólintott
Mrs. Blackfire. – Nem is tartom fel tovább, drágám.
Látom, siet. Még találkozunk.

Drágám?
A vészcsengő már harsogott, de Arilyn kezdett

kifutni az időből. A vénasszony után nézett, ahogy
elkacsázott az ösvényen, azzal felkapta a kulcsait,
és bepattant a kocsiba. Nincs miért aggódnia,
emlékeztette magát. Ha egy ritkítás megnyugtatja a
kedélyeket, az mindenkinek csak jó. Majd később
szól Gennek.

Beletaposott a gázba. Dolgoznia kellett néhány
órát a Társszerzőknél, azután irány az
indulatkezelési tréning, végül találkozik
Anthonyval, hogy beszéljenek arról a kutyáról. A
fotókat már át is küldte neki. Remélte, a segítségére
lesznek.

A telefon kihangosítója jelzett. Papi? Sietve
lenyomta a gombot.

– Halló?
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– Arilyn! Hála az égnek, hogy felvetted! Hallod,
amit mondok? Halló?

– Itt vagyok, papi. Igen, jól hallak. Mobilról
hívsz?

– Kölcsönvettem Emmáét, amíg elment
pudingért.

– Valami baj van?
– A rohadékok! Nem engednek ki. Megbeszéltem

Ralphfal, hogy beülünk a biliárdszalonba egy sörre,
de azt mondják, gyalog túl messze van, az
engedélyed nélkül pedig nem hívhatnak taxit.
Amikor mondtam nekik, hogy jó, akkor elsétálok
hozzád, és megetetem a kutyákat, nem hittek
nekem, és fel akartak hívni, hogy ellenőrizzenek.
Elegem van abból, hogy fogolyként kezelnek.
Meglógok. Ha kell, elfűrészelem a rácsokat.

– Délelőtt tíz óra van! Nem sörözhetsz és
biliárdozhatsz ilyen korán!

– Baromság. Mindjárt ebédidő. Különben is, Ray
szereti, ha valaki megkezdi a játékot.

– Ma már nézték az inzulinszintedet?
– Ja, minden oké. Ray rajtam tartja a szemét,

esküszöm.
Behunyta a szemét, amíg átrendezte az

időbeosztását. Papinak még mindig gondot okozott,
hogy előre szóljon, ha csinálni akar valamit –
különösen olyasmit, amit nem szabad. Remélte,
hogy a sok kirándulás és egyéb program javít a
helyzeten, de papi makacsul kitartott amellett, hogy
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mit szeret és mit nem. A fenébe.
– Eszedbe ne jusson megszökni, mert akkor

tényleg bajba kerülsz. Húsz perc múlva érted
megyek. Az egész délutánt Rayjel töltheted, azután
este felveszlek, és együtt vacsorázunk. Addig ne is
próbálj stikában bagózni. Komolyan mondom,
papi! Ellen a központból szólt, hogy belógtál a
gondnok műhelyébe, ahol kis híján beindítottad a
tűzriasztót.

– A kis spicli. Nagyon ráférne már egy férfi.
Lehetőleg hetven alatt.

Arilyn visszafojtotta nevetését.
– Csak a munkáját végzi.
– Naná. Kösz, szívem. Tudtam, hogy te megértesz.

Te vagy az egyetlen, aki mindig is megértett.
Elszorult a torka.
– S ez nem is változik, papi. Mindjárt ott vagyok.
Kinyomta a telefont. Oké, elhozza papit, dolgozik

az irodában, letolja az indulatkezelést, azután
visszamegy érte, hogy hazavigye.

Gond egy szál se.
Eltelt a délelőtt, és Kate megígérte, hogy

ebédidőben megsétáltatja Lennyt és Mike-ot. Mire
odaért az indulatkezelésre, a reggeli meditáció
jótékony hatása már kezdett múlni, így végül
kétszer is kijött a béketűrésből.

Persze mindkétszer miatta.
Célzott technikákat alkalmazott, hogy felmérje a

különféle érzelmi reakciókat. Luther és Eli őszinte
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válaszokat adott, pontosan vezette a naplóját, és
minden nappal közelebb került ahhoz, hogy kezelni
tudja a felgyülemlett indulatokat.

Stone ezzel szemben négy telefonhívást fogadott
az első órában, ürügyként használta a munkáját, és
telefirkálta vicces rajzokkal a naplóját.

Beleborzongott a füzet látványába. A férfi egész
kis képregényt hozott össze. Egy bűnöző elfutott a
rendőr elől, majd megfordult, és leadott rá egy
lövést, mire a rendőr üldözés közben megállt, vett
egy nagy levegőt, és kántálni kezdett. Az utolsó
képen a rendőr holtan feküdt, a bűnöző elmenekült,
míg egy nagy szövegbuborékban ezt olvasta: A
meditáció elfojtja az indulatot – vagy a bűnözést?

Arilyn annyira felpaprikázódott, hogy egymás
után tucatszor is megcsináltatta vele a Nap
Köszöntését, majd közölte, hogy a naplóírás
elmulasztása miatt ma is rá kell húznia tizenöt
percet. Az önelégült vigyor tudatta vele, hogy a férfi
elérte a célját, amikor kibillentette a lelki
egyensúlyából. Indulatkezelést tanított, mégsem
tudta kezelni a saját indulatát. Ha nem higgad le
gyorsan, elveszítheti Luther és Eli bizalmát is.

Miután hosszú időn át fél lábon ugráltatta a
férfit, hátha elveszíti az egyensúlyát, vetett egy
pillantást az órájára. Basszus, máris elkésett! Már
rég el kellett volna indulnia papiért!

– Elég lesz, Petty járőr. – Felkapta a táskáját. –
Holnap találkozunk a Társszerzőkben a
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kiértékelésen.
Veríték csillant a férfi homlokán. A szokott

módon öltözött, farmerbe és régi tornacipőbe. Ma
sötétkék rendőrségi pólót húzott, ami feszült
dagadozó izmain és kemény hasfalán. Ahogy
feltápászkodott a szőnyegről, nem adta jelét
gyengeségnek. Tudta, hogy rendesen
megdolgoztatta, de a férfi csak a fejébe húzta a
baseballsapkát, és önelégülten elvigyorodott. Az
ellenző alatt haja csapzottan hullott a homlokába.
Egy pillanatra bevillant, milyen érzés lenne
megsimogatni. A veríték, a szappan és a férfiasság
bódító elegye teljesen körülvette. Hogyan képes
hangyányit is vonzódni olyasvalakihez, akitől a
sikítófrász kerülgeti?

– Jobb lesz, ha vigyáz. – A férfi perzselő tekintete
végigsiklott a testén. – Ha mindig bent tart suli után,
még azt hiszem, hogy belém zúgott.

Átkozott legyen, ha a gyomra nem süllyedt le a
lábujjáig, ahogy szembesült ezzel a pillantással, de
csak azért is keresztbe fonta a karját, és megvetően
felhorkant.

– Hát persze. Kész kéjmámor a társaságában
lenni.

A férfi felnevetett, sötét tónusú, nyers hangja
lágyan cirógatta Arilyn fülét.

– Jó éjt, Arilyn.
A lány nem törődött vele, csak sarkon fordult, és

kiviharzott az ajtón. A nevetés makacsul követte. A
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fene vigye el! Minél inkább próbálja lelombozni, a
férfi annál inkább megtalálja a módját, hogy a
maga javára fordítsa a helyzetet. Kész őrület.
Rohanás közben reménykedett, hogy Ray
ellenőrizte papi inzulinszintjét, és nem kínálgatta
cigarettával. Végül elérte a kocsiját, megmarkolta a
kilincset, és megtorpant.

A szélvédőjét pókhálószerű repedések
borították.

Basszus. Basszus. Basszus.
Néhány hete egy felpattanó kavics nyomán kis

lyuk keletkezett az üvegen, de még nem volt ideje
felhívni a biztosítót, hogy megjavíttassa. Micsoda
hülyeség! Így nem vezethet, ki se látni a kocsiból.
Rémülten forgatta a fejét, miközben fellobbant
benne az egyre ismerősebb harag, amiért gondosan
felépített terve egy pillanat alatt romba dőlt. Miért
most? Nem cselekedett helyesen, amikor kisegítette
papit? Miért kell mindig mindennek elcsesződnie?

A legszívesebben megrugdosta volna a kereket,
ezért azt tette, amit a diákjainak is tanított. Vett egy
nagy levegőt. Lassan kifújta. Majd újra.

A szívverése lelassult, az elméje kitisztult.
Helyes. Visszanyerte az önuralmát. Majd gyalogol a
biliárdszalonig. Nem rövid séta, de teljesíthető,
főleg ilyen kellemes időben. Persze menthetetlenül
elkésik, de papi talán nem fog aggódni.

Futhat is. Ez az, kocog egy jót. Megfelezi az időt,
és testmozgásnak sem utolsó.
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Kapkodva lehántotta magáról a hosszú ujjú
pólót, mígnem ott állt a testhezálló, ujjatlan fekete
felsőben, ami élesen kirajzolta mellének vonalát.
Gumival összefogta a haját, aztán megfordult.

– Ha tudtam volna, hogy lemaradok az
ingyensztriptízről, korábban indulok.

Ijedten összerezzent.
– Megijesztett! Mit keres itt?
Petty járőr hosszú, számító pillantást vetett a

szélvédőjére.
– Csak teljesítem állampolgári kötelességemet.

Betörték a szélvédőjét?
Arilyn óvakodva hátrébb lépett. Az osztályban

valahogy meg tudta tartani a három lépés
távolságot, de itt, az utcán a férfi teljesen
megszállta a személyes terét, amit mélyen
felkavarónak talált. Máris lábujjhegyre kellett
ágaskodnia, hogy a szemébe nézzen, pedig ő sem
számított alacsonynak.

– Sajnálom, de potyára szaglászik. Itt nincs
semmilyen felderítendő bűncselekmény. A múlt
héten elkaptam egy kavicsot, és még nem
csináltattam meg az üveget.

A férfi az arcát fürkészte. Azt hiszi, hazudik?
Lenyűgözte ezzel az átható figyelemmel. Úgy érezte,
mintha a férfi levetkőztetné a pillantásával, sőt a
veséjébe látna. Készületlenül érte, hogy ilyen
kiszolgáltatottnak érzi magát. Milyen lehet Petty
járőr szeretőjének lenni? A hálószobába is elkíséri
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ez a primitív vadság – vajon ekkora figyelmet fordít
arra is, hogy gyönyört okozzon?

Ahogy bevillant elé a volt barátjának képe,
amint hátulról kefélte azt a lányt, összerezzent, és a
legszívesebben megdörzsölte volna a szemét. Egy
újabb kínos pillanat az életéből, de miért jár még
mindig az eszében? Mert a férfi nemcsak a szívét
törte össze, de a bizalmát is, hogy ezzel tönkretegye
minden későbbi kapcsolat és szex esélyét? S mi a
francért agyal ezen az utca közepén, a betört
szélvédője és egy olyan fickó előtt, akit ki nem
állhat?

A férfi hangja ellágyult, mintha felismerné
átmeneti gyengeségét.

– Nos, törött szélvédővel vezetni is szabálysértés.
– Gondolom, nem fájna a szíve, ha meg kéne

bírságolnia – csattant fel a lány. – Ne aggódjon,
biztos úr, majd elvontattatom az autómat. Most
pedig mennem kell.

– Hová?
– Köze?
A férfi felvonta a szemöldökét.
– Segítenék a vontatásban. Esetleg el is vihetem.

Úgy fest, mint aki siet.
Arilyn habozott. A büszkesége könyörgött, hogy

utasítsa el, és feltartott fővel loholja ki a belét. Az
ösztöne valamiért azt súgta, hogy a férfi igyekszik
majd készpénzre váltani ezt a szívességet. Nem
akart tartozni neki, papi azonban várta, s ez
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mindennél többet számított. Különben is, képes
kezelni Stone-t.

Felsóhajtott, sőt megborzongott, miután először
mondta ki magában a keresztnevét.

Jesszusom, talán Kennedynek van igaza.
Rohadtul ráférne egy kiadós hempergés a
szénakazalban. Lehetőleg még azelőtt, hogy a
hormonjai komolyabb ámokfutást rendeznek.

– Köszönöm – felelt szertartásosan. – Ray
biliárdszalonjába kell mennem.

– Érdekes választás. A kocsija előállt.
A férfi elkísérte a felspécizett, lóerőktől duzzadó

gépszörnyhöz. Talán gyűlölte, amit megtestesített,
de nem tudta megállni somolygás nélkül a feltétlen
imádatot, amivel a férfi a járgányon csüngött. Szó
szerint megsimogatta a kormánykereket, mielőtt
besoroltak a forgalomba. A hosszú, elkeskenyedő
ujjak ormótlan méretük ellenére gyengédnek
tűntek. A nőket is a nyerseség és a lágyság
keverékével szokta simogatni? Valahogy a puszta
felvetéstől is kibillent belső egyensúlyából.

Szentséges isten! Mikre nem gondol?
Megköszörülte a torkát, és biztonságosabb

vizekre evezett.
– Mindig is zsaru akart lenni?
Kifordultak a főútra.
– Jó ötletnek tűnt, ha le akartam kapcsolni a

bűnözőket. Máshol nem foglalkoztak ezzel.
– Nagyon kemény környéken nőtt fel?
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– Egy átlagos bronxi lakásban, Woodlawnban.
– Milyen volt?
Stone újabb pillantást vetett rá.
– Turkál egy kicsit a fejemben?
– Csak beszélgetni próbálok. Nem kell

válaszolnia, ha túl fájdalmas.
A férfi zengő hangon és hosszan nevetett, míg ő a

profilját tanulmányozta. Mintha gránitba vésték
volna. A markáns vonások és a nyers gesztusból
áradó brutalitás egyaránt azt sugallta, hogy
veszélyes fickóval van dolga.

– Nem akarok csalódást okozni, kiscica, de
nincsenek sötét titkaim. Rég megbékéltem már a
múltammal.

Az odavetett megszólítástól a gyomra mintha
antigravitációs erőtérbe került volna. Talán a férfi
hangjának sötét, érzéki dallamossága miatt. Egyszer
már szólította így – a nyáron, amikor először
találkoztak. Azóta sem felejtette el, annyira…
meghittnek találta. A teste új életre kelt, meglepte a
váratlan és követelőző vágy, hogy a férfi szájára
tapassza az ajkát. Fura. Csak a legritkább esetben
reagált ilyen elemi, fizikai szinten. Az irodalom
professzorára az NYU-n. A művészre, akitől az
akvarellfestést tanulta. A jógatanárára. S most Stone
Pettyre.

Mind rossz véget ért, de előtte legalább kedvelték
egymást.

Ha ítélhet a múltbéli tapasztalataiból, jobb lesz
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passzolnia Stone Pettyt. Újra felvette a beszélgetés
fonalát.

– A legtöbb embernek gondot okoz, hogy
elfogadja a múltját és azt, hogy kicsoda valójában.

– Én megtanultam, hogy sokkal könnyebb
megbirkózni a tényekkel és az igazsággal, mint a
tagadással és a jól hangzó hazugságokkal. Hé, van
egy ötletem! Dióhéjban elmesélem az életem
történetét, ha maga is.

Fejében újra megszólalt a vészcsengő.
– A négyszemközti foglalkozásokon úgyis

érintjük majd a múltját…
– Azt hittem, dumálunk – vont vállat a férfi. – Mi

a baj? Annyira felettem áll, hogy nem osztja meg
velem a múltját?

– Nem állok senki felett – felelt nyugodt hangon.
– Csak nem hinném, hogy szükség van erre.

– Én meg hinném. Megmondom, hogy csináljuk.
Csak egyetlen kérdésemre válaszoljon, azután
kiteregetem magának az egész szennyest. Na, áll az
alku?

Nagy kísértést érzett, mégis kelletlenül
fészkelődött az ülésben.

– Ez hülyeség, ráadásul teljesen felesleges. Jobb
lesz, ha a kapcsolatunk megmarad a hivatalos
mederben, az indulatkezelési tréning keretei között.

– Beijedt? Lefogadom, hogy bármennyire elvárja
a nyíltságot másoktól, magától senki sem kéri
ugyanezt. Mikor fordult elő utoljára, hogy valaki
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feltett egy kérdést a múltjával kapcsolatban? Arról,
hogy kicsoda? Arról, hogy mire vágyik?

Az utolsó kérdést fojtott, sejtelmes hangon tette
fel, miközben olyan perzselő tekintettel meredt rá,
hogy a lány nekipréselődött az ajtónak. Szíve a
fülében dübörgött, amíg már levegőt is alig kapott.
Különös érzelmek törtek fel benne, hogy megrázzák
nyugalmának eddig oly szilárd alapjait.

– Semmit sem tud rólam vagy a vágyaimról –
sziszegte Arilyn. – Nem nekem okoz gondot, hogy
megnyíljak mások előtt.

– Akkor hát áll az alku. Mondom a kurtított
változatot. Elég durva ír környéken nőttem fel, ahol
a fiúk mind zsarunak vagy tűzoltónak álltak.
Hétéves koromban menet közben fel akartam
ugrani az iskolabuszra, mire kórházba kerültem.
Apám azt mondta, ebből legalább megtanulom,
hogy vagy keményebb legyek, vagy gyorsabb.
Próbáltam mindkettő lenni, főleg amikor már
baseballütővel esett nekem és az anyámnak.
Megtanultam lopni, parkokban bujkálni, életben
maradni, de az anyámon ez sem segített. Végül
meghalt egy csúnya balesetben. Akkor jöttem el,
hogy a rosszfiúk lekapcsolásának szenteljem
magam, és rácáfoljak a karmámra meg a rohadék
apámra. Kérdés?

A kimerítő és őszinte vallomásba belesajdult a
lány szíve. A tárgyilagos elemzés mögött ott
lappangott a kisfiú, aki sosem bocsátott meg
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magának, amiért nem volt elég jó. Kiderült, hogy a
szenvtelen külső mögött nagyon is érző lélek lapul.

Igazán mégis az rémisztette meg, hogy hirtelen
meg akarta ismerni.

– Sikeresen azonosította, miben gyökerezik az
indulata és a jelenkori hivatása – felelte végül. –
Bár a szívem szakad meg magáért, egy csomó
rémtörténetet hallottam, ami sokkal szörnyűbb
véget ért. Ugye nem gyászolja még mindig az
édesanyját?

A férfi ujjai megfeszültek a kormányon.
Veszedelmes, a kirobbanni készülő erőszakkal
határos komorság szállta meg. Valami, ami talán
mindig is ott lappangott benne.

– Maga meg miről beszél?
Minden ösztöne azt harsogta, hogy hátráljon

meg. A férfi még nem áll készen az igazságra. Isten
a megmondhatója, hogy ő sem.

– Semmiről. – Lassan megérkeztek, ő pedig
hirtelen késztetést érzett, hogy kipattanjon a
kocsiból, mielőtt még komolyabbra fordulna ez a
szóváltás. Megtanulta, hogy ha egy fizikai kapcsolat
ellen nehéz harcolni, akkor egy érzelmi kapcsolat
egyenesen halálos lehet. – Ó, ott egy hely.

A férfi hallgatott, talán a szónoklatára adott
furcsa választ mérlegelte. Már bánta, hogy
felemlítette ezt, holott egyikük sem áll készen rá. A
férfi beállt a parkolóba, majd felé fordult.

– Köszönöm a fuvart – mosolygott rá Arilyn. –

135



Tényleg hálás vagyok érte. Holnap találkozunk.
Nem sikerült elérnie a kilincset.
A férfi olyan halálos gyorsasággal mozgott, hogy

nem is érzékelte, csak amikor az ujjai már satuként
feszültek a csuklójára. A kiszámított erőszak fura
dolgot művelt a tudatával – úgy érezte, képtelen
ellenállni neki.

– Ne siessen úgy.
Kerülte a tekintetét, csak tehetetlenül leszegte a

fejét.
– Halasszuk ezt máskorra. Most tényleg mennem

kell.
– Gyors leszek. Csak nézzen rám.
Elmélyült, lelassult a hangja, mire a forróságtól

szinte belobbant a lány teste. Felé fordult, és állta a
tekintetét.

Kívánja őt.
Nem. Ez nem lehet.
Torkán akadt a lélegzet, ahogy szembesült a férfi

arcáról és szeméből sugárzó leplezetlen
vágyakozással. Egy pillanatig szélvészként söpörtek
át rajta a nyers érzelmek, hogy felkorbácsolják
logikájának, nyugalmának és éteri gondolatainak
máskor oly kristályosan tiszta tavát. A primitív
szükségre válaszul reszketni kezdett, amíg már nem
érzett mást, csak a testi vágy elemi, vegytiszta
formáját.

– Azt ígérte, válaszol egy kérdésemre.
Sikerült bólintania. A szavak megakadtak a
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torkán, odaforrasztotta őket a szempárból sugárzó
lüktető hőség.

– Hogy hívták?
Hunyorogva nézett. A hang érdesen, rozsdásan

tört elő.
– Kit?
– A fickót, aki ennyire elcseszte. Aki összetörte a

szívét. Aki azt hazudta, hogy a spirituális
önmegvalósítás útján jár. Árulja el a nevét.

Már készült szóra nyitni a száját, hogy elküldje a
pokolba, amiért valami mocskos kis Jedi-trükkel
próbálja rávenni, hogy adja ki lelkének legbensőbb,
legvédtelenebb részét. Még a legközelebbi barátai
sem tudták a férfi nevét. Már az is meghaladta az
értelmét, honnét tudja Stone egyáltalán, hogy
létezik – hacsak nem ugyanaz az ösztön dolgozik
benne is, ami őbenne. Akárhogy is, belesétált a
csapdájába.

A legszívesebben kitépte volna magát a
szorításából, hogy szó nélkül faképnél hagyja. A
hang ekkor váratlanul ellágyult, s olyan gyengéden
szólalt meg, hogy a lány meleg, oltalmazó
burokban érezte magát.

– Árulja el, kiscica.
A becéző szó valahol legbelül érintette meg,

ahonnét a vágyakozás olyan erős hullámokban
áradt szét, hogy küzdenie kellett a görcsös reszketés
ellen. A férfi semmire se ment volna, ha
követelőzik, de ez a gyengédség megtört minden
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ellenállást.
– Jacob.
Nem várt válaszra. Kiszabadult a szorításból, a

kilincs után kapott, és botladozva kiszállt a
kocsiból.

Vissza se nézett, de tudta, hogy már elkésett.
Mint egy varázsló, aki bűbájt bocsát rá, hogy
megszerezze egy hajfürtjét, Stone is kicsikarta a
titkát. Az információt, ami hatalommal ruházta fel.
Csak úgy veheti fel vele a versenyt, ha
helyrebillenteti az egyensúlyt, és még többet tud
meg róla. Ügyet se vetett a lelkifurdalásra, amiért
lelki tanácsadóként ilyen etikátlanul viselkedik, és
emlékeztette magát, hogy kötelessége Stone
múltjában vájkálni. Az ő érdekében.

Nem a sajátjáéban.
Elhaladt a pékség mellett, és belépett Ray

biliárdszalonjába, ahol papi csak rá várt. Nyűtt,
foltos szőnyeget, négy asztalt, bárpultot és
faburkolatos falakat látott – utóbbiakon homályos
tükrök és régi festmények, amelyek jobbára
kártyázó kutyákat ábrázoltak. Tisztára hetvenes
évek. Rayhez csak a bagótól és penésztől bűzlő
törzsvendégek jártak, akik játék közben döntötték
magukba a whiskyt. Tényleg szivarfüstöt érez? Ray
rendszeresen lebukott, amiért nem tartotta be a
nem dohányzók védelmét célzó törvényt. Mrs.
Blackfire heti rendszerességgel feljelentette, a
bírságok exponenciálisan növekedtek, Ray mégis
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mindennap újra kinyitott.
Papi lecsusszant a bárszékről, elköszönt, és

megölelte a lányt.
– Milyen volt a napod, szívem?
Ahogy viszonozta az ölelését, a legszívesebben

elmondta volna neki az igazat. Ez a rohadtul
idegesítő zsernyák nemcsak az őrületbe kergeti, de
fel is izgatja. Ami rettenetes. Végül csak felsóhajtott.

– Tűrhető. Hát a tiéd?
– Nyertem húsz dodót. Segítettem Raynek az

ebédnél. Beszéltél az otthonnal, hogy ne dugjanak
sötétzárkába?

– Fogok, papi, megígérem. Majd intézkedem,
hogy engedjenek ki Rayhez, ha jönni akarsz. Csak
valaki hívjon fel vagy üzenjen, hogy tudjam, hol
vagy. Áll az alku?

– Áll.
– Akkor indulhatunk.
– Oké. Szólnál azért is, hogy valamit kezdjenek a

szakácsukkal. Tele van vele a tököm. Tegnap
sajtburgert kértem kólával, erre grillcsirkét kaptam
tápszerrel. Azt hiszik, fél lábbal már a sírban
vagyok? Annak a vacaknak olyan íze van, mint a
krétának.

– Ha hamburgerre vágysz, majd én viszek neked.
Csak szólj.

– Nem a bébiszitterem vagy, Arilyn. Különben is
valami szójás vegaburgert sóznál rám, ami nagyon
nem ugyanaz. – Hirtelen ellágyult, és valahogy
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szomorúvá vált a hangja. – Már így is túl sok időt
áldozol rám. Egy férfi kéne neked, aki feleségül
vesz, nem egy ilyen öreg kandúr, aki csak ugráltat.

– Szeretek veled lógni, úgyhogy állj le. Ha
annyira utálod az otthont, hozzám is költözhetsz.

A férfi megrázta a fejét.
– Azt már nem. Sosem lesz dédunokám, ha nem

hagylak randizni. Talán majd feliratkozom a
buszos kirándulásra. Megnéznem azt a darabot a
Broadwayn.

Arilynt furdalta a lelkiismeret, de megfogadta,
hogy a legtöbbet hozza ki a helyzetből. Tudta, hogy
az otthon a legjobb papi számára, csak végre
összebarátkozna valakivel…

– Jól hangzik. Melyik darabot?
Papi elcsigázottan sóhajtott fel.
– A Mamma Miá!-t. Jaj, hogy utálom az Abbát! A

Chicagót akartam, a dögös macákat a börtönben, de
leszavaztak.

Megrándult Arilyn ajka.
– Ugyan már, a te korodban… Tudod, mit? Ha

rendben van az inzulinszinted, ma este kaphatsz
egy igazi hamburgert.

– Semmi tápszer?
– Semmi tápszer.
– Sült krumpli?
– Majd sütök neked édesburgonyát.
– Szeretlek, A.
Azok a nyavalyás könnyek marni kezdték a
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szemét.
– Én is szeretlek, papi.
Belekarolt a nagyapjába, és elindultak az utcán.

Csak jobban kell iparkodnia, és kézben tudja
tartani az életét. Ez a meggyőződés kitartott egészen
hazáig, ahol szembesülnie kellett azzal, hogy az
élete, ha lehet, még tovább bonyolódik.

A pokoli szomszéd újra lecsapott.
A házánál parkoló teherautó oldalán büszke

felirat díszelgett: Rusty Kertészete. Két testes férfi,
felcsévélt kötelekkel a vállán és teljes fordulaton
pörgő láncfűrésszel a kezében, harsányan kiabált
egymással. A lábuknál egy további ipari méretű
láncfűrész feküdt. Mindenfelé tűlevelek záporoztak,
és a fa úgy rázkódott, mintha némán segítségért
kiáltana. Mrs. Blackfire a tornácán állt, karba tett
kézzel és az arcán démoni kárörömmel.

– Ó, istenem! – sóhajtotta Arilyn. – Ez tényleg
maga a gonosz.

– Kicsoda? – kérdezte papi. – Ki akarod vágatni a
fát, édesem?

Arilyn futva indult a férfiak felé. A láncfűrész
sivított, ő meg kétségbeesetten integetett, és fel-le
ugrándozott. A szőke hajú férfi kiszúrta, és
leállította a gépet.

– Kérem, hölgyem, húzódjon hátrébb. Ez
veszélyes üzem.

– Ne! – sikoltotta. – Ez tévedés! Nem vághatják ki
a fát!
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A másik fickó a homlokát ráncolta.
– Már ki is fizették. Hagyjon minket dolgozni.
Az indulat újra elragadta. A reggel éteri békéje

és harmóniája kis füstpamacs kíséretében semmivé
foszlott, hogy a helyét kitöltsék a kavargó és
túláradó érzések.

– Ez az én házam, és követelem, hogy hagyják
békén a fámat!

A két férfi összenézett.
– Maga itt lakik?
– Naná, hogy itt lakom! A szomszéd bérelte fel

magukat, akinek semmi joga kivágatni ezt a fát. Ha
csak hozzáérnek egyetlen tűlevélhez is, beperelem
magukat.

Mrs. Blackfire átkiáltott a szomszédból.
– Ne hallgassanak rá! Nem épelméjű. Aurákban

és kristályokban hisz, még szárítógépet sem
használ! – A szárítókötél felé mutatott, ami mélyen
meghajolt Arilyn vásznainak és organikus
pamutjainak súlya alatt.

– Én csak védeni próbálom a környezetet –
kiáltott vissza az öregasszonynak. – Most pedig
tűnjenek innét, vagy kihívom a rendőröket!

– Előre kifizettem magukat! – csattant fel a
szomszéd. – Ne is törődjenek vele, csak végezzék a
dolgukat.

– Ha közelebb jönnek, beperelem magukat –
figyelmeztetett Arilyn.

Mrs. Blackfire összepréselte az ajkát, és
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fenyegetően meredt rá.
– Kérem, csomagoljanak, és menjenek –

halkította le a hangját Arilyn.
A férfiak bólintottak.
– Elnézést, hölgyem. Többé nem fordul elő.
Összeszedték a holmijukat, beültek a

teherautóba, és elhajtottak. Arilyn a dühtől
reszketve próbált egyenletesen lélegezni, de végül
feladta a hiábavaló kísérletezést. Hosszú léptekkel
átmasírozott a szomszédhoz, és megállt a tornáca
alatt.

– Hazudott!
– Féltem az életemet – sziszegte a vénasszony. –

Ha majd az a fa rádől a házamra, és agyonnyom
álmomban, késő lesz bánkódni.

Arilyn próbálta nem égnek emelni a szemét.
– Még a háza közelében sincs. Most

magyarázkodhatok Genevieve előtt.
– Ez pusztán jogos önvédelem. Különben is,

miket művel maga odaát? – Gyanakodva résnyire
szűkítette szemét a vastag lencsék mögött. – Valami
fura oltárt láttam. Véráldozatot mutat be?
Boszorkányságban utazik?

Arilyn egész testében remegett a visszafojtott
indulattól. Erre aztán tényleg nincs ideje!

– Nem, Mrs. Blackfire, csak meditálok. Magának
meg nem kellene kémkednie.

– Csak ügyelek a környék békéjére. Nyáron is én
buktattam le a nőt, aki összefújta a házát. Lehetne
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hálásabb is.
– Gen bizonyára hálás, de nekem mennem kell. –

Elfordult, mire kis híján belebotlott a nagyapjába. –
Mehetünk, papi?

A nagyapja nem mozdult, csak meredten nézte a
szomszédot.

– Hát maga? – bökte ki végül.
– Joan Blackfire. – Az öregasszony kikémlelt a

szemüveglencsék fölött. – Hát maga?
Papi elmosolyodott, és úgy nyújtotta felé a kezét,

mintha táncba hívná.
– Patrick Flynn, Arilyn nagypapája. Miért akarja

kivágatni azt a fát?
A szomszéd maga elé motyogott valamit,

miközben úgy meredt a kinyújtott kézre, mintha
időzített bomba volna. Azután vonakodva
elfogadta, és kurtán megrázta.

– Mert beteg. Már maga is itt lakik?
– Nincs annak semmi baja, legfeljebb kicsit

elhajolt. Csak látogatóba jöttem, amúgy a Legjobb
Barátok nyugdíjasotthonban lakom. Ismeri?

A vénasszony felmordult.
– Az a hely, ahol romlott a gyümölcszselé, és

mindenhez tápszert adnak. Meg mindenféle hülye
kirándulást szerveznek.

Arilyn nagyapja sugárzóan elmosolyodott.
– Épp, ahogy mondja. Hé, nincs kedve átjönni

vacsorára? Remek szakács vagyok, és garantálom,
hogy nem lesz gyümölcszselé, se tápszer. Igazi
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hamburgert eszünk édesburgonyával. Arilyn nem
bírja a húst, úgyhogy kaphat vegaburgert is, ha az
inkább a fogáravaló.

Arilyn hunyorogva nézte őket. Ez most komoly?
Mrs. Blackfire türelmetlenül felhorkant.
– Mi baj a hússal? Isten azért teremtette az

állatokat, hogy megegyük őket.
Arilyn nem hagyta annyiban.
– Ez idejétmúlt nézet. Nem kell a testünkbe

fogadnunk a rossz karmát azáltal, hogy megesszük
az állatokat.

– Ne röhögtessen. A testnek szüksége van
fehérjékre. Maga miket eszik?

– Amit a föld terem – felelt mereven. – Állati
fehérje helyett pedig ott a szója.

Papi szánakozva csóválta a fejét.
– Pocsék íze van, de mindenki döntse el, mivel

mérgezi magát.
– Hát a cukor? – vonta össze a szemöldökét Mrs.

Blackfire. – Cukorra mindenkinek szüksége van.
Tényleg átlépett az Alkonyzónába, közeleg a

zombiapokalipszis – pokoli szomszédja
megkérdőjelezi az étkezési szokásait, miután
törvénytelenül ki akarta vágatni a fáját.

– Kerülöm a finomított cukrot, csakis
természetes hozzávalókat használok. Szárított és
friss gyümölcsöt. Igazi csokoládét. Teljes kiőrlésű
gabonát.

– Akkor ki issza meg azt a sok bort? – firtatta
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Mrs. Blackfire. – Ne higgye, hogy nem látom az üres
üvegeket a kukában!

Nagyapja a segítségére sietett.
– Jaj, az alkohollal nincs semmi baja. Rengeteg

alkoholt iszik.
Arilyn céklavörös lett.
– A vörösbor jót tesz a szívnek… – sikerült

kinyögnie.
Papi felkapta a fejét.
– Szereted te a koktélokat és a martinit is –

emlékeztette. – A fehérborról nem is beszélve.
Mrs. Blackfire diadalmas mosolyra húzta a

száját.
– Úgy tudtam! A szemetes nem hazudik.
Oké, itt a vége. Rángatni kezdte a nagyapja

karját.
– Most már tényleg menjünk.
– Akkor átjön vacsorára? – ismételte meg a

meghívást papi. – Talán ezt a fakérdést is
megoldhatnánk. Szomszédoknak nem való
pereskedni. – Arilyn visszafojtotta a lélegzetét, míg
zakatoló szívvel elhadart egy fohászt, hogy
legalább icipici nyugalma legyen egy ilyen
tébolyult nap után. Nem, Mrs. Blackfire semmi
pénzért nem jönne át hozzá. A szomszédja ki nem
állhatja, se őt, se Kate-et, se a többieket. Se senkit.
Lenny és Mike is megvadulna tőle. Az állatok
megérzik a gonoszt.

– Nagy igazság. Egy perc, és jövök, csak előtte
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bezárok.
– Kutyáim is vannak – bukott ki belőle. – Lenny

és Mike nagyon neveletlen. Még kiskutyák. Nem
tudnak viselkedni, és tudom, mennyire utálja a
kutyákat.

– Miért utálná Joan a kutyákat? – kérdezte papi
zavartan.

– Sosem mondtam, hogy utálom őket – csattant
fel a szomszédasszony. – Azt utálom, ha nálam
végzik a dolgukat, és letapossák a rózsáimat.
Amúgy nincs semmi bajom a kutyákkal.

Nem. Nem, nem, nem, nem…
Papi egészen kivirult, mintha tíz évet fiatalodott

volna.
– Nagyszerű. Alig várom, hogy közelebbről is

megismerkedjünk. Induljunk, kis unokám.
Arilynnek a szája is tátva maradt.
Amikor a nagyapja elindult, tétova léptekkel

követte. Papi megpaskolta a karját.
– Nagyot csalódtam benned. Szörnyű

modortalanság, hogy át se hívod a közvetlen
szomszédodat. Hé, miért nem bontjuk ki azt a
pezsgőt, amit eltettél? Ez kivételes alkalon. –
Könnyed léptekkel, dudorászva belépett a házba.

A borzongás végigszaladt Arilyn testén. Meg
kellett markolnia a nyakában viselt türkizt, hogy
gyógyító energiája átáramoljon belé. Miért történik
ez vele? Mit követhetett el előző életében, amivel
rászolgált egy pokolbéli szomszédra, egy
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tönkrement kapcsolatra és egy dühítően dögös
rendőrre?

Felsóhajtott, és felkészült az előtte álló hosszú
estére.
STONE GONDOSAN VISSZACSAVARTA a kupakot a két
kólásüvegre, és megkönnyebbülten felsóhajtott.
Tökéletes. Hosszú idő telt el, amióta utoljára
próbálkozott ezzel a trükkel – még a YouTube-on is
utána kellett néznie a pontos kivitelezésnek –, de
most már sínen volt. Először McCoy asztalához
ment, ahol letette az első palackot, majd a
szemetesbe hajította félig üres elődjét.

– Mi újság, Petty? Máris vége a
felfüggesztésednek?

Megpördült. Tim Dunn őrmester a keresztségben
a „Menni Fog” Dunn nevet kapta, méghozzá A kifutó
házigazdájának tiszteletére – ami annál is inkább
az őrületbe kergette, mert a műsorvezetőt Gunn-nak
hívták. Több nem is kellett Stone-nak és a társainak.
Dunn most gyanakvó pillantásokkal méregette.
Nem is ok nélkül. Stone elvigyorodott.

– Csak McCoyt keresem. Szeretném, ha ránézne
egy gyorshajtásra. Ő megy helyettem a bíróságra.
Hé, megiszod? Többet brunzolok, mint egy
versenyló, annyi kólát ittam.

A lehető leghétköznapibb mozdulattal nyújtotta
az üveget Tim felé, aki el is fogadta.

– Jobban bírom a Pepsit, de azért kösz. Hé, van
egy kis gond az új fiúval.
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Stone felvonta a szemöldökét.
– Pattersonnal? Mi történt?
Tim a szemét forgatta. Sörtére nyírt szőke

hajával és vöröses ír arcával valóban fenyegető
jelenségnek tűnt, ráadásul úgy ráállt az ökle a
horogra, hogy bárkit a padlóra küldött.

– Mint aki karót nyelt. Elmenne belső
ellenőrnek. Folyton rendezgeti a szekrényét, az
asztalát, a szarjait. Francot se érdekelne, ha ellenne
magában, de lassan mindenkit kezd kiborítani.
Elvárná Jessicától, hogy ábécérendbe tegye a
bejelentéseket, meg ilyenek. Még McCoyt is a
papírmunkával cseszegeti.

Jessica, a diszpécser nagyon nem szerette, ha
valaki beleszólt a dolgába, és ha ő kiborult, az egész
őrs megérezte. Az se nagyon járta, hogy valaki
kritizáljon egy magasabb rangú rendőrt. Stone
megcsóválta a fejét.

– Ez nem jó hír. Mit akarsz tenni?
Tim felmordult.
– Ha már annyira imádja a szekrényét, tegyük

olyan helyre, ahol jobban láthatja. Mondjuk, ki a
parkolóba.

Gyerekes öröm pezsdült Stone-ban. Bár csak
heten dolgoznak ezen az őrsön, de akkor is rendnek
kell lennie. Az újoncok tanulják csak meg, hol a
helyük. Ennek szemléltetésére a leghatásosabb
eszköz egy jól sikerült tréfa, ami egyértelművé teszi
a felállást.
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– Csináljuk. Éjszakás, ugye?
– Ja.
– Helyes. Tegyük a kocsija mellé. Persze fejjel

lefelé.
– Ez csak természetes.
Elnevették magukat.
– Majd jövök. Léptem a konditerembe.
– Akkor később, haver.
Még az ajtót se érte el, amikor az ordítás és

szitkozódás megcsapta a fülét. Dunn túl korán
nyitotta ki a kólát, a Mentos még nem bomlott le
teljesen, de így is rendeset pukkant. Vigyorogva
gyorsított a léptein. Hát, igen, a klasszikus poénok
szólnak a legnagyobbat.

Jókedve kitartott egészen a konditeremig. Itt
rövidnadrágot és ujjatlan pólót húzott, majd
egyenesen a fekpad felé vette az irányt. Amikor a
válla lázadozni kezdett a fekve nyomás ellen,
nyomban eszébe jutott az a Nap Köszöntése
baromság, amit Arilyn erőltetett rá. Elképesztő. Ki
hitte volna, hogy a jóga ilyen megerőltető lehet?
Felírta magában, hogy járjon utána, mikor lesz a
következő pilates. Ideje rendesen nyújtania magát,
hogy ne szégyenüljön meg folyton. A nőt látható
elégtétellel tölti el, valahányszor rajtakapja, hogy
fájdalmában felszisszen.

Alaposan megdolgoztatta az izmait, amíg már
minden porcikája sajgott. Már nyurga és nyüzüge
korában megtanulta, hogy tudnia kell verekedni és
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védekezni, ha túl akarja élni. Az utcát és az apját
egyaránt. Azért helyezett egyforma hangsúlyt a
súlyemelésre és a futásra, hogy komoly kárt tegyen
az ellenfelében, vagy ha ez nem megy, el tudjon
menekülni. Amikor találkozott Ellennel, múltjának
éppen ezzel a sötét részével nyűgözte le. A lányt
ettől töltötte el a jóleső bizsergés. Mindig azt
mondta, hogy izgatónak találja az erőszakosságát.

Úgy ám, izgatónak. Oké, a tesztoszteronlöketnek
megvannak az előnyei, de a vérben és fájdalomban
nincs semmi szexi. Még akkor sem, ha az ember a
győztes oldalon áll.

Összeszorított foggal folytatta guggolást. Ha
őszinte akart lenni, őt is Ellen háttere indította be. A
lány egész más közegből jött, önfeledten boldog
gyermekkor állt mögötte, és klasszikus
eleganciájával szinte kihívta maga ellen rosszfiús
énjét. Egy bankár asszisztenseként konzervatív
szabású kosztümöt, magas sarkú cipőt és tökéletes
sminket viselt. Gyönyörű volt, és magabiztos. Rövid
úton megszerette könnyed modorát és egészséges
humorérzékét, fejest ugrott hát a kapcsolatba, majd
egy hirtelen támadt sugallatra megkérte a kezét.
Ellen meglepő módon igent mondott. Elhangzott
egyáltalán, mennyire szeretik egymást? Beszéltek a
jövőről és a kölykökről? Dehogy. Mindketten azt
hitték, hogy a többi majd magától kialakul. Egyikük
se tervezett előre, nem tépelődött azon, mi lesz
holnap. Ebből a szempontból nagyon is
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hasonlítottak egymásra.
Talán ezért is kötöttek ki olyan gyorsan a

házasságnál – az első új és üdítően friss tapasztalat
elvarázsolta őket. Persze miután kiszórakozták
magukat, őt pedig kezdte elevenen felzabálni a
munkája, Ellen már nem pörgött fel annyira ettől a
sötét oldalától.

A munkarendje visszarángatta őket a valóság
rögös talajára. Végtelen szolgálatok, álmatlan
éjszakák, semmi szórakozás – majd a
menetrendszerű kiábrándulás. Hamarosan már
mindenen veszekedtek, sértéseket vagdostak
egymás fejéhez, s egyre mélyebb sebeket ejtettek,
mielőtt még az előzők begyógyulhattak volna. Ellen
utazgatni akart és mesésen érezni magát, míg ő
végezni akart a démonjaival és elkapni a
rosszfiúkat. A móka és kacagás egyik pillanatról a
másikra kiveszett az életükből, míg végül rá kellett
eszmélnie, hogy Ellen nem az az ember, akiért
érdemes harcolni.

Az incidens csak egyértelművé tette a dicstelen
véget. Miután fegyverhasználatra kényszerült,
aminek hosszas belső vizsgálat lett a vége, a
felesége teljesen eltávolodott tőle. Hirtelen
viszolyogni kezdett a nyers erőszakosságtól, amit
azelőtt oly izgatónak talált. Mintha felfordított
volna egy tetszetősnek tűnő követ, hogy egy rakás
nyálkás csigát találjon alatta – ezután már ő sem
fáradozott, hogy minden követ megmozgasson a
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házasságuk érdekében. Már nem maradt mit
megmenteni. Ellen titkos viszonya jól mutatta, hová
süllyedtek.

Nem is fájt annyira. Gyakran eltűnődött, meddig
tartott volna a házassága, ha akkor nem nyit rá a
feleségére. Szerette még egyáltalán? Vagy csak
olyan magányosnak és elveszettnek érezte magát a
lövöldözés után, hogy két kézzel kapaszkodott belé?

Amikor jóváhagyták az áthelyezési kérelmét,
alig várta, hogy maga mögött tudja Bronxot és az
összes istenverte emléket. A társa még csak el se
köszönt tőle – igaz, hozzá nem is állt olyan közel,
mint Devine-hoz, aki nyilván harcolna érte, és nem
hagyná annyiban a távozását.

Igaz, ő nem is feküdne le a feleségével.
A veríték lecsorgott a hátán. Összeszorított foggal

csúcsra járatta a testét, és a maximumot facsarta ki
minden izmából, hogy az erőfeszítéstől kitisztuljon
a feje. Kiszúrt egy kis szőkét, aki elismerően
méregette dagadozó izmait. Ő maga reálisan
tekintett a testére. Talán sok szart összeevett, de
ennek ellensúlyozására kitartóan edzett, így olyan
fizikai jellemzőkkel rendelkezett, amelyek éppúgy
sikerre ítélték, mint sötéten fenyegető megjelenése.
A nők láthatóan díjazták a genetikáját, a sötét
hajához és szeméhez passzoló világos ír bőrét. A
nyurga, csontos kamasz végül addig nőtt, míg
túlszárnyalta az összes környékbeli rosszfiút, és
kivívta magának a tiszteletet. A kecskeszakáll csak
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feltette az i-re a pontot.
Tök mindegy. Nem az a típus, aki folyton a tükör

előtt illegeti magát. Neki elég, ha tiszta, és van rajta
valami gönc. Így sem okoz gondot, hogy nőt
szerezzen. Végzett a guggolással, és megtörölte az
arcát, majd felkapta a kézisúlyzókat, hogy
megdolgozza a bicepszét. A szőke, arcán nyílt
mosollyal, közelebb araszolt. Felhívás keringőre.
Még nem látta itt azelőtt, de határozottan
aranyosnak tűnt. Olyannak, aki kész inni vele egy
turmixot a pultnál, mielőtt hazakíséri.

Arilyn arca suhant el lelki szemei előtt.
Jaj, csak ezt ne. Felnyögött, ahogy az egy

számmal nagyobb súlyzóért nyúlt. Ujjai
megfeszültek a rúdon, erei kidagadtak, az adrenalin
forrón szétáradt a vérében. Már-már izgalmi
állapotba jött, de hiába is reménykedett abban,
hogy az aranyos szőke gyakorolt rá ilyen hatást.
Hosszú lábú jógatanára, aki oly büszkén uralta a
testét, ahogy egyetlen más nő sem, kezdte bevenni
magát a gondolataiba. Mi lehet ennél is rosszabb?
Ha elképzeli, ahogyan csupaszon köszönti a napot.
Vele.

Szitkozódva tette vissza a súlyokat, majd
megmarkolta az üveget, és egyetlen hosszú korttyal
kiitta a tartalmát. A kézfejébe törölte száját, a
vállára vetette a törülközőjét, és a kijárat felé
indult.

A szőke meredten nézte. A tekintetével némán
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esengett, hogy álljon meg, és flörtöljön vele. Járja el
a darutáncot, ami végül lázas, heves és kielégítő
szexbe torkollik. Megtorpant, közelebb lépett,
készen állt felmondani a szövegét. Várta a
felpezsdülő kis szikrákat, amelyek előre tudatták,
milyen jól fog szórakozni.

Azután csak továbbment.
A lány arcáról lesírt a csalódottság, ami

kiborította. Mi a franc van vele? Miért passzol egy
gyors menetet? Mi ez a váratlan és rögeszmés
vonzalom az egyetlen nő iránt, akit szívből utál?
Oké, vele érzi azokat az őrült szikrákat, a pezsgő
elektromosságot, de akkor se várja meg, hogy
agyoncsapja az áram. Az a nő kinyírná, ha valaha is
összeszűrnék a levet. Annyira talán még a
villamosszék sem fájna.

Egész úton hazafelé maga elé motyogott, ahogy
próbált rendet tenni a fejében. Miután benyitott a
kis téglaházba, a sütőbe lökött egy fagyasztott
pizzát, hogy elkészüljön, míg vesz egy gyors
zuhanyt. Utána letelepszik a tévé elé. Talán megy
még valahol az Amerikai nindzsa. Ahogy sűrűsödni
kezdett körülötte a csend, körülnézett, és azon
tűnődött, vajon Arilyn Meadows mit szűrne le a
lakásából.

Rendszerető, de nem a végletekig. Az otthonáról
lesír, hogy legénylakás, mégsem kupleráj.
Leszámítva a legújabb műszaki eszközöket –
vezeték nélküli hangszórókat, hatvanhüvelykes
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lapostévét és két Macet –, a berendezés kéretlenül
egyszerű. Pezsgőszín és fekete. Bőrkanapé, borvörös
szőnyegek, sötét faasztal. Könyvespolcok sora meg
egy kopott íróasztal a sarokban, rajta magas
halmokban a mappák és iratok. Fekete-fehér fotók a
falon, jórészt a Yankee Stadionról, a régiről és az
újról. A konyha elég nagy, hogy beférjen az
étkezőasztal a székekkel, még ha általában a
pultnál eszik is. A szürke és kék gránit újszerű
állapotban van, akárcsak a rozsdamentes acél
konyhai gépek, amiket sosem használ. Az egyetlen
hálóban csokoládébarna szőnyeg,
mahagóniszekrény és kiárusításon vett nagy, ívelt
támlás ágy. Nem különösebben döglik a
csetreszekért, viszont szívesen vesz különféle
mintájú és színű takarókat, amiket azután szerteszét
hagy a bútorzaton.

Miután kivette a pizzát a sütőből, és felbontott
egy sört, bokszeralsóban a kanapéra telepedett, és
váltogatni kezdte a csatornákat. Amikor ráakadt egy
bokszmeccsre, feltette és kinyújtóztatta a lábát. Épp,
ahogy szereti. Egy nyugalmas este otthon, csendben
és békében.

Arilyn dallamos hangja kúszott a fülébe.
Sörözik a többi zsaruval. Lenyom egy parti

biliárdot. Esetleg súlyt emel a konditeremben. Az
igazság az, hogy munkamániás, aki az ideje nagy
részében magányos.

Megdermedt. Takarodj a fejemből, förmedt rá.
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Rohadtul jól érzem magam a bőrömben. Nekem elég
ennyi.

Maga, Stone Petty, nagyobb képmutató
mindenkinél.

Felnyögött, és szorosan lehunyta a szemét. Nem
hajlandó rágondolni. Megeszi a pizzát, végignézi a
meccset, azután maga elé képzeli a kis szőkét a
konditeremből, és kiveri. Holnapra pedig
összekapja magát, és keres valakit, akivel igazából
kefélhet.

Felhangosította a tévét, és a szájába tömte a
tökéletesen íztelen pizzát.

Ezt neked, Arilyn Meadows!
Meg se hallak.
Pompás életem van.
Nem is lehetne pompásabb.
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hét

STONE KÖRÜLNÉZETT. A lila szobát betöltötték a
megnyugtatónak szánt képek és hangok, amiktől a
frász törte ki. A kis szökőkútban kristálytiszta víz
csobogott a fényes folyami kavicsokra, a rejtett
hangszórókból komolyzene áradt. Ahelyett, hogy
beült volna a nagy tölgyfa íróasztal mögé, Arilyn a
bársonypárnájára telepedett vele szemközt, az
ölében jegyzetfüzet, a homlokán aprócska ráncok. A
szoba a nőiesség dicséretét zengte – Földanya,
Venus, meg a többi szarság. Növények zöldelltek a
sarkokban, szikrázóan ezüstös párnák törték meg a
lila egyeduralmát, és puhán tömöttnek érezte a
szőnyeget a talpa alatt.

Mindig ilyen mozdulatlanul ül? A nő egzotikus
madárra emlékeztette, akinek a figyelmét egyetlen
részlet sem kerüli el, s bármikor kész felrebbenni,
hogy megmentse a legjobb papagájhaverját – vagy a
saját bőrét.

Miért beszél magában ilyen tekervényes
virágnyelven, amikor rá gondol?

A lány ezúttal is fekete leggingst viselt, magas
sarkú csizmát (lefogadta volna, hogy nem valódi
bőr) és feszes pólót, amelynek elejére élénklilával
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és szürkével a Társszerzők logóját nyomták. Smink
nem próbálta kiemelni nemes vonásait vagy éppen
elfedni porcelánfehér bőrét. Annyira különbözött az
általa ismert nőktől, akik megszállottan hajszolták
a szépséget, és az egész életüket a gyémánttiaráért
folytatott vetélkedésnek tekintették.

Stone meglepődött, amikor közölte vele, hogy a
négyszemközti tanácsadásra a Társszerzőkben
kerül sor, de így legalább lehetőség nyílt rá, hogy a
természetes közegében tanulmányozza. A rengeteg
táblázat és a három komputerből álló számítógépes
rendszer lenyűgözte, ugyanakkor meg is rémítette.
Nem értett a programozáshoz, ezért elismeréssel
gondolt mindenkire, aki igen – bár ha megfeszítik,
akkor sem értette, miben lehet segítségére egy ilyen
bonyolult hálózat a szerencsétleneknek, akik a
Társszerzőkhöz fordulnak. Kiválasztja helyettük a
párjukat? Szájukba adja a szavakat?

Arilyn szemlátomást forgatott valamit a fejében,
legalábbis a feszes váll és a zöld szempárban
csillogó érdeklődés ezt sejtette. Stone szenvtelen
arccal várta, mit talált ki neki.

– Szép iroda.
A nő úgy nézett körül, mintha először látná.
– Köszönöm. Az üzlettársaim segítettek

berendezni. Kate és Kennedy.
– Nagyon csajos.
Arilyn már ennyitől is bosszúsan ráncolta a

homlokát.
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– Inkább megnyugtató – igazította ki. – A lila a
szemöldök közti csakra színe, az elme nyitottságát
jelképezi.

Stone megvakarta a fejét, keresztbe tette a lábát,
és lejjebb csusszant a széken.

– Azt hittem, a maga szakmájában sokkal
fontosabb a szív.

– A tiszta elme és a belső énünkkel való
kapcsolat a kulcs mindenhez. A többi ebből
következik.

Arily árnyalatnyit megvonta a vállát, az ajka
éles vonallá keskenyedett. Stone visszanyelte a
kuncogását. Mindennél mulatságosabbnak tartotta,
hogy ilyen könnyen fel tudja húzni. Ez lesz az új
hobbija.

– Minek a számítógép? Azt hittem, a szerelem
varázslatos, titokzatos, magával ragadó forgatag.

– A szerelem varázslatos, ám egyszersmind
tudományos. A párkeresés nem egyszerű folyamat.
A személyiség, a meggyőződés, a neveltetés – mind
terítékre kerül, amikor megismerkedünk valakivel.
Nem szerencsés, ha ügyet se vetünk a
személyiségjegyekre, csak várjuk, hogy kialakuljon
a láthatatlan vonzalom, ami majd megmutatja a
helyes utat.

Érdekesnek találta ezt a megközelítést. Egyfelől
persze süket hippimaszlag, másfelől viszont tudatos
kockázatelemzés. Lenyűgöző.

– Maga működteti a vállalkozás számítógépes
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hátterét?
– Mondhatni. Amellett én végzem a tanácsadást.

Térjünk is rá ez utóbbira.
– Csak egy perc. Mitől ekkora profi?
A nő fészkelődni kezdett a székén.
– Pszichológiából és számítógép-

programozásból is szereztem diplomát, ha erre
gondol.

– Akkor mit keres egy ilyen helyen?
– A barátaimmal úgy döntöttünk, saját céget

alapítunk, így azt csinálhatjuk, amit szeretünk, és
az adottságainkat kihasználva betörhetünk egy
sajátos piaci szegmensbe.

Aha. Kamuzik, beszéd közben végig a padlót
fixírozza. Most már tényleg érdekelné, hogyan
indult ez a párkereső iroda.

– Lenyűgöző. Tudja, a legtöbb új vállalkozás
becsődöl, főleg, ha közeli barátok alapítják.

– Jó ezt hallani. Most már sokkal nyugodtabban
alszom. – A nő hangja szinte csöpögött a maró
gúnytól.

– Van jobb módszerem is, ha aludni akar. –
Tartott egy hatásszünetet. – Vagy ha nem.

Ahogy a nő élesen beszívta a levegőt, új életre
keltek közöttük azok a fura kis szikrák. Csak
incselkedni akart, kibillenteni az egyensúlyából, de
az egész fordítva sült el. Ő nőtte ki egy pillanat alatt
a nadrágját, s vágyott mindennél jobban arra, hogy
belepréselje a székbe és megcsókolja. Hosszan.
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Mélyen. Akkor kiderülne, hogy olyan édes-e, mint a
sütőből frissen kikerült fahéjas süti. Vajon
ugyanúgy olvadozik-e, ha a nyelvével befurakodik
az ajka közé, s közben a ruháján matat. Remek. Az
állatoktól továbblépett a kajás hasonlatokra.
Tényleg kezd megrogyni.

– Ne!
A szó úgy szelte át a levegőt, mint egy

pisztolygolyó. A tudattól, hogy ennyire feszeng a
jelenlétében, egyszerre pezsdült fel benne az
adrenalin és az önelégültség. Tunyán elvigyorodott.

– Miért ne?
– A múltkor megmondtam. Mert nem kedvelem

magát.
– Én se magát, de számít ez?
A nő összefonta maga előtt a karját, amitől a

póló vékony anyaga megfeszült kicsi, tökéletesen
megformált mellén. A bimbói máris meredeztek.

– Nekem igen. Önnel ellentétben, Petty járőr, én
nem szoktam csak úgy hancúrozni. Mélyebb
kapcsolatra van szükségem, ami túlmutat a
testiségen.

– S az utolsó szerelmétől megkapta? Ezt a
mélyebb kapcsolatot?

Sajnálkozva látta a nő arcán átvillanó éles
fájdalmat, és elfojtott egy káromkodást. A fenébe is,
nem akarta bántani – bár azért érdekelné, miféle
férfi tudta elrabolni a szívét, hogy aztán
kíméletlenül megtapossa. Bárhogy védelmezi őt és
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a szellemi nagyságát, tudja, hogy az igazság odaát
van. Amikor végül elárulta neki a nevét, valami
felizzott abban a zöld szempárban. A zsigeri
fájdalommal vegyes emésztő harag. Egy igazi
érzelem, amit gondosan eltemetett a sok
hókuszpókusz alá. Már készült bocsánatot kérni, de
a nő megelőzte.

– Igen. Legalább követtem a szívemet. Azt
szeretném, hogy amikor meghalok, ne bánjak
semmit. A legkevésbé azt, hogy nem ragadtam meg
a szerelem esélyét.

Még nem találkozott nővel, aki ilyen komolyan
vette ezt a klisét. Amikor megkérte Ellen kezét, ő is
azt hitte, hogy a szívét követi, de már tudta, hogy
csak vágy vezérelte, és egyszerűen lusta volt tovább
várni. Lusta felépíteni egy kapcsolatot. Lusta
működtetni. Lusta harcolni érte, amikor jönnek a
nehézségek. Bármennyire megbocsáthatatlannak
tartotta is a történteket, a házasságuk kudarca
részben őt terhelte. A szégyenkezés újabb hulláma
söpört át rajta. Közben valami azt súgta neki, hogy
Arilyn Meadows nem hátrálna meg így a
nehézségek elől. Felvenné a kesztyűt.

Fészkelődni kezdett. Mikor fordult át általános
nemtetszése szexuális érdeklődéssé? Alig néhány
nap alatt alapvetően új érdeklődés éledt benne.
Persze a testiség szintjén. Hol másutt?

– És a szenvedéllyel mi van? Nem az a szerelem
alapja? Nem fogja bánni, hogy túlságosan is a
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jövőre koncentrált, ezért kihagyott minden
lehetőséget, hogy megtapasztalja a létező
legfantasztikusabb szexet?

A buján telt ajak elfehéredett. Stone belegondolt,
hogy talán azok a peckes mellbimbók is.

– Nem.
Nem érte be az egyszerű válasszal. Újabb

hazugság, lerí a dacosan felvetett állról és a
perzselően zöld szeméről. Tényleg jó móka lenne
tovább feszíteni a húrt. Talán megérné a kockázatot,
hogy kicsalja belőle az igazat, s közben lássa, ahogy
a torkán akad a levegő, miközben összeszorítja a
combját…

Talán megérné.
– Akkor még sosem érezte az igazi szenvedélyt –

kockáztatta meg.
Most megfogta. A nemes vonásokról csak úgy

sugárzott a bosszúság.
– Semmit sem tud arról, milyen szenvedély volt

kettőnk között.
Védekezik. Megcsalták? Bevillant elé meztelen

feleségének képe, ahogyan egy másik férfit
meglovagolt. Rühelli a házasságtörőket és a
gyávaságukat. Rühelli, hogy nem képesek kiállni és
megmondani az igazat, rühelli minden
hazugságukat és alakoskodásukat. Sok mindent
megbocsátott Ellennek, de ezt az egyet nem.

– Én itt nem a kielégítő szexuális életről
beszélek. Néhány orgazmusról, meghitt ölelésről.
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Arról a tébolyult vágyról beszélek, ami mindent
elfeledtet, amíg már csak az számít, hogy
odaadhassa magát a szerelmének. Hogy birtokolja
és birtokolják. Hogy a csupasz bőrével érezze a
másikat. A verítékről beszélek, a buja illatokról és a
gyötrelmesen édes agóniáról, amikor csak arra
vágynak, hogy mindenüket odaadhassák, újra és
újra, amíg végül semmijük se marad, és egymásban
feloldódva eggyé válnak.

A nő ajka kis kerek O-t formált, miközben
megcsillantak felette a veríték harmatcseppjei.
Amikor az ujjai reszketve meggörbültek, Stone
tudta, hogy teljesen beindult. Mellbimbói kis híján
átszúrták a pólóját. Verőere eszelősen pulzált
hattyúnyaka tövében. Tudta, ha odalépne hozzá,
hátrabillentené a székét, és ujjaival besiklana a
feketén feszülő anyag alá, tapinthatná nedvességét.

A játszadozás persze rá is hatott, úgy érezte,
életében nem volt ekkora merevedése. Miért épp
ezzel a nővel tapasztalja meg ezt a felemelő érzést,
aki egyáltalán nem passzol hozzá? Annyira
különböznek, hogy egy hét alatt széttépnék egymást
– mégis szinte szétfeszíti ez a primitív vágy, akár
egy vadállatot a párzási ösztön.

– Ez… ez nem tartozik ide. – A nő hangja
megbicsaklott. – Semmit sem tud arról, mit
éreztünk egymás iránt. Olyan érzelmi kötelék
alakult ki közöttünk, amilyet magának sosem lenne
mersze kipróbálni. A magafajták csak hemperegnek
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egyet a szénakazalban, azután a hajnal első fényére
köddé válnak.

Stone elvigyorodott.
– Én sosem kapdosok, kiscica.
A nő szinte füstölgött a haragtól.
– Miért szólít folyton így? Ne csinálja. Nem

tetszik.
– Miért nem? Szerintem találó. – Arilyn felcsapta

a mappát, és néhány mély lélegzetet vett, úgy,
ahogy neki is tanította. – Feldühítettem?

– Ugyan.
– Jó, mert nem úgy tűnik, mintha szabályosan

venné a levegőt.
A nő haragos pillantásától nevethetnékje

támadt.
– Ha végzett az időhúzással, lassan

belekezdenék. Pontosan tudom, miben mesterkedik.
Próbálja elvonni a figyelmemet a szexszel, hogy
kibillentsen az egyensúlyomból, és elfeledtesse
velem, miért vagyunk itt. Ne akarjon bepalizni,
Petty járőr.

– Nem azért, de az én témám sokkal érdekesebb.
– Oké, akkor most beszéljen a családon belüli

erőszakról, aminek tanúja volt.
Letelt a játékidő. Stone lemondóan sóhajtott, és

beletörődött abba, hogy újabb hosszú és unalmas
óra áll előtte. Megborzongott.

– Amikor sikoltozást hallottam, behatoltam a
házba. A férj éppen agyba-főbe verte a feleségét,
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míg a kislánya a lábába csimpaszkodott. A fickó a
falhoz vágta, mire a gyerek elveszítette az
eszméletét. Akkor elpattant bennem valami. Nem
sokra emlékszem, csak arra, hogy a társam, Devine
rángatott le róla.

A nő lefirkantott néhány sort, mint egy
agyturkász. Stone elképzelte meztelenül, és már
nem is unta magát annyira.

– Mit érzett, amikor tudatosult magában, hogy
mit tett?

Mintha a tankönyvből olvasta volna a
kérdéseket. Belegondolt, hogy a felismerés miért
tölti el csalódottsággal.

– Bosszantott, hogy elszakadt a cérnám, de
örültem, hogy a szart is kivertem a pasasból.

– A kislánynak nem esett baja?
– Nem, most egy védett otthonban lakik, viszont

az anyáról nem tudom, hogy visszament-e ahhoz a
vadállathoz. A bántalmazott nők általában ezt
teszik. Néha egyszerűen félnek változtatni. Csak ezt
ismerik.

A nő felvont szemöldökkel fürkészte az arcát.
Gondot fordított rá, hogy az arca ne árulkodjon
semmilyen érzelemről.

– Azt mondta, az apja baseballütővel verte.
Bántalmazta az édesanyját is. Maga hány éves volt
ekkor?

Stone vállat vont.
– Úgy öt lehettem, amikor kezdődött.
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Kamaszkoromig tartott.
– Gyakran megtörtént? Magát és az édesanyját

egyszerre bántalmazta?
Stone a körmét piszkálgatta, közben próbált nem

felnyögni. Ne már! Az első incidens után
végigcsinálta a kötelező terápiát, még önként is
elment néhány órára. Annyira felesleges tovább
erőltetni! Ha kicsit érzékenyebbnek mutatkozna,
könnyebben szabadulna? Talán ha a nő látná, hogy
tisztában van a problémával, és keresi a
megoldást?

– Igen. Szerette tudatni mindenkivel, ki az úr a
házban. Azt hiszem, az a családon belüli erőszak
felidézte bennem az alkalmakat, amikor én is
szenvedő alanya voltam az ilyennek. Most már
látom, mi váltotta ki bennem a dührohamot. Azt
hiszem, a későbbiekben jobban kezelem majd az
ilyen eseteket.

Tökéletes. Kifejezte a megbánását, felismerte a
korlátait, és azon dolgozik, hogy jobb emberré
váljon. A nő tovább körmölte a nevetséges kis
jegyzeteit, majd hirtelen felnézett.

A mosolya szinte elvakította.
Mintha a nap bukkant volna elő a viharfelhők

mögül. Stone szíve kihagyott egy ütemet,
megszólalni sem bírt.

Miért érzi úgy, hogy még életében nem vágyott
így a melegségre? Miért érez késztetést arra, hogy
rendszeresen előcsalja belőle ezt a sugárzó
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mosolyt? S vajon a nő mit talál ennyire
mulatságosnak?

– Bravó, Petty járőr. Nagyon okos.
Összpontosítani próbált.
– Megint lefokozott rendőrré? – kérdezte kaján

vigyorral. – Mondja, mivel tudnám rávenni, hogy a
keresztnevemen szólítson?

– Tényleg ennyire ostobának látszom? Azt hiszi,
ilyen könnyen manipulálhat?

– Sosem mondtam ilyet.
– Nem is kell. Ki volt az, akit védelmezett?
Hunyorogva nézte.
– Mondtam már. Magamat. Az anyámat.
A nő hangja ellágyult, bársonyosan és

megnyugtatóan búgott, miközben arra biztatta,
hogy adja ki a legféltettebb titkát.

– Szerintem volt ott még valaki. Egy másik
személy. Egy mostohatestvér vagy nővér? Egy
barát? Megszokta már az apja kirohanásait, aki
akkor új áldozatot talált magának. – Közelebb
hajolt, s ahogy összeakadt a tekintetük, a
smaragdzöld szempárból olyan feltétlen megértést
és gyengédséget olvasott ki, mint még soha
senkiéből. – Ki volt az, Stone?

Hátrahőkölt, mintha képen törölték volna egy
baseballütővel, de akkor sem tört meg. Túl sok
csontváz lapult a szekrényében ahhoz, hogy
kinyissa, Arilyn pedig éppen ezt követelte. Hogy
tépje fel a régi sebeket.
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Hirtelen torkig lett.
Felpattant.
– Ezt a baromságot! Megmondtam, hogy egyenes

leszek magával, de most már eleget turkált az
agyamban. Ne higgye, hogy bármit megúszhat
büntetlenül.

A nő meg se rezzent. Hosszú-hosszú ideig nézte
meredten, majd kimérten bólintott.

– Elnézést kérek. Túl gyorsan túl mélyre
hatoltam. Miért nem ül vissza, és beszélünk valami
másról?

Mégis kinek hiszi magát? Egy jógatanárból lett
házasságszerzőnek, aki szabadidejében
agyzsugorító? Könnyű neki a meghitt kis
buborékjában, amikor sejtelme sincs arról, milyen
a való világ. Rózsaszín szemüvegen át néz mindent
és mindenkit, csak ne kelljen szembesülnie a csúf
igazsággal. Odafigyel a légzésére. Elmeditálgat.
Segít szegény kis védtelen állatokon. Még egy gajra
ment kapcsolattal a háta mögött is képes úgy tenni,
mintha mindent értene. S mindezt egy magasabb
rendű cél nevében, egy olyan belső békére
hivatkozva, amit talán sosem érzett.

Ezt a szarságot.
Talán ideje tudatni vele, milyen érzés, amikor

valaki kipukkasztja azt a biztonságos buborékot.
Stone meghozta a döntést, és kimért léptekkel

átvágott a szobán.

EZT CSÚNYÁN ELCSESZTE.
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Arilyn elnézte a feldühödött, magas, erős férfit,
amint rohamléptekkel közeledett. Miért borította
ki? Az első terápiás foglalkozás általában
sétagalopp, ez az ismerkedési fázis, alkalom a
bizalom felépítésére. Ehelyett igazi szörnyűséget
tett, amikor kíméletlenül rátapintott a leggyengébb
pontra.

Most pedig bajban van.
A férfi hibája, a franc vigye el! A belőle sugárzó

zabolátlan szexuális energia, ilyen kis térben
összesűrűsödve, bárkit az őrületbe kergetne. Szó
szerint elszívja előle a levegőt, azokat a cinkos
mosolyokat és perzselően izgató pillantásokat
pedig be kellene tiltani. Kinek van már ekkora
bicepsze? Ujjai begörbültek a vágytól, hogy
belévájjon, és meggyőződjön a keménységéről. A
fickó nyilván a legkisebb erőfeszítés nélkül képes
felemelni és a falhoz szegezni, mielőtt egyet
pislantana.

Ennél rosszabb típushoz nem is vonzódhatott
volna. Az a sok gyakorlat, amellyel oly erősre
próbálta edzeni az elméjét, hogy uralkodhasson
minden testi szükséglete felett, egy csapásra
semmivé vált, amikor a férfi úgy nézett rá, mintha
le akarná tépni a ruháját, hogy utána valamennyi
porcikáját feldúlja a nyelvével, az ajkával, a
fogával.

Édes istenem, mihez kezd most?
Próbálta elfojtani az álnok késztetést, hogy
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megérintse. Minden erejével harcolt a nyugalma
megőrzéséért. Vissza kellett vennie az uralmat,
határozott hangot megütnie, és folytatnia az órát.

Mielőtt a férfi odaér hozzá.
– Szükségtelen, hogy közelebb jöjjön, és az igazát

bizonygassa. Tudom, hogy hibáztam, amiért még
egyszer elnézést kérek. Mi lenne, ha tartanánk egy
kis szünetet, lehűtenénk magunkat, és néhány perc
múlva folytatnánk?

A tekintet a székbe szegezte, ahogy a férfi még
egy lépést tett felé.

A szíve kis híján szétrobbant a mellkasában.
Lélegezni próbált.

– Nem… nem lenne jó, ha átlépnénk a határokat.
Tartsuk csak meg a három lépés távolságot. A
terapeutája és a tanácsadója vagyok. Amikor a
dührohamok gyökereit kutatjuk, természetesek az
ilyen túláradó érzelmi késztetések.

A férfi töretlenül mosolygott, és egyre közeledett,
míg végül megállt előtte, amivel arra
kényszerítette, hogy felnézzen rá… Erőt kell
mutatnia. Határozottnak és tárgyilagosnak kell
maradnia. Még akkor is, ha egész teste átforrósodott
a körötte lüktető hullámoktól, és a férfi olyan
érdesen illatozott, mint a fenyves, a pézsma és az
óceán egyszerre. Látva nyűtt, feszes farmerjét, a
bicepszén megfeszülő fekete pólóját és az átható
tekintetét, reszketés futott végig lány a gerincén. A
szögletes állat hangsúlyozó borosta érzéki keretbe
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foglalta a buján telt ajkat, mint valami értékes
festményt. A férfi egyszerre keltette tunya ragadozó,
tekintélyt parancsoló rendőr és ellenállhatatlan
falkavezér benyomását.

– Beszéljünk arról, ki mitől indul be.
Megborzongott.
– Ö… oké. Most például, úgy tűnik, érzékeny

pontra tapintottunk. Miért nem tárjuk fel, miről is
van szó?

A férfi halkan nevetett.
– Az összes ügyfelét így kábítja? Megdumálja

őket a szirénhangjával, miközben eljátssza, hogy
tudja, miken mentek keresztül? Elhiteti velük, hogy
a világ határtalanul gyönyörű hely, tele
szivárványokkal és ugrándozó kiskutyákkal? –
Fojtotta hangon beszélt. – Önmagát is ezzel hitegeti?

Arilyn összerándult a székben. A lélegzete is
elakadt. A férfi nem érintette meg, a bőre mégis
felforrósodott a közelségétől.

– Jobban ismerem ezt a világot, mint gondolná –
felelte nyugodt hangon.

– Baromság. Semmit sem tud a nehézségekről és
a fájdalomról, legfeljebb egy szimpla szakítás a
legrosszabb, ami történt magával. Mondja, hogyan
akar segíteni nekünk az indulatkezelésben, amikor
letagadja még a legelemibb emberi érzéseit is?

A szavak belemartak, és eleven húst értek.
Önkéntelenül is védekezésre emelte a karját, azután
valami hirtelen elpattant benne.
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Felugrott a székről, hogy belenézzen a férfi
szemébe. A meglepett tekintettől csak még nagyobb
erőre kapott.

– Azt hiszi, semmit sem tudok a fájdalomról? Azt
hiszi, a jóság és a fény színes buborékában, Buddha
ölelő karjában nőttem fel? Keményen meg kellett
dolgoznom ezért a békéért! Vért, verítéket és
könnyeket ontottam, amíg kimásztam a depresszió
legsötétebb bugyrából, amikor már azt hittem, nem
élem túl. Az anyám rákban halt meg. Végignéztem,
hogyan emésztette el a betegség, amíg az életvidám,
erős nőből csupán aszott héj maradt. Dohányzott,
ivott, bulizott, minden vackot összeevett. A
szélsőségekig hajszolta a létező összes élvezetet.
Alig temettem el, az apám is meghalt, öngyilkos
lett, mert nem tudott nélküle élni. Azt hiszi, én nem
haragudtam? Néha teli torokból üvöltöttem, csak
hogy ne menjen el a józan eszem. Az apám azért
ölte meg magát, mert én nem voltam elég neki. Mit
gondol, milyen érzés ez?

– Arilyn…
– Még nem fejeztem be! Kockaként és

eminensként nehezen barátkoztam. Totál egyedül
maradok, ha nincs a nagyapám. Mégsem vettem be
egy vödör nyugtatót, vagy tettem azt, amit az
anyám, hogy hazavágjam a testemet. Úgy
döntöttem, megtalálom a kiutat. Jógázni tanultam,
meditálni, hogy a sötétség helyett a fényben éljek.
Megtanultam úgy bánni a testemmel, mint a lélek
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templomával. Erőt vettem magamon, és
megnyíltam, hogy egy terapeutához forduljak a
félelmeimmel és a fájdalmammal. Úgy döntöttem,
segíteni fogok másoknak, de közben minden
istenverte nap tovább kell formálnom magam, még
akkor is, ha nem akarom.

Fülsiketítő csend támadt. Miután jogos haragja
elszállt, Arilyn döbbenten meredt maga elé. Kis
híján megnyomorította ez a kitárulkozás, de leásott
a lelke mélyére, és felszínre hozta az igazságot.
Miért ne tette volna? Miért titkolná el, és miért
adná ki magát valaki másnak? Talán jobb is, hogy a
férfi megismeri minden nyomorult kis titkát, és
tudja, hogy a legtöbbször fogalma sincs róla, mit
csinál. Igen, neki is van múltja.

– Most már jobb? Azt hiszem, lejárt az időnk.
Találkozunk holnap a foglalkozáson. –
Belekapaszkodott méltóságának utolsó foszlányába,
ahogy megkerülte a széket, és az íróasztal mögé
lépett. Közben tudatosan lélegzett, újra kapcsolódott
belső énjéhez, és engedte, hogy a fellázadt érzések
átáramoljanak rajta.

A férfi elfordult, és csak az ajtónál torpant meg.
– Sajnálom.
– Nincs miért bocsánatot kérni.
– De igen, van. – Sötét szemének pillantása a

lelke mélyére hatolt. A levegő újra izzani kezdett a
feszültségtől. – Félreismertem magát. Én is követek
el hibákat, és olyankor bocsánatot kérek.
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A feszültség enyhülni látszott. Arilyn lassan
bólintott.

– Bocsánatkérés elfogadva.
– Helyes. – A férfi megragadta a kilincset, és

kitárta az ajtót. – Többé nem követem el ezt a hibát.
Elment. Szavai ott visszhangoztak a levegőben,

akár egy fenyegetéssel terhes ígéret.
Amit soha nem akart beváltatni.
Életre kelt a telefonja. Hálásan vette fel, amiért

elvonta a figyelmét.
– Szia, Anthony. Mi újság?
– Két dolog. A befogadó család várja Lennyt és

Mike-ot.
Bánat és öröm keveréke áradt szét benne. Kezdte

megszokni a két szőrgombócot. A ház nem lesz
ugyanolyan nélkülük.

– Ez nagyszerű.
Anthony hangja nyomban ellágyult.
– Tudom, hogy nem könnyű. Rengeteget

segítettél. A menhely sehol se lenne nélküled.
Pislogva nyelte vissza a feltörő könnyeket.

Szerette felkészíteni az állatokat az örökbe adásra,
de a búcsú mindig megviselte. Viszont a kiskutyák
jó helyre kerülnek, és együtt maradhatnak. Csak ez
számított.

– Holnap beviszem őket.
– Kösz. Megkaptam a képeidet is. A helyről lesír,

hogy sintértelep. Várom az érintett szervezetek
visszajelzését, hogy valamikor a jövő héten
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továbbléphessünk.
Arilyn tudta, hogy örülnie kellene. Elvégre

komoly előrehaladást értek el, főként azzal, hogy
Stone személyében hatósági tanút is szereztek.
Mégis folyton az üres kutyaól járt az eszében.
Határozottan érezte az állat jelenlétét – de ki tudja,
milyen állapotban lehet?

– Esélyünk sincs, hogy korábban odamenjünk?
Komolyan aggódom.

Anthony felsóhajtott.
– Tudom. Mind így érzünk, de az ilyen ügyekhez

türelem kell. Ha túl hamar lépünk, és hibázunk,
csak rontunk a helyzeten, nem igaz?

– De. – A depresszió lassan újra beleette magát a
csontjaiba. – Kösz, hogy hívtál, Anthony.

Miután letette, ujjaival dobolni kezdett az
asztalon. Máskor ő lenne a türelem mintaképe.
Várná, hogy beteljesüljön a karma. Várná az
igazságtételt. A boldogságot. A… mindent.

Csakhogy halálosan belefáradt már ebbe a
passzivitásba, ami élete minden területét jellemzi.
Hogy megnyitja a szívét, azután csak várja, hogy jó
dolgok történjenek vele.

Talán tennie kell azért, hogy másképp legyen.
Ezúttal nem fog türelmesen várakozni, ahogy jó
kislányhoz illik. Eredményeket akar.

Még ma este.
Miután az ötlet megfogalmazódott benne, nem

volt hajlandó teret engedni a kétkedésnek.
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Eldöntötte a dolgot, azzal visszatért a
munkájához.
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nyolc

– MILYEN AZ INDULATKEZELÉS?
Stone megsemmisítő pillantást vetett társára és
barátjára, belekortyolt a sörébe, majd hosszan
krétázgatta a biliárddákót, hogy időt nyerjen a
következő lökés előtt. Miután nem akadt más dolga,
és úgyis minden este az őrsön ólálkodott, Vili főnök
két nap múlva megszünteti a felfüggesztését. Biztos
az éjszakai műszakba osztják be, de még az is jobb,
mint a semmi.

– Szívás.
– Dögös a tanár nénid?
Ujjai megfeszültek a dákón. Az. Sajnos. Arilyn

Meadows egy kicsit túlságosan is dögös, de ő nem
égeti meg magát még egyszer. Az a szóváltás a
Társszerzőkben… felkavarta. Másra se vágyott, csak
hogy odalépjen hozzá, és megcsókolja, majd addig
becézgesse, amíg eltűnik tekintetéből az a fájdalom,
hogy a helyére beköltözzön a vágy. A búfelejtő szex
nagyon is rendben van.

Ez az érzelgősség viszont nagyon nincs.
Nem kétséges, hogy a nő csak bajt hozna rá.
Egész éjjel kísértették a szavai, ahogyan

megvallotta a múltját és annak minden sötét titkát.
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Azt hitte, mindig védett életet élt egy spirituális
menedékhelyen, ahol mindenki a „Kumbayá”-t
énekelte. Hát, nagyobbat nem is tévedhetett volna.
Arilyn elvesztette mindkét szülőjét, ami nem múlt
el nyomtalanul felette, mégsem adta fel, s nem
csupán túlélte a tragédiát, de megerősödött általa.
Olyannyira, hogy mások terhét is átvállalja.
Miközben azok, akik valóban gondtalan életet
élnek, fikarcnyit sem törődnek másokkal.

Bizony. A nő kész veszedelem.
El kell végeznie a tréninget, bizonyítania a

főnökének, hogy képes összekapni magát és
visszatérni a mindennapi rutinhoz. Ami kicsit talán
magányos, de legalább működik. Nem ül fel még
egyszer a kapcsolattal járó érzelmi hullámvasútra.
A házasság jó lecke volt a számára.

Bár ettől még ugyanúgy vágyik egy kiadós
hancúrozásra a jógatanárával.

– Ja, dögös, csak rohadtul idegesítő.
– Amennyiben?
Stone hátrahúzta a dákót, azután a hatodik

golyót is beküldte az oldalzsebbe.
– Te is ismered. Arilyn Meadows. Emlékszel a

perpatvarra Genevieve MacKenzie és David Riscetti
között? Ő hívott minket.

Társa füttyentett egyet.
– Ne már. Ezt nevezem én karmának.

Emlékszem, nagyon nem jöttetek ki. Azt hitte, te is
csak egy fánkzabáló zsaru vagy. Engem viszont bírt.
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Stone haragos pillantást vetett rá.
– Téged melyik nő nem bír, haver? A lényeg,

hogy Arilyn Meadows a tökéletes ellentétem.
Devine elvigyorodott, hogy vakító mosolyával

gúnyt űzzön az ő dohányzástól és koffeintől
elszíneződött fogsorából.

– Úgymint?
– Vegetáriánus. Buddha-imádó. Szerinte a

légzéstechnika semlegesíti a bűnözési hajlamot.
Nyilván egy legyet se ütne agyon, havi
rendszerességgel csinál tisztítókúrát, és vödörszám
hordja a vágóhídról a vért, hogy leöntsön vele
mindenkit, aki prémgallért visel.

Devine elgondolkodva bólogatott. Ahogy a
sejtelmes fények megvillantak, világosszőke
hajával még inkább a földre szállt Gábriel
arkangyalra emlékeztette. A fickó egy személyben
testesítette meg egész Hollywoodot – nem csoda, ha
fürtökben lógtak rajta a nők –, ugyanakkor minden
helyzetben fedezte őt, sosem jött zavarba, és
nálánál jobb rendőrrel még nem találkozott.

Most olyan sugárzó mosolyt villantott felé,
amitől Brad Pitt is elsápadt volna.

– Talán szükséged van egy kis változatosságra. A
nők, akikkel eddig randiztál, nem nagyon jöttek be.
Kipróbálhatnál valami mást.

– Ja, vele elég lenne egy éjszaka, és máris azon
agyalna, hogyan fogják hívni a gyerekeinket. Nem,
kösz. Francnak se hiányzik a komplikáció – horkant
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fel Stone.
– Miért nem?
Stone megborzongott, s emiatt elszúrta a lökést.

Devine ugatva felnevetett. A szemétláda.
– Csak azt mondom, hogy nem ördögtől való, ha

az ember egy éjszakánál többet tölt egy nővel. Csak
mert a legutóbbi csúnyán megszívatott, még nem
mind ilyen. Lehet, hogy meglepődnél.

– Rühellem a meglepetéseket – mordult fel
Stone.

Barátja sokatmondó pillantást vetett rá.
– Mármint a kellemetlen meglepetéseket. Mint

amikor rányitsz a feleségedre, aki épp egy másik
taggal kefél. Abból, amit elmondtál, ennek a nőnek
van tartása.

Ez igaz. Minden megnyilvánulása erről
árulkodik: tartásról és jó szándékról. Mégsem
kívánja a háta közepére se, az hiányozna, hogy
kioktassa az egészséges étkezés fontosságáról,
folyton a kapcsolatukat boncolgassa, az elveszett
ügyek felkent papnője legyen, és végül az őrületbe
kergesse.

Kész csődtömeg.
Elnézte, ahogy Devine felmérte az állást, majd

meglökte a golyót. Szép lövés.
– Nem szeretek semmilyen meglepetést – szólalt

meg végül. – S talán nem kéne életvezetési
tanácsokat adnod, amikor a nőkkel való
kapcsolatod kimerül abban, hogy mit kérnek
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reggelire. Lássuk be, Devine, igazi hímringyó vagy.
Barátja sugárzó mosolyt küldött felé.
– Kész vagyok megállapodni, amint megtalálom

az igazit. Ez nem a mennyiségről szól, ember,
hanem a minőségről.

– Ha te mondod… Hé, itt van Dunn és McCoy. –
Stone felemelte a sörét, és kedélyesen hátba vágta a
munkatársait. Tim „Menni Fog” Dunn, mint az
egyetlen őrmester az őrsön, kellően becsvágyó volt
ahhoz, hogy egy napon nyomozó legyen. Vörös haja
és sápadt bőre az ugratások céltáblájává tette, de
ettől még bárkit asztal alá ivott. Jay McCoy is
hosszú ideje szolgált a testületnél, s közben
megállapodott egyetlen nő mellett, aki három
kölyköt szült neki. Neki bezzeg sikerült egyensúlyt
találnia a munka és a magánélet között, amit az
egész őrs értetlenül szemlélt, ráadásul ő szerette a
legjobban a vaskos tréfákat. A legszemetebb
szívatások mögött mindenki azonnal őt sejtette.

McCoy nekiütközött a vállának, amikor elhozott
két sört a pultról.

– Ezt a te számládra írattam, nagymenő. Nagyon
kicsesztél velem azzal a kólával. Az egész ráborult
a jegyzőkönyvekre, írhattam újra az összeset. Vili
idegbajt kapott.

Stone nevetve emelte köszöntésre a sörét.
– A klasszikus poénok ütik a legnagyobbat.

Gondosan elterveztem az egészet. Nemes bosszú a
kutyaszarért, amit a csomagtartómba tettél.
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Tim nekitámaszkodott az asztalnak, és a szemét
forgatta.

– Egy kis kóla Mentosszal, nem nagy durranás.
Ennél valami komolyabb kell, ha a nagyfiúk
ligájában akarsz focizni. Na, játsszunk egyet?

– Te akartad. Állítsd be a golyókat, Devine, addig
hozok utánpótlást.

A bárpulthoz lépett, és váltott néhány szót
Rayjel, amikor a pult végében kiszúrta Patricket. Az
idős férfi nem régóta járt ide, de máris
törzsvendégnek számított. Stone is szívesen
társalgott vele. Vérbeli veteránként szétrúgott
néhány segget Vietnamban, átkozottul jól
biliárdozott, és bármikor egy kortyra lehúzta a
Guinnesst. Lehet, hogy a nyugdíjasházban lakott, de
ettől még belevaló fickónak tűnt.

– Hé, Pat, hogy s mint?
A férfi felnézett, és elmosolyodott. Ezüstös

hajkoronája és bozontos szemöldöke erős
vérvonalról árulkodott.

– Stone! Megvagyok, ember. Gurigázol kicsit a
fiúkkal? Mi van, senki sem akar bűnözni
Verilyben?

Stone felnevetett, és intett Raynek, hogy írja az
italokat a számlájára.

– Mostanában nem történik semmi. Hé,
csaphatnál egy kis cirkuszt az otthonban, hátha
attól felpezsdülne az élet.

– Szívemből beszélsz, ember – forgatta a szemét
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Patrick. – Én próbálok beilleszkedni, de isten látja a
lelkemet, az egy halott hely. Nincs egyetlen érdekes
pipi. Másról se beszélnek, csak a csúzukról, a
lábfájásukról meg a bélgázaikról. Pedig még a
Mamma Miá!-ra is elmentem. Majd belepusztultam.
Abba-slágerek és csajos dumák, de vagy órákon át,
mintha fél lábbal máris a pokolban lennék.

Stone megcsóválta a fejét.
– Az szívás. Nem élhetnél a saját otthonodban?

Nincs senki, aki segítene?
– Ne is mondd, a diabéteszem miatt el kellett

adnom a házamat. De egye fene, úgysem tudtam
már vezetni. Az unokámnak így is van velem elég
gondja. Pedig nagyon rendes lány.

Ray letette elé a söröket. Biccentett egyet
köszönetképpen.

– Legalább van valaki, aki odafigyel rád.
– Hé, összehozzalak vele? Ráférne egy rendes

fickó.
A vészcsengők megszólaltak a fejében.
– Bocs, Pat, de én a rossz kislányokra bukom.
Patrick felnevetett, és megemelte Guinnessét.
– Én is ilyen voltam. Talán a változatosság

kedvéért kipróbálhatnál egy jó kislányt is.
– Tudod, mit? A mi Devine haverunk

mindenkinél jobban tudja, mi kell a nőnek. Miért
nem őt kérdezed?

Patrick elgondolkodva bólintott.
– Jóvágású kölyök. Az unokám sokszor eljön
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értem, szóval, majd meglátjuk.
– Most kezdünk. Beszállsz?
– Mennyi?
Stone elvigyorodott.
– Mennyid van, öreg?
– Több, mint amennyit el tudsz nyerni. El is

kezdheted kiüríteni a zsebedet.
– Akkor vágjunk bele. – A biliárdasztalhoz

léptek, ahol Patrick köszöntötte a többieket. – Ma
este is az unokád jön érted?

– Nem akarom mindig ezzel fárasztani. Majd
hazasétálok.

Stone kinézett az ablakon. Egyre korábban
sötétedett.

– Majd én elviszlek.
Patrick beleegyezett, azután néhány órát

kedélyesen elbiliárdoztak és dartsoztak, közben
háborús történeteket mesélgettek. Mire kitette
Patricket az otthonnál, Stone egész kellemesen
érezte magát. Örült, hogy szert tett egy új barátra,
különösen ilyenre, akinek fanyar és nyers a
humorérzéke. Pat nem lógott ki a társaságból, volt
katonaként és autószerelőként otthonosan mozgott a
bárban, ráadásul megveszett Stone kocsijáért –
kijelentette, hogy ennél különb automobilt életében
nem látott, pedig nem kevés megfordult a keze
között.

Amikor hazafelé indult, úgy döntött, beugrik
néhány fánkért. Ha már ott járt, vett egy fahéjas
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lattét is, azután ráeszmélt, milyen közel esik a
Bluebird. Megemlítette a házat és a kutyát Devine-
nak, aki ígéretet tett rá, hogy egyszer arra
kanyarodik, de azután akadt más dolga, és ez
feledésbe merült. Talán most jött el az ideje, hogy
körülnézzen, hátha talál valami gyanúsat.

A fánkját rágcsálva fordult be a zsákutcába, ahol
a sarkon egy ismerős Fusion parkolt. Lassított, mert
azonnal ráismert tengerzöld színéről. Kivárt
néhány pillanatot.

Ez nem lehet igaz.
Arilyn Meadows itt van.
Szitkozódva leparkolt, és leállította a motort. A

vérnyomása máris az egekbe szökött. Mi a francot
művel ez a nő? A szíve egyre hevesebben vert,
elővette a kesztyűtartóból az elemlámpát, közben
elrebegett egy imát a lányért. A házra mély sötétség
borult. A telihold fénye átszüremlett a felhők között,
így a férfi ki tudta venni a kaput, a kutyaólt és a
tűzrakó helyet.

Óvatosan, a fülét hegyezve elindult. Lánc
csörrent. Felemelte az elemlámpáját, és belépett a
sötétségbe, ahol a fénypászma rávetült valami még
sötétebbre. Valami feketére és karcsúra, sísapkával
a fején. A kapu tetején kuporgott, meggörnyedve,
mintha valamit dajkálna a kabátja alatt. Stone
kiélezett érzékekkel vette be magát egy nagy fatörzs
mögé.

A behatoló átmászott, hogy lehuppanjon a
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földre.
Stone a dühtől reszketve, kétségbeesetten

próbálta felidézni a nőtől tanult légzőgyakorlatot,
mielőtt még kinyírná. Végül kilépett a fa mögül.

– Ne moccanjon.
A behatoló megdermedt. Stone néhány lépést tett

felé, és meggyőződött a kilétéről, majd ráförmedt. A
hangja élesen csattant, akár az ostor.

– Vegye le a maszkot, Arilyn.
A nő lassan lehámozta magáról a kötött sapkát.

Feszes kis kontyba kötötte vörösesszőke haját. Még
a sötétben is látta zöld szemének villanását, a
makacs kis barázdákat a homlokán. Azután
tekintete lesiklott a zsákmányára.

A kiskutya inkább patkányra emlékeztette.
Néhány pamacsot leszámítva még nem is
szőrösödött. Denevérfülek ágaztak szét hosszan
előrenyúló pofájából, mégis a szeme borzasztotta el
igazán. Halottnak tűnt, mintha máris túl sok
borzalmat látott volna. Feszengeni kezdett, míg
végül inkább elfordította a tekintetét.

– Mi a frászt csinál itt? – sziszegte.
A nő kihúzta magát.
– Maga mit keres itt? – suttogta. – Nem igaz, hogy

lebuktam. Ki hívta magát?
Vörös köd ereszkedett Stone szeme elé. Mindjárt

megfojtja ezt a nőt.
– Ez most komoly? Ha nem én vagyok, le is

lőhetik. Ebben a szerelésben olyan, mint egy
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kibaszott betörő. Ellopni egy kutyát valakinek a
házából súlyos bűncselekmény, és magát az izgatja,
hogy ki nyomta fel?

A nő ajka megreszketett.
– Nem tehettem mást. Csak körül akartam nézni.

Esküszöm, nagyon vigyáztam! Azonnal rátaláltam,
a sárban feküdt. Súlyos traumák érték, és ha nem
viszem el innét, meghal.

Stone nyelt egyet. Vett egy nagy levegőt. Csak
nyugi. Le kell higgadnia.

– Miért nem hívott fel? Vagy az állatmenhelyet,
vagy a segélyvonalat, vagy valakit? Megszegte a
törvényt. Nem osonhat be csak úgy valakihez, hogy
ellopja az istenverte kutyáját!

– Hé, higgadjon már le – szólt rá a nő. – A végén
még tényleg meghallanak, ráadásul megijeszti
Pinkyt.

Stone azt hitte, rosszul hall.
– Ezt kurvára meg se hallottam! Rendőr vagyok,

érti? Le kell tartóztatnom birtokháborításért és
betörésért. Tényleg nem fogja fel, mekkora bajban
van? S ha valaki más lenne a helyemben? Szent ég,
ki tud még az elborult tervéről?

– Senki. Egyedül döntöttem úgy, hogy
megmentem Pinkyt.

Pinky? A Patkánymajom jobban illene egy ilyen
ocsmány teremtményhez. Tűnhet bármilyen
csenevésznek, nem akar a közelben lenni, amikor
magához tér, és a torkuknak ugrik. Hallotta, hogy az
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ilyenek éppolyan brutálisak tudnak lenni, mint a
nagyobb kutyák. Önkéntelenül is megborzongott.

Lefogadta volna, hogy a nő meghúzza magát,
bocsánatot kér, és nem győz hálálkodni. Ehelyett azt
csinálta, amihez a legjobban értett: halálra
bosszantotta, és felőrölte a maradék önuralmát.

– Különben is, mit keres itt? Fel van függesztve,
nem? Épp a környéken sétálgatott, vagy folyton a
nyomomban liheg?

Döbbent pillantást vetett rá.
– Ezt nem gondolhatja komolyan. Tényleg azt

hiszi, hogy nincs jobb dolgom, mint a jógaóráira
járni, és követni a kocsiját, hátha kedve támad
ellopni a szomszéd ugróegerét? Csak vettem egy
fánkot, és arra gondoltam, ha már erre járok, teszek
magának egy szívességet. Mondtam, hogy majd
Devine elintézi.

– Fánkot ilyenkor? Nem tud leállni, Stone? Van
fogalma róla, mit művel a cukor a testével ilyen
kései órán?

– Ennyire hülyének néz? Azzal akar elaltatni,
hogy az étkezési szokásaimra tereli a szót?
Eldurran magától az agyam!

– Idézze fel, mit tanítottam a szabályos légzésről.
Amúgy nem nézem hülyének. Sőt szerintem maga
kivételesen eszes.

Stone felnyögött, megdörzsölte az arcát, ahogy
próbált kapaszkodót találni ebben az őrült
szituációban,
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– Hízelgéssel nálam semmire se megy. – Most mi
a frászt csináljon? Akármit is, gyorsan tegye,
mielőtt más is erre téved. – Vigye vissza a kutyát, és
üljön be a kocsijába. – Tudta, hogy már ez is vékony
jég, de talán tehetnek úgy, mintha az egész meg sem
történt volna. A kutya csak nem árulja be őket. Most
az egyszer hajlandó szemet hunyni, de ezért még
számolnak.

– Nem hagyhatom itt. – A nő máskor oly békés
arcáról végtelen eltökéltség sugárzott, sőt nem átallt
ujjal mutogatni rá. – Ha visszaviteti velem, itt hal
meg. Kész együtt élni a tudattal?

– Naná. Csinálja, amit mondtam.
– Nem. – Megfeszült az álla. – Tartóztasson csak

le, de akkor se hagyom itt Pinkyt.
Vad tikkelés kíséretében veszett káromkodás tört

fel a férfiból.
– Oké, most már tényleg elég! Ha letartóztatom,

annak nyoma lesz. Vádat emelnek maga ellen, a
képe megjelenik a lapokban, és a kutya
mindenképp visszakerül ide. Ezen mindenki csak
bukhat, hát nem érti? Üljön már vissza abba a
kurva autóba!

Ekkor megtörtént.
Valóra vált a legrosszabb rémálma.
A nő egész teste rázkódni kezdett, ahogy a

könnyek előbuggyantak a szeméből.
– Kérem, ne tegye ezt. – Elcsuklott a hangja. –

Kérem, hadd mentsem meg. Bármit megteszek. Nem
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hagyhatom itt.
Bassza meg. Bassza meg. Bassza meg.
Noha nem ismerte túl régóta a lányt, érezte, hogy

ezek nem műkönnyek. Nem, ez a nő nem könnyen
fakad sírva, és nem szokása az érzelmekkel
manipulálni. Lerí az arcáról az őszinte félelem, sőt
rettegés, de nem önmaga miatt – csak azzal a
nyüves patkánnyal törődik. Neki édes mindegy,
hogy talán börtönbe kerül, és elveszíti a munkáját,
csak az a dög megmeneküljön.

Mintha kalapáccsal döngették volna a
halántékát. Gondolkodj! Ha rosszul dönt, a
következmények talán élete végéig gyötrik majd.
Mindig is hitt a törvényben. Mélyen megvetette a
korrupt zsarukat, akik a hatalmukat kihasználva
osztották a kegyeket, és könnyítettek a saját
életükön. Okkal vállalt közszolgálatot, és még
sosem ingott meg, ez a döntés azonban ellenkezett
mindennel, amiben hitt, amire felesküdött. Talán
éppen nincs szolgálatban, de amit tesz, akkor is
kihatással lesz rá.

Ez már több a soknál. Megfojtja ezt a nőt.
– Egyetlen szót se – emelte fel a hangját. – Egy

pisszenést se, hallja? Rejtse azt a dögöt a kabátja
alá.

A nő sietve engedelmeskedett, majd botladozva
követte.

– Mi lesz a kocsimmal?
– Itt marad. Már nem bízom magában.

192



Hazaviszem, azután szólok valakinek, hogy
reggelre vigye a házához. – Motyogott, korholta
magát a hülyeségéért és a gyengeségéért, amiért
nem képes ellenállni a könnyeknek. Átkozta a nőt, a
patkánymajmot, önmagát, az egész rohadt
helyzetet. A nő egyetlen szól nélkül beült a
kocsijába.

Útközben rá se nézett, nem is szólt hozzá. Arilyn
is csak ült a döggel a kabátja alatt, és egyenesen
maga elé meredt. Egyáltalán nem úgy tűnt, mintha
szánná-bánná a dolgot. Inkább csak beletörődött a
lebukásba. Stone vezetés közben magában
fortyogott, miközben minden oldalról megvizsgálta
az ügyet. Kutyát lopni igenis bűncselekmény, ő
pedig, mint a rend őre, duplán is bűnrészes.
Ráadásul még a fánkját se tudta megenni.

Végül lehúzódott a kis sárga ház előtt, amelynek
udvarán óriási fenyő állt. Járt itt néhányszor a
nyáron, amikor még Genevieve lakott itt. Szó nélkül
kiszállt, kinyitotta az ajtót, és felkísérte a nőt a
tornácig.

– Hát, köszönöm a segítséget, és hogy…
– Nyissa ki az ajtót, és befelé.
A nő összerezzent, de a zárba csúsztatta a

kulcsát, és belépett a házba. Stone követte, és a
sarkával rúgta be maga után az ajtót. A nő újra
összerezzent, de levette a kabátját, és szorosan
magához ölelte a kutyát. Így akart védekezni
ellene? Ó, súlyosan tévedett, ha azt hitte, hogy
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bármi eltántoríthatja a büntetés kiszabásától,
miután kockára tette érte a karrierjét és a jó hírét.

Mindent meg fog torolni.
Ó, édes bosszú.

ARILYN AZÉRT SEM MUTATTA ki a félelmét. Nem az a
fajta félelem volt, amit akkor tapasztalna, ha egy
idegen erőszakkal fenyegetné. Nem, ez a fura,
gyomorforgató érzés annak szólt, hogy a férfi,
akihez egyre inkább vonzódott, teljesen kibukott.
Őrá.

Leginkább mégis a villámként belényilalló
izgatottság lepte meg. Bizsergett a bőre, míg az
ölében különös kémiai folyamatok zajlottak. A férfi
dühe indította meg ennyire? Hallott már a
szerepjátékokról és egyéb sötét szexuális
praktikákról, de még sosem próbálta ki őket. Eddigi
szerelmei viszolyogtak az erőszak minden
formájától, és világért se mérgezték volna negatív
érzelmekkel a hálószoba levegőjét. Egyet is értett
velük, bár néha bevillant elé egy-egy töményen
erotikus kép.

Amilyen ez is.
A férfiból szó szerint sugárzott a vadállati erő.

Farmerja görcsösen feszülő kézként markolta izmos
hátsóját, míg az agyonmosott zöld vadászdzseki
lazán lógott széles vállán. Perzselően forró, sötét
szemével mintha elevenen felfalta volna. Ahogy
csípőre tette a kezét, telt ajka vékony vonallá
keskenyedett. Az álla megfeszült. A borosta csak
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még nyersebbé tette a külsejét.
A lány mellbimbói már ettől megfeszültek, és

figyelemért esengtek. Kétségbeesetten kapaszkodott
a védtelen kis állatba, mintha ettől nagyobb
biztonságban lenne. Le kellett higgadnia, hogy el
tudja magyarázni a férfinak, miért döntött
helyesen. Megmentette egy kutya életét, amiért
köszönettel tartozott neki. Már csak tudatosítania
kellett benne, hogy többé nincsenek veszélyben, így
akár meg is nyugodhat.

Miért, ó, miért botlott belé? Olyan szépen
eltervezett mindent! Sosem állt szándékában kutyát
lopni. Ő csak még egyszer át akarta fésülni a
területet, hátha rábukkan az állattartás nyomaira.

Helyette rábukkant a csivavára.
Nyilvánvalóan szenvedett. A mocsokban hevert,

víz és ennivaló nélkül. Elővigyázatosan közelített,
óriás pitbullra vagy német juhászra készült, de úgy
tűnt, a kutyaólnak csak egyetlen megtört lakója van.
Az állat meg se moccant, csak nézett rá színtelen,
élettelen szemével. Kiaszott testén véres sebeket
látott. Nem tudta, minek tartották egyáltalán –
aligha tenyészállatként, kutyaviadalokra –, de
valamilyen célt biztos szolgált beteg lelkű gazdái
számára.

Nem tehetett mást.
Átmászott a kerítésen. A könnyeivel küszködve

karjába vette a kutyát. Egy gyors pillantással
meggyőződött róla, hogy nőstény. Amikor végül
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elrejtette a kabátja alá, az apró test alig érezhetően
megrándult.

Mindig gyengéd vonzalmat érzett az állatok
iránt – mielőtt a mamája megbetegedett volna,
otthon is kisebb állatkertet tartottak. Úgy nőtt fel,
hogy kutyák aludtak az ágyában, folyton a
macskaszőrt szedegette, és már egészen kiskorában
hüllőkkel játszott. Boldoggá tette ez a meghitt
kapcsolat, amit Isten teremtményeivel ápolt, úgy
érezte, ezáltal ő is része a nagyobb egésznek. Az
állatok lelke éppoly tiszta, mint a gyermekeké.
Megvan az oka, hogy kutyákat és macskákat
használnak terápiás célokra; hogy még autista
gyerekeknél is mérhető fejlődést sikerül elérni
velük. Az állatok emlékeztetik az embert a szeretet,
az odaadás és az önzetlenség csodájára.

Az utolsó csivavát, amelyet ismert, Pinkynek
hívták. Csillogó rózsaszín nyakörvet és rózsaszín
szalagokat viselt – nem csoda, hogy olyan dölyfösen
járt-kelt, mint egy igazi királynő. Elszorult a torka,
ha a karjában kucorgó, összetört kis teremtésre
gondolt. Ő is megérdemelte mindazt, amit Pinky
kapott. A szeretetet és a biztonságot. Talán az ő
segítségével és egy olyan névvel, amit nagy
szeretetben tartott elődjétől örökölt, számára is van
remény.

Néha csak ennyi kell. Egy biztos menedék. Étel.
Fürdő. Egy jó név. Mindaz, amit minden állati és
emberi lény megérdemel.
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– Kiviszlek innét, Pinky – súgta a fülébe, azzal
elrejtette a kabátja alá, felhúzta a cipzárt, és
átvetette magát a kapun.

Bele egyenest Stone karjába.
Próbált újra az előtte játszódó jelenetre

koncentrálni.
– Tegye le azt a kutyát.
Lehetett a fickó bármilyen dögös és dühös,

Pinkyről még miatta sem mond le. Túl azon, hogy
egyedül ő áll közöttük, azt se tudhatta, hogyan
dolgozná fel az új helyzetet.

– Kell neki egy kis idő az átálláshoz. – A kifogás
még az ő fülében is sután hangzott. Nem csoda, ha
Stone nem vette be.

– Higgye el, Pinky jelenleg nagyobb
biztonságban van a földön. – A férfi morgó hangja a
legsötétebb szándékot sejtette. Talán ideje lenne
elővenni néhány technikát, amit az indulatkezelési
tréningen tanít.

– Hadd tegyem a kutyaágyba. – A férfi nem
válaszolt, ezért ráérősen a sarokban levő vastag,
szőrös matrachoz lépett, hogy letegye rá az állatot.
A két tál egyikében vizet, a másikban száraz
kutyakaját hozott. Mindkettőt elhelyezte a matrac
előtt.

A kutya mozdulatlanul nézte, miközben a
semmibe bámult. Megszakadt érte a szíve, de akkor
is az volt a következő feladata, hogy lecsillapítsa
Stone Pettyt. Teljes magasságában kihúzta magát,
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vett egy nagy levegőt, és emlékeztette magát, hogy
éteri nyugalmat kell sugároznia. Elvégre kettejük
közül ő a tanár.

– Ez az. Már jobb? – A férfi felvonta a
szemöldökét. – Itt az alkalom, hogy gyakoroljuk az
indulatkezelésen tanultakat. Uralja a légzését,
uralja az életét, emlékszik?

A férfi közelebb lépett.
– Ó, nagyon is emlékszem.
– Képzelje el magát, amint a tiszta fehér fényben

fürdik, s az megnyugtatóan simogatja minden
idegvégződését. Képzelje el a végtelen békességet.

– Ó, én valami egészen mást képzelek el.
Arilyn nyelt egyet. A férfi egyáltalán nem tűnt

békésnek. Akkor már inkább… éhesnek. Úgy
döntött, megpróbál valamit, még mielőtt Stone
áthidalja a kettejük közti távolságot. Ha rajtakapja,
hogy felizgult, előnyt fog kovácsolni belőle. Előtte
pedig végképp nem adhatja jelét gyengeségnek.

– Figyeljen ide, Stone. – Nyelve akadozva állt rá
a keresztnévre, de tudta, a férfi jobban szereti a
„Petty járőr”-nél. A világért sem ismerte volna el,
hogy ez számára is sokkal természetesebbnek tűnik.
– Tudom, hogy felzaklattam, és tudom, hogy
megszegtem a törvényt. Nem állt szándékomban
ellopni Pinkyt, de ilyen bántalmazási ügyekben a
hivatalos szervek sokszor csak késve reagálnak.
Muszáj volt az ösztöneimre hallgatnom.

A férfi szemöldöke még magasabbra szökött.
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– Az ösztöneire? – kérdezte lassú, elnyújtott
hangon. Egész testéből sütött a fojtottan lüktető
energia.

– I… igen. Nem mondhatok mást, mint hogy
hálás köszönetem, amiért nem tartóztatott le, és
hagyta, hogy megmentsem ezt az állatot.

– Még ne hálálkodjon, kiscica. Semmi sincs
ingyen.

Borzongás futott végig a testén, és szétsugárzott a
vérében. A szín az arcába szökött. Kipréselt
magából egy erőltetett nevetést.

– Hogy érti? Fizessek érte?
Stone közelebb hajolt, ahogy lassan,

nyomatékkal kimondta a szavakat:
– Ahogy mondja. Kérem a fizetségemet.
Biztosan félrehallotta. Úgy hangzott, mintha

Kennedy egyik fülledten erotikus regényéből
származna. Feszengeni kezdett.

– Ha azt hiszi, hogy valamiféle szexrabszolgát
csinálhat belőlem, akkor elment a maradék esze is.

Lehervadt arcáról a műmosoly, amint a férfi
olyan átható és eleven tekintettel méregette, mint
aki komolyan eljátszik a gondolattal.

– Nem rossz ötlet, csak túl sok időbe telne
betörni.

A lány teste új életre kelt, szinte könyörgött
azért, hogy megtegye. Agya teljesen lefagyott a
tudattalan gondolattól. Mi történik vele? Mintha
valami sötét szerelmi varázs szállná meg a férfi
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közelségétől.
– Kac-kac. Oké, meg akar zsarolni? Rendben.

Aláírom a jelenléti ívét, ha tényleg nem akar
bejárni, de ez akkor sincs rendjén. Könyörgöm, ne
kérjen tőlem ilyet. Szüksége van ezekre a
technikákra, és sosem bocsátanám meg magamnak,
ha feladná a tréninget.

– Most már komolyan kezdek bepöccenni –
nyögött fel a férfi. – A legszívesebben lerángatnám
magáról ezt a melegítőt, és alaposan elporolnám
azt a helyes kis fenekét, amiért ilyesmit feltételez
rólam.

Levegő után kapott. Még életében nem beszéltek
vele így, mégis… valahogy, valami szörnyű és
ellenállhatatlan módon már-már vágyott rá. A férfi
közelebb lépett, megragadta a karját, és el sem
engedte. Ahogy fölé tornyosult, a belőle sugárzó
sötét energia kioltott benne minden ellenállást.
Istenem, mennyire vágyott arra az ajakra… Arról
ábrándozott, hogy birtokba veszi, s többé nem
pazarolja a levegőt olyan felesleges kérdésekre,
mint hogy akarja-e, vagy sem. Arról fantáziált, hogy
igazi nőként, minden létező módon kielégíti vad
szexuális vágyait.

– Ez… ez már sok – sikerült végül kinyögnie. –
Nem vagyunk az őskorban!

– Mondja az, akinek istenkomplexusa van. Azt
hiszi, csak mert meditál, a föld gyümölcseit eszi, és
úgy hajtogatja testét, mint egy perecet, máris
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felsőbbrendűvé válik? Sosem zsarolnám meg, és
nem hazudnék a főnökeimnek. Megjelenek minden
röhejes foglalkozásán, és a végén bebizonyítom,
hogy az egész csak humbug.

– Sosem gondolok magamra felsőbbrendűként.
És a tréningem se nem röhej, se nem humbug. Majd
meglátja, ha végigcsinálja.

– Elég szót vesztegettünk már arra, milyen
szuper a tréningje. Beszéljünk inkább egy sokkal
fontosabb témáról.

– Pinkyről?
– Nem, a szexről.
Megrázkódott a férfi szorításában. Nem

menekülhetett vagy rejtőzködhetett előle, ahogy
láthatóan azt a képességét is elveszítette, hogy
szavakkal tartsa távol magától.

Nem is akarta. Különös forróság lazította el az
izmait, és kiszippantott belőle minden erőt, közben
megfeszült a hasa, és átnedvesedett a bugyija.
Korábban is beindult már, nem először jött
izgalomba, ez mégis más volt. A többi férfinál
tudatos döntést hozott, most azonban az elméje
mintha teljesen elszakadt volna a testétől, hogy
többé ne gyakoroljon felette semmilyen hatalmat.

Összerezzent a szavaktól, amelyek golyókként
pattogtak körötte. A kegyetlen ajak rideg mosolyra
húzódott.

– Beszéljünk erről a vonzalomról, ami közöttünk
van, és hogy mihez kezdjünk vele.
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A jógalégzés már rég kudarcot vallott. Arilyn
már-már az életben maradásért küzdött.

– Semmihez. Semmihez se kezdünk vele. Nincs
semmilyen vonzalom, azt viszont elismerem, hogy
igaza van. Elfogadom, hogy ez a tesztoszteronlöket
hatásosan működik a legtöbb helyzetben.

Ahogy közelebb hajolt, a férfi homlokának
egymást metsző ráncai barázdákká mélyültek. Még
szemöldökének ráncolásával is tekintélyt sugárzott
– éppoly éjsötéten borzolódott, akár a haja, amely a
baseballsapka fogságából kiszabadulva kócosan és
izgatóan keretezte az arcát. A vonásai egyenként
nem is tettek volna nagy hatást – az orra láthatóan
balra görbült, a múltbéli küzdelmek csalhatatlan
jeleként; az arccsontja magasan ült szögletes álla
felett; tejfehér bőre legfeljebb lepirult, de sosem lett
igazán barna –, ám a személyiségjegyek így együtt
döbbenetesen hatásos formában egyesültek.
Fenyegető jelenséggé nőtte ki magát, akinek láttán
megremegtek a női térdek. Talán leöntötték a
civilizáltság mázával, de a vékony felszín alatt ott
lüktetett eleven vadsága. Vajon az a kecskeszakáll
érdes és karcos, vagy inkább selymesen lágy, ha
megérinti? S miért ilyen igézően puha az ajka,
amikor a vonásait mintha gránitból faragták volna?

– Maga átkozottul dögös. Nagy kár, hogy az
idegeimre megy, s különben se passzolna hozzám.

Arilyn vicsorogva, már-már kéjes örömmel adta
át magát a testében szétáradó indulatnak.

202



– Az jó, mert előbb fagy be a pokol, mint hogy
magát válasszam.

– Még szeretőnek se? – A férfi lélegzete forrón
cirógatta az ajkát.

Már készült azt felelni, hogy most már tényleg
elég, de csak erőtlen tagadásra telt tőle.

– Maga a tanítványom. Tiszteletben kell
tartanunk a határokat.

A férfi hüvelykujja oly lágyan és könnyedén
siklott végig az ajkán, akár a tollpihe.

– Ez csak üres kifogás, maga is tudja.
Hivatalosan nem a terapeutám. Egy hathetes
tréningre nem vonatkoznak ilyen szigorú
szabályok.

Botladozva továbblépett a következő ürügyre.
– Nem keresek szeretőt. Le kell telnie a három

hónapos gyásznak, hogy túltegyem magam a
legutolsó kapcsolatomon.

– S ha segítenék ebben?
Sikerült felhorkannia.
– Na, persze. Képzelem, hogyan segítene.
Stone kuncogva rajzolta ki ujjával a lány

ajkának vonalát. Arilyn próbált nem megremegni,
nem jelét adni gyengeségének, de ez az olvadozó
érzés a hasában egyre rosszabb lett, s ahogy
összeszorított combbal igyekezett enyhülést találni,
csak még nyilvánvalóbbá tette, mennyire felizgult.
Veríték pettyezte a homlokát, de ezt a csatát akkor
sem veszítheti el. Ha erős marad, a férfi meghátrál,
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hogy utána békességben befejezzék a hathetes
kurzust. Annyira se hiányzott neki, hogy Stone Petty
járőr a szeretője legyen, mint Mrs. Blackfire
szomszédsága.

– Van egy ajánlatom – húzta el a férfi a szavakat.
– Egyetlen csók. Hadd derüljön ki világosan, hogy
úgysem működne.

– Nekem nincs szükségem csókra ahhoz, hogy
tudjam, mekkora katasztrófa lenne – vágta rá
Arilyn. – Maga egy bagós, munkamániás, dühöngő,
húszabáló cinikus!

A férfi ujjai az arcát simogatták, kirajzolták
állának vonalát, majd felsiklottak a halántékára.
Ezek az apró érintések teljesen ellentmondtak a
kezekből és a testből áradó nyers erőnek. Talán
képes lenne összeroppantani, mégis a gyengédség
nyelvén beszél. A vágyakozás hullámokban áradt
szét a lányban, míg már minden erejével harcolnia
kellett ellene.

– Maga pedig egy ezotériamániás, naiv, a
hatvanas évekből itt felejtett istenkomplexusos
hippi – vágott vissza a férfi. – Ráadásul
vegetáriánus. Ja, és megrögzött bűnöző.

Arilyn maga elé morgott ezt-azt, és a körmei
mélyen belevájtak a férfi vállába.

– Semmit sem tud rólam, Petty járőr. Nem
vagyok olyan naiv…

– Stone. És most már fogja be.
Ajka rátapadt a lányéra.
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Úgy tervezte, latba veti minden erejét.
Azt is tette, csak nem egészen úgy, ahogy

tervezte.
Amint az a perzselően forró és bizsergetően lágy

ajak birtokba vette, teljesen elveszett a fenséges
illatokban, ízekben, érintésekben. Íjként feszítette
meg a testét, ahogy feltárulkozott előtte. A férfi
elmormolt egy sötét és mocskos kis szót, ahogy
nyelve besiklott résnyire nyílt ajkán.

És megmutatta neki, ki a főnök.
Azzal a szenvedéllyel és mohó vággyal csókolta,

amelyről mindig is álmodozott, de sosem
tapasztalt. Minden korábbi szeretőjével gyengéden
és lassan adták át magukat a testi örömöknek,
miközben fülében költői szépségű szavak
visszhangoztak. Mintha minden mozdulatukat hősi
eposzok ihlették volna, míg szeretkezéseik nyomán
a lelke és a teste egyformán kielégült – mégis
megmaradt benne ez az égő vágyakozás, amit
sosem sikerült eloltania.

Azt hitte, vele van a baj, és készséggel
megfeledkezett erről az oldaláról.

Egészen mostanáig.
Stone Petty uralta. Birtokolta. Nyelve elvette,

amit megkívánt, sőt követelőzve sajátított ki még
többet, ahogy minden heves csapásával újabb
területeket hódított meg. Ujjai máris a hajába
markoltak, hátrarántották fejét, feltárva a torkát,
miközben ő tehetetlenül vergődött. Melle
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nekifeszült a kemény mellkasnak, míg a férfi
erekciója a combja közé furakodott, feldúlta testét-
lelkét, és a nyomában nem maradt más, csak a
gyötrő, rettenetes vágy, hogy még többet kapjon.

Tulajdon vágyai árulták el, és követelték
megadását, hogy az ártatlan csókból valami
egészen más legyen. Nyögdécselve tárta még
nagyobbra a száját, vájta a férfi fejbőrébe apró
körmeit, ívelte hátra a testét, hogy egészen a
keménységének feszüljön.

– Olyan finom vagy – nyögött fel a férfi, ahogy
alsó ajkát rágcsálta-szopogatta. – Édes, mint a
vattacukor. Szét akarlak tépni, meg akarlak ízlelni,
és addig nyalogatni, amíg elolvadsz a kezemben.

A szavak nyomán Arilyn öle mélyéről hévízi
forrás buzogott fel.

– Jaj, istenem, ez nem jó… – kapott levegő után,
ahogy még szorosabban ölelte magához. – Nagyon
nem jó…

– Dehogyisnem. – A férfi hozzádörzsölte az
erekcióját, s ahogy a csiklóját izgatta, borzongva és
rángatózva próbált még közelebb kerülni hozzá. –
Csak még több kell. – Ajkával elszakadt tőle, és
megragadta a testére simuló ujjatlan felsőt, hogy
lecsupaszítsa a mellét.

Nem viselt melltartót.
– Meghaltam, és a mennyben vagyok – nyögött

fel a férfi, ahogy ujjaival kelyhet formált, és
megragadta a mellét, hogy máris feszülő bimbóit
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dörzsölgesse. Arilynnek be kellett harapnia az
ajkát, hogy ne sikoltson fel, amint az ujjak
követelőzőbbé váltak. A férfi meredten nézte
eltorzult vonásait, mintha próbálná kifürkészni,
meddig mehet el.

– Mint a vaj és a tejszín, olyan selymesen puha.
Barackszínű bimbók, ahogy sejtettem. Milyen ízük
lehet?

– Ne, ezt ne. Én nem… ó!
A férfi ajka megnyílt ágaskodó mellbimbója

felett, majd a nyelve újra és újra végigsiklott rajta,
mintha csak kóstolgatná. Elmerült a felette átcsapó
kéjes érzésekben, s miközben az agya éles
kattanással kikapcsolt, a teste úgy lobbant fel, mint
egy végletekig túlterhelt áramkör.

Múltbéli kalandozásai az illatgyertyák, a
romantikus versek és a pezsgőkortyolgatás körül
forogtak. Csupa selyem és szatén, az utolsó
mozzanatig gondosan megkomponált jelenetek.

Rá kellett döbbennie, hogy a testiségnek épp
csak a felszínét karcolgatta. Hogy a legszívesebben
ledöntené Stone Pettyt a padlóra, fölébe kerekedne,
azután leereszkedne rá, míg teljesen ki nem tölti a
bensőjét. Arra vágyott, hogy ússzon a verítékben,
hogy minél hangosabb legyen, és a saját feltételei
szerint jusson gyönyörhöz, hogy soha többé ne fogja
vissza magát. Semmit se tagadjon meg a férfitól, aki
ilyen erőszakos és követelőző mer lenni. Igazi
rosszfiú.
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– Akarlak. Itt és most. – A férfi csillogó ajakkal,
lángoló tekintettel és olyan mohó éhséggel nézett
fel, hogy beleborzongott. – És te is akarsz.

Akarta bizony.
De ezt akkor sem tehette.
Istenem, mit művel?
Józansága újraéledt. Mi ütött belé? Ez a fickó

állandó jelleggel felbosszantja. Talán őrületesen jó
lenne vele a szex, de utána csak önelégülten
vigyorogna, és a tréning egész hátralévő részében
halálra szekálná. Csak nemrég törték össze a szívét,
nincs elég ereje egy ilyen viharos viszonyhoz. A
férfi elevenen felfalná. A szó jó és rossz értelmében
egyaránt.

– Nem lehet. – Erőtlenül eltolta magától. A
hangja árnyalatnyit megerősödött. – Nem lehet.

Meg kell adni, a férfi nyomban elhátrált, és
felemelte mindkét kezét, ahogy próbálta
visszanyerni az önuralmát.

– Oké, csak adjon egy percet – mondta. Arilyn
arra használta fel az időt, hogy magára rántotta a
felsőjét, eligazgatta a ruháját, és összeszedte magát.
Stone eközben konokul rázta a fejét, és az arcát
dörzsölte. – Elragadott a hév. – Zajosan kifújta a
levegőt.

Kaján elégedettséget érzett. Vigasztalta a tudat,
hogy nem csak rá hatott így ez a csók. Belegondolt,
képes lesz-e valaha is úgy csókolózni egy másik
férfival, hogy közben ne Stone-ra gondoljon, akinek
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a szakálla egyszerre bizonyult selymesnek és
érdesnek, fenséges kontrasztot alkotva ajka
puhaságával. Az ízét még az almás martininál is
élvezetesebbnek találta, pedig egyetlen italt se
szeretett úgy. A testéből sugárzó hő beszivárgott az
ereibe, melyek mintha mind a combja közt futottak
volna össze.

– Engem is – suttogta. – Sajnálom.
A férfi bosszús pillantást vetett rá.
– Én nem. Azt hittem, több van magában, mint

hogy elnézést kérjen egy ilyen csókért.
Mintegy varázsütésre, újjáéledt benne az

indulat.
– Egyszerűen csak nincs most szükségem erre a

bonyodalomra. Maga az ügyfelem. Ne keverjük a
dolgokat.

Az a buja ajak, amely oly sok gyönyört okozott
neki az imént, ismét gúnyos vigyorra húzódott.

– Minek jön folyton ezzel? Megmondtam már,
nem vagyok az ügyfele, és maga nem a terapeutám.
Csak tanácsokat ad, hogyan uralkodjak magamon,
ami kurvára rám is fér, ahogy a béna kifogásait
hallgatom.

Forrt benne az indulat.
– A kifogásaimat? Nincs szükségem kifogásokra!

Csókolóztunk, jólesett, ennyi. Lépjen túl rajta. Más
se hiányzik, csak hogy egy erőszakos zsaru feldúlja
az életemet.

A férfi elfintorodott.
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– Van képe azt mondani, hogy én vagyok
erőszakos? Egy napig se húznám maga mellett, de
attól még összegyűrhetnénk kicsit a lepedőket, nem
gondolja?

Ezért mondana le a költészetről? Ezért a durva,
nyers, bárdolatlan alakért? Aki először
megcsókolja, azután ordítozik vele? Ha valaha
vágyott is némi vigaszra az elbaltázott kapcsolata
után, hát rosszul tette. Stone még átmeneti
megoldásnak is hitvány lenne, amit meg is mond
neki. Hátrahajtotta fejét, hogy a szemébe nézzen.

– Jellemző. Hagyjon békén, és keressen valakit,
aki vevő a szövegére.

A férfi megrázta a fejét, mintha a gondolattól is
viszolyogna.

– Nem lehet. Ritkaság, amikor két ember így
összepasszol az ágyban. Talán elviselhetetlen a
modora, de ezzel kezdhetnénk valamit.

Kapkodta a levegőt.
– Álmodozzon csak! Lesheti, mikor kezdünk

egymással bármit is!
A férfi tűnődő tekintettel fürkészte az arcát,

azután olyasmit tett, ami teljesen készületlenül érte
a lányt.

Újra megcsókolta. Egyszerűen megragadta,
magához vonta, és olyan hosszú, mély, forró
csókban tapadt rá, amitől még a lábujjai is
begörbültek. A teste úgy felpörgött, hogy egy
Ferrarit megszégyenített volna.
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De nem ez a legrosszabb.
Viszonozta a csókot.
A férfi ujjai lesiklottak a hátán, s miközben

hozzányomta kőkemény hasát, nyelve végigszaladt
az alsó ajkán, mintha utoljára még meg akarná
ízlelni. Azután felvillantott egy torz vigyort.

– Ja, épp, ahogy gondoltam. Megőrzöm a
mocskos kis titkát, de jön nekem eggyel.
Találkozunk a csoportban.

Hátat fordított, és az ajtó felé indult.
Arilyn megbotránkozva nyögött fel, miközben

reszketett a vágytól, hogy ha kell, erőszakkal is
letörölje a férfi képéről ezt az önelégültséget. Csak
egy hosszú pillanat után talált rá a hangjára.

– Most aztán tényleg nem kedvelem magát, Petty
járőr!

A férfi visszanézett a válla felett, és rákacsintott.
– Én még annyira se magát, Meadows

kisasszony.
Azzal távozott.
Arilyn a kutyához fordult, amely még most se

moccant. Csak meredt maga elé, mintha egészen
máshol járna.

Rossz előérzet tört rá. Ha engedné elgyengülni a
testét, arra kérné a férfit, hogy vigye az ágyába. Az
pedig még jobban megnyomorítaná, mint
bármelyik eddigi kapcsolata. Nem kockáztathatja
meg, hogy ilyen rövid időn belül másodszor is
összetörjék a szívét.
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Azt nem élné túl.
Letérdelt Pinky mellé, és gyengéden

megsimogatta a fejét. Az állat nem reagált.
Megtisztogatja a sebeit, esetleg csepegtetővel egy
kis folyadékot juttat a szervezetébe, azután Anthony
majd kitalálja, mihez kezdjenek vele. Addig is teszi
a dolgát.

Végigcsinálja a tréninget, és többé nem
találkozik négyszemközt Stone Pettyvel.

212



kilenc

STONE NÉHÁNY NAPPAL később már úgy gondolta,
hogy mégiscsak le kellett volna csuknia a nőt.

Még az is sokkal jobb lenne.
Az indulatkezelési csoport tagjai az

állatmenhely szabadtéri kenneljei körül
gyülekeztek. Eleinte örült a kis kiruccanásnak.
Fájdalmasnak találta az összezártságot, bárhogy
próbált is a jógára, a meditációra vagy az érzelmek
kiteregetésére koncentrálni. A nő társasága rosszat
tett a testi és a lelki állapotának. Ha nem lett volna
elég a folyamatos merevedés, a kapcsolatuk is
gyökeresen átalakult.

Osztoztak egy titkon. Tudta, hogy ez
bensőségesebbé teszi a kapcsolatukat, mint bárki
sejtené. Valahányszor találkozik a tekintetük,
felpezsdülnek köztük azok az elektromos kisülések,
hogy emlékeztessék a be nem váltott szívességre,
ami sajátos felhangot ad minden beszélgetésüknek.

Azt gondolta, egy kis friss levegő jót fog tenni –
tarkára pingált buddhista szentélyre, esetleg
gyermekotthonra vagy szegénykonyhára számított.
Ebből aztán végképp nem kért.

Rühellte a kutyákat.
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Próbált a kiselőadásra összpontosítani.
– Az állatok bizonyítottan segítenek csökkenteni

a stresszt, és jótékony hatással vannak az
indulatkezelési problémákra is. – A nő farmert,
kopottas csizmát, feszes ujjatlan pólót és valami
kötött sapkát viselt, persze élénkpiros színben.
Lófarokba fogott vörösesszőke haja aranylóan
csillant meg a nap erőtlen fényénél. A narancsra,
borostyánra és sárgára színeződött falevelek
ropogtak a talpuk alatt. Jókora erdős terület
húzódott a hátuk mögött, látogatóközpont gyanánt
kis faépülettel, mellette lóistállóval és különféle
területű karámokkal. – Nyilván azon tűnődnek,
hogyan segíthet az indulatok kezelésében az
önkéntes munka. Először is, a közösségi szolgálat
révén kilépünk a komfortzónából, így jobban látjuk
az összképet, s hogy mennyi mindenünk van.
Jóllehet az indulatot a bennünket érő különféle
stresszhelyzetek váltják ki, a problémák egyik
gyökere maga a személyiségünk. Az önzésünk, ha
úgy tetszik. Ha kapcsolatba kerülünk kevésbé
szerencsés teremtményekkel, kicsikkel és
nagyokkal egyaránt, jobban meg tudjuk becsülni a
saját szerencsénket. Ha legközelebb munkába
megyünk, beragadunk a dugóba, és kezdjük
felhúzni magunkat, jusson eszünkbe egy gazdátlan,
kivert kutya vagy akár egy rákos kisgyermek. Ez
perspektívába helyezi a saját gondjainkat.

Luther és Eli lenyűgözve hallgatta. Stone, ha
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vonakodva is, de elismerte, hogy a nő mond
valamit. Évek óta élt hazugságok és bűnök közt, ami
megnehezítette számára, hogy együttérző legyen,
vagy higgyen valami magasabb rendű célban, de
Arilynnek sikerült ezt elérnie. A lelkesedés szinte
hullámokban sugárzott belőle, arra késztetve őket,
hogy köré tömörüljenek, meghallgassák, és
figyeljenek rá. Olyan tehetséggel szónokolt, aminek
talán még ő sem volt tudatában.

– Itt átadom a szót a menhely vezetőjének,
Anthonynak. Ő avat be minket a munkarendbe,
azután rá is térünk a lényegre. Egy órán át
mindenkinek egy-egy adott állattal kell
foglalkoznia.

Nem. Ezt már nem.
Elnézte a fickót, aki előlépett, és köszönetet

mondott. Túlságosan jól ismerte ezt az ábrándos
tekintetet– a menhely vezetője teljesen belezúgott
Arilynbe. Ahogy átvezette őket a látogatóközponton,
miközben elmagyarázta, hogyan tegyék fel a pórázt,
sétáltassák meg a kutyákat, és tartsák be a
szabályokat, Stone végig azon tűnődött, vajon
Arilyn mit érez vele kapcsolatban. A kocsiban
megtudta, hogy a fickó a barátzóna lakója, de vajon
ez megváltozhat? Aligha. A nő úgy csókolta, mint
aki ki van éhezve – mint aki nemhogy nem
randizik, de nem is érdeklődik más férfiak után –,
de bármennyire megtette átmeneti vigasznak,
Anthony sokkal inkább illett az életébe. Akár
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hosszabb távon is.
Magában fortyogott. Igen, tökéletesen

összepasszolnak. Mindketten szenvedélyesen
szeretik az állatokat, jótékonysági munkát
végeznek, és még jól is mutatnak együtt. A fickó
olasz, nyilván spéci kajákat főz neki. Arilyn, ha
csak egy kis esze is van, távol tartja magát tőle, és
inkább Anthonyval randizik. Ő nem ígérhet neki
sokat, legfeljebb egy felejthetetlen éjszakát. Miért
akarna egy munkamániás, indulatos elvált pasival
lógni, aki ráadásul gyereket se szeretne?

Rajta csak bukhatna.
Megkeseredett a hangulata. Anthony mögött

caplatott, megtanulta a szabályokat, azután
visszaértek a jógatanárához. Ahogy sugárzó
mosollyal egymásra néztek, Stone úgy érezte, egy
életre megvakul. Már attól felhúzta magát, ha csak
látta őket. Hát nem tökéletesek együtt?

Anthony megszorította a nő kezét, közelebb
hajolt, és a fülébe sugdosott. Arilyn felkacagott, és
játékosan megpaskolta a karját, majd visszafordult
a csoporthoz.

– Oké, srácok, akkor jöjjenek a nap főszereplői.
Figyeljenek nagyon Anthonyra, és a színkódokra. A
zöld alkalmas a sétáltatásra. A kéket ne érintsék
meg. A sárgának társas érintkezésre van szüksége.

A hosszú, keskeny futtatóhoz vezette őket. A
levegőt betöltötte a föld, a rothadó levelek és a
kutyaürülék szaga. A nyüszítések és vakkantások
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kezdtek fülsiketítővé válni, mert a kutyák
felismerték a társaságot, és próbálták felkelteni a
figyelmüket. Elnézte, ahogyan Luther és Eli
kiválasztott magának egy-egy állatot, felcsatolta a
pórázt, majd kivezette a lüktető energiagombócokat
a csikorgó kapun. Luther láthatóan örömét lelte egy
nagy fekete labradorban, amint az boldogan
ugrándozott a szabadság felé, míg Eli mosolyogva
vezetett egy közepes termetű, hosszú orrú korcsot.

Látta kilógó nyelvüket, éles tekintetüket és még
élesebb fogaikat. Halálra rémítették.

Kiverte az izzadság. A pánik máris a gyomrában
gomolygott. Hátrálni kezdett.

– Minden rendben, Stone? Csak válasszon egyet,
és csatolja rá a pórázt.

Dermedten nézett vissza rá, és határozottan
megrázta a fejét.

– Én inkább macskás vagyok. Menjünk a
macskákhoz.

A nő a homlokát ráncolta.
– A macskaházat éppen felújítják, úgyhogy az

tiltott terület.
– Akkor legyen az istálló.
– A lovakkal nem ilyen könnyű összehaverkodni.
Szinte látta maga előtt, ahogyan a vicsorgó

pitbull ráront, és kiontja a vérét, míg ő csak
sikoltozik és kapálózik, mint egy hülye kis taknyos.
Hirtelen még a légzés is nehezére esett. Ki kellett
jutnia innét.
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– Akkor segítek az irodában, vagy valami. Én ezt
nem csinálom. Mondtam, hogy rühellem a
kutyákat, mindig is rühelltem őket.

Kapkodva visszavonult, de a nő hirtelen előtte
termett, és gyengéden a karjára tette a kezét.

– Stone? Őszintén sajnálom. Nem tudtam.
Már a fogát csikorgatta. Annyira kívánta a cigit,

hogy az a nyavalyás tapasz kis híján lerobbant a
karjáról.

– Mit nem tudott?
– Hogy ennyire fél. Megharapta egy kutya?
Rémülten gondolt bele, hogyan leplezhetné a nő

elől egyetlen ismert félelmét.
– Nem félek a rohadt dögöktől, oké? Egyszerűen

csak rühellem őket. Ez még nem bűn, igaz?
Ahelyett, hogy ráripakodott volna – vagy akár

azt tanácsolja, hogy figyeljen a légzésére –, a nő
csak elmosolyodott. A hangja éterien csengett, mint
egy távoli, igéző dallam, és összefűzte vele az ujjait.
A gyengéd érintés segített neki visszajutni a földre.

– Nem, ez még nem bűn. Ahogy az sem, ha tart
egy állattól, amelyet nem ismer. Ezt nevezik bölcs
elővigyázatnak. – Elszomorodva fordult a kennelek
felé. – Tudja, sok kutyát, de főleg a pitbullokat azért
tenyésztik, hogy erőszakosak legyenek. Fognak egy
alapvetően jó természetű állatot, hogy gonosszá
formálják. Van, amelyiket nem is lehet megmenteni
a sötét oldaltól, annyira eluralkodik rajta a harci
ösztön, de mások még visszatérhetnek a fényre. Ők
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is csak olyanok, mint az emberek. Vannak jók,
vannak rosszak, meg vannak a kettő között.

Újra Stone felé fordult.
– Az én hibám, hogy nem kérdeztem meg előre,

vannak-e fenntartásai az állatokkal kapcsolatban.
Elnézést kérek. Akit valaha is megharaptak,
nehezen teszi túl magát ezen a traumán. A
kutyáknak ugyanúgy harcolniuk kell, hogy
visszaszerezzék a bizalmat, mint ahogy néha
nekünk is harcolnunk kell az ő bizalmukért.

Stone hirtelen ostobának érezte magát, amiért
ennyire szégyellt valamit, amiről nem is tehetett.
Mivel éri ezt el? Hogy másként lássa a dolgokat?
Megköszörülte a torkát.

– Én kérek elnézést. Kölyökkoromban egyszer
megtámadott egy pitbull, és összevissza harapdálta
a lábamat. A gazdája meg csak nevetett, és tovább
uszította.

Arilyn bólintott.
– Igen, sok ilyen történetet hallani. A legtöbb

kutya nem így kezdi, de van, amelyiknek már túl
késő. Nem menthetünk meg mindenkit. Talán ezért
is akartam annyira elhozni Pinkyt. Úgy gondoltam,
neki még van esélye.

Hányszor is nyilvánított részvétet egy családnak,
miután az elveszítette valamelyik tagját? Talán
képmutatás, de nem sok mindent tehetett ezenfelül.
A feszültség lassan oldódni kezdett benne. Arilyn a
maga módján ugyanezt a harcot vívta – veszteségek
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végtelen sora, néhol egy-egy ritka győzelemmel.
– Miért akarja mindenáron Pinkynek nevezni?
A nő megvonta a vállát.
– Ismertem egyszer egy csivavát, amelyet így

hívtak. Igazi királynő volt, magasról tett az egész
világra. Úgy gondoltam, szegénykének jót tenne egy
ilyen névrokon.

– Pocsék egy név.
Amikor Arilyn elvigyorodott, valahogy

könnyebbé vált Stone szíve. Ez a nő mindig képes
felvidítani, bármennyire ki van bukva rá. Ez
rettenetes.

– Ha majd legközelebb kimentek egy állatot,
maga nevezheti el.

– Nekem épp elég üldözni a bűnözőket, úgyhogy
inkább passzolok.

A nő lebiggyesztette az ajkát, de smaragdzöld
szemében hamisítatlan öröm csillogott. Stone
tekintete lesiklott buja ajkára, és arra gondolt,
mihez kezdhetne vele. A nő megköszörülte a torkát,
mintha tudná, mi jár a fejében. S ugyanezt akarná.

– Hogy áll a dohányzással? – Állával a karja felé
biccentett.

– Elmegy. Az utolsó stádiumban vagyok, már
nem számítok ön- és közveszélyesnek. Persze azért
még vannak rohamaim.

– Talán segíthetek. – A nő kioldotta egy kis
zacskó száját, amelynek mélyéről lila követ
halászott elő. Barna bőrszíj kapcsolódott hozzá. –
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Tessék. Azt akarom, hogy hordja ezt.
Stone kézbe vette a lila és fehér árnyalatokban

játszó követ, amelyet függő formájúra csiszoltak.
– Mi ez? Gőte mája? Tyúk epéje?
A nő felhorkant, felé nyúlt, és a nyaka köré

kerítette a szíjat. Puhának érezte, mint egy
kényelmes mokaszin anyagát. A kristály elég
hosszan lelógott, hogy az inge mögé rejtse. Ahogy a
nő ujjai végigsimítottak a mellkasán, majd
becsúsztak a gallér mögé, Stone élesen beszívta a
levegőt. A nő is megtorpant, amint az elektromos
szikrák újra pattogni kezdtek.

Humorral próbálta oldani a feszültséget, mielőtt
még ledöntötte volna a gyepre.

– Nem bocsátott rám szerelmi bűbájt vagy
ilyesmit, ugye?

A nő úgy kapta el a kezét, mintha megégette
volna.

– Maga született ripacs, Petty járőr. Ez egy
ametiszt. Mindig érintkezzen a bőrével. Nagyon
hatásos kristály, sokat segíthet a leszokásban.

Egy pillanatra megérintette a követ, majd hagyta
visszahullani az inge mögé.

– Nem láttam a patikában a leszokást segítő
gyógyszerek között.

– Nem is fogja, pedig az ametiszt a gyógyító
kristályok királynője. Az egyik felhasználási
területe a függőségek átformálása. – Stone elnézte,
ahogyan beszéd közben a pír terjengeni kezd az
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arcán. – Oké, felejtse el. Tudom, hogy zakkantnak
hisz. Ha nem akarja, nem kell hordania. – A nő
megpördült, hogy faképnél hagyja, de Stone még
idejében elkapta a csuklóját.

– Nem, viselni fogom. Elkél minden segítség. –
Ahogy Arilynre emelte a tekintetét, hirtelen
mindketten a földbe gyökereztek. Úgy érezte magát,
mint azok a tesztoszterontól túlfűtött kamaszok a
tinifilmekben, akik már attól elélveztek, ha a
lányok rájuk néztek. Brr. – Kösz. – Így már jobb.
Egész erős a hangja.

– Nincs mit. – Tovább meredtek egymásra. Ha
bárki meglátta őket, lőttek a kemény zsaru hírének.
– Kérdezhetnék valamit? Más előtt nem beszélnék
erről, de magában bízom.

Stone próbált ügyet sem vetni a kéjes érzésre,
ami a dicséret nyomán szétáradt benne.

– Mi az?
– Pinky itt van, de nem kerülhet a kennelbe a

többi kutya közé. Még mindig kómázik, kivéve, ha
egy másik kutya közelébe kerül, mert olyankor
teljesen megveszik. Anthony nem tarthatja itt, és
nincs elég embere ahhoz, hogy külön
foglalkozzanak a problémás állatokkal, főként, ha
el is kell különíteni őket. Az emberektől nem fél,
úgyhogy valószínűleg csalinak használták.

– Úgy érti, nagyobb kutyákat uszítottak rá?
Arilyn bólintott.
– Ezzel szokták felpörgetni a harci kutyákat. A
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csalik, azaz az ellenfelek általában más pitbullok,
de néha kisebb kutyákat is felhasználnak a
hergelésükre. Pinkyt valószínűleg nem marták meg,
de rendszeresen fenyegették nagyobb állatokkal.
Valami megtört benne.

– A rohadékok – mormolta maga elé. – Jó, ha
tudja, hogy rajta tartom a szemem azon a házon. Ha
bármelyik állat mutatkozik a környéken, tudni
fogunk róla.

A nő vonásai nyomban ellágyultak.
– Köszönöm. Már az is nagy segítség lenne, ha

csak ott ülne Pinky mellett. Beszélne hozzá. Esetleg
néha megsimogatná. A lényeg, hogy egyikük se
feszengjen. Meg kell szoknia ezt a világot, és hogy
már senki sem fenyegeti.

Vissza akarta utasítani. Továbbra is utált
bármilyen kutya közelében lenni, különösen egy
ketrecben vele, de a nő olyan esengő pillantással
nézte, mintha tőle várná, hogy ölje meg a sárkányt.
Pinky ősellenségét.

Tényleg, mint egy töketlen kamasz, aki bármit
megtenne azért a bizonyos pillantásért. Kész röhej.
Néhány napja még meg akarta fojtani.

– Oké. Nem kell mást csinálnom, csak ücsörögni
mellette?

– Igen. Csak legyen ott. Néha mindössze arra
vágynak, hogy ne legyenek annyira egyedül.

Stone jól ismerte ezt az érzést.
A nő a sarokba állított ketrechez vezette, tisztes
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távolságra a többi kutyától. Kis ágy, néhány tál és
játék hevert a földön. Pinky az oldalán feküdt, a
semmibe révedt, és nem moccant. Nem tűnt gyilkos
harci kutyának. Még ha rájött is az öt perc, az ajtó
közeléből könnyen kijuthatott. Nem mintha
másként bármilyen fenyegetést jelentett volna.

A férfi homlokán gyöngyözött a veríték, de
megemberelte magát, kinyitotta az ajtót, és
lehuppant a nyirkos, érdes földre, háttal a rácsnak.
Pinky a zajra alig észrevehetően elfordította a fejét,
de ezen túl nem mutatott érdeklődést. Pontosan
olyan rondának látta, mint az első alkalommal.
Néhány helyen bekötözték a testét, nyilván hogy
begyógyítsák a sebeit. Tisztábbnak is tűnt, habár a
bundája továbbra is kopott volt. Nem úgy van, hogy
a kutyák szőrösek? Cserszínű volt a bőre,
leszámítva a mancsok és a has halvány rózsaszínjét
és a három fura fehér pamacsot, ami primitív
tiaraként koronázta meg golyó formájú fejét.
Élettelen fekete gyöngyszemek, hegyes
denevérfülek. A csempeszájból ítélve girbegurba
fogsor. Egyszerű fekete nyakörv.

Arilyn bekémlelt az ajtón.
– Minden oké? – kérdezte.
– Persze. Menjen csak. Elleszek.
Hallotta elhalkulni a nő lépteit. Madár rikoltott

a közelben, egy pillanatra megtörte a nyüszítést és
ugatást. A patkány… vagyishogy Pinky orra
megrezzent, mintha szagot fogott volna. Igen,
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valahol mélyen még nagyon is élt. Csak ez a sok
szemétség ne történt volna vele. Jól tudta, hogy
megy ez.

Hosszan felsóhajtott.
– Hát, úgy tűnik, egy ideig kettesben leszünk. Mit

szólsz hozzá?
Semmi válasz.
Stone felkészült a hosszú-hosszú hallgatásra.

ARILYN A SÜTŐBE CSÚSZTATTA a brokkolit, vágott
néhány szelet teljes kiőrlésű kenyeret, és töltött egy
pohár bort. Jó nap állt mögötte. A srácok jól viselték
a menhelyet, nem ütött be semmilyen krach, most
pedig következett a jól megérdemelt pihenés egy
könyv és egy habfürdő társaságában. Persze ettől
még nem ment ki a fejéből az a hihetetlen csók.
Egyik sem. Ahogyan a férfi megérintette, és átvette
az uralmat a teste felett – ahogyan a fenségesen
bűnös dolgok megtételére biztatta, amiket még
sosem próbált.

Ő viszont akkor is uralkodott magán, és
mantraként ismételgette, hogy ügyféllel kavarni
megbocsáthatatlan, de legalábbis nem illendő.
Mindenképpen szürke zóna. Akkor jár a legjobban,
ha feketén-fehéren megvonja a határokat.

Legalábbis ezt hajtogatta magában.
Sóhajtva felvette a kosarat, és kilépett az ajtón,

hogy beszedje a tiszta ruhát a kötélről. Remélte,
hogy Mrs. Blackfire nem kémkedik utána. Elfogta a
bűntudat, amiért a héten már a második üres
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palackot hajítja a szemetesbe. A vele töltött este
nem alakult olyan szörnyen, mint várta – papi
olyan szórakoztatóan mesélt az életéről, hogy egy
ponton Mrs. Blackfire elmosolyodott. Tüzetesen
vizsgálta az arcát, azt hitte, csak a fény csalja meg a
szemét, míg végül papi szúrós pillantással
figyelmeztette, milyen goromba a vendéggel. Az
este eredményeként ő is egyre inkább hajlott rá,
hogy kivegye a részét az otthonban szervezett
programokból.

Ahogy kinyitotta az ajtót, kis híján felöklelte a
küszöbén álló férfit.

Az arcára fókuszált, miközben kibillent helyéből
a világ, hogy egyszerre kavarja össze valamennyi
érzékszervét.

Jacob.
Pontosan ugyanúgy festett. Vállig érő, lófarokba

font sötét haja látni engedte nemes arcvonásait. A
jóga az évek hosszú során át ruganyosra formálta
tagjait. Egész lényét körülvette a szemlélődés, a
megértés aurája, ahogy olyasvalakihez illik, aki
Indiában tanult, és egész életét mások
szolgálatának szentelte.

Nagy kár, hogy a tetszetős felszín alatt egy hazug
és számító pöcsfej lakott.

A kellemetlen gondolat segített visszanyerni a
lélekjelenlétét, amíg a világ újra a helyére billent.
A tőle tanult technikák és a sokévnyi gyakorlás
megtette a magáét. A férfi mellett valaha azt érezte,
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hogy ő a legfontosabb az életében. Ma már csak
arra emlékeztette, milyen keveset jelentett számára
a dolgok nagy rendszerében.

Sietve felmérte a zár állapotát szívének kapuján.
Szorosan tartott.
– Arilyn. – A férfi hangja felkapta, magával

repítette, közben lágyan cirógatta, akár egy fülébe
suttogott költemény. – Előbb akartam jönni, de
tudtam, hogy nagyon haragszol rám. Úgy
gondoltam, szükség van egy kis időre, mielőtt
leülnénk megbeszélni.

Jártak már ezen az úton, kétszer is. Miután
először megcsalta, Jacob térden állva, sírva
könyörgött a bocsánatáért. Arról beszélt, milyen
gyengék a férfiak, és mennyire idejétmúlt dogma a
monogámia, de miatta akkor is kész lemondani
minden más nőről. Persze megbocsátott neki, és
visszafogadta.

Másodszor árnyaltabb módszert választott. Két
teljes napot várt, amíg ő kiadta magából jogos
haragját, és megkezdte a gyászmunkát. Beismerte,
hogy hibázott, majd két órán át azt ecsetelgette,
milyen áldottnak érzi magát a társaságában. Hogy
sikerült eljutnia a teljesség olyan fokára, ami
csupán meditációs és spirituális gyakorlatok útján
sosem sikerülne. Esélyt kért, hogy bebizonyítsa, ők
ketten még lehetnek többek a részek összegénél,
mert már nem fél elkötelezni magát. Éjszakába
nyúlóan beszélgettek álmaikról és céljaikról. Akkor
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fektette le az alapszabályokat. Nincs több
félrelépés. Vállalniuk kell a kapcsolatukat a világ
előtt. Jacobnak is el kell mondania a
tanítványainak.

A férfi mindent megígért, amíg lassan elhitte
neki, hogy ezúttal sikerülni fog.

Most elnézte azt, akire öt évet pazarolt az
életéből, és nem értette, hogy miért tette. Miért ő
kellett neki? Mit kapott tőle a kommunikáció és
magasabb szintű kapcsolat csodáján kívül? Még a
szeretkezéseik is egy-egy spirituális gyakorlatnak
tűntek. Jacob rávette a tantrikus szex gyakorlására,
mégsem volt rá képes, hogy érzelmileg teljesen
átadja magát neki. Sokkal inkább önmagába
fordult, mint őhozzá. Sokkal inkább foglalkoztatta
önmaga jobbá válása, mint maga az aktus.

Belegondolt, hogy a férfi talán önmagának is
hazudik, hiszen láthatóan kielégítőbbnek találja, ha
minden magasabb rendű cél nélkül, csupán az
élvezet kedvéért kefél a diákjaival.

– Nincs miről beszélnünk – közölte színtelen
hangon. – Már kétszer végigcsináltuk ezt. Ideje,
hogy mindketten továbblépjünk.

Zavar suhant át a férfi arcán.
– Te vagy az igazi. Téged szeretlek. Tudom, hogy

fájdalmat okoztam, de akkor is beszélnünk kell a
kapcsolatunkról. Be kell zárnunk a kört.

Á, igen. A kör. Jacob lelkes híve annak, hogy
bármiféle kapcsolatnak legyen eleje és vége.
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Valaha gyönyörűnek találta ezt. Most már ott tart,
hogy a legszívesebben bepancsolna egyet a képébe.

Felizzott benne a fájdalom és a megalázottság
érzése, de a szívverése így is szabályos és
egyenletes maradt.

– Épp eleget beszéltünk már, épp eleget
boncolgattuk a kapcsolatunkat. Most már hagyj
békén. Térj vissza a jógastúdiódba a szellemi
utadhoz meg a sok-sok lelkes diáklányhoz.

– Kérlek. – A férfi hangja még inkább ellágyult a
könyörgésben. – Tracey-vel sok éjszakán át
beszéltünk arról, milyen utat kell követnie. A
főiskolán csak átlagosan teljesített, ezért nagy
nyomás nehezedett rá. Tőlem várta a megerősítést,
én pedig elgyengültem. Szüntelenül küzdök az ilyen
késztetések ellen. Gyenge a testem, de esküszöm, te
vagy az igazi, akiért élek. A nő, akit szeretek.
Kérlek, legalább egy esélyt adj, hogy
elmondhassam.

Arilyn kosárral a kezében elgondolkodott, mi
történne, ha beengedné. Minden nőnek megvan a
maga gyengéje – az övé Jacob. Ő képviseli a
tekintélyt és a tudást, amitől mindig is beindult. A
férfi úgy játszott az elméjén és a szívén, ahogy egy
karmester vezényli a szimfóniát. Ő mutatott neki
utat a jógában, nyitotta meg a testét és a lelkét az ősi
tanok előtt. Ahogy a nagykönyvben megvan írva:
mester-diák kapcsolat az övék, amiben ő az éretlen
csitri, aki titokban a tanáráról fantáziál.
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És mindig visszatér hozzá.
Tudja, hogy a férfi a maga módján tényleg

szereti, csakhogy ő nem ilyen szeretetre vágyik.
Nem tud erre alapozni egy kapcsolatot.

Ha engedi beszélni, a végén megbocsát neki. Egy
ideig boldogan élnek – talán fél évig, talán egy
egészig. Jól működnek együtt, ő pedig úgy érzi majd,
mintha a hét minden napján be lenne szívva. A férfi
el tudja hitetni vele, hogy nincs nála fontosabb a
világon, hogy a kezében van a szíve és a
boldogsága, ő pedig önfeledten lubickol ebben az
álomvilágban. Beleéli magát, hogy ez a valóság,
elhisz minden átlátszó hazugságot, amíg végül
visszajutnak ide.

Stone Petty ennél sokkal egyenesebb. Ráadásul
szenvedélyesebb is.

A kéretlen gondolat makacsul az agyában
ragadt, amíg félre nem söpörte, hogy újra volt
szerelmére koncentráljon.

Határozott hangon felelt.
– Soha többet. Már új életem van, Jacob. Sokkal

valóságosabb, mint az, ami nekünk valaha volt.
Továbbléptem, s szerintem neked is ezt kellene
tenned.

– Szeretlek. Lelki társak vagyunk. Ha adnál egy
esélyt, bebizonyítanám.

Az elvesztése felett érzett fájdalom tompán
belémart.

– Én is szerettelek, de már elmúlt. Ég veled,
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Jacob. Kérlek, többé ne gyere ide.
A férfi arcára kiülő döbbenet ékesen árulkodott

mindenről. Nemigen fordult elő, hogy egy nő
visszautasítsa. Ahogy ernyedten, mégis zakatoló
szívvel a bezárt ajtónak támaszkodott, Arilyn
ráeszmélt, hogy most először állt a sarkára, és
mondott neki nemet.

Halk nevetés tört elő belőle. Reszketve dobta le a
kosarat, és megragadta a borospohár szárát.
Szabadabbnak érezte magát, mint korábban
bármikor. A megszakadt kapcsolat felett érzett
szomorúság talán nem múlt el – oly sokat adott a
férfinak önmagából –, mégis sokkal erősebbnek
érezte magát. Elérkezett az ideje, hogy valóban a
maga útjára lépjen, és nyitott szemmel járjon rajta,
nehogy a romantikus képzetek még egyszer
elhomályosítsák a látását.

Belekortyolt a borba. És Stone-ra gondolt.
A viszonyukra. Szirénhangon szólongatta a

kísértés, hogy adja magát oda, és tegyen egy próbát,
de rettegett attól, hogy kicsúszna a kezéből az
irányítás. Akkor újra visszakerülne a startmezőre.
Nem mintha az a veszély fenyegetné, hogy
beleszeret a fickóba – de ha a szex nem várt hatást
gyakorol rá? Ha betegesen vonzódni kezd hozzá,
amiért maradéktalanul betölti a szükséget, amit
még Jacobnak sem sikerült?

Kész rémálom.
Megszólalt a csengő.
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Megrázta a fejét, és megragadta az ajtógombot,
készen rá, hogy megmutassa Jacobnak a benne
kavargó igazi indulatokat.

Kate, Kennedy és Gen állt a küszöbén.
– Meglepetés!
Nevetve ölelte őket magához.
– Ti meg mit kerestek itt? Azt hittem, a

leánybúcsú csak pénteken lesz.
– Akkor miért kezdted el a bulit nélkülünk? –

Kennedy, aki divatosan testhezálló szoknyát és
rövid bőrdzsekit viselt, kinyitotta a
konyhaszekrényt, hogy elővegyen még három
poharat. – Mm, Sauvignon Blanc. Imádom.

Gen felkapaszkodott az egyik bárszékre, és
felsóhajtott. Sikeres sebészrezidensként fáradtnak,
mégis boldognak tűnt. Sötét haját összevissza
kontyba fogta, és régi, rongyos farmert viselt, hozzá
a Purity Hotel pulóverét.

– Hiányzik ez a hely. Annyira örülök, hogy te
laksz itt, Arilyn. Ez a második legjobb dolog, ami
történhet a házzal.

Kate elmosolyodott, és felkapott a konyhapultról
egy félig telt borospoharat.

– Ez az a hely, ahol Wolfe-fal egymásba
szerettetek. Talán Arilynnél is működni fog a
varázs.

Arilyn sóhajtva dőlt a hűtőnek.
– Bár úgy lenne! – Annak jegyében, hogy

mostantól nyíltabb lesz, kéretlenül elmondta az
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igazat. – Jacob az imént járt itt.
A lányok elkerekedett szemmel bámultak rá.

Végül Gen suttogása törte meg a csendet.
– Úgy érted, a jógid itt volt?
Kennedy a homlokát ráncolta.
– Mutatnék én neki olyan jógapozíciót, amit nem

egyhamar felejtene el. Szerezzek még záptojást?
Arilyn elnevette magát. Olyan jólesett a barátnői

körében lenni, akik tudtak minden zűrös dolgáról
és döntéséről, mégis ugyanúgy szerették.

– Nem kell több tojás. Persze vissza akart
édesgetni. Elküldtem. Továbbléptem. Láthatóan
megdöbbent, amiért egyszer az életben nemet
mertem mondani neki. Szó, ami szó, rám is rám
férne egy ital. Ja, van brokkoli a sütőben.

Kate összepréselte az ajkát.
– Micsoda egy pöcs. Ha azt hitte, hogy tényleg

mindent lenyelsz tőle, akkor nincs ki a négy kereke.
Azért jól vagy, A?

A három barátnője feszülten várta a választ.
Lassan bólintott.

– Igen, jól vagyok. Persze fáj, de tudom, hogy
helyesen döntöttem. Nem ilyen életet akarok
magamnak.

Gen bólintott.
– Én is ezért szöktem el az esküvőmről. Hirtelen

belém villant, hogy döntenem kell. Te sem fogod
megbánni. Rád is vár valami sokkal jobb.

Arilyn a dögös zsarura gondolt, aki készen állt
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mindenféle mocskos dolgot tenni vele. Máris érezte,
ahogy elpirult.

Kennedy persze kiszúrta.
– Hoppácska. Úgy látom, máris van valami. Vagy

valaki. Ki vele.
– Nincs semmi. Vegyük ki a kaját.
Kennedy karba tett kézzel eltorlaszolta a sütőhöz

vezető utat.
– Azt már nem. Ki miatt pironkodsz? Tuti, hogy

nem a kutyák miatt, bármennyire szereted őket. Ó, a
menhely igazgatója az? Dögös pasi…

– Anthony? Nem, ő csak egy barát…
Gen félrebillentette a fejét.
– Ugye nem az a zsaru, akibe nyáron

belebotlottunk?
A lányok egyként fordultak felé.
– Miféle zsaru? – követelte a választ Kate. – S

hogy tudhatsz te olyanról, amiről én nem?
Gen elvigyorodott.
– Amikor Arilyn ráhívta a zsarukat az exemre,

az a fickó vitt be minket. Állati szexi a társa.
Devine, ha jól emlékszem. Arilynnek mégis a másik
jött be.

Arilyn behunyt szemmel, elkeseredett hangon
felnyögött. Akkor sem hazudhat. Megfogadta.

– Az indulatkezelési tréningemre jár – bökte ki
végül. – Stone Petty.

– Ő az! – Genevieve nagyot csettintett. – Szinte
felfalt a szemével. Engem a csúnya rossz farkasra
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emlékeztetett. Iszonyú magas, sötét a haja és a
szeme, igazi rosszarc.

Oké, első blikkre tényleg ijesztő, de azóta?
Megmentette Pinkyt. Ki nem állhatta, ha nőket és
gyermekeket bántalmaztak. Pocsék gyerekkora volt,
mégsem nyávogott. Remek fickó.

Mi van?
Mégis mikor kezdte el megkedvelni? Kedveli

egyáltalán?
Kennedy csettintett a nyelvével.
– Épp ideje, hogy randizz egy dögös pasival.

Ráadásul egyenruhás rendőr? Nehogy felbéreljem
Kate leánybúcsújára.

Kate felnyögött.
– Nem akarok Magic Mike-ot! Pucér pasinak ott

van nekem Slade, a többire nem vagyok kíváncsi.
– Pedig muszáj lesz megnézned. A tradíció, meg

minden. Meglátod, ízléses lesz.
– Egy sztripper sosem ízléses.
– Egzotikus férfi táncos – igazította ki Ken.
Kate a szemét forgatta.
– Visszatérve a dögös zsaruhoz: tényleg

találkozgattok?
Arilyn egy legyintéssel félresöpörte a kérdést.
– Dehogy, az ügyfelem. Vagyis olyasmi.

Különben sem az esetem. Határozottan nem.
Folyton veszekszünk, pedig tudjátok, hogy én
mindenkivel kijövök.

– A veszekedés feszültséget teremt, amit a szex
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remekül old – mutatott rá Kennedy. – Látod, ebben
is van jó. Veszekedtél a jógiddal?

– Nem, soha. – Arilyn végiggondolta a
kapcsolatukat. Vitáztak egyáltalán valaha is? Ha
bármin felzaklatta magát, leültek, és megbeszélték.
Kompromisszumot kötöttek. Sosem kiabált vagy
engedte szabadjára a haragját, bárhogy fortyogott is
belül. Inkább elfojtotta a sérelmeit, hogy azok
tovább emésszék, amíg a meditáció és a jóga
segítségével ki nem űzte magából.

Stone esetében nem kellett a túlzott elfojtástól
félnie. Ami azt illeti, kezdte élvezni. Semmi sem
maradt kimondatlanul – mindig a férfi képébe
vágta, amit gondolt és érzett, nem kellett amiatt
aggódnia, hogyan fogja kezelni a kirohanásait.

Hm, ez érdekes.
Gen bólintott.
– Kennedynek igaza van. Az első percben

egymás torkának estetek. Miért nem próbáljátok
meg?

– Mert túlságosan is különbözünk. Sosem
működne.

– Akkor csak feküdj le vele. – Mindenki
Kennedyre meredt, aki megadóan felemelte a kezét.
– Mi van? Miért kell mindig mindennek a tartós
kapcsolatról szólnia? A viszonynak is megvan a
maga értelme. Nem kell folyton vigyáznod, hová
lépsz. Úgyis csak átmeneti az egész.

Arilyn felsóhajtott, kivette a sütőtálat, majd
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tányért kerített mindenkinek, és nekiállt kiosztani a
brokkolit.

– Talán igazad van.
Kate felnevetett.
– Te aztán tényleg el vagy varázsolva. Máskor

azt mondanád, hogy törődjünk a saját dolgunkkal,
és soha nem mennél bele egy futó kalandba.

– Miért baj az, ha nyitott az új tapasztalatokra? –
kérdezte Kennedy. – Ezzel el is érkeztünk ittlétünk
elsődleges okához.

Miután végzett a terítéssel, Arilyn nekilátott az
evésnek.

– Oké, tényleg kezdek ideges lenni…
– Nincs rá okod. Csak elhoztuk neked a rucit,

amit péntek este viselni fogsz.
Arilyn nem is próbálta leplezni a gyanakvását.
– Van saját rucim.
Kennedy megborzongott.
– Tudjuk. Ami nem az igazi. És unalmas is. Jó

csaj vagy, épp ideje, hogy ezt másoknak is
megmutasd. A melegítőnadrág most nem játszik.

– Bőrt és prémet nem veszek fel, hiába is
próbáljátok rám erőszakolni.

– Ez műbőr – hangsúlyozta Kennedy. – A lényeg,
hogy mutass valamit a lábadból. Sosem hordasz
szoknyát.

Gen kuncogni kezdett.
– Igaza van, A. Ha egzotikus férfi táncosok

lesznek, neked is mutatnod kell magadból valamit.
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Imádni fogod, amit Ken választott neked.
Arilyn felnyögött.
– Még nem állok készen erre…
Kate felsóhajtott.
– Ahogy én sem.
Kennedy elmosolyodott.
– Ne féljetek, emlékezetes leánybúcsú lesz.
Összenéztek.
– Pontosan ettől félek – jegyezte meg Arilyn.
Nevetésben törtek ki.
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tíz

– FELEMELT KÉZ, EGYMÁSHOZ SIMULÓ tenyerek, mély
meghajlás. Egészen a padlóig. Mély belégzés,
azután a jobb láb hátra. Igény esetén sarok felemel.
Belégzés és bal láb. Kitart. Teljes kilégzés, éééés
vissza a nyújtózáshoz. Nagy levegő. Meghajlás, az
áll érinti a szőnyeget, azután újra kutyapozíció.
Kitart. Lélegez. Hátrafordul, éééés jobb láb fel
egészen a tenyérig. Belégzés és bal láb. Felkelés,
szabályos légzés, ki és be. Gyönyörű. Még egyszer.

Bassza meg. Bassza meg. Bassza meg.
A nő egyszerre tűnt éterien kecses angyalnak és

a sátán fattyának. Ő lesz a halála. Ha még egyszer
végig kell csinálnia ezt a Nap Köszöntése szarságot,
tuti szívrohamot kap.

Mennyivel kellemesebb lenne a bagózásba
belehalni.

Vetett egy gyors pillantást társaira a kínokban.
Luther lelkesen ölelte magához a tapasztalatot, még
egy szelíd kis mosoly is játszott az ajkán. Nyilván
utánaolvasott a meditációs és jógagyakorlatoknak,
hogy megjegyzéseket fűzhessen Arilyn előadásához.
Aki ezt láthatóan díjazta.

Eli férfiasabban viselte a megpróbáltatást, de ő
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meg folyton elcseszte, csak hogy magán érezhesse a
nő kezét. Öröm az ürömben, hogy Arilyn nem
mutatott iránta érdeklődést. Ha mégis megérintette,
csak szakszerűen kijavította a pózt, és a
foglalkozások után is alig néhány percet szánt a
négyszemközti beszélgetésre. Tudta, mert órák után
mindig megvárta. Ragaszkodott hozzá, hogy
elkísérje a kocsijához, és ehhez ürügyként a betört
szélvédőt használta. Hátha van egy titkos és beteges
hódolója, vandál hajlamokkal. Talán egy diákja
valamelyik korábbi indulatkezelési tréningről.

A nő csak nevetett az aggodalmán, Stone mégis
tudta, hogy kedveli szó- és pengeváltásaikat. Abban
a néhány percben is egy csomó területet érintettek.

Nem sok mindenben értettek egyet – a politikai
nézeteik, a hobbijaik, a kedvteléseik mind eltértek.
A nő ki nem állhatta a tévét, amit ő egyenesen
imádott, és önsegélyező könyveket olvasott, nem
horrort. Ő rühellte a kutyákat, míg a nő
megmentette őket. Imádta az édességet, míg a nő
beérte a gyümölccsel. Rendszertelen volt és harsány
– a nő a végletekig pedáns és kimért.

Totál káosz.
Mégis le akart feküdni vele. Bár ha ott is az ilyen

pozíciókat kedveli, nem biztos, hogy túléli.
Végigcsinált még egy sorozatot, azután, istennek

hála, visszaülhettek a szőnyegre. Próbált nem
fújtatni, csak nézte jógatanára sugárzó arcát, eleven
szemét és vakító auráját – legalábbis feltételezte,
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hogy ez az aura. Akkor is róla ábrándozott, amikor
a nő arról beszélt, hogy az indulat ugyanúgy
elködösíti az adott személy auráját, mint a látását,
mégis úgy érezte, mintha ez a kisugárzás
mindenhová elkísérné. Az biztos, hogy miközben
melegítőnadrágban, csupasz lábbal és falatnyi
ujjatlan felsőben ült előtte, a nyál is összefutott a
szájában. Szemlátomást jól érezte magát a bőrében,
ami külön felizgatta. Nem sok olyan nővel
találkozott, akinek nem voltak problémái a testével.
Aki nem viselt sminket, és nem titkolt semmit.
Arilyn pedig láthatóan elfogadta magát, a
korlátaival és az erősségeivel együtt.

Basszus, már megint úgy gondol rá. Össze kell
szednie magát.

– Igyanak egy kis vizet, azután alkossunk kört.
Utált kört alkotni. Próbált nem duzzogni, csak

hosszan ivott, majd visszaült arra a rohadt
szőnyegre. Miért, ó, miért utálja a nő ennyire a
székeket? Miért csak a padlón érzi jól magát?

Arilyn vetett rá egy huncut kis pillantást,
figyelte, amint a férfi gondosan kinyújtóztatta a
lábát, és közben próbált nem felszisszenni.

– Jól van, Stone?
Kilőtt felé egy figyelmeztető pillantást.
– Rózsásan.
Ó, ha csak egyetlen esélyt kapna! Neki is van pár

gyakorlata, amibe megizzadhatnának.
– Szeretném, ha megosztanánk egymással a
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tapasztalatainkat, mielőtt lezárnánk a mai
foglalkozást.

Ez szuper. Az örök kedvenc. Megosztás.
Eli és Luther keresztbe tett lábbal ült, készen rá,

hogy megnyíljon és elvérezzen a gyógyulás oltárán.
Stone próbált nem öklendezni.

– Vezetik a naplót, amit adtam? – Ahogy egyenes
háttal ült, bokáját a térdén pihentetve, míg
hüvelykje és mutatóujja tökéletes kört formált, a
nőből szinte sugárzott a jóga szelleme, a békesség és
a harmónia, Stone mégsem tudott másra gondolni,
csak az ujjatlan póló alatt felsejlő mellbimbókra, a
combja közt szétáradó forróságra, s ahogyan haja
érzéki köntösbe burkolja a testét. Felnyögött, és
testhelyzetet váltott, hátha ettől sikerül
lelankadnia.

Luther bólintott.
– Én reggelenként írok, ahogy javasolta.

Elolvastam azt a könyvet, A művész útját, abban is
szerepel, hogy reggel mindig írjuk ki magunkból az
előttünk álló nappal kapcsolatos gondolatainkat és
félelmeinket. Így elérhetjük, hogy ne álljunk a saját
céljaink útjába.

A nő sugárzó mosollyal honorálta a
kitárulkozást.

– Így igaz, Luther. Nagyon örülök, hogy
hasznosnak találja azt a könyvet! A mindennapos
rutin során rengeteg káros hatás ér minket, ami
meggátol abban, hogy kapcsolatban maradjunk a
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benső énünkkel. Amikor elcsendesedünk, és a
testünkre összpontosítunk, kicsit olyan, mintha
templomba mennénk. Vagy egy gyerekkori helyre,
amit annyira szerettünk. Ahol minden jó és szent.
Ezért is mondom, hogy a testünk a templomunk.
Sajnálatos módon a tévé, a telefon és a számítógép
annyi információval töm bennünket, hogy könnyen
túlterheltté válunk, de a meditáció segít kiszórni a
felesleget. Logikus?

Az. Nem mintha vezetné azt a hülye naplót. Épp
elég, hogy bajba sodorta magát a rajzaival. A nőt
akkor annyira elragadta a hév, hogy azt hitte,
nyomban kivágja a kurzusról, de most tényleg
logikusan beszélt. Még a rettegett jógagyakorlatok
után is azt érezte, hogy jobban megérti önmagát, a
fájdalmait és az érzéseit, mint korábban.
Megértette, hogy azelőtt az ivást, a dohányzást és a
túlzásba vitt edzést használta arra, hogy kiszórja a
felesleget. Feleannyira sem működött, mint ez.

Nem mintha az ügy szószólója volna, vagy
ilyesmi. De azért feliratkozott a pilatesre, pedig
tudta, hogy ez automatikusan az ugratások
céltáblájává teszi a munkatársai körében.

– Eli? Ön mit gondol?
A fickó megvonta a vállát.
– Elmegy. Sokszor rosszat álmodom, úgyhogy én

az álmaimat kezdtem leírni.
– Megosztana velünk egy ilyet?
Újabb vállrándítás.
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– A csúcsforgalomban fennragadok egy hídon, és
az egész kezd összeomlani. Tudja, mint a Végső
állomásban. Próbálok kiszállni és menekülni, de
mindenki csak dudál és üvöltözik, azután
felébredek.

A nő elhúzta az orrát. Stone átkozottul dögösnek
találta azokat a szeplőket, a legszívesebben
egyenként végigcsókolgatta volna mindet.

– Ez a rémálom közvetlenül kapcsolódik a
dührohamaihoz. Korábban nem történt önnel
valami tragédia az utakon? Olyan esemény, amit
nem tudott kiverni a fejéből?

Eli a homlokát ráncolta.
– Nem hinném. Hacsak az nem, hogy egy

alkalommal bennragadtam a dugóban, amikor az
egyik barátom motorbalesetet szenvedett. Épp a
kórházba siettem vele, de elkéstem. Ez totál
kiborított. Felelősnek éreztem magam.

Stone-t rossz érzések gyötörték. Ez tényleg nagy
szívás lehetett.

Arilyn tengerzöld szeme hatalmasra tágult.
– Rettenetesen sajnálom. Nem gondolja, hogy ez

az elsődleges kiváltó oka a dührohamainak? Kész
rémálom lehetett, hogy egy torlódás miatt nem
tudta időben kórházba vinni a barátját. Egy ilyen
helyzetet nagyon nehéz feldolgozni. Olykor az
érzelmeinkkel és a testünkkel próbálunk reagálni
valamire, amit az agyunk nem képes elfogadni.

A felismerés szétáradt a férfi arcán. Megfeszült
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az álla, szeméből sütött a fájdalom. Stone erős
késztetést érzett rá, hogy megpaskolja a vállát, és
megnyugtassa, hogy minden rendben lesz.

– Még sosem hoztam kapcsolatba a kettőt. – Eli
beletúrt a hajába. – Pedig nagyon is elképzelhető.

Arilyn megnyugtató hangon beszélt.
– Szeretném, ha óra után váltanánk néhány szót,

Eli. Megbeszélnénk a dolgot. Szerintem ez komoly
áttörés.

Stone-ból hirtelen el is szállt az együttérzés.
Luther megpaskolta Eli karját.
– Tényleg sajnálom, haver.
Eli bólintott, de nem emelte fel a fejét.
Arilyn tekintete hirtelen Stone-ra siklott. Ez

maga volt a kihívás. Kesztyűt dobott elé, mintha
csak arra biztatná, hogy ne színleljen tovább. Mi a
francot vár tőle? Ő is van olyan egyenes és őszinte,
mint bárki. Az biztos, hogy nem próbál elrejteni
semmit.

A baleset képei villantak fel előtte. Nyomban
félresöpörte őket, hogy visszatérjenek agyának
legeldugottabb zugába.

– Mi a helyzet önnel, Stone? Folytatta a
képregényét?

Az egyszerű fekete füzetre gondolt, címlapján
nyomtatott betűkkel az ő nevével. Mint az
iskolában. Azok a vékony vonalak csak arra vártak,
hogy lejegyezze rájuk a gondolatait.

Úgy döntött, nem próbálja letagadni a
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nyilvánvalót.
– Még nem.
– Nincs mit megosztania? Vagy még nem áll

készen rá, hogy megnyíljon?
Állta a nő tekintetét.
– Nincs rá időm.
– Értem. Ezen a héten jutott bármilyen

felismerésre az indulatkezelési gondjaival
kapcsolatban? Feltártunk bármi érdekeset?

Mégis hogyan? A kutyasimogatással? A
légzésgyakorlatokkal? A naplóvezetéssel? A
megosztással?

– Nem igazán – bökte ki végül.
Egyszerűen nem vett tudomást a nő tekintetéből

sütő csalódottságról. Kit érdekel? Ez csak egy
sakkjátszma, hogy a nőt az ágyába csábítsa – a
lehető legkevesebb áldozattal.

– Hát, jó. Most felteszek önöknek egy kérdést.
Szeretném, ha ösztönös választ adnának rá. Ne
gondolkodjanak, és ne próbáljanak helyesen
felelni. Csak mondják ki az első gondolatot, ami az
eszükbe jut.

Stone izzadni kezdett. Nem hagyhatta, hogy
legyőzzék.

– Eli. Idézzen fel egy emléket, bármilyen
emléket, ami felidegesítette.

– Amit az imént mondtam. Ülök a
csúcsforgalomban, próbálom kórházba vinni a
barátomat. Remélem, nem hal meg, míg én ott
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rostokolok egy csomó idiótával, aki melózni,
ebédelni vagy éppen golfozni indul.

– Nagyszerű. – Elfordult. – Luther. Szeretném, ha
ön is felidézne egy alkalmat, amikor dühös volt.

Luther nem habozott.
– Amikor rájöttem, hogy apámnak viszonya van

egy másik nővel. Elmentem az iskolába, hogy
meglátogassam, erre az irodájában smárolt
valakivel. Meg tudtam volna ölni.

– Nagyon jó. Stone? A kérdés ugyanaz. Idézzen
fel egy emléket.

Néma csend.
A nő hangja selyemből font ostorként csattant.
– Most. Ne gondolkodjon, csak mondja.
Kinyitotta a száját, s bármennyire nem így

tervezte, kibuktak belőle a szavak.
– Amikor benyitottam a hálószobába, és a

feleségem a társammal kefélt.
Eli füttyentett.
– Ez brutális, ember. Részvétem.
Luther megcsóválta a fejét.
– Ez még rosszabb, mint az apám.
Arilyn arcáról lesírt a döbbenet.
– Maga nős volt? – suttogta.
Stone szeme résnyire szűkült.
– Igen, nős voltam. Most meg elvált vagyok.
Csend borult rájuk. Luther és Eli lopva

összenézett, majd kelletlen pillantást vetett a
tanárukra, aki megköszörülte a torkát, mintha
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próbálná lerázni magáról a hirtelen ráereszkedő
zsibbadtságot.

– Hát… nos, ez kiváló. Köszönjük, hogy
megosztotta velünk, Petty járőr.

Hm. Újra visszatértünk a Petty járőrhöz?
A nő felpattant, és kierőszakolt magából egy

mosolyt.
– Mára ennyi volt, uraim. Eli, akkor

beszélhetünk néhány percet?
– Hogyne.
Stone felcsavarta a szőnyegét, és takarosan

elrendezte a sarokban, majd ellenőrizte az
üzeneteit a mobilján. Ahogy elhaladt mellette,
megragadta a nő könyökét.

– Arilyn?
– Igen?
Naná, hogy ki van bukva a nő. Stone úgy érezte,

mintha egyetlen lépéssel az Antarktiszon termett
volna.

– Megvárjam?
A másik úgy hessegette el, mint egy bosszantó

rovart.
– Nem szükséges. Ez eltart egy ideig.
– Ráérek.
– Nem szükséges. Jó napot.
Hátat fordított neki, rámosolygott Elire, és

csacsogni kezdett.
Stone a bajsza alatt morogva kiviharzott. Akkor

csessze meg. Sőt csesződjön meg! Végre erőt vett
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magán, és megtette, amit mindig is várt tőle,
megosztotta az érzéseit, és ez a hála? Nem tehet
róla, hogy elvált. Igen, megvan a maga baja, Biztos
szuper lehet, ha valakinek tökéletes élete van.
Biztos szuper lehet, ha valaki Arilyn Meadows.

Nem törődött a zsigereibe maró éles
fájdalommal, és megfogadta, hogy többé nem is
gondol rá. Visszatér a melóhoz – már csak néhány
órát kell agyonütnie a szolgálat előtt. Elege van
abból, hogy olyan nő után csorogjon a nyála, aki
nem passzol hozzá. Füstölögve beült a kocsijába, és
elhajtott.

Nem is tudatosult benne, merrefelé tart, csak
amikor már a menhelyhez ért. Amikor kiszállt,
meggyőződött róla, hogy egyetlen állat se kóborol
szabadon. Az idegei vitustáncot jártak, de elnyomta
a feltörni készülő pánikot, és belépett a központi
épületbe. Felírta magát az önkéntesek listájára,
majd elindult hátra. Próbált nem összerezzeni az
ugatásra, ahogy hosszú léptekkel elhaladt a kennel
mellett, és miután biccentett egy másik
önkéntesnek, benyitott Pinky ketrecébe.

A kutyát szinte pontosan ugyanott találta, mint a
minap. Némi érdeklődés csillant a szemében,
néhány foknyit elfordította a fejét, de aztán csak
tovább meredt a semmibe.

– Nem vagy egyszerű eset – jegyezte meg, ahogy
kinyújtóztatta a lábait, és a rácsnak támasztotta
hátát. – Engem nem zavar. Csak egy kis békére és

249



csendre vágyom. Tele van a tököm azzal, hogy
mindenki megítéli az érzéseimet. De most tényleg,
te szívesen beszélnél arról, ami veled történt? Ugye,
hogy nem. Átvészelted, most már ideje
továbblépned.

Semmi válasz.
Felsóhajtott.
– Figyelj, muszáj enned valamit. Ha teljesen

megrogysz, az a rohadék nyert. Okkal maradtál
életben, kisanyám. Arilyn kimentett, és ha
elpusztulsz itt nekem, beleszakad a szíve. Talán ki
vagyok bukva a jótevődre, de akkor sem engedem,
hogy így elhagyd magad.

Alig érzékelhető fejmozgás.
– Milyen a kaja? Enned kell, hogy megerősödj.

Elég hitványul néz ki, de mit értek én hozzá?
Holnap majd becsempészek neked egy jó
hamburgert. Nem kell megtudniuk. Lefogadom,
hogy ez is valami organikus szarság. A helyedben
nekem se kéne.

Semmi válasz.
Stone nem bánta. Sikerült lecsillapodnia, és csak

beszélt tovább.

MÁSNAP ARILYN MEGMARADT a szigorúan vett
hivatalos mederben, és elvitte embereit a helyi
hajléktalanszállóra, hogy levest osszanak, és
közben legyenek hálásak az életükért. Megtanulta,
milyen sokat segít az indulatrohamok
leküzdésében, ha valaki megelégszik a
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legegyszerűbb dolgokkal. Amikor az anyját
gyászolta, és haragudott az egész világra, papi
elvitte a veteránkórházba, hogy megmutassa neki
azokat, akik tényleg mindenüket elvesztették.
Ahogy látta testi-lelki sérüléseiket, és látta, hogyan
küzdenek – nemcsak a fennmaradásért, de a
teljesebb életért –, egyfajta békesség szállta meg. Ez
adott neki erőt, hogy megpróbálja rendbe tenni az
érzéseit.

Cseszd meg, Stone Petty. Most már én sem
mondom el a titkaimat.

Nem tudott szabadulni a tegnapi nap emlékétől.
A férfi vallomása megdermesztette. Azt
bizonyította, mennyire nem tud róla semmit, és
milyen rosszul ítélte meg, amikor azt hitte, hogy
önként soha nem fog megosztani semmit. Persze ő
se tálalt ki neki mindent, na de egy válás? Nem
utalhatott volna rá futólag, mondjuk, valamelyik
négyszemközti beszélgetésen? Tudni akarta a
részleteket – hogy mekkora gyötrelmet okozott neki,
amikor rájött, hogy a felesége megcsalja.

Mintha nem is ugyanabban a világban éltek
volna. A kéretlenül nyers vallomástól nemhogy
közelebb kerültek egymáshoz, de úgy érezte,
mérföldek választják el őket. A férfi olyan
szenvtelenül és tárgyilagosan közölte a tényt,
mintha csak kíváncsi bámész volna. Segíteni akart
neki, a férfi mégis eltökélte, hogy megtartja
magának a múltját és a vele kapcsolatos érzéseit.
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Nem volt hajlandó osztozni vele.
Csak azon az egy csókon. Oké, két csókon.

Bármennyire úgy érzi, mintha forgószél kapta
volna fel, ez is csak arra emlékezteti, hogy Stone
számára a testiség semmit sem jelent. Sosem lesz
hajlandó megnyílni előtte. A legjobb, ha próbál
tudomást sem venni a fájdalomról, ami ezzel a
felismeréssel jár. Legalább már biztosan tudja,
hogy sosem működne. Csak ne csüggedne el ennyire
a tudattól…

S ne gondolna folyton rá.
Ahogy visszatért a jelenbe, újabb meglepetés

várta. Verily népkonyhájának személyzete
láthatóan jól ismerte a férfit, már amennyire a
vállveregetésekből, tenyérösszeütésekből és
odavetett megjegyzésekből tudni lehetett. Stone
kérés nélkül magára kapta a kötényt, és nekilátott a
munkának. Arilyn elnézte, ahogy elvegyült az ételre
váró tömegben, s közben összeszorult a szíve.

Nagyon is idetartozónak tűnt, ugyanakkor a
kihívóan félrecsapott baseballsapkában, a széles
vállon megfeszülő kinyúlt pólóban és a kifakult
farmerben nem is lehetett volna izgatóbb.
Kimagaslott a többiek közül, ujjai mégis olyan
kecsességgel markolták a nagy merőkanalat,
aminek az ilyen tagbaszakadt férfiak általában
híján vannak. Stone csak megvetette a lábát,
szélesen mosolygott, mindenkit a nevén szólított, és
váltott vele néhány kedélyes szót. Luther és Eli
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olyan leplezetlen csodálattal leste minden
mozdulatát, mint korábban soha. A csapat fekete
báránya kapott egy nagy piros pontot. Ő mégsem
tudott felhőtlenül örülni.

Ami azt illeti, nem látott a pipától.
Tartotta is a távolságot, inkább Luthernek és Eli-

nak segített. A három óra szemvillanás alatt eltelt, ő
azonban továbbra is igyekezett elfoglalni magát:
lezárta az órát, köszönetet mondott a konyha
vezetőjének, majd sietve távozott.

– Büdös vagyok?
Megpördült, ahogyan a mély torokhang

megállította. A férfi fenyegetően vonta össze a
szemöldökét. Karba tett kézzel, felvetett állal és
olyan leplezetlen gúnnyal nézett rá, amitől
Arilynnek nyomban felszökött a vércukra.

– Hogyan?
A férfit láthatóan az se zavarta, hogy a nyílt

utcán vannak. Gyalogosok áramlottak körülöttük
leszegett fejjel a metsző késő őszi szélben. Autók
suhantak el, berregésük beleolvadt a konyha előtt
várakozók társalgásába. Az épület felé hátrált, hogy
egy kis levegőhöz jusson, de a férfi nem könnyítette
meg a dolgát – csak még közelebb lépett, hogy a
testével elfogja a szelet, és eltakarja az utcaképet.
Megborzongott éles pillantásától.

– Azt kérdeztem, büdös vagyok-e. Csak mert kedd
óta úgy kerül, mint egy leprást, ami kezd
bosszantani.
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Arilyn szorosan összepréselte az ajkát.
– Talán inkább kezd paranoiás lenni. Nem maga

az egyetlen ügyfelem, Petty járőr. Nem áldozhatom
magára az összes időmet. Sajnálom, ha másként
gondolta.

Próbált elfurakodni mellette, de a férfi nem
hagyta.

– Nem vagyok a kibaszott ügyfele. S
valahányszor Petty járőrnek szólít, kedvem lenne
megcsókolni, hogy befogjam azt az izgató kis száját.

Nyersen, durván, lehetetlenül bánt vele. Hogyan
hihette egyetlen pillanatig is, hogy lehet valami
közöttük? Hitte egyáltalán? Vagy csak a teste reagált
valami primitív módon, míg az agya teljesen
leolvadt? Akárhogy is, ez iszonyú kínos.

Ökölbe szorította a kezét, s csak úgy izzott a
haragtól.

– Ne beszéljen velem ilyen hangon! – förmedt rá.
– Nem hagyom, hogy a nyílt utcán inzultáljon. Nem
kötelességem szóba állni magával, legfeljebb a
foglalkozáson. Szeretném, ha ezt tiszteletben
tartaná, most pedig engedjen.

Meg sem várta a válaszát, csak kimenekült a
nyílt utcára, és az autójához sietett. Ez az. Ezt kapd
ki! Máris jobb. Talán az, hogy a férfi az útját állta,
figyelmeztető jel. Le kell szállnia erről a
tébolyultan száguldó vonatról, mielőtt késő lenne.

Néhány sarok után feltűnt neki, hogy egy böhöm
nagy kocsi kis híján leszorítja, és szinte rátapad a
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lökhárítójára. Magában fortyogva kanyargott az
utcákon, amíg elért a kis házhoz. Sietve leparkolt,
kiszállt, és szapora léptekkel elindult a ház felé.
Amikor a férfi ugyanezt tette, szembefordult vele.

– Hogy merészel követni? Bele kellett volna
taposnom a fékbe, hogy rohanjon csak belém. A
zsarukat nem tanítják meg vezetni, vagy maga igazi
szuperhekus, akire nem vonatkoznak a szabályok?

A férfi torkából fojtott morgás tört fel.
– Ha követném a szabályokat, a múlt héten

habozás nélkül bevágom a sittre. Higgye el, azzal
még nem mondok semmit, hogy kurvára
megbántam, amiért nem tettem.

– Elegem van ebből a mosdatlan beszédből! A
szomszédom folyton engem les, úgyhogy javaslom,
üljön szépen vissza az autójába, és máshol tombolja
ki magát. – Hátat fordított neki, és felmasírozott a
lépcsőn. Kinyitotta az ajtót, és bemenekült a házba.

A férfi ide is követte.
– Hé, nem hívtam be!
– Sajnálhatja. – A férfi becsapta maga mögött az

ajtót. – Akkor sincs kedvem a nyílt utcán leüvölteni
a fejét.

– Mondja, mi baja? Csalódott, amiért nem
vetettem magam a karjába egyetlen kis csók miatt?
Tegye túl magát rajta. A tanára vagyok, és ez már
nem is fog változni.

A férfi a fogát csikorgatta.
– Én mondom, most már tényleg figyeljen a
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légzésére, hölgyem. Ha nem teszi, komolyan kihoz a
sodromból. Ja, és mondjak valamit? A technikája
kurvára nem működik, ahogy már az első percben
megjósoltam.

– Fejezze be a káromkodást!
– Maga meg ne legyen ilyen rohadtul képmutató!
Arilyn zihálva vette a levegőt, próbált

lehiggadni. Szent ég, neki kellene jó példát
mutatnia, de ez a fickó képes lenne a
bolondokházába juttatni.

– Én vagyok képmutató? Mit nem mond.
Egyáltalán, honnét veszi a bátorságot, hogy
képmutatónak nevezzen?

Ahogy a férfi közelebb lépett hozzá, izzott és
sercegett köztük a levegő. Hullámzott a mellkasa,
úgy próbálta teleszívni a tüdejét, míg a férfi olyan
pillantásokkal méregette, mint aki elevenen fel
akarja falni. A haragja addig hevült, míg valami
sötéten veszedelmes érzéssé alakult, de ő minden
erejével ellenállt neki. A férfi fojtott hangja
selyembe burkolt tövisként karistolta a bőrét.

– Maga aztán tényleg nem semmi. Kéri, hogy
osszuk meg a titkainkat, s amint megtesszük, pálcát
tör felettünk. Teljesen kiábrándultam magából.

– Maga meg miről beszél?
– A válásomról – felelte érdes hangon a férfi. –

Meghallotta, hogy elváltam, és nyomban megítélt.
Még a tárgyalást is átugrotta, egyből meghozta az
ítéletet. – Közelebb hajolt, mentolos lehelete a lány
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arcába csapott. – Bocs, hogy nem olyan
patyolattiszta a múltam, mint a magáé. Rohadt sok
hibát követtem, dagonyáztam a mocsokban, de már
továbbléptem. Bocs, ha nem vagyok elég jó
magának, de attól még nem kellene úgy bánnia
velem, mintha én volnék az elefántember. Vettem a
lapot. Nem fogom többet háborgatni.

Mintha minden szavával gyomorszájon ütötte
volna. Összeszorult a tüdeje, de mielőtt a férfi
elfordulhatott volna, megragadta a karját.

– Egyáltalán nem így van. Nem ítélkezem maga
felett.

– Na, persze! Látta volna az arcát! Szuper érzés
lehet, hogy maga sosem hibázik.

Arilyn remegett, próbálta feloldani ezt a
közöttük feszülő erős köteléket, mielőtt a helyzet
maga alá temeti. Mégsem engedheti el úgy a férfit,
hogy nem árulja el neki az igazat. Ujjai
megfeszültek a karján, és nem eresztették. A hangja
szaggatottan tört elő a torkából.

– Nem… nem a válás miatt volt. Az nem érdekel.
Sosem érdekelt, csak…

– Csak mi? – A férfi visszafordult. Szavai
megremegtették a levegőt, szinte tapinthatóvá tették
követelőzését. – Bökje már ki.

– Nem mondta el nekem. – Félig behunyta
szemét, hogy ne árulkodjon érzelmei mélységéről,
azután mindkettejük érdekében mégis
kényszerítette magát, hogy szembenézzen vele. –
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Fájt. Olyan… ostobán éreztem magam. Ez
meghatározó esemény az életében, mégsem
említette egyetlen szóval sem. Nem volt benne az
aktájában. Nem is sejtettem. Amikor kibökte a
csoport előtt, mintha kis semmiség volna, teljesen
megsemmisültem. – Kivörösödött az arca. –
Sajnálom. Totál idióta vagyok, de ne higgye, hogy
ítélkeztem. Akkor már inkább magamat és a
reakciómat ítéltem el. – Kierőszakolt magából egy
kényszerű nevetést. Az tuti, hogy a férfi minden
adandó alkalommal emlékeztetni fogja erre a
botlására. A karjába vesse magát egyetlen kis csók
miatt? – Figyeljen, nem felejthetnénk el ezt az
egészet? Tényleg sajnálom. Mi lenne, ha
folytatnánk a tréninget? Talán még barátok is
lehetnénk. Vagy nem. Már tényleg nem tudom. –
Elég. Hallgass már, Arilyn, csak rontasz a helyzeten.
Ez a kínos vallomás nem jó senkinek. Kétségbeesett
mozdulattal eleresztette a férfi karját, hogy hátrébb
lépjen.

A férfi ekkor kinyúlt, és magához rántotta.
Arilynnek a lélegzete is elállt. Ahogy az a

tintaszerűen sötét szem felpattant, hirtelen úgy
érezte, mintha szédítő szakadék nyílna előtte,
amelynek a mélyén hamisítatlan vágy forrong. A
férfi lassú, kiszámított mozdulatokkal, egyenként
kihúzkodta a kontyát összefogó hajtűket, míg ő
tehetetlenül hagyta, hogy a hosszú fürtök
leomoljanak a derekáig, és eltakarják az arcát. Akár
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egy lassított felvételen, az ujjai köré csavarta a
haját, és hátrahúzta a fejét.

– Nem akarok a barátod lenni – mormolta.
Arilyn megdermedt. Minden porcikája

bizsergett.
– Az jó, mert nem is leszünk barátok. Ahhoz túl

bárdolatlan vagy.
– Nagy igazság. Cseppet sem vagyok civilizált, ha

a közeledbe kerülök. Tudod, mit akarok barátság
helyett?

– Nem.
– Kurva nagy kár. Akkor hadd mondjam el. –

Arilynből apró kis nyögés szökött ki, mert az egész
teste lángra lobbant, és ezért utálta minden
porcikáját. – Le akarom tépni rólad ezt az organikus
szövetet, le akarlak fektetni az ágyra, fel akarom
fedezni magamnak minden egyes négyzetcentidet.
Harapdálni, szopogatni, nyalogatni akarlak. Be
akarok hatolni a nyirkos mélységbe, ami csak rám
vár, csak értem reszket, és azt akarom, hogy akkorát
élvezz, amitől legalább öt percre eláll a szavad.
Mindenfélét akarok tenni veled, Arilyn. Mocskos
dolgokat. Olyasmiket, ami olyan mélyen
megbotránkoztatna, hogy sikoltozva rohannál ki
azon az ajtón, ha tényleg olyan jó kislány volnál.
Mondd csak, jó kislány vagy?

Arilynnek lángolt a bőre, és görcsösen
összeszorította a combját a kétségbeesett
erőfeszítéstől, hogy elapassza a közöttük felfakadó
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tűzforró nedveket. Eszelősnek érezte ezt az
izgalmat, és minden szempontból helytelennek.
Stone Petty olyan fickó, aki abban leli örömét, ha
birtokba veszi és kisajátítja mindenét. Hiába várna
tőle becéző szavakat és gyengéd figyelmet,
miközben a magáévá teszi, vagy szelíd mosolyt,
ahogy közeledik a beteljesedés felé.

Ha megadja magát neki, totálisan feldúlja testét-
lelkét. Halálosan veszedelmes rá.

Ő pedig jó kislány.
Vágyik az egészséges, minden szempontból

kielégítő kapcsolatra. A mély és örök barátságra
egy férfival, akivel kéz a kézben járnak a szellemi
kiteljesedéshez vezető úton. Mindig ezt kereste, ezt
az állandóságot, sőt örökkévalóságot, de a férfitól
nem kapna mást, csak testi kielégülést. Reggel
vissza se nézne, úgy csukná rá az ajtót.

Ő pedig jó kislány.
A férfi szorítása nem enyhült, ám a hangja annál

inkább. Ahogy közelebb hajolt, ajka alig centikre
került tőle, míg a lélegzetük is eggyé vált.
Megigézetten érezte, ahogy a nyelve végigszaladt az
alsó ajkán, nyomában az érzékien harapdáló kis
fogak, mígnem elernyedt a karja közt, és közelebb
húzódott hozzá.

– Te sem tudod, igaz, kiscica? – mormolta a férfi,
ahogy igézően lágy ajka apró kis csókokat lehelt rá,
hogy még inkább lángba borítsa. – Tudod, mit
kellene akarnod, és azt is, miről szoktál ábrándozni
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a sötétben. Hát most választanod kell. Előre
figyelmeztettelek, hogy jössz eggyel, de ezt akkor
sem akarhatom egyedül én. Tudnod kell, mit
vállalsz, mert szívtelen gazfickó vagyok, ez nem is
kérdés. Ez az ára annak, hogy megmentettelek téged
és a kutyádat. Neked kell megkérned, ha úgy érzed,
képes vagy belevetni magad az ismeretlenbe.

Arilyn harcolt az ép értelméért, de az a
boszorkányos száj csak incselkedett vele, az állát
becézgette, nyakának kiszolgáltatott ívét
harapdálta, és az őrületbe kergette.

– Mit kell kérnem? – Végre sikerült
megformálnia a szavakat. Ahogy a fogak érzékien a
fülcimpájába mélyedtek, reszketés szaladt végig
rajta.

– Istenem, milyen érzékeny az egész tested! Fel
tudnálak falni.

– Olyan finom az illatod… – motyogta. Magába
akarta inni a fa és a pézsma fenséges aromáját,
verítékének és férfiasságának esszenciáját.

Halk, érdes nevetés csiklandozta a fülét. A férfi
erekciója a combja közé ékelődve kísértette, hogy
nagyon-nagyon rossz kislány legyen.

– Nem foglak kényszeríteni, hogy aztán reggel
mindennek elmondj. Ha készen állsz elrugaszkodni,
és megragadni a pillanatot, ha már nem agyalsz
azon, mi lesz holnap, és mennyire illek a terveidbe,
kérj meg. Kérd, hogy tegyelek a magamévá.

– Nem megy. – Megrémítette, hogy úgy
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könyörögjön ezért, mint valami kegyért – hogy
ennyire megalázkodjon valaki előtt, aki nem a
pasija, de még csak nem is a barátja.
Mozdulatlanná dermedt. Halálra vált.

– Dehogynem. Ez az ára. – A férfi megnyalta a
pontot a válla és a nyaka találkozásánál, mire a
lány hangosan feljajdult.

– Honnét tudod, hogy nem hazudok?
– Ó, tudom én, hogy őszinte vagy. Ma is

megmondtad az igazat, pedig nagyon nem akartad.
Bízom benned. És olvasok a gondolataidban.

Életében nem hallott ilyen hibbant alkuról. Jól
ellesz enélkül is, csak tartania kell a három lépést.
Majd beletemetkezik a munkába, s miután vége a
tréningnek, soha többé nem kell találkozniuk. Nem,
ő aztán sosem fog rimánkodni egy férfinak, hogy
feküdjön le vele, amikor pontosan tudja, hogy
egyedül ez érdekli belőle. Nem szexel pusztán a
szex kedvéért. Az csak üres és céltalan
időpocsékolás.

Nem igaz?
Tiltakozásra nyitotta száját, de a férfi

lepecsételte egy mélyen felkavaró csókkal, ami
kiszipolyozott belőle minden erőt. Megadta magát a
hozzáértő ölelésnek, sőt lábujjhegyre emelkedve
még többet követelt. Kiszolgáltatta magát minden
érzéki nyelvcsapásnak, míg a férfi végül lassan
elhúzódott.

Hosszú időn át zihálva meredtek egymásra. A
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férfi hüvelykje az alsó ajkának feszült, végigsiklott
érzékeny húsán, majd visszavonult.

– Nem ment könnyen az a kitárulkozás. A
házasságom eleinte jó volt, de mindketten félvállról
vettük, így amikor jöttek a nehézségek, harc nélkül
feladtuk. Túl sokat és túl keményen dolgoztam, más
nem is érdekelt, amíg egy este arra tértem haza,
hogy a társammal hetyeg. Akkor valami meghalt
bennem. Nem hiszem, hogy valaha is feltámad. –
Arilyn mohón itta magába minden szavát, a vad
arcon átsuhanó minden kifejezést. – Megvetek
minden hazugságot és csalást. Még mindig a
munkába temetkezem, és semmit se tudok a
kapcsolatokról, de téged sosem akarnálak bántani.
És nagyon kívánlak, Arilyn Meadows. Mindennél
jobban. – Elfordult, és az ajtó felé indult. – De
legközelebb akkor is meg kell kérned. Találkozunk
a csoportban.

Távozott.
Arilyn reszkető ujjaival a szájához kapott.

Megváltoztak a játékszabályok, és nem tudta, mihez
kezdjen ezzel.
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tizenegy

ARILYN A TÜKÖRBE NÉZETT.
Nem. Ezt már nem.
Nem nézhet ki így, mint egy… egy… ribi. Oké, dögös
ribi, de akkor is. Megfordult, hogy vessen egy
pillantást a hátsójára, és elismerően megcsodálja,
ahogy az anyag kiemeli a vonalait. Hm, ezt tényleg
kár lenne elrejteni a világ elől. Már az is vétek,
hogy így parlagon hever.

Bezzeg Stone Petty tudna mit kezdeni vele.
Nem. Róla szó sem lehet. Főleg egy csajos estén.
Vett egy nagy levegőt, és arra gondolt, hogy még

átöltözhet, de rádöbbent, hogy Kennedy úgysem
engedné. Visszakergetné, és türelmesen megvárná,
amíg kiválaszt egy megfelelő öltözéket. Akkor már
azt is megteheti, hogy kihúzza magát, és próbál jó
képet vágni ehhez.

A fekete miniszoknya alig ért a combja közepéig,
a csizma bezzeg elfedte a lábszárát, és hegyes,
kopogó sarokban végződött, amitől csak még
magasabbnak tűnt. A begombolós blúz sem tette
visszafogottabbá a küllemét, miután a gombok csak
valahol félúton kezdődtek, így ami szerény kis
dekoltázsa volt, azt mind közszemlére tette. A
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rosszlányos fekete bőrdzseki csak feltette az i-re a
pontot.

Hunyorogva nézte az arcát. Miután
meggyőződött róla, hogy Kennedy
sminkkészletének gyártása során nem kísérleteztek
állatokon, beadta a derekát, és feltett egy vékony
réteget. A festék elsötétítette aranyszőke pilláit, a
pír kiemelte arcformáját, a vörös ajakrúzs
egyszerre hangsúlyozta sápadt bőrét és zöld szemét.
Egész dögösen festett.

A haját szabadon hagyta, bár Kennedy
nyomására hullámosra szárította. A tömött fürtök a
vállára omlottak, és eltakarták a fél szemét.
Tényleg ellenállhatatlannak tűnt.

Talán mégsem olyan szörnyű. Már ha nem
bicsaklik ki a lába ebben a csizmában.

Hangos dudálás hallatszott az utcáról. Felkapta
a kis ridiküljét, és az ajtóhoz lépett. Hosszú, fehér
limó állt a padkánál, sötétített ablakai mögül
önfeledten boldog barátnői integettek. Oké…
tényleg ezt akarja?

Izgatott bizsergés szaladt végig a gerincén. Ma
este talán elengedi magát. Csókolózik egy
vadidegen sráccal. Férfival, javította ki magát. Igen,
valamelyik félreeső, sötét sarokban csókolózik egy
dögös, szexi pasival – az talán majd kiveri a fejéből
Stone Pettyt. Szüksége van egy kis kikapcsolódásra,
hogy új megvilágításban lássa a dolgokat. Minden
szempontból rossz, ha összeszűri a levet azzal a
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fickóval. Ha máshoz is ilyen gátlástalanul tud
vonzódni, az csak azt bizonyítja, hogy csúcsra
járnak a hormonjai, és az egésznek semmi köze
Stone-hoz.

Nagyon reméli, hogy így van.
Odatipegett a limuzinhoz, és beült. A parfüm,

alkohol és nőiesség illata összesűrűsödött a
levegőben. Kate, Kennedy és Genevieve is a
legjobbat hozta ki magából, így már nem is érezte
magát olyan kínosan. Mindenki kurta szoknyát
vagy ruhát húzott, szupermagas sarokkal és
szuperdögös dzsekivel – Kate sógornője, Jane
egyenesen rakott miniszoknyát viselt combközépig
érő csizmával. Megismerkedett három idegen
nővel, akikkel Kate Slade irodájában találkozott,
azután már tovább is suhantak Verily utcáin, vad
tombolásuk színhelye felé.

Szabadon folyt a pezsgő és a pletyka,
kapcsolatok szövődtek azon a primitíven egyszerű
módon, ahogyan csak a nők barátkoznak. Miután
megvacsoráztak a híres Lucky Chengben,
visszasorjáztak a kocsiba, és bejárták a felkapott
helyeket, hogy egy melegbárban lyukadjanak ki,
ahol úgy táncoltak, mintha senki se látná őket. Mint
ahogy nem is látta.

Végül visszatértek a Bögrébe, ahol a hátsó
terembe vezették őket. Arilyn félig piásan, de végre
ellazultan és „minden mindegy” hangulatban várta
az est fénypontját.

266



A sztrippert.
Kate megbotlott, és kilötykölte az itala felét,

majd panaszosan felnyögött.
– Segítened kell, A. Nem akarom, hogy egy pucér

pasi összetaperoljon, de Kennedynek hiába
beszélek. Te vagy köztünk az egyetlen facér, neked
kell a szárnysegédemnek lenned.

Arilyn csuklott egyet. Iszonyú jólesett ez a cosmo
így, extra gyümölcsösen. Könnyűnek érezte magát.
Mikor is csípett be utoljára? Túlságosan régen.

– Leszek a szárnysegédnőd. Mit kell tennem?
Kate a helyiség közepére állított szék felé

mutatott.
– Kihallgattam őket. Bejön a zsaru, és úgy tesz,

mintha túl zajosak lennénk, azután odarángat
ahhoz a székhez, hogy a képembe lóbálja, meg
minden.

– Jó terv. Kennedyre vall.
Barátnője bosszús pillantást vetett rá, de ahogy

szürcsölve beleivott a koktéljába, már nem tűnt
olyan fenyegetőnek.

– Fel kell áldoznod magad értem. Amint a fickó
belép, te veszed át a helyemet.

Újabb csuklás.
– Nem is hasonlítok rád…
– Tudom! Majd elbújok a sarokban, te meg

önként odalépsz a székhez, és felkínálkozol.
Mindenki piás, nem fog feltűnni. Úgyis csak az
izgatja őket, hogy a fickó ledobja a ruháját.
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– Ja. Tényleg, mitől lettünk ilyen sokan?
Kate hunyorogva körülnézett.
– Azt hiszem, Janetet és Evelynt a melegbárban

szedtük fel. A többiekről lövésem sincs. Biztos a
pucér pasi miatt jöttek. Szóval, megteszed?

Megteszi? Bármely más napon csípőből rávágná,
hogy „a nagy francokat”, de ma este ő is izgatottan
várja a dögös kamu zsarut, aki nem akar tőle
semmit, csak hogy legeltesse rajta a szemét. Mi baj
lehet? Legalább addig se gondol arra az igazi
zsarura, akinek még gondolatban se mondja ki a
nevét.

– Oké, csináljuk.
Kate cuppanós csókot nyomott az arcára.
– Kösz, bébi. Ja, ezekre is szükséged lesz. – Egy

marék pénzt nyomott a kezébe.
Szuper! Végre esélye lesz egydollárosokat

dugdosni egy pasi tangájába. Megölelte Kate-et.
– Imádom ezt a bulit! – lelkendezett.
Kate viszonozta az ölelését.
– Én is. És téged is. – Koccintásra emelte poharát.

– Öri barik!
Összekoccant a poharuk, és a fele italuk

kiloccsant. Ahogy összenéztek, nevetésben törtek ki.
– Még egy kört, csapos! – kurjantotta Kate.
Arilyn fel-felhorkanva nevetett.
Micsoda buli!

– EGY ÚJABB FERGETEGES ESTE Verilyben. Mit is
keresünk itt, Devine?
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Már napokkal korábban lejárt a felfüggesztése,
és nem győzte kivárni, hogy végre történjen valami.
Nem mintha errefelé olyan sok minden történne.
Már a szolgálat vége felé járnak, és az éjszaka
eseménytelenül telt. Ennek örülnie kellene –
Bronxban sosem volt ilyen gondja. Ott hétköznapi
rutinnak számítottak a razziák, megállás nélkül
háborúztak a bandák, virágzott a bűnözés. Egy kis
nyugalomra vágyott, de néha, amikor az éjszaka
közepén céltalanul cirkált a kisváros néptelen
utcáin, kezdte úgy érezni, hogy elkapkodta a
döntést.

Nem mintha lett volna választása. A lövöldözés
és utóhatásai nyomán nem tehetett mást, át kellett
kérnie magát. Újra belegondolt, mennyivel
másképp alakult volna az élete, ha egy évvel ezelőtt
Devine van vele azon a helyszínen. Csak hát nem
volt, az élete pedig atomjaira hullott szét. Ezzel
nincs mit kezdeni.

A társa rápillantott.
– Itt jók a nyugdíjazási esélyeid. Senki sem fog

lepuffantani. Mesés karmád lehet a következő
életedben.

Stone a szemét forgatta.
– Tisztára úgy beszélsz, mint Arilyn. Adott egy

ametisztet, hogy ne kívánjam annyira a bagót. A
minap meg azt a „Nama Siva” szarságot kellett
kántálnunk.

– Om Nama Sivaja.
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Stone egy pillanatra elhallgatott.
– Oké, most már kezdek aggódni.
Devine megvonta a vállát.
– Hétköznapi módszer arra, hogy kapcsolatba

kerülj a benned lakozó magasabb rendű lénnyel.
Egy könyvben olvastam.

– Totál elmebaj.
– Te talán nem vagy az? Több bajod van, mint

ahány lap a telefonkönyvben. Ő legalább próbál
tenni valamit, hogy jobb hely legyen a világ.

Igaz. Tényleg jobbá akarja tenni a világot. Nem
tudta kiverni fejéből az utolsó találkozásukat,
amikor Arilyn beismerte az érzéseit. Ahhoz tényleg
tökösnek kellett lenni. Persze ha valaha is próbát
tennének egy kapcsolattal, rá is úgy tekintene, mint
egy jótékonysági projektre.

– Ha te mondod…
– És működik az ametiszt?
– Nem hinném. A tapasz inkább. – Oké,

kevesebbszer tör rá a roham, amióta viseli a
kristályt, de ez csak véletlen egybeesés. A kövek
nem csinálnak semmit, csak vannak. Persze azért
rendes tőle. A legtöbb embert egyáltalán sem
izgatja, dohányzik-e, vagy sem. Nem maradt senki,
aki törődne vele.

A gyászos gondolat kiborította, ezért próbálta a
lehető legmélyebbre temetni.

Vezetés közben magán érezte Devine szúrós
tekintetét.
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– Megcsókoltad, igaz?
Stone összerezzent.
– Ja. Életemben nem csináltam nagyobb

baromságot.
Társa ugatva felnevetett.
– Honnét tudod? Miért nem várod ki a végét?

Miért kell mindent az első pillanattól kudarcra
ítélned?

– Te vagy az új rendőrségi pszichomókus? –
gúnyolódott. – Csókolóztunk, jólesett, de attól még
olyan, mint az időzített bomba. Valahogy meg
kellene értetnem vele, hogy ha történik is valami,
az csak testi kapcsolat lesz.

– Miért érzem úgy, hogy inkább te vagy az
időzített bomba, Petty?

– Pofa be, Devine. Nem tudsz te lószart se.
Barátja még harsányabban nevetett.
– Azért még mindig rajtad van az a kristály,

igaz?
Nem felelt neki. A kis mocsok.
A rádió sercegve életre kelt.
– Negyvenegyes kocsi. Dulakodás a Bögre

Bárban, a Fő utca 120.-ban.
Devine kézbe vette a mikrofont.
– Úton vagyunk.
– Vége.
Stone vetett egy pillantást a társára, majd

elvigyorodott.
– Kocsmai bunyó, haver!
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Devine lázasan intett.
– Taposs bele, vagy erről is lemaradunk. Hadd

szóljon az a sziréna!
Stone felpöckölte a villogót. Percek alatt a

helyszínre értek, ahol próbálták leplezni
mohóságukat, és felvették az intézkedő hatóság
pókerarcát. Stone körülnézett, kutatta az árulkodó
jeleket – törött üvegeket, kiabálást, lökdösődést –, de
nem látott mást, csak a bokszokat és a fából ácsolt
bárpultot, a dartstáblákat és az ötletszerűen
felállított asztalokat. A hely zsúfolásig telt, de
rendbontásnak semmi jelét nem tapasztalta.

A pulthoz lépett, hogy odaintse a csapost.
– Kaptunk egy bejelentést, miszerint verekedés

tört ki.
A csapos bólintott, azzal a helyiség túlsó végébe

mutatott.
– Ja, az a két részeg kapott össze valami csajon.

Nem azért fizetnek, hogy rendet tartsak, ember.
Rohadtul kéne ide egy kidobó.

Devine bólintott.
– Intézkedünk.
Közelebb léptek. A parázs vita két férfi közt

robbant ki, akik már szebb napokat is láttak, noha
nem különbözhettek volna jobban. Egyikük, egy
petyhüdt arcú fickó, jókora sörhasat növesztett, míg
csontsovány ellenfele szarukeretes szemüvegével
vidéki tanítóra emlékeztetett. Mindkettő hangja
egyre magasabbra szökött.
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– Én láttam meg először! – kiáltozta a tésztaképű.
– El is jött volna velem, ha nem kezded el szédíteni!

A vidéki tanító szó szerint fröcsögött.
– Már meghívtam egy körre, amikor

odapofátlankodtál! Sínen lettem volna, ha nem
riasztod el!

– Baszd meg! – bődült el a tésztaképű. – Sose
ment volna el egy ilyen csontkollekcióval,
kukkeres!

– Kukkeres? Hol vagyunk, a dedóban? Inkább
guríts le még egy hordó sört, hájpacni!

Stone és Devine kaján pillantást váltott. Ilyen,
amikor két puhapöcs randalírozik. Nem úgy tűnt,
mintha sürgősen közbe kellene lépniük. Stone
elkínzott sóhajjal közelebb lépett.

– Uraim. Megkérem önöket, hogy vegyenek
vissza a hangerőből, és hagyják el a helyiséget.

– Na, jól nézünk ki, itt a felmentő sereg –
vicsorgott a tésztaképű. – Tartóztassák le ezt a
szarfaszút. Már az is bűn, ahogy kinéz.

A vidéki tanító szeme résnyire szűkült.
– Inkább őt vigyék be közveszélyes hülyeségért!
Devine összepréselt ajakkal próbálta

visszafojtani a röhögést.
– Kérem, jöjjenek velem. Szívjunk egy kis friss

levegőt, mielőtt eldurvulna a helyzet.
Stone nézte, ahogyan a társa kiterelte a páratlan

párost. Hát, ebből se lesz pihentető kocsmai bunyó.
Már sarkon fordult volna, hogy kövesse őket,
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amikor olyan éles sikoltozás hallatszott, hogy
mindenki felkapta a fejét. A zártkörű
rendezvényekre használt belső teremben zajlott az
élet. Bömbölt a zene, egy-egy villanásra a
miniszoknyák, hullámos hajkoronák és kopogó
cipősarkak látványát is elkapta. Csupa nő.

Leánybúcsú.
Mosoly játszott a szája sarkában. A zenebona

alapján hónapok óta nem volt itt ilyen fergeteges
buli. Mi lenne, ha kicsit körülnézne azzal az
ürüggyel, hogy ideje visszavenni a hangerőből?
Nem akar ünneprontó lenni, de azért jó lenne látni,
miért sikongatnak ennyire.

Alig érte el az ajtót, aranyos kis barnaság
toppant elé ijesztően magas sarkakon. Kék szeme
valósággal szikrázott, ahogy magasba emelte
neonzöld koktélját.

– Beküldöm, amint megjön! – kiáltott vissza a
válla felett, mire önfeledt kuncogás hallatszott. –
Készítsétek be a zenét… Ó!

Ahogy a lány nekiütközött a mellkasának, el
kellett kapnia.

– Stone járőr! Hát maga az!
Stone a homlokát ráncolta, aztán ráeszmélt, hogy

azt a Genevieve MacKenzie-t tartja a karjában,
akivel a nyár folyamán találkozott, s akit nyomban
megkedvelt. Örült, hogy megszabadult a seggfej
vőlegényétől, aki többször is zaklatta.
Elmosolyodott.
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– Dr. MacKenzie. Részemről az öröm. – Felvonta
a szemöldökét. – Maguk csinálják ezt a ricsajt?

A lány felnevetett, ahogy visszanyerte
egyensúlyát.

– A barátnőm, Kate leánybúcsúja. Csajos este,
tudja.

– Értem. Ugye nem fognak ilyen állapotban a
volánhoz ülni?

A lány megrázta a fejét.
– Van saját limónk. – Elhallgatott, és számító

pillantást vetett rá. – Tudja, Arilyn is bent van.
– Arilyn? – A szíve kihagyott egy ütemet. Vetett

egy pillantást az ajtó felé, közben próbált lazának
tűnni. – Az jó.

Gen lustán elmosolyodott.
– Mesélt magáról. Úgy tudom, szeretne mondani

magának valamit. Valami fontosat. Mit gondol, mi
lehet?

A vére egyszeriben lávaként kezdett fortyogni,
míg a farka sziklakeményen ágaskodott. Ez most
komoly? Arilyn készen áll megkérni, hogy fektesse
le – úgy, ahogy ő szeretné? Mindent elmondott
Genevieve-nek? Ki hitte volna, hogy ekkora
pletykafészek!

– Csodálom, hogy egy ilyen intim dolgot
megosztott magával.

A lány ajka még szélesebb mosolyra húzódott.
– Mi, csajok már csak ilyenek vagyunk.

Szerintem nagyon örülne, ha bemenne hozzá.
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Most már nemcsak begerjedt, de össze is
zavarodott.

– Ö… nem szívesen kavarnék be egy csajos
buliba…

– Dehogy, szerintem nagyon örülne magának.
Őszintén. Menjen csak.

Topogott. Talán tényleg ezt kellene tennie. Gen
nem biztatná, ha Arilyn látni sem akarná. Néhány
perc mit árthat?

– Oké, csak szólok a társamnak. Mindjárt jövök.
Kidugta fejét az ajtón. Devine időközben

hátraültette a két piást, és most egykedvű arccal
támaszkodott a kocsinak.

– Történt valami?
– Ja, egymásnak estek, de láttad volna! A földön

hemperegtek, mint két begőzölt kiscsaj. Beviszem
őket, a rács mögött majd szépen kialusszák
magukat.

Basszus, és ő kihagyta!
– Figyelj, beszélnem kell valakivel. Úgyis vége a

szolgálatnak, menj csak be az őrsre, én majd
szerzek valami fuvart.

– Biztos? Nem akarsz osztozni a dicsőségen?
– Menj csak, majd fogok egy taxit. Talán iszom is

egyet.
– Oké, akkor holnap.
Amint visszatért a bárba, Genevieve karon fogta,

és befelé terelte.
– Menjen már! Olyan izgatott lesz, hogy
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találkoznak!
A lány lelkesedése kezdett átragadni rá. Amint

az ajtó becsapódott mögötte, körülnézett, és a
tekintetével Arilynt kereste, hogy félrevonja egy
meghitt kis társalgásra.

Ehelyett egy darázsfészekben találta magát.
Mindenfelől nők vették körül. Rengeteg spicces

nő, akik olyan mohó éhséggel vizslatták, hogy
beleborzongott. A csapat sikítozni és tapsikolni
kezdett, mintha a felbukkanása lenne az est
fénypontja. Mi a nyavalya van itt?

– Megjött! – rikoltotta egy magas szőke. –
Mindjárt előveszi a gumibotját!

Mi van?
A kör közepén egyetlen szék állt. Hirtelen a füle

is belesajdult a hangfalakból áradó zenébe. Ez
tényleg a „You Can Leave Your Hat On”? Az a
vetkőzős nóta?

– Mutasd magad, bébi!
– Rossz kislány voltam, tartóztass le!
Egy barna lány kuncogva kacsintott rá.
– Halálos fegyver van nálam, biztos úr –

incselkedett vele. – Nem akar megmotozni? – Te jó
ég, tényleg marokra fogja, és felé kínálja a mellét?

Lassan kezdett derengeni. Egy falka részeg csaj
veszi körül, akik mind azt hiszik, hogy
zsarujelmezes chippendale fiú. Nem tudta, sírjon-e
vagy nevessen. Szóra nyitotta száját, és próbálta
tisztázni magát, ám ekkor egy feltűnően csinos nő
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megcsóválta a fejét, mintha bosszantaná a
töketlensége, odasietett hozzá, és megragadta a
kezét.

Mosolya a nagy fehér cápát juttatta eszébe.
– Jó pénzt fizettem, hapsikám – sziszegte a nő –,

úgyhogy ne csak ácsorogjon itt. Adja elő magát, ne
féljen, nem harapunk.

– Van nálam kenőpénz! – sikított fel egy
barnaság. – Jöjjön, vegye el!

Ez nem lehet. Ez nem történhet meg.
– Azt hiszem, tévedésben van, hölgyem. Én nem

sztriptíztáncos vagyok, hanem rendőr.
A szőke nő a szemét forgatta.
– Oké, oké, felőlem lehet rendőr, csak vetkőzzön

le, lóbálja meg a lompost, és tartóztasson le valakit.
Megígérem, hogy extra borravalót kap. Ja, az ott a
menyasszony, a sarokban. – Egy feketébe öltözött
szőkeségre mutatott, aki ijedt arccal bujkált két
barátnője mögött.

– Nem úgy néz ki, mintha érdekelné a dolog –
jegyezte meg Stone. – Talán mégsem volt olyan jó
ötlet sztrippert hívni.

A nő bosszús pillantást vetett rá konyakszínű
szemével.

– Mindenki szereti a sztrippereket. Hé, tényleg
sajnálom, hogy pont most tört magára a félénkségi
roham, de megígérem, hogy nem élünk vissza a
helyzettel. Csak dobjon le néhány göncöt, riszálja
egy kicsit a seggét, és tegyen minket boldoggá, oké?
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– Már készült megmondani neki, hogy előbb fagy be
pokol, mint hogy nekiálljon vetkőzni, de a nő
türelmetlenül összecsapta a tenyerét. – Oké,
hölgyeim, megjött a mi dögös zsarunk. Hé, Kate,
vonszold ide a segged!

A közönség rikoltozott, fütyült, és a lábával
dobolt. Bankjegyek emelkedtek a levegőbe. A
spicces vendégek érzékien ringatóztak a zene
ütemére, miközben csak arra vártak, hogy levesse a
ruháját.

– Segítség, Arilyn! – sikoltott fel Kate.
S akkor meglátta.
A nő elindult felé, utat tört a kurjongató

tömegben, és megállt közvetlenül a szék előtt.
Szent. Ég.
Véget nem érő combok, tűsarkú csizmában

végződő lábak. Felnyögött, és a látását elfelhőzte a
kép, amelyen ugyanezek a lábak a csípőjére
fonódnak, míg ő mélyen közéjük hatol. A nő ajka
tökéletes O-ra kerekedett a döbbenettől, míg a
tengerzöld szempár elhomályosult, és a távolba
révedt. Láthatóan becsípett, sőt a legjobb úton járt a
részegség felé. Magasba emelte neonzöld italát– egy
ugyanolyan almatinit, amilyet Genevieve kezében
látott –, miközben a legparányibb és legizgatóbb
szerelést viselte, amit valaha látott.

Amint foglyul ejtette a tekintetét, nem
menekülhetett. A szinte végig kigombolt felső látni
engedte a dekoltázs tekintélyes részét, és a

279



rosszlányos bőrdzseki csak még izgatóbbá tette a
látványt. Még a haját is másként hordta: a hosszú
fürtök lágy hullámokat vetve omlottak a szemébe, a
vállára, le egészen a csípőjéig.

Smink nélkül és hétköznapi ruhában is
gyönyörűnek látta, de most? Mintha Évát, Szép
Helénát és Kim Kardashiant gyúrták volna össze
egyetlen, mindenkinél izgalmasabb teremtménnyé.

Egész megjelenéséből áradt a zabolátlan
nemiség – a vörösre festett ajkától és igéző
pillantásától egészen a tűhegyes sarkakig.
Organikus szövetet mutatóba se látott. A látványtól
vér szökött a fejébe, a teste pattanásig feszült.

Már a tömeg zajongását és sürgetését se hallotta,
csak tehetetlenül, megigézetten és sziklakeményen
meredt rá.

A nő az alsó ajkát harapdálta. Apró kis
nyögésekkel fújta ki a levegőt, és amikor végül
megszólalt, hangja olyan rekedten tört elő, mintha
egész éjjel az ő nevét sikoltozta volna az ágyban.

– Te meg mit keresel itt?
– Gen mondta, hogy beszélni akarsz velem.
A nő hunyorogva nézte.
– Én nem! Azt sem tudtam, hogy itt vagy.
– Akkor csúnyán felültetett. Most meg azt hiszik,

sztriptíztáncos vagyok.
A nő kuncogni kezdett. A hang a fülét cirógatta.
– Kennedy felbérelt egy kamu zsarut. – Arilyn

nagyot csuklott. – Kate beijedt, és könyörgött, hogy
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ugorjak be helyette. – Kihúzta magát. – Én vagyok a
szárnysegédnője – közölte büszkén.

Átkozottul imádnivalónak találta.
– Szóval a barátnőd helyett neked fogok

vetkőzni?
A nő olyan parázs tekintettel mérte végig, mint

egy éhes nőstény oroszlán.
– Nagyon remélem.
Sajgott az egész teste. A fél veséjét odaadta volna

azért, hogy megérinthesse.
– Ilyen egy igaz barát. Szinte bánom, hogy nem

vagyok sztriptíztáncos.
A nő nyelve elősiklott, és végigkígyózott nedves

alsó ajkán. Ahogy izzó szeme leplezetlen
mohósággal végigfutott az egyenruháján, Stone
farka felsírt kínjában.

– Hát, külsőre nagyon annak tűnsz…
Közelebb lépett hozzá.
– Úgy gondolod?
– Úgy bizony.
A többiek bosszúsan kiáltoztak és könyörögtek,

hogy végre csináljon valamit. A feltűnően csinos
szőkéből simán kinézte, hogy leszaggatja róla a
ruhát, ha ő nem teszi meg. Mégsem érdekelte más,
csak aki előtte állt – aki napi szinten gyötörte a
testét és az elméjét.

– Mit kellene tennem?
Arilyn kinyújtotta a kezét, végigsimított az

arcán, és közelebb vonta. Lélegzete forrón csapott a
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fülébe.
– Vetkőzz.
Stone felmordult, készen rá, hogy felkapja, a

vállára vesse, és elhurcolja az ágyába. Oké, ennyire
felbátorodott az alkoholtól és a barátnői
jelenlététől? Játszadozni akar? Van fogalma róla,
kit hív ki maga ellen?

– Vigyázz, mit kívánsz, kiscica – figyelmeztette. –
Nagy szívás, amikor a karma visszanyal.

A nő nem átallt a fülébe harapni, sőt nyalni.
Amikor elcsigázottan felnyögött, egy lépésnyit
hátrált. Mosolyogva.

– Te is olyan vagy, mint a többi pasi? Csak a szád
jár?

Nem vesztegette tovább az időt. A nő
felsikkantott, ahogy a vállára vetette, és
határozottan megmarkolta a hátsóját, mielőtt
ledobta a székre.

A többiek lelkesen biztatták. Elzárta előle a
menekülési útvonalat, s ahogy megállt felette,
dagadozó erekciója egy vonalba került a szemével.
A zene érzéki üteme felerősödött a fülében,
miközben eldöntötte, hogy egy életre megleckézteti.

Vetkőzni kezdett.
ARILYN KEZDETT KOMOLYAN berúgni, de így is

ráeszmélt, hogy a férfi leleplezte a blöffjét, és most
emeli a tétet.

Miközben egy két lábon járó, beszélő szexisten.
Mintha mágnesként vonzotta volna a testét,

282



máris ellágyult és cseppfolyóssá vált, mintha
ösztönösen megadná magát az ellenállhatatlan
erőnek. Az a füstösen sötét szempár bizsergetően
rossz dolgokat követelt tőle, míg végül másra se
vágyott, csak hogy engedelmeskedjen. A feltúrt,
csapzott fekete hajfürtök kihangsúlyozták a
gránitba vésett vonásokat, a szexi kecskeszakállat, a
telt ajkat. Stone egész aurája lüktetett a primitív
férfiösztöntől.

Az egyenruhája pedig mindennél szédítőbb
távlatokat nyitott meg előtte.

Sötétkék hosszú ujjú inget és bélelt mellényt
viselt, a szíve felett a szövetbe hímzett nevével.
Sportdzsekiben és farmerban is épp elég
félelmetesnek tűnt, de a csípőjét övező derékszíjtól
és az azon függő kellékektől a lélegzete is elállt.
Megőrült azért, hogy megérinthesse. Ahogy felmérte
a pisztolytáskát, az oldalán függő bilincset és a
rövid, rugalmas botot, mintha a szeme láttára kelt
volna életre egy erotikus fantázia. A feszes anyag
kirajzolt minden feszülő izomcsoportot, miközben a
dagadozó mellkas próbára tette az anyag
szakítószilárdságát. Stone Petty drága ajándéknak
tűnt, amit bárki szíves örömest kicsomagolna.

Ahogy fölé tornyosult, egy pillanatra sem vette
le róla a tekintetét. Miközben tovább lüktetett a
zene, ujjai megtorpantak ingének legfelső gombján,
csak lassan köröztek, és csigázták a közönséget,
mielőtt egyetlen villámgyors mozdulattal
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felpattintották.
Arilynnek a gyomra is tótágast állt.
A férfi megismételte a mozdulatsort a második

gombnál, miközben már azzal őrületbe kergetett
mindenkit, hogy esze ágában sem volt követni a
zene ütemét. Bankjegyek repkedtek a levegőben,
ahol ott lüktetett a kántálás: „Vedd le! Vedd le!”, de
ő ügyet sem vetett a többiekre. Minden figyelmét
egyedül neki szentelte.

Arilyn életében nem látott ennél érzékibb
dolgot.

A zsúfolt terem közepén csakis neki vetkőzött. A
ruha résein át kivillant a csupasz bőre, hogy futó
pillanatokra elkapja barnaságát, az élesen metszett
mellkas szőrszálainak feketéjét. Tekintete mohón
leste az izgató kis részleteket, mígnem az utolsó
gomb is kinyílt, hogy fájdalmasan gyors betekintést
kínáljon.

Máris azon tűnődött, milyen lehet az íze –
milyen érzés lenne, ha nyelvével végigszaladna
azokon a kemény kis bordákon, egyre lejjebb és
lejjebb, amíg…

– Akarod, hogy szétnyissam az ingemet, Arilyn?
– A kérdés parancsként harsant a fülébe, még a
fülsiketítő zajban is olyan tisztán hallotta, mintha
kettesben lettek volna egy besötétített szobában.
Reszketni kezdett a teste, míg ujjai görcsösen
feszültek a pohár szárán. Ó, nagyon is akarja. Rossz,
mocskos, csodálatos dolgokra vágyik. Ha akarna,
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sem tudna ellenállni a késztetésnek.
– Igen.
A férfi elhúzta a száját. Sötét szeme olyan erővel

szegezte a székhez, ahogyan még az övén függő
bilincsek se tudták volna, miközben lassan
szétnyitotta az ingét.

A nők teljesen bevadultak.
– Még, még, még!
Arilynnek kiszáradt a torka. Viszkettek az ujjai,

hogy végigsimítson a fenségesen széles mellkason,
és megérintsen minden finoman metszett izmot,
érezze azt az erőt minden mozdulatában, fülében
hallja szaggatott lélegzését, tenyerével tapintsa
szívének lüktetését. Semmire sem vágyott úgy, mint
megsimogatni és a bőrén érezni a férfit, amíg elő
nem csal belőle egy kéjes morgást. Ehelyett belőle
tört fel az elhaló nyögés.

– Többet akarnak – hallotta a férfit. – Te is többet
akarsz?

Megnyalta ajkát.
– Igen.
A férfi kinyúlt felé, megragadta a kezét, és a

mellkasához nyomta.
– Akkor vedd el, amit akarsz.
Arilyn tudta, hogy egy zsúfolt terem közepén ül,

ahol mindenki fizetett sztrippernek hiszi a férfit, de
már ez sem érdekelte. Szó szerint ez volt a
legőrültebb dolog, amit valaha csinált, mégsem
tudott leállni – ujjai nekifeszültek a sziklakemény
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izomfalnak, és lágyan cirógatták a férfit, aki
összeszorított foggal felnyögött, de mozdulatlan
maradt. Új szám kezdődött, Prince-től a „Get Off”,
azután Arilyn csak azt hallotta, hogy a nevét
kántálták, és arra biztatták, hogy mindent
rángasson le róla.

Reszketve tapintotta ki a hasizmok áttörhetetlen
falát, miközben ujjai lesiklottak a bőröv csatjára. Itt
megtorpant. Összeakadt a tekintetük.

– Ne – elcsuklott a hangja. A férfi testéből
hullámokban lüktetett felé a hőség. – Ne itt.

– Magadnak akarsz mindent?
A nyers kérdés igazmondásra késztette.

Logikusan nézve nem különbözhettek volna jobban,
de a teste fittyet hányt a logikára. A hamisítatlan
birtoklási vágy készületlenül érte, mégis azt akarta,
hogy a férfi hozzá tartozzon. Nem akarta, hogy egy
falka kiéhezett tyúk legeltesse rajta a szemét és a
kezét.

– Nem akarom, hogy bárki más hozzád érjen.
A férfi elmormolt egy szitkot.
– Helyes. Én se akarom, hogy bárki más hozzád

érjen.
Kapkodva begombolta az ingét. A tömeg zajos

nemtetszésének adott hangot.
Stone pedig késlekedés nélkül kiemelte a

székből, felrántotta magához, és mohón
megcsókolta.

Arilyn elveszett. Nem érdekelte, hogy mindenki
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őket nézi, csak átkarolta a férfi nyakát, és azzal az
éhséggel viszonozta a csókot, amelyet nem
leplezhetett többé. A hurrogás átadta helyét a
füttyöknek és biztatásnak, miközben bankjegyek
záporoztak rájuk.

– Tűnjünk el innét – mormolta a férfi az ajka
közé.

– Igen…
Stone megragadta a kezét, és kirángatta az ajtón.

Gen céklavörös arccal tért ki az útjukból.
– Hé! Ez azt jelenti, hogy egymásra találtatok?
Stone fagyos pillantást vetett rá.
– Ezért még számolunk.
A lány nyelt egyet.
– Én csak segíteni akartam…
– Ne higgye, hogy ennyivel megússza. Most

hazaviszem Arilynt. – Gen vetett egy ijedt pillantást
a barátnőjére, és csak akkor lazult el, amikor Arilyn
bólintott.

Hirtelen egy rendőruniformist viselő sapkás,
gumibotos, bilincses fickó állta el az útjukat.

– Erre van a leánybúcsú? – kérdezte, és felszökött
a szemöldöke. – Hé, azt nem mondták, hogy duóban
nyomjuk. Bocs, haver, de a borravalón nem
osztozkodom.

Stone hüvelykujjával az ajtó felé bökött.
– Már bemelegítettem őket.
A férfi nem késlekedett tovább, csak kiterelte

Arilynt az ajtón, egyenest a sarkon álló egyik
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taxihoz, amely a bárból kitámolygó részegekre
várt. Pattogó hangon bemondta a címet. A rövid
autóút alatt egy szót sem szóltak. Miután kifizette a
taxit, a férfi felkísérte a házhoz. Itt pepecselt egy
ideig a kulcsokkal, de végül bejutottak.

Kettesben maradtak.
Szó szerint a kutya se várta őket – az egész házra

kísérteties csend borult. Arilyn élvezte a
simogatóan meghitt, spicces érzést, s csak hagyta,
hogy a teste megnyerje a csatát. A férfi feszülten állt
előtte, összeszorította az ajkát, és olyan éles
pillantást vetett rá, mintha ki akarná fürkészni
valamennyi titkát.

Ő pedig szárnyalni akart. Ösztönből cselekedni,
mint egy igazi rossz kislány.

– Miért ma este? – kérdezte a férfi. – Miért most?
– Miért ne? Győztél. Azt akarom, hogy az enyém

legyél.
A férfi szemöldöke felívelt.
– Mennyire vagy részeg?
Arilyn lassan elmosolyodott, és közelebb lépett

hozzá.
– Számít az? Itt vagyok. Készen állok.
A férfi elmormolt egy szitkot.
– Nem akarom, hogy az első alkalom csak ködös

emlék legyen. Azt se, hogy reggelre megbánd az
egészet.

Bosszúsága új életre kelt.
– Emlékezni fogok, oké? Szépen meg is kértelek,
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ahogy akartad. Szóval, biztos úr, akkor most egész
éjjel vallatni fog, vagy végre rátérünk a motozásra?

A férfi egy pillanatig hallgatott. Lángolt a
tekintete.

– Köztes megoldást keresünk. Én se vagyok fából,
és nem hagyhatom, hogy ennyivel megúszd.

– Akkor irány a hálószoba? – bátorodott fel.
A férfi önelégült mosolyától bizseregni kezdett a

bőre.
– Nincs szükség hálószobára, kiscica. Mondtam

már, milyen elképesztően gyönyörű vagy ma este?
Arilyn gyomra valahol a bokája környékén járt.

A férfi perzselő tekintete végigpásztázta testének
minden négyzetcentijét, és a lány lélegzete elakadt,
lassan már moccanni se bírt, mégis, életében nem
érezte magát ennyire elevennek. Minden
idegvégződése bizsergett – szinte fájt, annyira várta
a férfi érintését. Stone lassan lehámozta magáról
ingét, és a földre dobta, mire Arilyn ujjai görcsösen
ökölbe szorultak, és a legszívesebben
belemélyesztette volna a karmait.

– Olyan vagy, mint egy igazi rossz kislány. Ezt is
akartad, igaz? – A férfi végre áthidalta a távolságot,
és nekinyomta a falnak. Csupasz mellkasa
könnyedén simult a lány melléhez. Combja
egybeolvadt az övével.

Nyögés tört fel a lányból.
– Meg akarlak érinteni… – suttogta elhaló

hangon.

289



– Én is azt akarom. – A férfi ujjai beleszántottak
hosszú hajába, előrevonták és a mellére terítették
hullámos fürtjeit. – Mennyit álmodtam arról, hogy
csak a hajaddal takarod be a testedet! Mindenféle
helyzetben elképzeltelek, de most azt akarom, hogy
nyúlj a szoknyád alá, és húzd le a bugyidat.

Az ellentmondást nem tűrő parancs a lelke
mélyére hatolt, és máris benedvesedett.

– Azt hittem, te fogod ezt tenni – sikerült
kipréselnie magából.

A férfi egy pillanatig sem hagyta abba a
kényeztetést incselkedő ujjaival. Az arcát, a nyakát
cirógatta. Az állát, az ajkát, fájdalmasan meredező
mellbimbóit a vékony selymen át. Arilyn máris az
ép értelméért küzdött. Idáig nem terjedtek ki
tapasztalatai. Még sosem csinálta a falnál, szinte
teljesen felöltözve.

– Talán basáskodó vagyok, de mindig
meghagyom neked a választást. Akarod, hogy
továbbmenjünk? Akkor csináld, amit mondok.
Emeld fel a szoknyádat, húzd le a bugyidat, és add a
kezembe.

Ó, a gazember! A parancstól elállt a lány
lélegzete, de akkor is meg akarta tenni. Látnia
kellett, ahogyan a vágy felragyog abban a sötét
szempárban – tudnia kellett, hogy az egész miatta
van. A férfi hátrébb lépett, hogy helyet adjon, ő
pedig felhúzta a falatnyi szoknyát, beakasztotta
hüvelykujját a sóhajnyi pántba, és lehúzta a vékony
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csipkét. Nagyon lassan kilépett belőle, előbb az
egyik, majd a másik lábával. Felegyenesedett. És a
férfi kezébe nyomta a pókhálószerű, nyirkos
anyagot.

– Ó, igen, nagyon rossz kislány vagy – állapította
meg a férfi elnyújtott hangon. Orrához emelte a
csipkét, hogy mélyen beszívja az illatát. – És
nagyon-nagyon izgatott kislány.

A vér az arcába tolult, de már ez sem érdekelte.
A játszadozástól úgy lángolt a teste, mint Hadész
pokla, és másra sem vágyott, csak enyhülésre.
Szeméremajka olyan nedvesen duzzadt, hogy úgy
érezte, egyetlen érintéstől képes lenne elmenni. Ó,
még sosem áhítozott így az orgazmusra.

A férfi önelégült kis vigyorral figyelte minden
ziháló lélegzetvételét. Közelebb lépett, előrehajolt,
és a combjával szétválasztotta a lány lábát. Arilyn
hűs levegőt érzett a bőrén. Összeszorította a fogát,
érezte magán a férfi merevedését, és hallotta a
fülébe mormolt szavait.

– Olyan izgató, hogy így reagálsz a legapróbb
érintésre is. Azt hiszem, sosem fogok betelni veled.

Stone rátapasztotta ajkát, és úgy szopogatta, mint
aki ízlelgeti, mielőtt nyelvével a mélyére hatol. A
lány felsóhajtott, és köré fonta a karját. Elolvadt a
csókjától, s oly meghitten simult az ölelésébe,
mintha hazaért volna. Mintha hozzá tartozna. A
férfi íze szétáradt a szájában, a bőre perzselte,
miközben úgy simult hozzá, mint aki képtelen
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betelni vele.
A férfi teljesen birtokba vette, szabadon ki-be

járt az ajka közt, ő pedig ernyedten omladozott a
karjában. S ekkor Stone ujja hirtelen rátalált a
perzselő hőség forrására. Akár egy elégedett
kismacska, úgy vonaglott a lány, feledve minden
büszkeséget és méltóságot, csak az orgazmus
csábító szirénhangját hallotta. Nyávogó hangok
törtek fel a torkából, amikor a férfi ujjai átsiklottak
a csiklójára, s oly könnyedén köröztek rajta, hogy
megveszett erőteljesebb érintésükért.

– Ó, kérlek… – nyögött bele a férfi szájába.
– El akarsz élvezni? – hallotta a fojtottan sötét

hangot. – Mennyire?
– Nagyon… – Belevájta rövid körmeit Stone

hátába, próbált még jobban feltárulkozni neki. –
Átkozottul, rohadtul nagyon…

– Bírod még. – Kis sikkantás tört fel Arilyn
torkán, ahogyan az ujjak befurakodtak nyirkos
csatornájába. Fenséges érzések rajzottak benne,
ahogyan a férfi rátapintott legédesebb pontjára, s
oly hevesen űzte a csúcs felé, hogy az máris a maga
teljes dicsőségében fénylett a szeme előtt.

– Stone…
– Addig izgatlak, amíg ki nem mondod újra a

nevemet.
Arilyn átlépett a létezés primitív, állati síkjára,

amelyről nem hitte volna, hogy a szex világában is
helye van. Megadta magát követelőző testének, s
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csak őrölt a csípőjével, ahogy az izmos férfikéz a
csiklójának feszült, hogy görcsbe rántsa testének
minden egyes izmát. Meglovagolta a hozzáértő
ujjakat, miközben a férfi mocskos kis szavakat
sugdosott a fülébe, s közben mohón falta a száját,
majd újra a falhoz préselte, és felkapta a földről,
csak hogy még mélyebben hatolhasson belé.

– Stone! – sikoltotta, miközben eszelősen
elélvezett, és ízekre robbant körülötte, ahogy a
kielégülés hullámai szétáradtak és végigrobajlottak
a testében. A férfi még ekkor sem állt le, csak
hajszolta tovább, amíg már elmosódott a határ kín
és gyönyör között, ő pedig újra beleborzongott a
testén végigmorajló utórengésekbe. Csak
végtelennek tűnő idő után omlott rá ernyedten,
verítéktől fénylő bőrrel, a végletekig elgyengülten
és kielégülten.

– Hihetetlen vagy – mormolta a férfi, ahogy a
karjában ringatta. A kanapéhoz lépett vele,
leültette, és szorosan magához vonta. – Addig
akarom ezt csinálni, amíg nem könyörögsz, hogy
hagyjam abba.

Arilyn szédelegve hajtotta a fejét a férfi
mellkasára, és belélegezte fűszeres aromáját. Mi
volt ez az egész? Még csak hasonlót se csinált
egyetlen korábbi partnerével sem. Persze élvezte a
szexet, a túláradó és túlcsorduló kielégülést, de még
sosem tapasztalt ilyen bűnös gyönyört. A szex
vegytiszta formáját. A mohó vadállati ösztönt. A
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minden gátat elsöprő vágyat.
Máris többet akart.
– Most már mehetünk a hálószobába? –

mormolta a férfi bőrébe.
Stone izmai megfeszültek.
– Nem, kiscica. Ma este nem lehetsz az enyém

úgy, ahogy én akarom. Részeg vagy.
Felemelte a fejét, és haragos pillantást vetett rá.
– Nem vagyok! Legfeljebb spicces. Különben is,

mikor lettél ilyen úriember?
A férfi felnevetett, majd durva csókot nyomott a

szájára.
– Nem lettem, de azt sem akarom, hogy az első

alkalmat a pia határozza meg. Mindkettőnknek
színjózannak kell lennünk, ha belekezdünk ebbe a
viszonyba.

A szó kiölte a lányból korábbi önfeledtségét.
Igaza van. Fantasztikus ez a szex, de Stone-nak
mindig csak erről fog szólni. Képes ezt elfogadni?
Képes elfogadni a gyönyört érzelmi kötődés nélkül?
Elég erős hozzá, hogy a végén emelt fővel és
megbánás nélkül lépjen tovább?

– Látom, érted. Hadd mondjam el, Arilyn, mit
akarok pontosan, hogy teljesen világos legyen. Le
akarok feküdni veled. Gyönyört akarok okozni
neked, sokszoros és a fájdalommal határos
gyönyört, azután melletted akarok elaludni. Amíg
együtt vagyunk, nem vagyok hajlandó osztozni
rajtad, de ennek az ellenkezője is igaz. Ha úgy
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tetszik, senkinek sem kell beszélned a
viszonyunkról, de az se zavar, ha világgá kürtölöd.
Rendesen randizunk majd, elviszlek vacsorázni és
moziba, de ha már nem találjuk kielégítőnek ezt a
felállást, egyenesen megmondjuk a másiknak, nem
próbálunk hazugságok mögé rejtőzni. Ennyit
kínálhatok, nem többet.

Arilyn elnézte a férfi arcát. Az biztos, hogy a
végletekig és brutálisan őszinte. Meghagyja neki a
szabad választást is – bármikor elmehet, vagy
elfogadhatja a feltételeit. Kérdés?

Akarja ezt a férfit. Olyan vágyat ébreszt benne,
amelynek idáig a létezéséről sem tudott. Végig kell
járnia ezt az utat, bárhová vezessen is. Egyszerű
szabályok szerint él, melyek egyike, hogy sosem
bánja meg a döntéseit – legfeljebb azt, ha fél
dönteni.

Innen nézve a döntés végtelenül egyszerű.
Örökre bánná, ha nem feküdne le Stone Pettyvel.
– Elfogadom.
A férfi felvonta a szemöldökét.
– Ez gyorsan ment. Nem gondolod át? Tudod,

mennyire különbözünk…
– Tudom, de ez nem is örökre szól. Csak kis

időre.
A férfi arca megfeszült, majd fokozatosan

elernyedt.
– Igen. Így van.
– Szeretnék randizni, de nem szeretném, ha
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Luther és Eli tudna rólunk. Az megnehezítené a
tanítást.

– Egyetértek.
– És ne hidd, hogy ellazsálhatod az óráimat.

Ugyanúgy bánok veled, mint eddig.
A férfi kuncogni kezdett.
– Nem is számítottam másra. Oké, most már

megyek. Későre jár. – Még egyszer szenvedélyesen
megcsókolta, majd felállt. – Van kedved holnap este
velem vacsorázni?

Mosolyogva fogadta a hivatalos felkérést.
– Örömmel, de miért nem jössz át? Összeütök

valamit.
– Jól hangzik. – A férfi az ajtó felé indult.
– Stone? Szeretném visszakapni a bugyimat.
A férfi kaján mosollyal rákacsintott.
– Azt hiszem, megtartom emlékbe. Szép álmokat.
Távozott, a lány bugyijával együtt, ő meg

felsóhajtott, és az akvamarinkék kanapéra hajtotta
fejét. Milyen különös éjszaka. A férfi sztrippelt a
kedvéért, és megajándékozta egy orgazmussal, míg
végül úgy döntött, összeszűri vele a levet.

Rossz kislány lett.
Kuncogott egy sort. Már épp ideje volt.
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tizenkettő

ARILYN VÉGZETT A KONYHAKERT gondozásával. A
földön térdelve felemelte arcát a felhők közt
átszüremlő erőtlen napsugarak felé, és szélesen
elmosolyodott. A kertészkedés, akárcsak a
meditáció, segített neki ellazulni. A természettel
való egyesülés mindig arra emlékeztette, hogy Isten
csodálatos és végtelen világában mindenki
számára van hely.

Ahogy magában dúdolgatott, letépett a
vacsorához néhány babérlevelet és oregánót.
Maradt elég ideje a főzésre, a zuhanyozásra és a
készülődésre.

Igazat kellett adnia Stone-nak. Miután fejfájósan
és másnaposan felébredt, eltűnődött, bánná-e, ha
lefeküdtek volna. Ahogy visszaemlékezett
egyenruhás magánszámára, szó szerint elcsordult a
nyála, annyira vágyott az ismétlésre. A férfi arra
biztatta, hogy még többet akarjon, bár tudta, hogy
ekkora közönség előtt sosem ment volna messzebb.
Ezzel is csak rá akarta kényszeríteni, hogy vegye át
az irányítást – vegye el, amit kíván.

S milyen jó, hogy ezt tette.
Farmerjébe törölte kezét, majd a konyhába vitte
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és megőrölte a fűszernövényeket. Még senki sem
panaszkodott a lasagnéjére, és a hús helyett
használt szójakockákba még Stone se köthetett bele.
Ahogy felvágta a gazdapiacon vásárolt
paradicsomot, elragadták a főzés egyszerű örömei,
a konyha meghitt neszei és illatai.

Betette a lasagnét a sütőbe, és begyúrta a
kenyértésztát, majd gyorsan lezuhanyozott, és
hosszú gézszoknyát és krémszínű vászonblúzt
húzott. Talán nem lett cicababa, de a laza, áttetsző
anyag jól kiemelte az idomait, sőt kihívóan kacér
külsővel ruházta fel. Még a vörös ajakrúzst is
használta, amit Kennedytől kapott, és felvette a
hosszan lelógó ezüst fülbevalót, ami minden
mozdulatára csilingelő hangot hallatott. Bőre
ínycsiklandóan illatozott, és valósággal sugárzott a
kókuszolajtól.

Készen állt.
Meghallotta a csengőt.
Vetett egy pillantást az órájára. Hm. Kicsit korai.

Mosolyogva tárta ki az ajtót.
– Remélem, nem hagytad otthon a… Papi! Te mit

keresel itt?
Nagyapja mosolyogva állt a tornácon, a kezében

kis barna papírzacskóval. Bozontos szemöldöke
összeakadt, ahogy a homlokát ráncolta.

– Elszöktem. – Átlépte a küszöböt, és letette a
zacskót. – Mit főzöl? Isteni az illata. Mindjárt éhen
halok.
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Arilyn a eltátotta száját.
Ez igazából nem történik meg.
– Minden rendben? Mi történt? Mondtad nekik,

hogy idejössz?
Pai belépett a konyhába, és kinyitotta a hűtőt.
– Néha vehetnél egy sört, A. Nem igazán

szeretem a bort. Az otthonban meg nem tudnak
semmit. Úgy szöktem ki a mosodán át.

Arilyn felnyögött.
– Papi! Tudod, hogy bármikor meglátogathatsz,

de szólnod kell nekik.
Nagyapja elővett néhány sós pálcikát, és

rágcsálni kezdte.
– Emma azért mondta Tednek, hogy rossz

hatással vagyok rá, mert haragszik, amiért rávettem
a pókerre, és elnyertem a pénzét. Emmának Ted a
gyengéje, és féltékeny, mert több időt tölt velem.
Helyre tettem a csajt, erre Al gurult be, mert ő meg
Emmába szerelmes – ami végképp rejtély, amikor
azzal a nővel csak a baj van –, azután beavatkoztak
a gondozók, és mindenkit bezavartak a szobájába.
Mint a kis szarosokat. Akkor azt mondtam
magamban, hogy csesszék meg. Szépen bementem a
mosodába, kölcsönvettem az egyik egyenruhát, és
kisétáltam hátul a cuccommal. Nem valami fényes
a biztonsági szolgálatuk. Kólád nincs?

– A kóla árt neked, ahogy a sör is, de adhatok egy
kis vizet. – Megdörzsölte a halántékát. – Oké, akkor
ma itt alszol? Hoztad az inzulint és a többit?
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– Naná.
– Azt hittem, idővel javulni fog a helyzet. Nem

úgy volt, hogy elmész valami kirándulásra?
A férfi a szemét forgatta.
– Elbuszoztunk a Pocono-hegységbe, ahol egy

helyi suttyó meg akarta tanítani, hogyan kell
countryra táncolni. Na, azt már nem. Lestoppoltam
egy buszt az úton, és inkább leugrottam a
kaszinóba. Már kezdtem volna jól érezni magam,
de azt is elcseszték nekem. Kiderült, hogy egy
szervezett programról senki sem kóricálhat el csak
úgy.

Elszorult a torka. A nagyapja csak az utolsó
pillanatig szeretné élvezni az életet. A lelke mélyén
még mindig fiatal, ezen a cukorbetegség sem
változtat. De mihez kezdjen most vele?

– Szeretném, ha összeköltöznénk, papi. Majd
keresek egy nagyobb házat, és felveszek egy nővért.
Valahogy csak elleszünk. – Nem bírta elviselni a
tudatot, hogy a nagyapja ilyen boldogtalan.
Gyerekkorában ő gondoskodott róla, mindenben
támogatta. Megérdemelt egy szerető otthont.

Lelkendezésre számított, de papi csak nevetve
megcsóválta a fejét, majd szorosan magához ölelte,
körülvéve az Old Spice és az Irish Spring szappan
meghitt illatával.

– Ne légy butus, kicsim. Dehogy akarok a
nyakadon lógni. Igazából semmi bajom az
otthonnal, csak még keresem a helyemet. Arról nem
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beszélve, mennyire rontanád az ismerkedési
esélyeimet.

Szipogva szorította magához.
– Szeretlek, papi. Azt akarom, hogy boldog légy.
A férfi megpaskolta a vállát.
– Tudod, az élet nem csak móka és kacagás. Néha

kemény meló. Időt kell adnod a varázslatnak, hogy
megtörténhessen. Ne félj, elleszek. Nekem elég a
tudat, hogy bármikor átsétálhatok hozzád,
vigyázhatok a kutyáidra, része lehetek az életednek.
Ettől még ugyanúgy szükségem van rá, hogy saját
életem legyen. Maradhatok vacsorára?

– Hát persze. Lasagnét sütök.
– Jól hangzik. Elég lesz három főre?
– Igaz is, elfelejtettem mondani, hogy… most

hová mész?
A férfi az ajtó felé indult.
– Áthívom Joant vacsorára.
– Nem! Azt már nem!
Nagyapja csettintett a nyelvével.
– Miért nem? A múlt héten is milyen jól

mulattunk. Túl sokat van kettesben a kukkerével.
Ráfér egy kis társaság.

Arilyn megrázta a fejét.
– Azért nincsenek barátai, mert gonosz némber.

Távcsöve is azért van, hogy kémkedjen az egész
környék után!

Papi elnevette magát.
– Firnyákos nőszemély. Ne légy már ilyen
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szívtelen. Nem te szoktad mondani, hogy nemcsak a
könnyű esetek előtt kell megnyitnunk az
otthonunkat, de a nehezek előtt is, akiknek
ugyanúgy szükségük van szeretetre? Én igenis
kedvelem Joant. Van benne spiritusz.

– Nem emlékszem, hogy valaha ilyesmit
mondtam. S van itt még valami.

– Mi?
– Ma este másik vendégem lesz – bökte ki.
– Igazán? Ez csodálatos. Már értem, miért

csípted így ki magad. Mindig mondtam, hogy
sminkelned kéne. Akkor tényleg van ok az
ünneplésre. Legalább alaposabban megismerjük a
fickót. Mindjárt jövök.

Elhalt a hangja. Tehetetlenül nézte, ahogyan a
nagyapja indult, hogy otthonába invitálja Verily
Gonosz Boszorkáját, aki nyilván elrejt egy
hentesbárdot az otthonkája alá, hogy hazafelé
kinyírja a Gyűlölet Fáját. Az éjszakáját ezennel
elreszelték. Pápá, mocskos szex. Pápá, dugás az
étkezőasztalon. Pápá, őrületes orgazmus.

Még szerencsés, ha Stone nem rohan el
sikoltozva, hogy többé a telefont se vegye fel.

A hűtőhöz lépett, hogy kibontson egy üveg bort.
Tényleg szüksége lesz rá.

A RANDI NEM ÚGY ALAKULT, ahogy eltervezte.
Amikor Arilyn kinyitotta az ajtót, szó szerint

elakadt a lélegzete. Gyönyörű volt. Nem számított,
melegítőben van-e, miniszoknyában vagy egy szál
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semmiben – uralta a testét, neki pedig mindennél
jobban tetszett a legapróbb mozdulatain is átsejlő
végtelen kecsesség. Úgy mozgott, akár egy táncos,
akinek a fülében örökké éteri dallam cseng.

Átadta a bort és a hatos pakk sört, előrehajolt
egy csókért, azután megdermedt.

Úgy tűnt, a randijuk máris édes hármassá
változott.

És nem a jó értelemben.
Mrs. Blackstone – pont ez a név! – néhány

lépéssel Arilyn mögött állt, ahonnét szokás szerint
fenyegetően méregette. Csupán néhányszor
találkoztak, de hírből túlságosan is jól ismerte – a
zsaruk nem győzték lepasszolni egymásnak a
bejelentéseit. Talán nyáron ő leplezte le a
festékszórós vandált, de ahogy vastag
szemüveglencséje mögül, résnyire szűkült szemmel
szigorú pillantásokat vetett rá, a frász kerülgette.
Mit kereshet itt?

Egy idősebb úriember is felbukkant a színen, aki
neki háttal állt. Nyilván Arilyn nagyapja. Közelebb
hajolt.

– Közönségünk is lesz?
– Annyira sajnálom! A nagyapám váratlanul

felbukkant, és áthívta a boszor… akarom mondani,
Mrs. Blackfire-t vacsorára. Nem tehettem semmit.

Arilyn láthatóan aggódott a reakciója miatt. Ami
azt illeti, feleslegesen. Máris kezdte meglátni a
helyzet humoros oldalát. Megpaskolta a zsebét.
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– Akkor erre a másik hatos csomagra nem lesz
szükség.

Arilyn elvörösödött, majd zavart nevetés tört fel
belőle. Stone nem tudta megállni, le kellett
hajolnia, hogy a közönség szeme láttára újra
megcsókolja. Olyan érzése támadt, hogy bárkit
szívesen látna az asztalánál, aki beesik az utcáról.

– Stone Petty!
Felkapta fejét az ismerős, mélyen zengő hang

hallatán.
– Patrick? Te meg mit keresel itt?
Patrick elnevette magát.
– Én vagyok Arilyn nagyfaterja. Te meg a pasija?
Arilyn tekintete ide-oda járt közöttük.
– Ti ismeritek egymást?
Stone elvigyorodott, és közelebb hajolt.
– Viccelsz? Ray szalonjában csak úgy hívjuk, a

„Mágus”. Minden alkalommal könnyít a
pénztárcánkon. Hé, öreg, minden rendben?

– Fogjuk rá. Szépen belerondítottam a randiba,
mi? Hé, várjunk csak… – A homlokát ráncolta. – Te
vagy az öntelt pöcs az indulatkezelési csoportból,
aki megnehezíti az unokám életét?

Arilyn felnyögött.
– Ne már, papi! Úgy volt, hogy kettőnk közt

marad.
Stone elnevette magát, amitől a lány csak még

vörösebb lett. Alig várta, hogy minden létező
módon Arilyn arcára csalja ezt a pírt.
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– Én? Igazi mintadiák vagyok. Különben is, nem
a mesternek kellene elöl járnia jó példával? Úgy
látom, az unokádnak is komoly indulatkezelési
gondjai vannak. – A lány vetett rá egy haragos
pillantást, amit egyre jobban ismert, és kezdett
megkedvelni.

– Ma este nem hagyom, hogy provokálj. Stone, ő
itt a szomszédom, Mrs. Blackfire.

Stone kihúzta magát, majd odaállt a
kivégzőosztag elé, és mereven a kezét nyújtotta.

– Örülök, hogy újra találkozunk, asszonyom.
A szomszéd leplezetlen gyanakvással rázott vele

kezet.
– Tudom ám, ki maga. Miért nincs

egyenruhában?
– Mert nem vagyok szolgálatban.
– S ha történik valami? Ha a városnak szüksége

lenne magára? Úgy hallom, súlyos állományhiány
van a rendőrségen. Ezért tenyészhetnek szabadon
ezek a drogbandák. Nem jut rájuk elég rendőr.

– Nagy igazság. Már csak ezért sem célszerű
jelentéktelen ügyekkel zaklatni bennünket.

A vénasszony felhúzta az orrát.
– Személy szerint rám gondol, biztos úr?
Stone elvigyorodott.
– Csak ha maga volt az, aki háromszor is

felhívott, hogy tartóztassuk le az újságosfiút.
– Rajtakaptam, amikor utánam kémkedett. Még

az is lehet, hogy le akart fényképezni valamilyen
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kompromittáló helyzetben.
Stone átkozta magát, amiért ennyire vizuális

típus, Patrick azonban remekül szórakozott. Úgy
tűnt, az öregasszony nem tud rosszat mondani neki.

– Az újságja fennakadt az egyik bokron, és Pete
tudja, hogy azt szereti, ha a tornác közepén fekszik.
Elvágólag. Csak segíteni akart, maga meg kis híján
kirúgatta.

– Ha nem tud célozni, minek megy kihordónak?
– Még csak tizenkét éves.
– Legalább idejében megtanulja, mi a rend.
Ó, igen. Kellemes este áll előttük.
Patrick kiszúrta a hatos csomag IPA-t.
– Hoztál sört! Ez az én emberem!
Ahogy elkapta Arilyn bosszús pillantását, alig

tudta elfojtani a nevetését.
– Csak egyet, papi! Komolyan mondom.
– Oké, oké, persze. Ráadásul IPA, a kedvencem.

Egy kis bort, Joan?
Mrs. Blackfire öntudatosan kihúzta magát.
– Talán egy fél pohárkával. Lehetetlen nem

észrevenni, hogy az egyik faág még mindig átlóg a
területemre. Ha engedte volna, hogy az embereim
intézkedjenek, ezzel se lenne gond.

Arilyn felsóhajtott.
– Nem megritkíttatni akarta a fát, hanem

kivágatni!
– Még szerencse, hogy visszakaptam a pénzemet.

Nem szórhatom két kézzel, kisnyugdíjas vagyok.
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Patrick határozott hangon közbeavatkozott.
– Azt hittem, a fát már megbeszéltük, Joan. Nem

jelent veszélyt, és Arilyn úgysem vágatja ki. Ha
békességben szeretnénk elkölteni a vacsorát,
inkább ne is említsük azt a fát, rendben?

Néma csend ereszkedett rájuk. Stone a lélegzetét
is visszafojtotta, noha nem tudta, miről van szó.
Csak a hirtelen hangulatváltozást érzékelte, ami
bármelyik irányba elvihette az estét.

Mrs. Blackfire felmordult.
– Legyen. Akkor töltse csak tele azt a poharat.
– Ez a beszéd.
Patrick mosolyogva rákacsintott.
Arilyn meglepettnek tűnt. Láthatóan nem először

gyűlt meg a baja a szomszédjával. Stone
tapasztalatai szerint az ilyen viszályok tudnak csak
igazán elmérgesedni. Belépett a kis konyhába, hogy
elkezdje kitölteni az italokat.

– Valaminek nagyon finom illata van.
A nő oldalt vetette a haját, sütőkesztyűt húzott, és

nekiállt szervírozni.
– Lasagne.
– Az egyik kedvencem. – Megkordult a gyomra a

nyomaték kedvéért. – Ma kimaradt az ebéd.
Arilyn haragos pillantást vetett rá.
– Ez nem jól van így, Stone. Tartanod kellene

néhány müzliszeletet a kocsiban, vagy még inkább
gyümölcsöt. Nem tesz jót a testednek, ha
kiéhezteted. Felborul az anyagcseréd.
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– Amióta újra dolgozom, összevissza osztanak
be.

– Mióta vagy zsaru? – kérdezett rá Patrick.
Stone odanyújtotta Mrs. Blackfire-nak a

borospoharat, bontott magának egy sört, majd
miután vetett pillantást Arilynre – aki láthatóan az
egész konyhát az uralma alatt tartotta –, helyet
foglalt az egyik bárszéken. Különben se ment neki a
házimunka. Amit még ráért elárulni.

– Főiskola után egyből jelentkeztem az
akadémiára. Hosszú ideig Bronxban dolgoztam,
mielőtt áthelyeztek Verilybe. – Átugrott minden
fontosabb részletet.

– Az egy kemény környék. Rád fért a váltás, nem
igaz?

– Mondhatjuk így is. – Látta, hogyan hegyezi a
fülét Arilyn. – Történt egy családon belüli erőszak,
amire rosszul reagáltam. Eldurvult a helyzet. El
kellett jönnöm. Verilyt választottam.

Belekortyolt a sörébe, és várta a tucatnyi további
kérdést. A francba, ez az igazság, nincs mit
szégyellnie rajta! Patrick is ivott egy korty sört,
kinyújtotta a lábát, majd lassan bólintott.

– Én aztán tudom, hogy megy az ilyesmi. Sok éve
’Namban én is begőzöltem. Azt a parancsot kaptam,
hogy lőjek agyon egy kiskölyköt, csak mert túl közel
merészkedett hozzánk. A kölykök akkoriban úgy
rohangáltak a gránátokkal, mint ma a pálcikás
jégkrémmel, mégsem tudtam megtenni. Egyszerűen
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képtelen voltam rá. – Eleven zöld szeme
elhomályosodott, ahogy felidézte az emléket. –
Mocskos egy háború volt. Elmosódott a határ jó és
rossz között. Akárhogy is, lelkiismereti okokból
megtagadtam a parancsot, mire a tiszt ráförmedt
Bill Evansre, hogy csinálja ő. Bill megtette, a
szemünk láttára agyonlőtte a fiút. Sokat gondolok
rá. Emlékszem a nevére meg arra, hogy volt egy
nagy étterme. Emlékszem, mennyire kívántam,
hogy ne nyomasszák a történtek, csak vigye tovább
a családi üzletet.

Patrick elhallgatott. Arilyn odalépett hozzá, és
gyengéden megérintette a vállát.

– S mi történt azután? – kérdezte csendesen.
Patrick megszorította a kezét.
– A kölyök meghalt. Nem volt nála semmi.
Stone elszoruló torokkal gondolt a háború

értelmetlenségére. Mindarra, amivel a
hátramaradottaknak együtt kellett élniük, pedig
csak a kötelességüket teljesítették.

– Utána nagyon elszaródtak a dolgok. Nyolcan
indultunk, öt embert vesztettünk. Köztük Billt. Néha
arra gondolok, talán azért nem harcolt teljes
erőbedobással, mert nem tudott megbékélni
önmagával.

Arilyn lágyan megpuszilta a feje búbját.
– Annyira sajnálom, papi. Még sosem meséltél

erről.
Patrick végigsimított a karján, amelynek
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tetoválásai egész életében az elesettekre
emlékeztették.

– Sok mindenről nem mesélek, szívem. Egy
férfinak legyenek titkai. Vannak, akiknek ki kell
beszélniük magukból, hogy megbékéljenek, de
mások csak megtanulnak együtt élni velük.

Stone döbbenten nézte, ahogy Mrs. Blackfire
átnyúlt a konyhaasztal felett, és megragadta Patrick
kezét. A két idős ember olyan pillantást váltott,
amit ő talán sosem érthet meg.

– Az én férjem a Tết-offenzívában halt meg. –
Mrs. Blackfire színtelen hangon beszélt, de arca
ékesen árulkodott az érzéseiről. – Még csak egy éve
voltunk házasok. Nem akartam, hogy elmenjen, és ő
sem akart elhagyni, de a sorozótisztek nem
ismertek irgalmat. A férjem büszkén, felemelt fejjel
fogadta el a sorsát, pedig azok az arcába köptek. –
Düh izzott az idős asszony tekintetében. – Jó ember
volt. Úgy döntöttünk, várunk a gyerekkel, amíg
hazatér. Ennyire ostoba voltam. Őszintén azt hittem,
hogy hazatér. Persze nem láttam többet. Odaveszett
a sok ezer szerencsétlennel együtt. S még ha
visszatér is, soha többé nem lett volna ugyanaz az
ember.

Stone hallott a Tểt-offenzíváról a veteránoktól,
akik túlélték. Az észak-vietnamiak meglepetésszerű
támadást indítottak az Egyesült Államok és Dél-
Vietnam állásai ellen. Mindkét oldalon rengetegen
estek el. Olyan sötét napja volt ez az emberiség
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történetének, ami sosem merülhetett feledésbe.
Patrick két tenyere közé fogta az asszony kezét.
– Én is sok barátomat elveszítettem abban a

csatában. Abban a vérfürdőben. Hosszú időbe telt,
amíg újra végig tudtam aludni egy éjszakát. Hogy
hívták a férjét?

– Ryan Blackfire-nak – felelte csendesen az
asszony. – Igazi széplélek volt. Imádott olvasni, és
csak arra vágyott, hogy történelmet taníthasson a
kölyköknek, hogy továbbadja a kulturális
örökséget.

– Biztos vagyok benne, hogy a legutolsó
pillanatban az ön arcát látta maga előtt, Joan. Erőt
és célt adott neki, amiért a legvégsőkig küzdött.
Higgye el, tudom, mit beszélek. Egyedül a
szeretteinknek köszönhettük, ha meg tudtuk őrizni
az emberségünket és az ép értelmünket. Ryan ezt
kapta magától.

Stone visszafojtotta lélegzetét, nehogy
megzavarja a megindító jelenetet. A rájuk
ereszkedő némaság megtelt gyásszal és fájó
emlékekkel.

Arilyn lerogyott egy székre, és teljesen
megfeledkezett a vacsoráról. Mindnyájan az idős
asszonyra meredtek, aki úgy idézte fel a történetet,
mintha könyvből olvasná, de Stone-t nem tudta
átverni. Vannak sebek, amik sosem gyógyulnak be.
Talán nem is akarjuk, hogy begyógyuljanak.

– Mennyi idős volt ekkor? – kérdezte végül
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Arilyn.
Mrs. Blackfire elhúzta a kezét, és megrázta

magát, mintha révületből ébredne.
– Elég idős. Huszonkettő.
– Olyan fiatal – sóhajtotta Arilyn lágyan. –

Annyira sajnálom.
Az egyszerű szavak nem változtattak semmin,

mégis, ahogy kimondta őket, valami régi lezárult,
és valami új elkezdődött. Stone meredten nézte
Arilynt, aki láthatóan természetes késztetést érzett,
hogy enyhítsen mások szenvedésén. Lefogadta
volna, hogy legszívesebben megölelné az idős
asszonyt, ha nem tartana tőle, hogy lecsap rá, mint
egy kobra.

Nem tudta elképzelni Mrs. Blackfire-t huszonkét
évesen. Boldogan. Önfeledten. Tele élettel. A vele
szemközt ülő megkeseredett vénasszony egészen
más embernek tűnt.

– Túléltem – keményedett meg Mrs. Blackfire
hangja.

Arilyn halványan elmosolyodott.
– Ennél sokkal többet érdemelt volna.
A szomszédasszony a homlokát ráncolta, és

megköszörülte a torkát.
– Akkor most eszünk, vagy egész este lelkizni

fogunk?
Patrick elnevette magát, mire megtört a varázs.

Stone felkelt a pult mellől, hogy az asztalhoz üljön.
Arilyn szétosztotta a tányérokat, rajtuk a gőzölgő
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lasagnével, friss kenyérrel és vajjal, meg egy kevés
salátával. Stone beleszagolt az ételbe. Mm, ez
mennyei. Mikor is evett utoljára igazi házi kosztot?

Már az idejére sem emlékezett.
Beleszúrta a villáját az ételbe, azzal nekilátott az

evésnek.
Nem is tudta, meddig rágódott az első falaton,

mire érzékelte az ízét. Meg az állagát. Miféle
lasagne ez? Összevont szemöldökkel találgatta,
miért ilyen szivacsos a hús, és miért ilyen hitvány
az íze. A paradicsom még elment, de megakadt a
répánál és valami penészízű cuccnál, ami tovább
rontott a hatáson.

Próbálta lenyelni az ételt, közben lopott
pillantást vetett a többiekre.

Mrs. Blackfire rágódott egy sort, mielőtt kiköpte
a falatot.

– Mi ez? – méltatlankodott.
Patrick lemondóan turkálgatta az ételt, próbálta

kihalászni a tésztadarabokat.
Arilyn pislogni kezdett.
– Mondtam. Lasagne.
Mrs. Blackfire megrázta a fejét.
– Ez aztán nem lasagne, kislány. Még csak nem is

hús.
– Szójakocka, éppen olyan, mint a hús. Friss

zöldség, paradicsom, fűszerek. Ja, és tofuból készült
ricotta.

Stone eltolta magától a tányért. Na, nem. Még a
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szex ígérete se veheti rá, hogy ezt megegye. Ha a
srácok az őrsön megtudják, hogy tofut evett, az
életben nem mossa le magáról a gyalázatot.

– Ö, kösz, Arilyn, de… szóval mégse vagyok
olyan éhes, mint gondoltam. Elég lesz a vajas
kenyér.

A nő haragos tekintettel összefonta a karját.
– Nem azt mondtad, hogy farkaséhes vagy? Mi a

bajod? Ráment a délutánom, hogy ezt megfőzzem.
Egészséges és tápláló.

– Tutira egészséges, és értékelem a
fáradozásodat, de délután mégiscsak ettem pár
falatot. – A kenyérért nyúlt, megvajazta, és mohón a
szájába tömte. Inkább a tömény szénhidrát, mint ez
a vega moslék. Csak rágott és rágott, de a kenyér
valamiért nem oldódott fel a szájában.

Jaj, ne. Mintha learattak volna egy búzatáblát,
hogy minden magot egyetlen szeletbe préseljenek.
A szemek éles roppanással pattogtak a fogai alatt.
Mi köze ennek a kenyérhez? Csak nagy nehezen
tudta átrágni magát az első falaton.

Keményen küzdött Mrs. Blackfire is. Papival
együtt. Mindnyájan elkínzottan és bűntudattal
néztek Arilynre, majd le a tányérjukra.

– Nem ízlik? – kérdezte Arilyn, zöld szemében
totális értetlenséggel. – Csupa természetes
összetevő. Nem értem, mi a baj vele.

Stone ekkor fura változást érzékelt magán.
Bosszúsnak kellett volna lennie, amiért éhen marad
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– ami nem mellesleg emlékeztette arra, miért is
nem passzolnak egymáshoz –, de mikor fordult elő
utoljára, hogy egy nő főzött neki? Törődött az
étrendjével?

– Köszönjük, Arilyn – bukott ki belőle. – Tudjuk,
hogy a lelkedet kiteszed értünk, és hidd el, hálásak
is vagyunk, csak nekünk nem ilyen fejlett az
ízlésünk. Legalábbis még nem.

A nő bólintott.
– Talán túl sok finomított cukor és mesterséges

ízfokozó van a mindennapos étrendetekben? Ezért
nem tudjátok értékelni a természetes hozzávalókat?

– Igen! – vágták rá egyszerre.
Papi hirtelen kivirult.
– S ha rendelnénk egy pizzát?
– Utálom a szardellát – szögezte le gyorsan Mrs.

Blackfire.
– Pepperoni? – vetette fel Stone. – A másik fele

lehet vega. – Papi és Mrs. Blackfire láthatóan nem
lelkesedett az ötletért. – Az jó lesz – győzködte őket.
– Oké?

Papi megadóan bólintott.
– Oké, megyek telefonálni. Fokhagymakenyér

jöhet?
– Naná.
Vetett egy pillantást Arilyn felé. Felkészült a

kirohanásra és a duzzogásra, amiért a
vacsoravendégei fellázadtak a menü ellen,
miközben csak a kedvükre akart tenni. Nem
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hibáztatta. Ő is bosszankodna, ha annyit fáradozna
hiába.

Arilyn buja ajkán mégis tartózkodó kis mosoly
játszott.

– Rendben, de az én felemen olajbogyó és
padlizsán legyen, különben meg nem eszem.

Stone rádöbbent, hogy nagyobb bajban van, mint
hitte. Ez a nő lassan nemcsak a testére gyakorolt
hatást, de a szívére is.
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tizenhárom

ARILYN FELNÉZETT, AMINT KATE és Kennedy besorjázott
az irodájába, és szó nélkül lehuppant a két
egyforma fotelbe. Aztán csak vártak.

Tekintete ide-oda járt kettejük között.
– Mi van? – kérdezte végül.
Kate felsóhajtott.
– Tényleg azt akarod, hogy könyörögjünk?
Kennedy elgondolkodva ütögette az alsó ajkát.
– Azt hittem, különb vagy nálunk, A. Azt hittem,

te fenyegetőzés, zsarolás és testi erőszak nélkül is
megosztasz velünk minden piszkos kis részletet.
Most nagyot csalódtam benned.

Arilynnek megrándult az ajka. Hátradőlt, és
komolyságot erőltetett magára.

– A dögös zsarura vagytok kíváncsiak, aki
igazából nem is sztriptíztáncos?

– Igen! – Kate levetkőzte maradék méltóságát is.
– Aludni sem tudok az izgatottságtól, amióta a
vállára kapott, mint egy barlangi vadember, hogy
elraboljon a bulimról. Azt hittem, menten elalélok.
S ahogy vetkőzött! Oké, csak az ingét vette le…
vagyis majdnem… a lényeg, hogy teljesen
beindultam. Slade-nek másnap beteget kellett
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jelentenie, annyira kikészítettem.
Kennedy is elégedettnek tűnt.
– Nate megjegyezte, hogy ha ettől így begerjedek,

ő is felbérel egy chippendale fiút. Hiába mondtam,
hogy attól pörögtem fel, ahogyan pattogtak
közöttetek azok a bizonyos szikrák. Ja, és a
hivatásos sztripper a közelébe se ért Stone Pettynek.
Ha valaha leszerelne, és vetkőzésből akarna
megélni, megmondhatod neki, hogy fényes jövő áll
előtte.

Arilyn felnevetett. Mulattatta, hogy most az
egyszer ő a pletyka tárgya. Míg Jacobbal járt, senki
sem faggatózott, mert tudta, hogy ez tiltott terület.
Sötét titok, amit nem érdemes feszegetni. Annyira
megszokták már a zárkózottságát, hogy meg sem
próbáltak puhatolózni nála. Ő volt közülük az, aki
sosem tárgyalta ki a nemi és lelki életét. Őszintén
örült, hogy fordult a kocka.

– Gondom lesz rá, hogy megtudja, milyen nagy
véleménnyel vagytok róla. Őt ismerve, kiugrik
majd a bőréből.

– Oké, milyen volt a szex? – tért a lényegre
Kennedy. – Fantasztikus, orbitális, egész éjjel tartó,
többet lábra se tudok állni szex?

– Nem.
– Mi? – Kennedy égnek emelte a karját. – Csajszi,

ha ettől nem indultál be, semmitől se fogsz!
Arilyn a szemét forgatta.
– Én akartam, de azt mondta, túl részeg vagyok.
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Arról papolt, hogy erre az éjszakára emlékeznem
kell, és nem szabad megbánnom, hogy belementem.
– Valahányszor visszagondolt erre, önkéntelen
tiszteletet érzett. Csak egy erős férfi képes rá, hogy
ne a farkára hallgasson, amikor ennyire fel van
pörögve. Márpedig Stone veszettül kívánta, ez nem
is kérdés. Ez elég szexi már?

Kate megértően bólogatott.
– Ez tetszik. Persze biztos kibuktál miatta. Slade

egyszer velem is csinálta, de másnap megértettem,
hogy ilyen egy igazi férfi.

– Egyetértek – bólintott Kennedy. – Szóval, mikor
lesz a nagy nap?

Arilyn felnyögött.
– Hát már semmi se szent?
– Nem bizony. Szóval, mikor?
– Még nem tudom. A múltkori randinkat papi és

Mrs. Blackfire szabotálta.
Kate prüszkölve kiköpte a vizet.
– Mi? Azt akarod mondani, hogy beengedted a

házadba Verily Gonosz Boszorkáját?
– Még rosszabb. Papi áthívta vacsorára. Egész

meghitt este kerekedett belőle.
Kate beleborzongott.
– Az a banya a frászt hozza rám. Még mindig

próbálja kivágatni a Gyűlölet Fáját?
– Minden erejével, de én bekavartam a terveibe.

Papi viszont kedveli, ezért folyton áthívja. –
Elhallgatott, ahogy próbált megbarátkozni a fura
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tudattal, hogy amióta Mrs. Blackfire beszélt a néhai
férjéről, már-már szimpatikusnak tűnik a
szemében. – Olyan más lett. Majdhogynem emberi.

Kate bosszús pillantást vetett rá.
– Csak alakoskodik, hogy az éj leple alatt

kivágassa Gen fáját. Nehogy megbízz benne! Még
Robert is széles ívben kerüli a pázsitját, pedig ő
mindenkit szeret.

Arilyn úgy döntött, nem ez a megfelelő alkalom,
hogy védelmébe vegye a szomszédasszonyát.

– A lényeg, hogy miattuk nem történt semmi.
Amúgy titkoljuk a kapcsolatunkat, amíg véget nem
ér az indulatkezelési tréning.

Barátnői sokatmondó pillantást váltottak. Kate-
nek ellágyult a hangja.

– Hallgass ránk, bébi. Stone talán nem egy
seggfej jógatanár, de akkor sem kezdheted azzal a
kapcsolatot, hogy máris titkolózol. Megbeszéltétek,
mit vártok ettől az egésztől?

– Igen. Egyértelműen megmondta, hogy addig
tart, amíg mindkettőnket boldoggá tesz.

Kennedy a homlokát ráncolta.
– Ő mondta, hogy titokban akarja tartani? Vagy a

te ötleted volt?
– Nem, ő csak találkozgatni akar. Én vagyok az,

aki nem akarom a másik két páciensem orrára
kötni a dolgot. Nagyon kínos lenne.

Kate szélesen elmosolyodott.
– Oké, szóval nem ő akar sunnyogni. Akkor
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szeretném, ha meghívnád az esküvőmre.
Arilyn a száját is eltátotta.
– Mi? Nem, ez lehetetlen. Már megvannak a

meghívók, az ültetési rend. Szó sem lehet róla.
Kate a levegőbe bökött az ujjával.
– Én vagyok a menyasszony, és én azt akarom,

hogy ott legyen. Így legalább alkalmunk lesz
megismerni. Nem hagyom, hogy újra elindulj azon
az úton, A. Elég a titkolózásból, aminek a végén
úgyis te iszod meg a levét. Ennek a fickónak át kell
mennie a tűzkeresztségen, különben örökre elássa
magát nálunk.

Kennedy helyeslően bólogatott.
– Egyetértek. Ez lesz a vizsgafeladata. Aki

hajlandó elmenni egy barátnő esküvőjére, abban
van spiritusz. Önbizalom. Nem fél, mert nincs
takargatnivalója.

Túláradó érzelmek fakadtak fel Arilynben.
Felajzotta a gondolat, hogy nyilvánosan
mutatkozhat a párjával. Már megszokta, hogy
mindig egyedül van, míg a barátnői elhozzák a
párjukat. Milyen érzés lenne igazán közéjük
tartozni? Boldognak lenni valaki mellett, bemutatni
az egész világnak?

Csakhogy ez egészen másról szól. Lefekszenek
egymással, találkozgatnak, de mielőtt a dolgok
komplikálttá válnának, a fickó úgyis lelép. Azért
fura. Azelőtt azt hitte, hogy Jacob vállalja a
korlátait, s ezáltal jobb emberré válik. Most már
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tudta, hogy ez sem volt több kényelmes kifogásnál.
Attól lenne jobb valaki, ha előre figyelmezteti,
mielőtt megsebzi?

Vajon Stone is ilyen? Az őszintesége csak álca,
ami megkönnyíti és stresszmentessé teszi számára
a szakítást?

Talán tényleg érdemes lenne elhívni az
esküvőre. Ez lehetne a teszt. Ha nemet mond, abból
tudhatja, hogy sosem vágyott többre egy kiadós
hempergésnél. De ha igent mond?

Ezen ráér akkor rágódni.
Megnyomkodta a csuklóján az energiapontokat,

hogy megnyissa a csakráit. A feszültség lassan
kezdte elzárni a belső energiaáramlás csatornáit.
Nem jó ezzel indítani a napot.

– Nem is tudom, Kate. Miért olyan rohadt nehéz
ez?

– Mert férfiból vannak – vágta rá Kennedy. –
Hívd csak meg. Amúgy is menyasszonyi asztalnál
ülsz, ahol mindenkinek van partnere. Majd helyet
szorítunk még egynek.

– De ez mindjárt itt van!
– Annál jobb. Hívd meg, mielőtt túlkombinálnád

a dolgot.
– Kérlek, A – biztatta Kate. – Csak kérdezd meg.
Arilyn beharapta az ajkát.
– Oké, megpróbálom.
– Helyes. – Kate felpattant a helyéről. – Nem is

hiszem el, hogy szombaton férjhez megyek! Akkor
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pénteken átveszed Robertet?
Arilyn bólintott.
– Addigra előkészítem a házat. Papi majd

minden délután elviszi sétálni. Megvan az
állatorvos száma, és megígérem, hogy naponta
kétszer rád írok. Te csak élvezd St. Luciát.

Kate elmosolyodott.
– Köszi. Ti vagytok a legjobbak. – Mielőtt

könnyekre fakadhatott volna, Kennedy felnyögött,
megragadta a kezét, és vonszolni kezdte az ajtó felé.

– Elég a bőgésből. Már nem bírom idegekkel.
Mindenki tartogassa magát a búcsúzkodásra,
különben a lagzira egy könnycseppünk se marad.

Kate szipogva bólogatott.
– Igazad van. Kösz, hogy te vagy a pasi a

kapcsolatunkban, Ken.
– Szívesen, hugi.
Arilyn nevetve nézte a barátnői távozását. Már

csak meg kellett fogadni a tanácsukat, és meghívnia
Stone Pettyt a menyegzőre.

Úgy vert a szíve, mintha ki akarna robbanni a
mellkasából. Félig azért imádkozott, hogy a férfi
találjon valami elfogadható kifogást, azután soha
többé ne említsék a dolgot.

A másik fele viszont szívrepesve várta, hogy
igent mondjon.

Ez rémítette meg igazán.

EGÉSZ NAP PRÓBÁLT ÖSSZEKAPARNI magában annyi
bátorságot, hogy az indulatkezelési óra után
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feltegye a nagy kérdést. Úgy érezte magát, mint egy
csitri az iskolai bál előtt.

Ahogy átsétáltak a menhelyen, végignézett a
csapatán. Heti egyszer jöttek ide, hogy
ismerkedjenek a kutyákkal. Luther és Eli láthatóan
örült a visszatérésnek, Stone azonban feszültnek
tűnt. Talán azért, mert még mindig tartott a
kutyáktól, bármilyen jól boldogult is Pinkyvel a
múltkor.

Anthony kioktatta őket a lovakról, ezért úgy
döntött, beengedi Stone-t az istállóba. Egy
gyerekkori traumát iszonyú nehéz feldolgozni –
már csak ezért se lenne tisztességes, ha ráerőltetné
a kennelt. Megállt az ajtóban, és tanulmányozta
őket. Keményen dolgoztak, de Luther és Eli esetében
komoly előrelépést is látott. Miután a tréning felét
már letudták, a maradék három hétben
tökéletesítik az eddig tanult technikákat.

Mohó pillantásokkal méregette Stone-t. Az
ismerős Yankees sapka most is ott csücsült a fején.
Ma hosszú ujjú kék pólót vett, MENJ ELŐRE,
MEGBOSSZULLAK felirattal. Beteges zsaruhumor.
Feszes, kopott farmert viselt – ugyanazt, amit talán
még a fősulin is; azóta nem volt szíve megválni
tőle. Borostája és kecskeszakálla most is felruházta
azzal a veszedelmes, rosszfiús külsővel, amit oly jól
ismert.

Már azt is tudta, hogyan karistolják azok a
szőrszálak a bőrét. Milyen puha az az ajak, milyen
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tapasztalt az a nyelv. Tudta, milyen erővel préselik
azok az izmos combok a falnak, mégis milyen
gyengéden siklanak az ujjak csupasz bőrén. Tudta,
hogy a feszes hátsó, amit közszemlére tett ebben a
nyűtt farmerben, minden ízében olyan kemény,
amilyennek látszik.

Annyi mindent szeretett volna még tudni.
– Arilyn?
Újra összpontosított. Diákjai rámeredtek, választ

vártak tőle Anthony kérdésére, amit sajnos
elmulasztott.

– Elnézést?
Stone lassan, önelégülten elvigyorodott, mintha

rajtakapta volna, ahogyan a fenekét stíröli. Próbált
nem elvörösödni.

– Mindenki készen áll. Luther be szeretne menni
az istállóba, de majd én figyelek rá, ha gondolod.

– Persze. Maga is velük tarthat, Stone. Eli, addig
körülnézne a kennelnél, melyik állatnál tudna
besegíteni.

Anthony az ajtó felé terelte Stone-t és Luthert.
– Egy perc, és jövök. Válthatnánk néhány szót, A?
– Persze. – Hátat fordított Stone gyilkos

pillantásának, miközben azon tűnődött, mitől
bukott ki ilyen hirtelen. – Mi az?

– Pinky.
Összeszorult a gyomra. Remélte, hogy a kutya

idővel jobban lesz, de tudta, milyen lassú ez a
folyamat. A tény, hogy nem tudott beilleszkedni a
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többi állat közé, tovább nehezítette a
rehabilitálását, különösen ilyen szűkös helyen.
Anthony bosszúsan túrt bele a hajába.

– Őszinte leszek. Szóltam a többi menhelynek,
hogy vegyék át, de eddig még senki sem jelentkezett
érte. Elvesztettem a terapeutámat, és egy ideig nem
is találok helyette mást. Nem tarthatom itt sokáig.
Nem tudnád magadhoz venni, amíg elcsendesednek
a dolgok?

Arilyn beharapta az ajkát.
– Nem megy. Mostantól két hétig a barátnőm

kutyájára vigyázok, és a lakásom túl kicsi ahhoz,
hogy elválasszam őket. Mi a helyzet Trumanékkel?
Nem vállalják?

Anthony megrázta a fejét.
– Nem, máris befogadtak hármat. Mindenki

csúcsra jár, és kezdek kifogyni a helyből. Néhány
napig még ellehet itt, de utána muszáj lesz keresni
neki valamit.

Megmasszírozta a nyakát, hátha ezzel oldja a
feszültséget. Most mihez kezdjen? Mégsem
hirdethet meg egy kutyát, amit jószerével úgy
lopott? Akárhogy kutatott a fejében, ő sem talált
alkalmas jelöltet.

– Hadd gondoljam végig. Talán lesz valaki, aki
legalább addig befogadja, amíg nem találunk jobb
megoldást.

– Oké. Sajnálom. Tudom, mekkora kockázatot
vállaltál a megmentésével. Nézd, még ha el kell is
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vitetnem az államból, akkor is gondom lesz rá,
hogy biztonságban legyen.

Arilyn tudta, hogy ilyen súlyos traumák után az
utazás sem mentes a kockázatoktól. Ketyeg az óra,
Pinkynek lassan muszáj lesz találnia valakit,
akiben bízik. Muszáj belekapaszkodnia minden
falatnyi kedvességbe és stabilitásba, amíg eldönti,
ad-e egy esélyt az új életének.

Márpedig az ő szemében Pinky igazi harcos.
Megereszkedett vállal indult az istálló felé.

Luthert két beteg jószág mellett találta – egyiküknek
a szemét operálták, a másiknak a lába tört, miután
korábbi gazdája kis híján halálra hajszolta.

– Hol van Stone?
Luther megvonta a vállát.
– Elment. Azt mondta, máshol van dolga.
Anthony felkapta a fejét.
– Biztos Pinkynél. Naponta eljön hozzá. Mindig

látom a nevét a könyvben.
A döbbenettől földbe gyökerezett Arilyn lába.
– Micsoda? Magától eljár ide?
– Igen. Az önkéntesünk, Natalie látta Pinky

ketrecében. Kár, hogy nem tudja magához venni. Ő
az egyetlen, akire reagál.

– Igen, nagy kár. Mindjárt jövök.
Csizmája alatt csikorgott a kavics. Végigment az

ösvényen, túl a fákon a magánút felé, ahol Pinky
ketrece állt. Stone-t ugyanott találta, ahol a múlt
héten: a földön ülve, hátát a rácsoknak támasztva.
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Hallotta halk mormolását, ahogyan a kutyához
beszélt. Visszafojtott lélegzettel, nesztelenül
lopódzott közelebb.

A jelenet készületlenül érte.
Pinky a ketrec közepén ült, és feltartotta a fejét.

A biztos távolság továbbra is megmaradt közöttük,
de határozottan odafigyelt a férfi fecsegésére. A
korábban oly élettelen szempár mélyén érdeklődés
csillant.

– Mondtam, hogy a hamburger finomabb. Ha
megeszed, hozok máskor is, csak senkinek ne szólj,
mert akkor bajba kerülök. Most is a lovaknál
kellene lennem, de tudom, hogy kiborulsz, ha nem
látogatlak meg, és egy női szeszély is több mint elég
nekem. A gazdád iszonyú fárasztó tud ám lenni.

A férfi kivárt. Pinky kivárt. A fülét hegyezte.
– Ja, majd elfelejtettem. Tegnap Devine-nal

akcióztunk egy kicsit. Végre-valahára.
Belebotlottunk egy lopott kocsiba, és igazi autós
üldözés lett a vége. Eszembe juttatta a régi szép
bronxi időket. Ember, tényleg élveztem azt a melót!
Kiderült, hogy csak egy taknyosnak támadt kedve
furikázni, semmi komoly, de már ez is elég, hogy
feldobja az egész hetemet. Amúgy sajnálom a
kölyköt. Rájár a rúd, és nincs senki, aki rendesen
törődne vele. Nem jó neki se a szülőknél, se az
otthonban. Úgy van, mint te. Tudom, hogy a
menhely nem az igazi, de itt legalább biztonságban
vagy, és nem éheztetnek, igaz? Itt senki se bánthat,
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de persze így sem egyszerű. Ezért kell küzdened. Ezt
senki sem teheti meg helyetted. Csak rajtad áll.
Remélem, jól fogsz dönteni. Remélem, az a kölyök
is jól fog dönteni.

Arilyn hangtalanul elhátrált, vissza a fák közé.
Egész testében reszketett. Torka úgy elszorult az
érzelmektől, hogy azt se tudta, mit tegyen. Talán ő
hozta el Pinkyt, de Stone az egyetlen, aki képes
megmenteni. Arra áldozza az értékes idejét, hogy
ezt a kutyát látogassa. Úgy tesz, mintha a munkáján
kívül semmi és senki nem érdekelné, de ez egész
csak álca. Benne is él a törődés, csak a világért nem
mutatná ki.

Beleborzongott, ha belegondolt, hogy vele is
törődhetne így.

Mi ez az egész? Mikor lépett az utálat helyébe
előbb a szimpátia, azután a szenvedély, s most ez a
reménykedés?

Magában meghozta a döntést.

STONE KÖRÜLNÉZETT, HOGY TISZTA-E a levegő, csak
azután mászott elő Pinky ketrecéből. A kutyus
kezdte jobban érezni magát, de mint a lányok
általában, megmakacsolta magát. Nem adta olyan
könnyen. Ő viszont nem bánta, hogy akár órákon át
beszélt hozzá. Még mindig jobb, mint egy
agyturkász – neki mindent elmondhat, ő nem fog
ítélkezne felette, és nem próbálja mrggyógyítani.

Pinky magasról tesz az egészre.
Stone megcsóválta a fejét, ha arra gondolt,
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milyen szerencsétlen névvel lett megverve az állat,
de Arilynt legalább a jó szándék vezérelte. Ahogy
visszaindult az istálló felé, lélekben máris a
műszakjára készült.

Befordult a sarkon, és kis híján feldöntötte a nőt.
Csikorogva fékezett. Istenem, milyen gyönyörű.

Lófarokba kötött hajával, farmerben, csizmában és
bő kabátban, a nyaka körül lila sállal. Amióta a
meghitt vacsorájukból pizza és Scrabble-parti lett,
csak rá tudott gondolni. Megszállottan várnia
kellett volna, hogy ágyba bújjon vele – amit
kétségkívül várt is –, mégis meglepően jól
szórakozott a veterán nagyapa és a morcos
szomszédasszony társaságában. Évek óta nem
oldódott fel így.

– Hali. – Próbált lazának tűnni. Egy kis
csúsztatás sosem árt. – Csak ránéztem Pinkyre. Mi
van vele?

A nő felvonta a szemöldökét.
– Ez kedves tőled. Igazából nagy gondban

vagyunk miatta. Nem tudom, mit csináljunk.
– Mi a baj?
– Nem maradhat tovább. Nincs, aki foglalkozzon

vele, és az átmeneti otthonokból is kifogytunk. Nem
jön ki a többi kutyával, így más menhelyre se
kerülhet, ahol egyébként ugyanekkora a zsúfoltság.

– De te befogadhatod, nem igaz? Nálad mindig
van hely egy szegény kis jószágnak.

– Máskor megtenném, de most két hétig a
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barátnőm kutyájára kell vigyáznom. Kate nászútra
megy, és engem kért meg. Robert, mármint a
kutyája, végtagbénult, ezért szüksége van minden
figyelemre.

Stone kezdett komolyan aggódni.
– Akkor most mi lesz?
– Anthony próbál helyet szerezni egy másik

államban. Nem lesz könnyű Pinkynek, de nincs más
megoldás. Esetleg te is körbekérdezhetnél. Hátha
ismersz valakit, aki befogadná. – Arilyn hangja
ellágyult, és közelebb lépett. A testéből sugárzó
melegség varázsködként ölelte körül és vonzotta
magához a férfit. – Amikor Kate hazajön, majd
átveszem. Kérlek. Szükségem van a segítségedre,
Stone. Pinky is megérdemel egy esélyt, de ha nem
lép valaki gyorsan, nem fogja megkapni.

Eltartott egy ideig, mert a farka is életre kelt, és
elvonta a vért az agyától. Már épp válaszolt volna,
hogy bármire kész érte, amíg ilyen esengő arccal
néz rá, amivel egyszerre ígéri neki a napot, a holdat
és valamennyi csillagot…

Amikor hirtelen megértette.
Csúnyán manipulálták.
Nem azért járta ki az akadémiát, és dolgozott

rendőrként, hogy ilyen könnyen megszédítsék. Az
agya visszavette az irányítást, hogy tárgyilagosan
tudassa vele a szikár tényt: éppen Pinky
befogadására próbálják rábeszélni.

Azt. Már. Nem.
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– Megláttál, igaz? – mormolta. – Azt hiszed, ilyen
hiszékeny vagyok, és még egy istenverte kutyát is
befogadnék, csak örülni lássalak?

A szexi kifejezés nyomban lefoszlott a nő
arcáról. Ahogy az ajka lebiggyedt, a zöld szempár
máris szikrát hányt. Stone visszanyelte mosolyát.
Imádta, amikor a lány így felhúzta magát.

– Miért kell ilyen gorombának lenned? Ha
valami jót teszel, muszáj mindjárt ellensúlyozni
egy gonosz megjegyzéssel?

– Hű, te tényleg jó vagy. Próbálsz behúzni, aztán
még én vagyok a seggfej. Segítettem egy
bűncselekményben, de a szerepem itt véget ért.
Neked kell otthont találnod a patkánymajomnak.

– Ne nevezd így! Csak annyit kérek, hogy vedd
magadhoz két tetves hétre. Ennyi elég lenne, hogy új
esélyt kapjon. Olyan rohadt nagy kérés ez?

– Kérés? Meg se próbáltál kérni, asszony! Csak ki
akartad udvarolni, hogy önként jelentkezzek.

A nő méltatlankodott, és levegő után kapkosott,
de rávette magát, hogy kimondja a bűvös szavakat.

– Vigyáznál Pinkyre két hétig?
– Nem. – Arilyn ökölbe szorította a kezét, és

nyikkant egyet. – Ne felejts el levegőt venni.
– Tudod, mit? Idióta voltam, amikor azt hittem,

hogy működhet. Már itt se vagyok.
A nő elfordult, de ő előtte termett, és lehalkította

a hangját arra az esetre, ha valaki hallgatózna.
– Mesésen működik. Mármint te és én, nem én és

332



Pinky. Rühellem a kutyákat. Nem vállalok kutyákat.
A nő összevont szemöldöke középen kis híján

összeért.
– Ó, jól ismerem én magát, Petty járőr. Nem

vállalja az elköteleződést. Nem vállalja a hosszú
távú kapcsolatokat. Nem vállal semmit, ami nem
megy, mint a karikacsapás. Inkább felejtsük el az
egészet.

Minden szó olyan fájdalmasan találta el, mintha
kaviccsal dobálták volna. Tényleg ilyen lenne? S ha
igen, mi ebben olyan rossz? Csak próbál őszinte
lenni, hogy megvédje mindkettőjüket.

– Figyelj, próbálok találni valakit.
Körbekérdezek az őrsön. Van egy csomó feleség és
barátnő, aki talán segíthet. Nem én vagyok az
egyetlen, aki befogadhatja.

– Már csak két napom van.
A nő hangja megremegett, ami végtelen

kiszolgáltatottságról árulkodott. Stone elmormolt
magában egy szitkot.

– Találok valakit. Megígérem. – Amint a szavak
elhagyták az ajkát, máris megbánta, de a végtelen
megkönnyebbülésből azt olvasta ki, hogy a lány
hisz neki. Ki tudja, miért, de őszintén bízik benne.
Amit nem sokan tesznek. Legfeljebb még Devine.
Nincs senki más, s ez azért elég szánalmas. Már
csak ezért sem árulhatja el a bizalmát. Nagyobb
problémákat is megoldott már. Mennyire lehet
nehéz átmeneti otthont találni egy kiskutya

333



számára?
– Köszönöm.
– Akkor már nem is vagy kibukva rám?
A nő elmosolyodott.
– Ne haragudj, hogy kiabáltam.
– Ezt a szöveget lassan kiírhatnád a CD-re, hogy

legközelebb csak le kelljen játszanod.
Arilyn önfeledten felkacagott, s ez teljesen

megigézte a férfit.
– Még valamit szeretnék kérni.
Hoppá.
– Mit?
A lány érzékelhette az óvatosságát, mert topogni

kezdett, és maga elé meredt.
– Igazából nem nagy ügy, nyilván úgysem érnél

rá, de a barátaim nem hagynak békén, úgyhogy
mondj csak nyugodtan nemet.

Elvigyorodott.
– Előbb azért áruld el, mire mondok nemet.
– Ühüm. Szóval… emlékszel a lánybúcsúra? Kate

szombaton férjhez megy Bear Mountainben.
Mindenki visz valakit, és arra gondoltam, te is
eljöhetnél velem, de persze nem muszáj.

– Azt akarod, hogy menjek el veled egy
esküvőre? – Nem tudta leplezni, mennyire meglepi
a kérés. Egy esküvő nagy durranás, barátoknak és
rokonoknak egyaránt. Nagy cécó. Ilyenkor
mindenki a legjobb arcát mutatja. Ő pedig arra sem
emlékszik, mikor vett részt utoljára hivatalos
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eseményen. Egy normális öltönye van, de arra is
ráférne a tisztítás.

Ugyanakkor vonzónak találta a felvetést, hogy a
kapcsolatuk ne csak valami mocskos kis titok
legyen.

– Mintha valaha is eljönnél… – visszakozott
Arilyn máris.

– Kísérő kell, vagy azt akarod, hogy eljöjjek? –
Csak azért erőltette a kérdést, mert a nő olyan
imádni való módon szenvedett, mint aki nem
szívesen kér ilyet, és előre retteg a válaszától.
Mintha valami óriási szívességet várna tőle. A
jóleső melegség szétáradt az ereiben.

A nő csalódottan felhorkantott.
– Nem kérdezném, ha nem akarnám, hogy gyere.

Viszont azt sem akarom, hogy elfogadd a meghívást,
hacsak nem akarsz jönni.

– De te akarod, hogy akarjam?
– Igen!
Nem tudta megállni, kitört belőle a nevetés.
– Naná, hogy el akarok menni veled az esküvőre,

kiscica. Kösz a meghívást.
A nő gyanakvó pillantást vetett rá.
– Tényleg el akarsz jönni?
– Igen.
– Nem kell dolgoznod?
– Egy napot még kivehetek. Mikor lesz?
– Kettőkor.
– Majd valaki beugrik helyettem.
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– Ö… oké. Nagyszerű. – Arilyn rágcsálni kezdte
az ajkát. – Biztos jönni akarsz?

Megcsóválta a fejét.
– Az első perctől tudtam, hogy önértékelési

gondjaid vannak.
– Nincsenek! Nagyon is jól elvagyok magammal!
Játékosan meghúzkodta a copfját.
– Na persze.
A nő felmordult, és döngő léptekkel megkerülte.
– A lovaknál leszek. Vége a mai foglalkozásnak.
Nevetésébe belerázkódott az őszi levegő,

miközben követte Arilynt az ösvényen.
Nem emlékezett rá, hogy valaha is ilyen jól

mulatott egy nő társaságában.
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tizennégy

– BE KELL FOGADNOD AZT A DÖGÖT, DEVINE.
A társa felhorkant, és csak annyi időre lassított,
amíg egy koszos bögrébe kicsorgatta a kávénak
csúfolt löttyöt, és belelapátolt némi cukrot, azután
már indult is tovább az íróasztala felé.

– Szó sem lehet róla, ember. Allergiás vagyok rá.
Stone a szemét forgatta az arcpirító hazugság

hallatán. Ahogy nekitámaszkodott a fémasztalnak,
eltakarta a társa elől a hegyekben álló iratokat,
amelyeken próbálták átrágni magukat.

– Baromság. Csak két hétre. Kis jószág, észre se
fogod venni.

– Ha olyan kicsi, miért nem fogadod be te?
Különben se bírom az ilyen ölebeket.

– Leszámítva a röhejes nevét, jó fej kutya. Sokat
szenvedett, de született túlélő. Nem akarod, hogy te
legyél a hős, aki megmenti?

– Nem. Szállj le az asztalomról, hogy legalább
éjfélre végezzek ezzel a szarakodással. Mennyire
gyűlölöm a papírmunkát! Viszont hozhatnál egy
rendes lattét fánkkal.

– Csak ha befogadod Pinkyt.
– Felejtsd el. Hé, Dunn! Ha hozol nekem egy
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lattét és fánkot, jövök eggyel.
– A hála önmagában kevés – felelt Tim a saját

irathegye mögül. – Csak ha megcsinálod a
jelentésemet.

– Nem is ismerem az ügyet.
– Akkor menj el magadnak fánkért, Devine!
– Oké, oké. Passzold ide, de akkor te fizetsz.
Tim önelégülten és abban a tudatban

vigyorodott el, hogy így is ő nyert többet az üzleten.
Miután újabb köteget helyezett Devine asztalára,
kifelé indult.

Az újonc Patterson visszatért a járőrözésből, és
bosszús arccal fordult az asztala felé. Stone
beleszagolt a levegőbe.

– Ez meg mi a franc?
Patterson haragos pillantást vetett rá.
– Tudom, hogy szerinted csúcspoén fejre állítani

egy szekrényt, de benne volt az arcvizem is. Az
egész ráfolyt az egyenruhámra, és nem volt időm
átöltözni.

– Hé, egyáltalán minek neked arcvíz, cimbora? –
kérdezte Devine.

– Az illata miatt!
– Hát, most úgy illatozol, mint egy tetves

fenyőerdő – csóválta a fejét Stone. – Tudod, a
csajoknak általában elég az egyenruha. A kölnit
hagyd meg a töketlen civileknek.

– Nekem még kölnivel se megy – mormolta maga
elé Patterson, miközben a maga pedáns módján
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nekiállt rendbe tenni az asztalát. Stone gyanította,
hogy a csajok is a tisztaság- és rendmániája miatt
kerülik el, mert sportos testalkatával, sötét hajával
és mogyoróbarna szemével másként tarolnia kellett
volna. Hirtelen megszállta az ihlet.

– Hé, tudod, mit imádnak a csajok? A kutyákat.
Patterson megborzongott.
– Rühellem a kutyákat. Büdösek, és felforgatják a

házat. Inkább sose legyen csajom.
– Ne már, taknyos. Én csak segíteni próbálok.
Devine gúnyosan felnevetett.
Stone elgyötörten fújta ki a levegőt. Kezdett

lejárni az ideje, és még mindig nem talált átmeneti
otthont Pinky számára. Hát már mindenkiből kihalt
az irgalom? Mi van ezzel a világgal, hogy senki se
segít egy védtelen állaton?

Szemetek.
– Mi ez a hirtelen kutyamánia nálad? – kérdezte

a társa gyanakodva. – Rühelled a kutyákat. Azért
csinálod, hogy beédesgesd Arilynt az ágyadba?

Azért csinálta? Nem. Így is, úgy is lefekszik majd
vele. Egyszerűen nem akarta cserben hagyni.
Megszegni az ígéretét. Haragos pillantást vetett a
barátjára.

– Nem. Csak megígértem, hogy elintézem.
Devine bólintott. Mindketten értették, mit jelent

az ígéret. Ebben a világban a kimondott szó talán
semmit sem ért, de ők akkor is ragaszkodtak a
régimódi eszményhez. Talán idejétmúlt, de ha mást
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nem mondhattak is el róluk, mindig állták a
szavukat.

– Hát, ezt cseszheted, ember. Mindenkinek van
jobb dolga. Különben is, ki venne magához egy
kutyát két hétre, csak hogy megszeresse, és utána
lemondjon róla?

Arilyn megteszi. Időről időre. Pénzt és
erőfeszítést nem kímélve, egyetlen jajszó vagy
panasz nélkül.

Ne gondolj rá folyton.
Holnap lesz az esküvő. Arilyn másik kutyára

vigyáz, Anthony pedig kifogyott a lehetőségekből.
Akárcsak ő.

Mintegy varázsütésre, megszólalt a telefonja.
Szitkozódva vette fel.
– Igen?
– Találtál helyet Pinkynek?
Behunyta a szemét. Elég egy szó, hogy

meginduljon a kényelmetlenségek haraggal és
megbánással kirakott ösvényén.

Bassza meg!
– Ja, erre két hétre magamhoz veszem.
Hallotta, ahogy a lélegzet a nő torkán akad.

Azután a kagylóból áradni kezdett az a sejtelmesen
búgó, dallamos hang.

– Köszönöm, Stone. Tudom, milyen nehéz ez
neked. Sosem fogom elfelejteni.

Tényleg megéri a pénzét. Átkozottul jó, ha még őt
is megpuhította.
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– Ja, persze. Mit kell csinálnom?
– Holnap reggel átviszem. Megvan hozzá minden

cuccom, és esküszöm, hogy segíteni fogok. Nem
bánod meg.

Máris bánta. Rühellte a kutyákat, rettegett tőlük,
mégis befogadott egyet a legénylakásába.

– Arilyn?
– Igen?
Halkan felmordult.
– Remélem, tényleg megéri.
Azt várta, hogy a nő felhúzza magát, és lecsapja

a telefont, de ahogy érzéki hangján válaszolt, a
szavak utat találtak a farkába, és kivertek a fejéből
minden más gondolatot.

– Rajtam nem múlik, csak nehogy csalódjak
benned.

A vonal megszakadt.
Basszus.
Devine önelégülten vigyorgott.
– Hallom, kutyatulajdonos lettél.
– Kapd be, Devine.
– Mulass jól a lagzin, Petty.
Stone bosszúsan indult útjára.

– KATE? MINDEN KÉSZEN ÁLL.
Ahogy a barátnője mosolyogva felé fordult, Arilyn
lélegezni is elfelejtett. A látvány egyszerre tűnt
meghitten ismerősnek és sziporkázóan újnak.

– Na, hogy festek?
Arilyn megrázta a fejét, mert könnyek tolultak a
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szemébe.
– El se tudom mondani, milyen gyönyörű vagy. –

Az ezüstösen szőke haj aprólékos gonddal beállított
csigákban omlott alá, míg a csupasz vállra hulló
sóhajnyi fátyol kiemelte az öltözék egyszerű,
elegáns vonalait. A klasszikus menyasszonyi ruha a
derékrészt át- meg átszövő opálos gyöngyökkel és
szikrázó gyémántokkal, az alul tökéletes redőket
vető uszállyal tökéletesen illett Kate-hez, akinek
szoborszerű megjelenését a kristályokkal kirakott
nyitott cipő is hangsúlyozta, a kávé- és rózsaszínű
virágokból álló kis bokrétáról nem is beszélve.

Kennedy is szipogva nézte.
– Olyan gyönyörű vagy, hogy Slade biztos nem

bír majd magával, és el akar rabolni a
menyegzőről, de mi nem hagyjuk. – Ő is ugyanolyan
tökéletes benyomást tett fényesen csillogó
karamellszínű hajával és telt vonalaival,
csokoládészínű koszorúslányruhájában és
rózsaszín derékszalagjával. Amióta csak Kate
megmutatta nekik a ruhájukat, alig várták, hogy
végre belebújhassanak. Az előnyös kivágástól, a
sötétbarna anyagtól és az aranyszínű tülltől szinte
ragyogtak, míg a rózsaszín felütések egyedi jelleget
kölcsönöztek klasszikus eleganciájuknak.

Slade húga, Jane az arcát legyezgette a kezével.
– Nem akarom hazavágni a sminkemet, de

annyira örülök, hogy beléptél az életünkbe.
Nemcsak mert mostantól a családhoz tartozol, de
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azért is, mert segítettél megtalálnom életem
szerelmét.

Jane szerződést kötött a Társszerzőkkel, hogy
találkozzon a lelki társával. Slade, aki meg akarta
óvni a testvérét egy újabb gyötrelmes csalódástól,
közbeavatkozott, és követelte, hogy Kate őt is hozza
össze a tökéletes párjával, ha nem akarja, hogy
csalás miatt beperelje. Kate meg is tette –
összehozta önmagával. Olykor, ha éjszaka rátört a
magány, Arilyn Kate történetével és azzal a tudattal
vigasztalta magát, hogy szó szerint akármi
megtörténhet.

Kate felnevetett.
– Nélküled sosem találkozom Slade-del.

Szeretlek, Jane, mintha csak az én testvérem volnál.
S nehogy sírni merj, mert akkor sosem hagyjuk
abba! – Vett egy nagy levegőt. – Mondd meg nekik,
anya, hogy készen állok.

Kate anyja, Madeline felsóhajtott.
– Biztos nem kérsz egy szippantást, kislányom,

mielőtt elindulsz az oltár felé? Tudod, hogy a
marihuána oldja a feszültséget…

– Kösz, anya, de inkább passzolok.
– Te tudod.
Jane kuncogott egy sort.
– Megnézem, mindenki a helyén van-e. – Követte

Madeline-t.
Arilyn odalépett Kate-hez, és megfogta a kezét.

Kennedy a másik oldalára állt.
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– Hát megtörténik – suttogta Kate. – Többé semmi
sem lesz ugyanolyan.

Kennedy elvigyorodott.
– Nem bizony. Minden még jobb lesz.
Arilyn megszorította a kezét.
– Még annál is jobb. Fantasztikus.
Összemosolyogtak. Arilyn tudta, hogy a

barátságuk gyökeresen megváltoztatta az életét.
Tőlük kapott erőt, támogatást s az élethez oly fontos
vidámságot. Együtt építettek közös üzletet, és
osztoztak minden fájdalmon. Most pedig
mindketten a legjobb úton jártak afelé, hogy örökre
elkötelezzék magukat életük társa mellett.

Kate gyengéd pillantással nézett végig rajtuk.
– Oké, essünk túl rajta.
Bólintottak. Kéz a kézben, együtt léptek ki az

ajtón.

NÉHÁNY ÓRÁVAL KÉSŐBB már teljes gőzzel zajlott a
fogadás. Bear Mountain tökéletes helyszínnek
ígérkezett a késő őszi esküvőhöz – sokhektárnyi
birtok övezte a központi épületet és kígyózó
csapások a nagy tavat, amely körül a fák még
megőrizték tarka lombjukat. Az idő kitartott, és
meleg maradt; a lebukó nap aranyos fényben
fürdette a környező hegyvidéket.

Arilyn tudta, hogy sosem felejti el a pillanatot,
amikor a barátnője elindult az oltár felé, noha Kate
figyelmét teljesen kisajátította a vőlegény. A sötét
szmokingjában végtelenül elegáns és jóvágású
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ügyvéd – aki egykor megvetően legyintett a boldog
házasság ötletére is – most csillogó szemmel nézte
közeledő aráját. A tekintetét se tudta levenni róla,
miközben előrelépett, hogy átvegye a kezét az
anyjától.

Abban a pillanatban Arilyn egész testében
megremegett, mintha csak hirtelen rátört volna az
influenza. Öröm és hamisítatlan irigység fojtogatta,
a mélyén azzal a leplezetlen vággyal, hogy egy
napon ő is megtapasztalja ezt a feltétlen szeretetet
és odaadást. Ami sosem múlik el.

Azután rátévedt a szeme Stone-ra.
A férfi a harmadik sorban ült, s oly átható

pillantásokkal méregette, mintha olvasna a
gondolataiban. Várta, mikor néz félre. Hajtja le a
fejét. Legyint begyakorlott könnyedséggel.

A férfi azonban csak állta, sőt kisajátította a
tekintetét, amíg végül ő volt az, akinek meg kellett
törnie a varázst.

– Tetszenek a barátaid.
Hirtelen magához tért a révedezésből. A

hatalmas hangfalakból a legnagyobb slágerek
áradtak; a DJ könnyedén mozgásban tartotta az
egész násznépet. A bálterem saját kandallóval
rendelkezett, míg a panorámaablakok mesés
kilátást kínáltak a hegyekre és tarka erdőkre. Az
asztalokon az ősz színeiben pompázó gyertyák
sorjáztak, közöttük parányi rózsaszín és
csokoládészínű rózsákkal, színes papírba
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csomagolt bonbonokkal.
– Te is tetszel nekik. Különösen a srácoknak.
A férfi felvonta a szemöldökét.
– Miért?
Kedélyesen belebokszolt a vállába.
– Bőgőmasinának nevezted Slade-et. A pasik

bírják az ilyet. Mókásnak tartanak.
– Szerinted is mókás vagyok?
– Szerintem okostojás vagy.
– Hát, az okostojások felismerik egymást.
– Miről beszélgettél Slade-del?
A férfi megvonta a vállát.
– Az egyik haverom még Bronxban felfogadta

válóperes ügyvédnek. Slade rendesen képviselte.
Bírom az ilyet.

Babrálni kezdett az asztalterítővel.
– Még Kennedynek is bejössz, pedig ő a

legkeményebb köztünk.
– Fura, azt hittem, te vagy. – A megjegyzés

megriasztotta, és arra ösztönözte, hogy felnézzen rá.
A férfi arca ellágyult, ahogy felé nyújtotta kezét,
hogy végigsimítson az arcán. – Mi az?

– Semmi.
– Érdekes, mennyire passzoltok egymáshoz. Ez a

Társszerzők elképesztően jó ötlet.
– Az. Ki hitte volna, hogy egy görbe éjszakának

ez lesz az eredménye?
A férfi felvonta a szemöldökét.
– Görbe éjszaka? Nem azt mondtad, hogy hideg
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fejjel, számítóan és tudatosan végiggondoltátok az
üzleti lehetőségeket?

Csuklott egyet.
– Hazudtam.
– Tudhattam volna. – Ahogy egy hosszú

pillanatra összeakadt a tekintetük, a levegő izzani
kezdett a feszültségtől. – Akkor is látom, hogy
valami nem hagy nyugodni. Nem akarod, hogy a
barátaid megkedveljenek? – A férfi az arcát
fürkészte. – Á, már tudom. Az exed elbűvölt
mindenkit, ezért esik nehezedre, hogy bemutasd az
új pasidat. Főleg, hogy ez csak átmeneti állapot. Jó
nyomon járok?

Fájdalom nyilallt Arilyn mellkasába.
Hátrahőkölt, és próbált nem felszisszenni a nyers
érzelmektől, amelyek újra be akarták szippantani a
sötét mélységbe. Istenem, mennyire fáj még
mindig! Öt teljes év telt el, és Jacob semmit sem
tudott az igazi életéről. Persze mesélt neki ezt-azt,
de ez most egészen más. Annyira valóságos. Stone
részt vesz a társalgásban, az étkezésben, a legjobb
barátnője esküvőjén. Jacob sosem volt jelen –
akárhányszor megígérte a békesség kedvéért, a
legutolsó pillanatban mindig visszakozott. Vele
sosem volt igazi kapcsolata. Olyasvalamit gyászolt,
ami soha nem is létezett.

– Akarod egyáltalán, hogy itt legyek? – kérdezett
rá a férfi. – Vagy szerinted még korai? Bánod, hogy
elhoztál?
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A sötét szemből áradó fájdalom segített
meghozni a döntést. Visszanyelte büszkeségét,
megragadta a férfi kezét, és elmondta az igazat.

– Nem, épp ellenkezőleg. Imádom, hogy itt vagy
velem, és találkozol a barátaimmal. Imádom, hogy
tetszel nekik, hogy együtt bulizunk és nevetünk.
Még sosem csináltam ilyet, Stone. Az exem… nos, ő
sosem akarta kivenni a részét az életemből.

Stone a homlokát ráncolta.
– Nem értem. Nem randiztatok?
– Tudod, ő a jógaoktatóm volt, és úgy gondolta,

hogy a magánéletünk csak ránk tartozik. Eleinte
még izgalmasnak is találtam, mintha valami titkos
kis viszony lenne, de amikor megkértem, hogy
találkozzon a barátaimmal, és álljunk a világ elé a
kapcsolatunkkal, mindig nemet mondott. – A
szégyentől kipirult az arca. Miért fogadta el ezt a
nemet? Hogy lehetett ennyire tehetetlen, hogyan
érhette be ilyen kevéssel? Miért áltatta magát? Hát,
mert hazudni mindig könnyebb, mint meghozni egy
nehéz döntést. – Ő nem ismerte sem Kate-et, sem
Kennedyt. Sosem járt a Társszerzőkben. Sosem
vacsorázott papival. Nem kaptam tőle semmit. Az
én hibám is, mert úgy tettem, mintha ennyi is elég
lenne.

– Mennyi ideig jártatok?
Ez volt a legszörnyűbb az egészben, de már nem

hátrálhatott meg.
– Öt évig.
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Próbálta elfordítani a tekintetét, de a férfi felfelé
billentette az állát. Kezének melege, és a belőle
áradó pézsmaillat meghitten ölelte körül. Stone
Petty mesésen festett öltönyben, ami önmagában
garantálta, hogy többé ne nézzen rá ugyanúgy. A
sötétkék anyagot mintha ráöntötték volna széles
mellkasára és dagadozó vállára, míg a vörös
nyakkendő olyan markánsan ellenpontozta
klasszikus megjelenését, hogy a térde is elgyengült
tőle. Selymesen lágynak érezte simára borotvált
arcát – kész csoda, hogy meg bírta állni, és nem
ragadta meg a nyakkendőjénél fogva, hogy
leteperje az asztalra.

Ezt későbbre tartogatta.
– Te kérsz bocsánatot, amikor ő volt a seggfej? Ez

az egész legyen az ő baja. A barátaid melletted
állnak, és számomra is nagy megtiszteltetés, hogy
elhívtál.

Arilyn szíve formátlan masszává olvadt, és úgy
tűnt, nem is szilárdul meg többé.

– Köszönöm. – Egy pillanatra elhallgatott. –
Miért vagy ilyen kedves velem?

A férfi felnevetett, majd előrehajolt, és egy
csókot nyomott az ajkára.

– Mert remélem, hogy később a javamra írod.
Elmosolyodott.
– S ha azt mondanám, hogy nincs is olyan

messze az a később?
– Akkor most azonnal elrángatnálak erről a
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fogadásról. Mielőtt még jön az újabb diszkós blokk,
vagy ami még rosszabb, valami feminista induló.

Mintegy varázsütésre, a hangfalakból áradni
kezdett a „Single Woman” Beyoncétől. A nők
harsány kiáltással pattantak fel, doboltak a
lábukkal, és lengették a karjukat, ahogy együtt
énekelték a jól ismert szöveget. Arilyn kuncogva
nézte a férfi fanyalgó arcát.

– S ha térden állva könyörgök, hogy táncolj
velem?

– Akkor se, de később lassúzhatunk egyet.
Legalább jól összetaperollak.

A férfi nyers morgásától libabőrös lett, de már
nem maradt ideje a visszavágásra. Kennedy, Kate és
Genevieve sikoltozva megragadta.

– Gyerünk, kelj fel! Táncolunk!
Stone megadóan emelte fel a kezét, és

visszarogyott székére.
– Vigyétek csak. Velem ne is törődjetek.

Megkeresem a többi sorsára hagyott férfit.
Ahogy Kate fátyla végigsöpört az arcán, és Gen

ujjai a bordáit csiklandozták, Arilyn önfeledten
kacagni kezdett. Miközben utat törtek maguknak a
zsúfolt táncparketten, láthatta a többi pasit, akiknek
az arcán ugyanaz a fanyar kifejezés ült. Láthatta,
ahogyan magához intik a párját, a vállát
csapdossák, és kedélyesen ugratják, mintha kisfiú
koruktól ezt csinálnák.

Önfeledt boldogságot érzett. Ilyen, amikor
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minden… normális. Amikor van rendes pasija.
Még az a tudat sem tehette tönkre az örömét,

hogy ez csak a szexről szól, és Stone is csak
ideiglenesen van mellette. Még ez is több, mint amit
valaha bármelyik férfitól kapott.

Ki fogja élvezni minden pillanatát.

STONE A FÉRFIAK KARÉJÁBAN állt, nézte a táncoló
lányokat, és próbálta nem csóválni a fejét, ahogy
produkálták magukat. A lelkesedésük kárpótolta a
tánctudásuk hiányát.

Kennedy embere, Nate valami fura italt
dédelgetett a kezében, miközben láthatóan ugyanez
járt a fejében. A fickó elvigyorodott, és biccentett
feléjük.

– Legalább próbálkoznak.
Stone udvariasan nevetett.
– Te meg mit iszol?
– Darth Maultinit.
Felvonta a szemöldökét.
– Az jó, én is bírom a Csillagok háborúját.

Arilyntől tudom, hogy a NASA-nak dolgoztál.
– Ja, mielőtt feldarabolták. Azóta egy

magáncégnél vagyok.
– Hát, nem sok űrrepülőmérnököt ismerek.
Nate arca nyomban kigyúlt.
– Végre valaki nem rakétatudósnak hív.
– Miért hívnálak annak?
Wolfe nevetve csapkodta a vállát.
– Mert mindenki úgy hívja, csak hogy felhúzza.
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Örülök, hogy újra látlak, Stone, annak meg még
jobban, hogy szolgálaton kívül.

Stone a nyár folyamán ismerte meg Wolfe-ot, s
bár akkor letartóztatta, igazából első látásra
megkedvelte. Kígyós tetoválását, rosszfiús attitűdjét
és a Genevieve iránt tanúsított gyengédségét látva
úgy érezte, szívesen biliárdozna vele egy jót.

– Én is örülök, annak meg még jobban, hogy
nincsenek köztünk rácsok – vágott vissza
kedélyesen.

Most a vőlegény lépett közelebb.
– Hogy haladtok Arilynnel? – kérdezte őszinte

érdeklődéssel. – Tudod, ő a legtitokzatosabb a
lányok közül. Örülök, hogy megszabadult attól a
jógitól. Kate nagyon utálta.

Stone ajka megrezzent. Valami azt súgta neki,
hogy ezek a fickók simán verik a csajokat
pletykálkodásban. Ettől csak még
rokonszenvesebbnek tűntek.

– Hát, elég fura a kapcsolatunk. Egy
indulatkezelési tréning nem ideális terep az
ismerkedéshez, de miután kiderült, hogy mégsem
vagyunk halálos ellenségek, úgy döntöttünk, adunk
magunknak egy esélyt.

Slade elvigyorodott.
– Az jó. Azért vigyázz, mert belül kemény, mint a

koporsószeg. Csináltatott már veled izzasztó jógát?
Stone a gondolatba is beleborzadt.
– Még csak az kéne. Nekem is vannak korlátaim.
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– Az ellenségemnek se kívánom. Feltekerte a
termosztátot vagy száz fokra, azután úgy
parancsolgatott, mint egy kiképző őrmester. Azt
hittem, nem élem túl.

Nate felvonta a szemöldökét.
– Izzasztó jóga? Az lehet még izgalmas…
Slade megrázta a fejét.
– Nos, nem az. Cserben hagyott a testem, teljesen

leszerepeltem Kate előtt. Az ilyesmi fanatikusoknak
való.

– Viszont utána orbitális lehet a szex – tűnődött
tovább Nate.

Mindnyájan elhallgattak. Ezt láthatóan még
egyikük se gondolta végig.

– Nagyon tepersz Kennedynél, igaz? – kérdezte
végül Wolfe. – Hátha akkor beleegyezik, hogy
hozzád menjen.

Nate csendes és eltökélt maradt.
– Végül igent fog mondani, csak idő kérdése.

Kiszámítottam a valószínűségét, hányszor utasíthat
el, és az előrejelzési modell szerint valamikor az
elkövetkező háromszáz napban pozitív választ
kapok.

– Hé, ne sitteljem le, amíg igent nem mond? –
vetette fel Stone.

A fiúk elnevették magukat.
– Üdv a klubban, pajtás – veregette meg a vállát

Slade. – Nem könnyű túlélni, de senkit se hagyunk
hátra a csatatéren.
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Wolfe bólintott.
– És soha, de soha nem hagyjuk magunkat.
Elnézték párjaikat, ahogyan a csípőjüket

ringatva, spiccesen integettek és botladoztak a
tánctéren, közben fel-felkapdosták Kate fátylát.
Abban a pillanatban Stone úgy érezte, semmit sem
kíván annyira, mint hogy idetartozzon, és egy
legyen a pasik közül, akik imádnak marhulni és
pletykálkodni, miközben feltétlen odaadással
szeretik az asszonyaikat.

ARILYN SZAKADTRA TÁNCOLTA MAGÁT, s mint a társaság
kemény magjának szerves része, tisztára bolondot
csinált magából, majd a nagy klasszikusok
egyvelege után lebicegett a parkettről, hogy néhány
cosmo mellett kipihenje a fáradalmait.

– Hát nem volt elképesztő a ceremónia?
– Annyira örülök, hogy a kecskesajtos salátát

választottad.
– Láttad, ahogy Slade kis híján elsírta magát?

Nem sok kellett hozzá.
– Azt hittem, szívrohamot kapok, amikor az a kis

gomb elengedett az uszályodon, de senki se vette
észre.

– Legközelebb majd Arilynnel vonulj el a
mosdóba. Az én bakancslistámon nincs rajta, hogy
lássam a hófehér hátsódat, csak Slade-én.

Arilyn a szemét forgatta Kennedy utolsó
megjegyzésén, majd a barátnője elment megkeresni
Nate-et. Ő is indult, hogy felkutassa Stone-t, de egy
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falkányi hölgyvendég sikítozva átvágott a
parketten, egyenesen Kate felé.

– Édes istenem, Kate, hát férjhez mentél!
Gen nővére, Alexa vetette rájuk magát; csigákba

csavart sötét fürtjei rugóként jártak, miközben
megölelte Kate-et. A legjobb barátnője, Maggie
Ryan most is elegánsan festett földig érő, testhez
simuló vörös ruhájában, és Alexa érzelemkitörése
láttán csak megrázta fahéjszínű fürtjeit. Maggie
férfialsónemű-modelleket fotózott – Arilyn már
csak ezért is felvillanyozónak tartotta a társaságát.

– Már vagy ezer éve együtt élnek – jegyezte meg
Maggie. – Úgy viselkedsz, mintha ez lenne az első
közös éjszakájuk.

Harmadik társuk – a teltkarcsú, apró termetű,
nevető barna szemű Carina, Maggie sógornője –
nyomban leintette.

– Ne botránkoztasd meg szegény lányokat,
Maggie. A nászéjszaka igenis izgalmasabb minden
másnál. Persze nem nekem, engem akaratom
ellenére adtak Maxhez, ezért piszkosul haragudtam
rá, de később bepótoltunk mindent.

Arilyn közelebb hajolt, hátha hallhatja a teljes
történetet, de Alexa átvette a szót.

– Ugyan, kérlek. Nekem még nászéjszakám se
volt, csak egy pókerjátszmám, ami teljesen
eldurvult. – Kajánul elvigyorodott. – Persze Nickkel
mi is bepótoltuk.

Maggie zajosan kifújta a levegőt.
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– Én vagyok az egyetlen, aki élvezte a
nászéjszakáját? Igaz, Michaellel csak úgy tettünk,
mintha házasok lennénk, de ki tudhatta?

Kate kék szeme elkerekedett. Arilyn
megköszörülte a torkát.

– Hát, erről még majd beszéljünk, lányok. Azt
hittük, boldog házasságban éltek…

Mindhárman egyszerre nevettek fel.
– De hát úgy is van! – kiáltott Alexa. – Csak

egyikünk számára sem annak indult. Akárhogy is,
ez az esküvő tényleg fantasztikus, és nagyon
örülünk neked, szívem. Kösz, hogy meghívtál
minket.

Kate szipogott egy sort.
– Szeretlek titeket. Olyan, mintha Gen a

testvérem volna, ti meg a rokonaim.
Ettől még Alexa kék szeme is elhomályosodott,

és megölelte Kate-et és Gent. Arilyn érezte, ahogy
elszorul a torka. Az ilyen pillanatok mindig
megríkatják az embert.

Egy férfias tenor túlzengte a hangfalakból áradó
zenét.

– Á, helyben vagyunk. Mindig ott kell keresnem
az asszonykámat, ahol potyognak a könnyek. –
Alexa elegáns grafitszürke öltönyt viselő férje, Nick
rákacsintott a feleségére, és a derekára csúsztatta
kezét. Arcáról sütött az odaadó szeretet, amelynek
láttán mind felsóhajtottak.

A nővére, Maggie kedélyesen oldalba bökte
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Nicket.
– Mondja az óriáscsecsemő. Amióta megvannak

a lányaid, kenyérre lehet kenni.
Arilyn felnézett, amint az elegáns olasz férfi

odalépett, és előrehajolt, hogy belesúgjon valamit
Maggie fülébe. Maggie kipirult arca láttán
Carinának nevethetnékje támadt.

– Kit lehet kenyérre kenni? – incselkedett. – Az
embered azt csinál veled, amit akar, valld csak be.

– Soha. Csak elhitetem vele, hogy örüljön.
Michael belefúrta orrát a felesége nyakába,

miközben füstös hangjával és igéző olasz
akcentusával a fülét cirógatta.

– Á, cara, ne akard, hogy bebizonyítsam, ki a
főnök nálunk. Megint egész éjjel fenn leszünk…

Maggie gonoszul elmosolyodott.
– Üres ígérgetés.
A harmadik férfi, egy magas, elegáns James

Bond-hasonmás – naná, hogy Pierce Brosnané –,
elfoglalta a helyét Carina mellett. Tömött sötét
hajával és áttetszően kék szemével igazi szívtipró
benyomását keltette, de ahogy odalépett Carinához,
és féltőn átkarolta, Arilynnek nem lehetett kétsége
afelől, hogy ez a páros is ugyanúgy bolondul
egymásért, mint a másik kettő.

– Miért lyukadunk ki mindig a szexnél? –
kérdezte a férfi száraz hangon, miközben a felesége
hasát cirógatta. – Mi történt az olyan izgalmasabb
témákkal, mint az üzlet, a politika vagy a főzés?
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Maggie a szemét forgatta.
– Mondod te, aki le se veszed a kezed Carináról.

Mikor esedékes a kettes számú baba, Max?
Carina megpaskolta hasát, ami még csak most

kezdett gömbölyödni.
– Tavasszal. A kis Max éppoly izgatottan várja az

új testvérét, mint a papája. – Carina a homlokát
ráncolta. – Be kell fejeznem a kollekciómat, mielőtt
újra beüt a káosz. Valentin-napon lesz a bemutató,
amire természetesen mindenkit elvárok. Utána
együtt vacsorázunk és ünnepelünk.

– Nem akarom, hogy annyit stresszelj, mint a
múltkor – jelentette ki Max. – Inkább majd
kevesebbet dolgozom, hogy nyugodtan festhess.

Carina ismert festőként erotikus művekkel
gazdagította az új nemzedéket. Arilyn elképedten
nézte ezeket a sikeres párokat. Hogyan csinálták?
Hogyan tudták összebékíteni a karriert és az üzletet
a családdal és a szerelemmel?

Kate-re sandított. Slade és Stone, aki közben
csatlakozott hozzájuk, mögöttük állva hallgatta a
társalgást.

Végül Kate mondta ki, ami mindnyájukban ott
motoszkált.

– Hogy csináljátok? – bukott ki belőle.
Alexa felkapta a fejét.
– Mit?
– Mindent! – vágta rá Arilyn. – Hogy tudjátok

életben tartani a szerelmet a karrier, a munka, a
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család, a gyerekek meg az összes többi mellett? Mi
a titkotok?

Döbbent csend ereszkedett rájuk. Alexa Nickre
sandított. Michael Maggie fején nyugtatta az állát.
Max a felesége hasára tette a kezét.

Azután mindnyájukból egyszerre robbant ki a
nevetés.

– Ó, ember, nincs mese! – kiáltott fel Alexa. –
Megöregedtünk!

Maggie látványosan felnyögött.
– Hát, ha már a fiatalabb generáció tőlünk kéri a

boldogság receptjét! Mit gondoltok, eláruljuk?
Mindenki közelebb hajolt. Arilyn a lélegzetét is

visszafojtotta.
– Ez beszoptátok! Higgyétek el, hogy nincs titkos

recept. Csak rengeteg kemény munka van.
Carina felnevetett.
– Meg veszekedés. Sok-sok veszekedés. Ja, és

kibékülés. Meg rossz döntés.
– És sírás, sok-sok sírás – tette hozzá Alexa.
– De akkor is megéri, ahogy Conte mama

mondaná – mosolygott Maggie.
A három barátnő egymásba karolt.
– Majd rájöttök, ahogy mi is. Most táncoljunk.
A párok távoztak a parkett irányába.
Kate felsóhajtott.
– A ménkű üssön beléjük. Miért nem mondják

meg az igazat?
Slade közelebb hajolt, hogy megcsókolja
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újdonsült feleségét.
– Mert már tudjuk, szívem. Gondom lesz rá, hogy

sose felejtsük el.
Kate felemelte a karját, és a férfi nyaka köré

fonta. Egy hosszú pillanatra teljesen elvesztek
egymás tekintetében – menyasszony és a vőlegény,
közös életútjuk startvonalánál.

– Szeretlek, Slade Montgomery.
– Szeretlek, Kate Montgomery.
Megcsókolták egymást. Ahogy Arilyn elfordult,

olyan eleven és mély érzelmeket olvasott le Stone
arcáról, amelyeket talán sosem ismert meg a
maguk teljességében, de akkor és ott, abban a
pillanatban úgy tűnt, hogy neki is ugyanez kell.

Ami persze lehetetlen.
Felé nyúlt, és megérintette a karját. Akkor és ott,

abban a pillanatban ő is ugyanerre vágyott. A férfi
tüstént reagált, magához vonta, és átkarolta a
derekát. A zene áradt, a vendégek csacsogtak, a
párok sugdolóztak.

– Kívánlak.
Csak egyetlen szó, a maga kéretlen

egyszerűségében. Se udvarlás, se ígéretek, se
költészet. Arilyn mégis a lelkében, a csontjaiban, a
szívében érezte a vágyakozást. Lábujjhegyre
ágaskodott csinos cipőjében, hogy a férfi fülébe
súgja az egyetlen lehetséges választ.

– Vigyél haza.
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tizenöt

ARILYN ELKÉPZELT EGY S MÁST az első éjszakájukkal
kapcsolatban. Elképzelte, ahogy egymás ruháját
szaggatják – ahogy átlépnek az érzékek álomszép
világába, ahol mindent áthat a perzselő szenvedély.
Mindenre gondolt, csak arra nem, hogy amikor
éjfélkor elérnek a házhoz, képtelen események
egész sora indul meg – kezdve mindjárt Mrs.
Blackfire felbukkanásával.

Amint felszaladtak a tornácra, ajtócsapódás
verte fel a csendet, majd a sétabot éles kopogása
figyelmeztette őket, mielőtt meghallották a
túlzottan ismerős, sziszegő hangot.

– Petty járőr! Betörtek Arilyn házába. Hívtam a
rendőrséget, de nem küldtek senkit. Ezért be fogom
perelni a városházát!

Arilyn hallotta, hogy a férfi levegő után kap.
Eszerint még mindig nem sikerült elsajátítania a
jógalégzés technikáját. A hétfői órán újra át kell
venniük.

– Ha a rendőrség nem küldött senkit, akkor
szerintük nem is történt betörés – szögezte le Stone.
– Pontosan mit látott?

A vénasszony arca fénylett a lázas izgalomtól.
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– Egy fiatal lányt. Nyeszlett, szőke,
fogszabályzós. Farmert viselt egy olyan nevetséges
pólóval, amiből kilátszott a köldöke. Mégis mit
képzelt, ilyen időben?

Arilyn elfordult, miközben megpörgette ujján
tűsarkú cipőjét. Neki is nehezére esett megőriznie a
türelmét. S ha csak bemennének, nem törődve
senkivel? Ha egyenesen a szex részre ugranának?

– Az Tina, aki a kutyát sétáltatja, Mrs. Blackfire.
Robertért jött. Én vigyázok rá, amíg Kate a nászútját
tölti.

– Ó. – A csalódottság hamar lefoszlott a
vénasszony arcáról. – De valami volt a hóna alatt!
Valamit ellopott magától! Miért nem Patrick
sétáltatja a kutyát? Én nem bíznék ezekben a kis
suhancokban. Ugyan mit tudnak a becsületes
munka értékéről?

– Papi ma elment kirándulni, ezért szóltam
Tinának. Kölcsönadtam neki néhány könyvemet,
biztosan ezeket látta a hóna alatt.

A vénasszony arca megnyúlt.
– Azért csak kérdezzen rá. – Szúrós pillantást

vetett Stone-ra. – Egyáltalán nem tetszett a
rendőrség reakciója. Azt mondták, ha kulcsa van,
biztosan nem betörő. Az én koromban talán még
igazuk is lett volna, de már más időket élünk! Ma
már a betörők is kulcsokkal mászkálnak! Nem
lehetünk elég éberek!

Arilyn próbált nem felnyögni, csak kinyitotta az
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ajtót, és kipréselt magából egy mosolyt.
– Egyetértek. Majd beszélünk erről Stone-nal. Jó

éjt, Mrs. Blackfire!
Az asszony kimérten bólintott, és visszavonult a

házába. Arilyn úgy számította, legfeljebb néhány
percük lehet, mielőtt beállítja a távcsövet. Az ablak
felé indult.

– Húzzuk le a redőnyt, hogy ne kémkedhessen.
Stone kuncogott egy sort, előrelépett, azután

megdermedt.
Robert, Kate végtagbénult pitbullja teljes

sebességgel rohant felé a folyosón. Boldogan és
társaságra vágyva, gyakorlottan húzta maga után
hátsó lábait, hogy jókora testével egyenesen őt
vegye célba.

Stone arcára éles barázdákat vont a félelem.
Bőre viaszosan fénylett az előtér világításában, s
ahogy hátát a bejárati ajtónak vetve, dermedten
nézte a kutya közeledését, egy csapásra
visszavedlett tehetetlen és kiszolgáltatott
gyermekké.

Jaj, istenem, elfelejtette! A pitbullok. A támadás.
A rettegés.

Robert.
– Ne, Robert! – kiáltott fel, azzal Stone elé lépett,

hogy elállja a kutya útját.
Robert nem győzött fékezni. Tekintetében ijedség

csillant, amiért elrontott valamit, majd halkan
nyöszörögni kezdett, és lesunyta a fejét.
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– Jaj, kis szívem, nincs semmi baj. – Arilyn
lehuppant mellé a földre, és magához ölelte, hogy a
feltétlen elfogadás gesztusaként egymáshoz
érintsék homlokukat. – Jó fiú vagy, csak Stone még
nem tudja. Adj neki egy esélyt, hogy megismerjen,
mielőtt ledöntöd a lábáról, oké?

Robert óvatosan megnyalta az arcát. Arilyn
megölelte, közben kitapogatta a hólyagját, és
kedélyesen paskolgatta az oldalát.

– Jó fiú voltál. Nagyon vigyáznunk kell ezzel a
fertőzéssel, amíg a mami és a papi távol van. Csak
felcsatolom a kerekeidet, és már mehetünk is.

Felegyenesedett, és Stone felé indult, aki
óvakodva nézte végig az üdvözlési ceremóniát.

– Nagyon sajnálom. – Kinyújtotta a kezét, és
gyengéden végigsimított a férfi mellkasán. –
Elfelejtettem szólni, hogy Robert pitbull. Szikrányi
rosszakarat sincs benne, Stone, nekem elhiheted.
Kate azután mentette meg, hogy elütötte egy autó.
Tudom, hogy nagy testű, de a hátsó lábai teljesen
élettelenek. Különben is jó fiú.

Stone zajosan kifújta a levegőt. A szín kezdett
visszatérni az arcába.

– Bocs, hogy ilyen rosszul reagáltam – mormolta,
a nadrágjába törölte a tenyerét, és újra végigmérte
a kutyát, aki türelmesen várta, mikor üdvözölheti. –
Csak épp olyan, mint… mint…

– A kutya, amelyik megharapott – fejezte be
helyette a mondatot Arilyn. – Tudom, de Robert
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egyáltalán nem olyan. Adnál neki legalább egy
esélyt? – A férfi nem válaszolt, csak lassan bólintott.
– Köszönöm. Most gyorsan ki kell vele szaladnom.
Csak egy perc. Addig miért nem töltesz valami italt,
és helyezed magad kényelembe?

A férfi tartotta a három lépés távolságot, ahogy
széles ívben megkerülte az izgatottságtól vibráló
Robertet. Arilyn felcsatolta a futókát, igazított a
szíjon, és szabadon engedte az állatot.

Nevetve nézte, hogyan száguld körbe-körbe a
pázsiton, testén a sebesen pörgő kerekekkel. A kutya
önfeledten hátravetette a fejét, és teleszívta a
tüdejét a friss éjszakai levegővel, majd vécéként
használta a Gyűlölet Fáját. Miután fokozatosan
kiadta magából a fölös energiát, Arilyn visszavitte
a házba, lecsatolta a futókát, és az asztal alól
előhúzott egy jutalomfalatkákkal teli dobozt.

– Mogyoróvaj vagy szalonna? – kérdezte.
Két vakkantást. Stone ijedten hőkölt hátra.
Arilyn felnevetett.
– Tehát szalonna. – A kutya óvatosan a foga közé

vette a falatot, majd ismét végigszaladt a folyosón,
ezúttal különleges ortopéd ágya és az ott lapuló
kedvenc lila nyuszija felé.

– Érti, amit mondasz neki? – kérdezte Stone
hitetlenkedve.

– Úgy bizony. Kate-nek évekbe telt megtanítani.
Hihetetlenül okos.

A férfi közelebb lépett, és letérdelt, hogy

365



tanulmányozza a futókát.
– Ezekkel a kerekekkel képes mozogni?
– Igen. Külön neki készültek. Ugyanúgy

szaladgálhat és játszadozhat, mint bármely másik
kutya.

– Kemény élete lehetett – jegyezte meg Stone.
– Ahogy minden kivételes állatnak, akit csak

ismerek. – Arilyn egy pillanatra elhallgatott. – Meg
néhány kivételes embernek is.

A férfi elfordult. Meredten nézte. A meghitt
könnyedség hirtelen semmivé foszlott, hogy
helyébe a lüktető szexuális energia lépjen, amitől
ellágyultak a tagjai, és reszketni kezdett a combja. A
kegyelmi időszak hivatalosan is véget ért.

Már alig várta.
– Gyere ide – parancsolt rá a férfi. Arilyn

beleborzongott a hang sötét, érzéki tónusába, és
engedelmeskedett. A görcs minden lépéssel
erősebben markolt a gyomrába, amíg végül ott állt
előtte. Haját bebodorították, és tucatnyi tűvel
választékos kontyba rendezték. A férfi most
végtelen türelemmel kinyúlt, hogy egyenként
kihúzkodja a tűket. Ráérősen haladt, játékosan ujjai
köré csavargatta a fürtöket, és addig cirógatta a
fejbőrét, amíg halk nyögés tört fel a lány torkából.
Akár egy kiscica, úgy dugta hozzá a fejét, hogy
kiélvezze a kéjes kis érzéseket. Végül, amikor a haja
már leomlott egészen a derekáig, az arcát cirógatta.

– Van róla fogalmad, milyen gyönyörű vagy?
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Forróság hevítette a lány arcát.
– Örülök, hogy annak találsz.
– Mert az vagy. Néha elnézlek, ahogy azokat a

nyakatekert pózokat csinálod, és a lélegzetem is
eláll. Balett-táncosra emlékeztetsz. A tested igazi
hangszer, ami azért könyörög, hogy játsszanak
rajta. Hogy istenítsék. Hogy megkeféljék.

Megborzongott, a szavak fokozták az izgalmát. A
bugyi máris átnedvesedett a lába között, és a
vágyakozástól felnyögött.

– Még soha senki nem beszélt így velem –
vallotta be, és a férfi mellkasához nyomta a
homlokát.

– Ne rejtőzz el. – A férfi gyengéden eltolta
magától, és felemelte állát, hogy a szemébe kelljen
néznie. Arilyn beleveszett a forrongó feketeségbe,
amelynek mélyén vágy, szükség és éhség lüktetett
oly hevesen, hogy már-már felsikoltott a
gyönyörtől. – Előlem ne. Soha. Én nem olyan
vagyok, mint akiket eddig ismertél. Nem hazudok a
szemedbe, és nem szeretkezem veled gyengéden.
Nyers vagyok, követelőző és heves. Mocskosan,
zabolátlanul szeretem a szexet, a maga teljes
vadságában. Azt akarom, hogy egész éjjel csak
élvezz, ahogyan még soha életedben. Azt akarom,
hogy mesélj el minden kis buja álmot, ami valaha
megfordult a fejedben, azután engedd, hogy valóra
váltsam. Érted, kiscica? Mi nem csak hempergünk
egy kicsit az ágyban. Ma éjjel birtokba veszem a
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testedet, és kisajátítom a lelked legsötétebb,
legmélyebb titkait. Készen állsz erre? Most még
adok egy utolsó esélyt.

Arilyn akkor se futhatott volna el, ha a pokol
démonai azzal fenyegetik, hogy elragadják a lelkét.
A padlóhoz szegezte a férfi érzéki kisugárzása és
bódító illata, minden szava és érintése. A szoba
megpördült körülötte, ahogy megadta magát,
készen rá, hogy teljesítse Stone minden vágyát.

– Ezt akarom. – Testének minden izma úgy
reszketett, mintha elektromos áram járná át. –
Téged akarlak.

A férfi lassan, sokat sejtetően elmosolyodott.
– Jó. Akkor vedd le a ruhádat.
A késztetéstől hajtva, hogy megtapasztalja

mindazt, amivel a férfi kecsegteti, Arilyn
hátranyúlt, és kikapcsolta a csatokat, hogy
lehúzhassa a cipzárt. A hang élesen vágta ketté az
összesűrűsödött csendet. Tétovázás nélkül rázta le
magáról a ruha felső részét, és a csokoládészínű
anyag tömött felhőben omlott le a lábához. Miután
a ruha pántok nélkül készült – és amúgy sem volt
túl nagy melle –, nem viselt melltartót.

Halk szisszenés tudatta vele, hogy az alsónemű
hiánya nagyon is találkozik a férfi tetszésével,
amitől a bőre csak még inkább kipirult. Megállt
előtte, mindössze egyetlen apró ruhanemű
választotta el a teljes csupaszságtól – az a kis fekete
csipke a combja tövében.
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A férfi tekintete intim érintésként siklott végig a
testén, és a benne tükröződő csodálattól Arilyn
gyönyörűnek érezte magát. Pontosan tudta, mit lát.
Egészséges testképpel rendelkezett, megtanulta
magát szeretni úgy, ahogy van. A jóga sokat segített
ebben a feltétlen elfogadásban. Oké, keskeny a
csípője, fiús az alakja, és kicsi a melle. Nincs olyan
homokóraalakja, amiért döglenek a férfiak. Sápadt
bőrét szeplők pettyezték, fura anyajegy
éktelenkedett a felső combján, és lábfeje is
túlságosan nagy ahhoz, hogy bárki izgatónak
találja. Mégis, ez az ő teste, amiben tökéletesen jól
érzi magát.

Csak hátravetette a fejét, kihúzta magát, és
hagyta, hogy a férfi magába igya a látványt.

– Mindig is tudtam, hogy kivételes vagy –
mormolta Stone –, de a valóság meghaladja a
legvadabb képzeletemet is.

Kis mosoly játszott Arilyn ajkán.
– Nem hittem volna, hogy egy költő veszett el

benned.
– Mondtam, hogy sosem hazudok. Fordulj meg,

hogy láthassam azt a fenséges hátsódat. – Arilyn
lassan, ráérősen elfordult, és kiélvezte a mohó
pillantásokat, miközben a feszülő erekció ékesen
árulkodott arról, milyen szépnek találja a férfi.
Amikor újra megszólalt, Stone hangja elcsuklott a
fojtott vágyakozástól. – Le azzal a bugyival. Csak
szép lassan.
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A lány beakasztotta az ujját a pántok alá, és
lassan végigcsúsztatta a pókhálószerű anyagot a
combján és a lábszárán. Takarosan borotválta a
punciját, de azért nem teljesen szőrtelenítette. A
férfi morgása tudatta, hogy neki is így tetszik.

– Ó, annyi mindent akarok csinálni veled,
Arilyn! Mindent, amiben csak örömömet lelem. –
Még most is talpig felöltözve járta körül, közvetlen
közelről, mégis érintésnyi távolságból, így izgatva
tovább az illatával és a hűvös külső mögött izzó
hévvel. – Később majd azt akarom, hogy nyúlj
magadhoz. Nézni fogom, hogyan juttatod el magad
a csúcsra, közben megjegyzek minden apró
mozdulatot, ami csak örömet szerez neked.
Belakmározok a testedből, és elevenen felfallak, de
erre még rengeteg időnk van. Egyelőre beérem
azzal, hogy elindulsz előttem a hálószoba felé.

Arilyn szíve vadul kalapált, ahogy próbált
levegőhöz jutni, míg végigvezette a férfit a folyosón,
be a hálóba. Csupasz fenekén érezte mohó
tekintetét, ezért érzékien ringatta a csípőjét, és
élvezte, hogy eljátszhatja a kísértő szerepét. Mintha
a benne lakozó rossz kislány kiszabadult volna a
kalitkájából, ahová soha többé nem parancsolhatta
vissza. Stone mellett bárki lehetett, aki csak lenni
akart. Vele biztonságban érezte magát.

– Robert ellesz idekint egyedül? – kérdezte a
férfi.

– Igen, a nappaliban alszik.
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– Helyes. – A férfi berúgta maguk mögött az ajtót,
majd kioldotta, és lassan lecsúsztatta a
nyakkendőjét. A vörös selyem villanása magára
vonta a lány figyelmét, ahogy a nyakkendő a
padlóra vitorlázott. A férfi felfigyelt az
arckifejezésére, amitől csak még sötétebb lett a
tekintete. – Tetszik? Akkor talán megkötözlek vele,
hogy azt tehessek veled, amit csak akarok.

Ó, hallott ő a fenekelésről, a kikötözésről meg a
többi titkos kis játékról, amiben a kalandvágyó
párok élvezetüket lelték – csak azt nem hitte volna,
hogy egyszer a helyükben lesz. Annyira felizgatta a
kikötözés gondolata, hogy azt sem tudta, hogyan
leplezze. A férfi felnevetett, mint aki pontosan
tudja, mi játszódik le benne.

– Jaj, kiscica, annyi mindent csinálunk majd
együtt. – Lerázta magáról a zakóját, és lassan
kigombolta az ingét, miközben áthidalta a köztük
levő távolságot. – De nem ma este. Most csak arra
vágyom, hogy kielégítsem ezt a brutális éhséget, és
minden létező módon a magamévá tegyelek. –
Magához rántotta, hogy csupasz melle
nekinyomódott a mellszőrzetének, és a bimbói
máris izgatottan meredeztek. – Nyisd ki a szád, és
csókolj meg.

Arilyn engedelmeskedett. A férfi közel hajolt
hozzá.

Nem is nevezte volna csóknak, inkább
birtokbavételnek. A nyelv minden előjáték nélkül
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csusszant belé, mohó szükségének udvariasság vagy
civilizáltság nem vethetett gátat, ahogy előre
figyelmeztette. Ő pedig csüngött a férfi testén,
magába fogadott minden nyelvcsapást, és egyre
újabbat követelt, mohón habzsolta férfiasságának
esszenciáját, máris kótyagosan ennyi élvezettől.
Felnyögött, lábujjhegyre emelkedett, és feloldódott
a csókban, megadta magát az ölelésnek és az
éjszakának, amely a maga teljes dicsőségében
tárulkozott ki előttük.

A férfi meg sem próbált gyengéd lenni. Fogai
harapták és csipdesték, ujjai görcsösen markolták
és rángatták hosszú haját, míg bizsergett a fejbőre,
és eszébe véste, hogy mindenben alá kell vetnie
magát neki. A férfi másik keze a mellét cirógatta-
markolászta, hüvelykje addig rebbent át újra és
újra érzékeny mellbimbóján, míg az hegyesen
ágaskodott és megnyúlt, és az izgalom szikrái a
lelkének legmélyét is lángba borították. Teste
olvadozott az érzések fenséges kavalkádjában,
csiklója máris nedvesen és duzzadtan követelte
magának a figyelmet.

Ahogy hevesen összeszorította a combját, hogy
érezze az áhított enyhülést, a férfi kitört a csókból,
és fojtott, érdes hangon felnevetett.

– Te kis mohó. Rengeteget álmodoztam arról,
hogyan foglak a mennybe repíteni, és nem hagyom,
hogy siettess. – Felkapta, és az ágyhoz lépett vele,
hogy a matracra fektesse. – Erről ábrándoztam,

372



hogy kitárulkozol előttem, kipirult bőrrel és vágytól
elhomályosodó szemmel. Hogy lehetsz ilyen
kibaszottul gyönyörű!

– Vetkőzz le! – követelte Arilyn fátyolos hangon.
A férfi engedelmeskedett, sietve lehámozta az

ingét és a nadrágját, miközben gyakorlott
mozdulattal lerúgta a cipőjét. Ahogy megállt az ágy
előtt, hagyta, hogy a lány tanulmányozza. Arilyn
felkönyökölt, hogy felmérjen minden ínycsiklandó
kis részletet.

Szentséges ég, még sosem látott ilyen férfit.
Kőkemény izmaitól impozáns tartásáig és a lába
közt meredező erekcióig szinte emberfeletti
teremtménynek tűnt. Sokkal inkább, mint
bármelyik férfi, akit valaha látott. Egy pillanatra
elfogta az aggodalom, ha arra gondolt, hogyan fog
elférni benne teljes hosszában, ám ekkor a férfi
megragadta a bokáját, mire minden tudatos
gondolata szertefoszlott.

Lassan választotta szét a combját. Szélesre.
Szélesebbre. Hűs levegő áradt a lába közé, éles
ellentétben a mélyéről fakadó emésztő forrósággal.
A férfi megnyalta az ajkát, és az ágy fölé hajolt,
hogy míg széles vállával szétfeszíti a combját, a
matrachoz szegezze. Tenyere felcsusszant reszkető
hasán, lágyan cirógatta, és Arilyn egész teste
beleborzongott. Hidegség és forróság, keménység és
lágyság egymásnak ellentmondó tapasztalása
ostromolta minden érzékét. Újabb nyögés szakadt
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ki belőle.
A férfi felnézett, és lassan elmosolyodott.
– Lássuk, van-e kedved még Petty járőrnek

szólítani.
Lehajtotta a fejét.
Centiről centire távolodott Arilyn józansága. A

férfi ördögien értette a dolgát álnok nyelvével,
puha ajkával és incselkedő cirógatásaival. Nyugodt
tempót diktált, és akkor sem hagyta magát siettetni,
amikor szégyentelenül megemelte a csípőjét, hogy
végre enyhülésre leljen. Az a lágy ajak a csiklójánál
épp csak annyi nyomást fejtett ki, hogy felpörgesse,
de ne élvezhessen el. A nyelv végigsiklott a
nagyajkain, hogy vad mozdulatai nyomán lüktetni
kezdjen az egész teste.

Máris esengett. Minden porcikája sajgott és égett,
minden izma megfeszülve várta, amit csak a férfi
adhatott meg neki.

– Könyörgök, Stone. Nem bírom… Ó, istenem,
kérlek…

A férfi a nyelve hegyével körözött a csiklóján,
majd a hüvelykjével kezdte simogatni. Tűhegynyi
éles fények felhőzték el Arilyn látását. Életében
nem vágyott így az orgazmusra. Most végre átélte
ezt a sötét, csillapíthatatlan éhséget, amikor szó
szerint bármit képes lett volna megtenni a
gyönyörért, amit megtagadtak tőle.

– Annyira nedves vagy, annyira forró… mintha
bármelyik pillanatban szétrobbanhatna a tested.
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Gyerünk, kérj meg újra.
– Stone, könyörgök, engedj elmenni!
– Ó, igen, bébi. Élvezz el az ajkam között, hadd

halljam.
Begörbített ujjal furakodott szűkös csatornájába,

míg nyelve fokozta a nyomást a csiklóján, azután
egyre keményebben és keményebben nyalta,
amíg…

Felsikoltott. Felordított. Felüvöltött. Az orgazmus
úgy robajlott át rajta, mint egy tehervonat, testének
minden négyzetcentijéből kipréselte az áhított
gyönyört, míg ő nem tehetett mást, csak rázkódva
megadta magát a fájdalommal határos érzésnek. A
férfi még most sem állt le, nyelve és fogai
beléhatoltak, máris az újabb csúcspont felé
repítették, ahonnét szabadesésben zuhant alá.

Hátrahanyatlott a matracra, és teljesen
kitárulkozott előtte. Elnehezült szemhéja alól nézte,
ahogyan felhúzta az óvszert, megtorpant izgalomtól
csepegő kapuja előtt, majd lassan, centiről centire
elkezdte kitölteni.

A teste új életre kelt. A fenséges súrlódás és
nyomás, amint Stone megszállta és elfoglalta a
testét, kezdett túl sok lenni. Hátravetett fejjel
vonaglott a párnán, miközben már azt sem tudta,
hogy ellene küzd-e, vagy hogy még mélyebben
magába szippantsa. Ahogy ujjaik egymásba
fonódtak, a férfi csapdába ejtette a kezét, és addig
nem állt meg, amíg teljes hosszában ki nem töltötte.
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Hunyorogva nézett fel az arcára, összeszorított
fogára és a homlokáról lecseppenő verítékre, ahogy
a tekintetével éppoly reménytelenül az ágyhoz
szegezte, mint a testével.

– Túl nagy – nyögött fel. – Nem megy…
– Dehogynem. Te aztán satuba fogod a farkamat,

kiscica. – Centiről centire még mélyebbre hatolt,
amíg már úgy érezte a lány, hogy menten
kettéreped. Stone lassan ringott előre-hátra, ahogy
tovább tágította, és ő minden izmával megfeszült
körülötte. – Teljesen kitöltelek. Te jó ég, Arilyn,
érzem, ahogy újra elmész. Ez az, bébi, add át magad
neki!

– Ez túl sok… nem megy… ó! – A férfi
visszavonult, majd oly gyorsan és oly erővel oly
mélyre hatolt, hogy megállíthatatlanul reppent fel
a csúcsra, s adta át magát a kínnal határos
gyönyörnek.

Kipréselte testéből az orgazmus utolsó
utórengését is, majd a torka mélyéről elhaló nyögés
tört fel, és csak kapaszkodott, míg a férfi szabadjára
engedte minden elfojtott vadságát, és nevével az
ajkán megadta magát a kirobbanó orgazmusnak,
hogy csak akkor állapodjon meg, amikor már
mindent kiadott magából.

Valahogy sikerült lehemperednie róla, hogy ne
nyomja agyon a súlyával. Mint két kiskanál a
fiókban, úgy simultak egymáshoz. A férfi átkarolta
a hasát, magához szorította, ajkát belefúrta a
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tarkójába. Teljesen feloldódott melegségének és
fenséges illatának ölelésében.

– Mit tettél velem? – suttogta a férfi a fülébe.
Sikerült összekaparnia annyi energiát, hogy

visszakérdezzen.
– Te mit tettél velem?
Tudta, hogy a szexnél jóval fontosabb érzésekről

beszélnek, de képtelen lett volna koncentrálni. Már
csak egyvalamire telt tőle.

Elveszítette az eszméletét.

STONE A SÖTÉTSÉGET FÜRKÉSZTE, és hallgatta a lány
egyenletes szuszogását.

Micsoda elcseszett éjszaka! A szó jó értelmében.
És a rosszban.

Pontosan tudta, mire számítson, amikor majd
megkeféli Arilyn Meadowst. Mindenekelőtt,
orgazmushegyekre. Gyönyörre. Néhány buktatóra
is, hisz ettől még nagyon különböznek, sőt egymás
idegeire mennek. Talán egy kis nevetésre. Majd a
gondtalan, lelkifurdalás nélküli hátraarcra. A
visszatérésre a normális életéhez.

De most?
Már nem volt olyan biztos ebben.
Próbálta megérteni, mi csúszott félre. Igen, a nő

olyan elemi szinten érintette meg, amire korábban
nem volt példa. A testi kapcsolat mindent vitt, ám
amikor a mélyére hajolt, hogy azok a selymes
izmok görcsösen összeránduljanak körötte, nem az
édes kis punciján járt az esze – igazából teljes
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kiszolgáltatottsága és a tengerzöld szeme igézte
meg. Ahogy ajka szaggatott lélegzetvételre nyílt;
ahogy oly leplezetlen csodálattal nézett fel rá,
mintha egy személyben ő lenne Superman, Batman
és az elcseszett Thor. Ahogy körmei a vállába
vájtak; ahogy a teste úgy passzolt az övéhez, mintha
mindig is összetartoztak volna. És mi a
legrosszabb? A legrosszabb mind közül, ami a
sikítófrászt hozza rá?

A végtelen béke érzése, mintha csak hazatért
volna. A tudat, hogy egymásnak lettek teremtve.

Behunyta a szemét, és jobb híján
megpróbálkozott a légzőgyakorlattal, amit a lánytól
tanult. Közben leküzdötte a késztetést, hogy hanyatt-
homlok elrohanjon, és vissza se nézzen. Ezek a
sosem tapasztalt érzések fenyegetőbbnek tűntek,
mint a fej nélküli lovas. Ő csak egy kis szexet akart,
emlékeztette magát. Nyilván Arilyn is, amilyen
hosszú ideje nem jutott hozzá. Nem csoda, ha igazi
szuperhősként tekintett rá. Öt rohadt hosszú évre
leragadt egy pöcsfej mellett – alig várta, hogy végre
kapcsolatba kerüljön valakivel. Reggelre
mindketten túl lesznek ezeken a felkavaró
érzéseken.

Nem is lehet másként, igaz?
Ez az egyetlen lehetőség.
Próbálta átadni magát a jól megérdemelt

pihenésnek, de bármennyire azt érezte, hogy az
imént élte át élete legnagyobb orgazmusát, újra
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meg kellett kapnia. A lány mocorgott, a párnájába
mormolt valamit, nemiségének és kókuszos
testápolójának illata felkúszott Stone orrába.
Fenséges volt a teste, de még inkább az a büszkeség
és kecsesség, amellyel belakta. Mint akinek nem
kell hozzá más, hogy tudja: egyedül is tökéletesen
elég. Ez a fajta magabiztosság mindennél izgatóbb.
Talán ezért nem győzte kivárni, hogy még többet
kapjon belőle.

Gyengéden cirógatta tejfehér bőrét, s ahogy
ujjával összekötötte a szeplők pontjait, lelki szemei
előtt bujábbnál bujább képek rajzolódtak ki.
Hüvelykujja felfelé indulva követte a mell édes
ívét, egészen a mellbimbóig, amely a legelső
érintésére megmerevedett, és szinte esengett a
nyelvéért.

Nem is harcolt a késztetés ellen. Odahajolt,
felsóhajtott, és körbenyaldosta, ajkával becézgette a
mellbimbót, amíg csak a gazdája fojtott nyögéssel
fel nem éledt. Elmosolyodott, de nem vett vissza a
tempóból. A nő átfordult, és olyan megadással
kínálkozott fel neki, amitől tüstént sziklakemény
lett. Ahogyan kinyújtotta a karját, és összefűzte az
ujjait a tarkóján, ívbe feszítve felé a testét, még
többet követelt.

Ezúttal lassan haladt, hogy alaposan
kiélvezhesse minden porcikáját. A csípő érzékeny
ívét, a térdkalácsot, a nyak és váll találkozásának
ingerlő pontját. Mintha a nő is érezte volna, hogy ez
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most más – nem próbálta fokozni a tempót, csak
átadta magát a kéjes érintéseknek, miközben ujjai
megfeszültek rajta, selymesen lassú mozdulatokkal
fel-alá siklottak farkán. Máris a makkját izgatta, egy
pillanatra sem enyhített a szorításán, amíg már úgy
érezte, csak pillanatok választják el attól, hogy
kilövelljen.

Minden mozdulatuk tökéletesen rímelt
egymásra, akár egy szerelmes vers sorai – a
merevedésén sikló ujjak, a nyelvcsapások, a forrón
feltörő lélegzetek, egymás elhaló neve az ajkukon.
Mintha egy örökkévalóságon át vártak volna a
másikra, csak hogy egyetlen röpke éjszakára
egymáséi lehessenek. Stone keményen küzdött, de
amikor a nő fölébe kerekedett, és a mélyébe
fogadta, kis híján megadta magát a gyönyörnek. A
hőség elviselhetetlenné erősödött, ahogy lassú, de
feszes tempóban, egyszerre jutottak fel a gyönyör
csúcsára.

Arilyn felsikoltott. Teste íjként feszült, apró
mellével a levegőt bökdöste, vörös haja
zuhatagként bukott a hátára. Stone magába ivott
minden drága pillanatot, ahogy Arilyn a kéj
hullámain lovagolt, majd elhaló sóhajjal leomlott a
mellkasára.

Második orgazmusa messze túlszárnyalta az
elsőt, mintha a sors gúnyt űzött volna a terveiből, és
mindkettőjük kárára elsütne egy jól sikerült tréfát.
Hát erről szólnak azok a béna csajos filmek és Jane
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Austin-románcok. Ez az a sületlenség, hogy szex és
vágy keveredik a szeretettel és az elköteleződéssel.
Egy szót sem hitt az egészből, mégis, ahogy
megfeszült golyókkal kilövellte magját, olyan vad
birtoklási vágy támadt benne, hogy újra és újra meg
kellett tennie – elfoglalnia a lány testét, és
emlékeztetnie rá, hogy hozzá tartozik.

Az enyém, kiáltotta elméje. Csak az enyém.
Elég! Ez csak szex.
A hang elnémult. Zihálva próbálta összeszedni

magát, ahogy visszazuhant az ágyra, miközben
Arilyn még most is a mellkasához simult. Teltek a
percek. Némán feküdtek a sötétben, és ő várta a
véget nem érő kérdéseket, amelyekre nem tudta a
választ.

Végül egyikük sem törte meg a csendet.
A lélegzése kezdett egyenletessé válni, és Arilyn

újra elszenderült.
Stone még hosszú ideig feküdt éberen, és azon

tűnődött, hogyan tovább.
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tizenhat

– STONE! ÉBREDJ!
– Csak még öt percet… – nyögött fel. Arrébb
hemperedett, de olyan erővel rázogatták, mintha
egy mosógépen feküdt volna, ezért ki kellett nyitnia
a fél szemét. Hol van? Ó, igen, Arilyn lakásában.
Miután szexeltek. Óriásit szexeltek. Életében nem
szexelt még ekkorát – beleértve azt a feledhetetlen
estét is, amikor Sally Poole tizedikben elvette a
szüzességét. Pedig az tényleg nem volt semmi.

A nő hunyorogva nézte smaragdzöld szemével,
majd újra közelebb húzódott. Úgy bökdöste, mintha
halott volna, és ő vezetné a nyomozást. Elfojtotta a
nevetést. Akármi legyen, ha ilyen ziláltan nem
ugyanolyan izgató, mint teljesen kivajazva. A haja
kész madárfészek, a sminkje elkenődve, az arca
magán viseli a lepedő minden gyűrődését.

– Stone! El kell menned!
A másik szeme is felpattant. Mi? Tekintete

rátalált a takaró alól kikandikáló hamvas
barackszínű mellbimbókra. Tényleg képesek voltak
elaludni alig két menet után? Ezt a hiányosságot
sürgősen pótolnia kell. Az érzelgősség teljesen
elvette az eszét, de most már ideje visszatérni az
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eredeti tervhez, és a lehető legtöbb gyönyört
kicsikarni ebből az alkalomból, azután… mi is?

– Várjunk csak. Ki akarsz dobni?
Arilyn türelmetlenül fújtatva kimászott az

ágyból. A reggeli napfény beáradt az ablakon, és
körülrajongta testét. Fenséges látványt nyújtott,
ahogy kétségbeesett buzgalommal keresett valamit.
Kinyitotta a szekrényt, közben lázasan maga elé
motyogott, míg végül előrángatott egy köntöst, és
beleburkolózott. A fekete selyem úgy tapadt rá,
ahogyan ő szeretett volna, így azonban elveszítette
szem elől csupasz fenekét. Keservesen
meggyászolta a veszteséget.

– Menned kell! Totál elfelejtettem, hogy Pinky
nálad van. Iszonyú rémült lehet abban az új
környezetben. Adnod kell neki enni és inni. Szegény
kis állat, még kint sem volt! – Beharapta az alsó
ajkát, és a homlokát ráncolta, míg végül előásott
egy csíkos zoknit. Fél lábon ugrándozva felvette,
míg ő kigyönyörködte magát a pattogó mellek
látványában. – Hallod, amit mondok? Haza kell
menned Pinkyhez.

– Hallak, hallak. – Ez volt a legelső napja
kutyatulajdonosként, de máris gyűlölte az egészet.
Mi a csudáért akarná bárki elhagyni a puha ágyat
és egy félmeztelen istennő társaságát egy kutya
kedvéért? Ezek teljesen lököttek? Felült, és elővette
a legdögösebb mosolyát.

– Fél óra már igazán nem számít Pinkynek, de
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nekem igen. – A farka boldogan ficánkolt, amikor
úgy látszott, sikerül megingatnia Arilynt.

Azután a nő meghúzta a köntös övét.
– Csak miután gondoskodtál Pinkyről.
– A város másik felén lakom! – jajdult fel. –

Tényleg képes vagy kirúgni hajnalok hajnalán?
Pinkyt nem fogja zavarni, mostanra már úgyis
teleszarhatta az egész házat. Majd később
gondoskodom róla.

Az ismerős barázdák előre felkészítették a
várható ellentámadásra.

– Pinkynek kiszámíthatóságra és rutinra van
szüksége. Arra, hogy bízhasson benned. Ha magára
hagyod, azzal csak azt folytatod, amit az előző
gazdái elkezdtek. Sajnálom, Stone, de ez teljes
embert kíván, és nagyon fontos. Komolyan kell
venned.

Haragos pillantást vetett a lányra. A farka
tovább meredezett, s most már tényleg kezdett
kibukni.

– Nem én akartam ezt – mordult fel. – Te
erőltetted rám, ha még emlékszel. Nem hányhatod a
szememre, hogy nem végzek rendesen egy munkát,
amit soha nem is akartam!

A nő összepréselte az ajkát.
– Elég a szócséplésből. Öltözz fel, viseld gondját

Pinkynek, a többit majd meglátjuk.
Lószart látják! Lesheti azok után, hogy így

felhúzta. Pucéran felpattant az ágyból, és a lány felé
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bökdösött a mutatóujjával.
– Oké, elmegyek, és gondoskodom a

patkánymajomról, de amikor legközelebb te akarsz
majd hozzám bújni, én… én…

– Igen? – biztatta a nő, aki láthatóan remekül
mulatott rajta.

– Én ott sem leszek!
Ügyet sem vetett a halk nevetgélésre, csak

kivágtatott a fürdőszobába, és becsapta maga
mögött az ajtót. Belebújt az öltönyébe, és elővette
legmagabiztosabb hímringyó kiállását, majd a
konyhába ment. Robert ezúttal nem rontott rá, csak
várakozó pillantással felnézett a tálja mögül. Stone
elnyomott egy nyögést. A dög két hétig Arilynnél
lesz – ha nem akarja, hogy minden alkalommal a
frászt hozza rá, össze kell haverkodniuk. Lehajolt,
és próbált nem összerezzenni, ahogy a kezét
nyújtotta.

– Ez az, pajtás… ö… Robert. Jó fiú.
A kutya nem csóválta a farkát, ellenben hegyezte

a fülét. Csak kelletlenül, lassan vonszolta elő magát,
mintha tudná, mennyire idegesíti. Végül elég közel
került ahhoz, hogy a tenyeréhez nyomja nedves
orrát.

Hm. Nem is vészes.
Mintha érezné, hogy az első kört megnyerte,

Robert még közelebb araszolt, hogy az egész pofáját
a kezéhez dörzsölje, s közben óvatosan megnyalja.
Stone izmai lassan elernyedtek, ahogy a
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megnyugvás szétáradt benne. Kinyújtotta a másik
kezét is, hogy simogatásával előcsaljon a kutyából
egy elégedett morgást.

Arilyn felnevetett.
– Tudtam, hogy hamar összebarátkoztok. Még

nem akadt élő ember, akit Robert ne vett volna le a
lábáról.

Stone felnézett. Látva a selyem alól kikandikáló
lábszárakat és a félig felhúzott zoknit, a
legszívesebben a karjába vette volna a nőt, hogy
ájulásig csókolgassa, azután egész napra
visszarángassa az ágyba, amíg már jártányi erejük
se marad. Ehelyett minden igyekezetével próbált
morcosnak tűnni, amiért kihajítják.

– Legalább egy kávét kapok indulás előtt?
– Hogyne, már megfőztem. Feketén?
– Igen.
Míg töltött neki egy kiadós adagot, Stone még

egyszer megpaskolta Robert oldalát, majd felállt, és
belekortyolt a főzetbe.

Azután fuldokolni kezdett.
– Mi a szar ez? – csattant fel. – Nem kávé, az tuti!
A nő zavartan húzta ki magát.
– De igen. Különleges pörkölésű biokávé.
Stone szörnyülködve meredt a bögrére.
– Koffeinmentes? – suttogta elhaló hangon.
– Még szép. A koffein ártalmas, Stone. Amint

hozzászoksz, észre sem veszed a különbséget.
Betette a bögrét a mosogatóba, közben próbált
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uralkodni magán. Isten a megmondhatója, hogy itt
helyben szakítanak, ha ezt nem tisztázzák.

– Mint amikor kicserélted a húst arra a szójás
vacakra? Nem, Arilyn. Nekem igazi kávé kell. Jó
erős, egy valag koffeinnel. Nem érdekel, ha nem
egészséges. Szükségem van rá.

A nő makacsul megfeszítette az állát.
– A koffein éppúgy függőséget okoz, mint a

nikotin.
– Nem vagyok fakír. Örülök, hogy a

dohányzásról úgy-ahogy sikerült leszoknom, de ha
a kávét is elveszed tőlem, én megháborodom. Erről
nem nyitok vitát. Eljött az igazság pillanata.

Meredten nézte, látta arcán a vívódást – ahogyan
a kis mosolyt is, amint ellágyultak a vonásai.

– Oké.
– Oké?
– Igen. Elmegyek a boltba, és veszek neked igazi

kávét.
Gyanakodva méregette.
– Miért adtad fel ilyen könnyen?
A nő halkan felnevetett. Máris imádta ezt a

hangot.
– Mert ez számodra fontos, Stone. Tudom, hogy

furának tartod a dolgaimat, de tiszteletben tartom
mások döntéseit. És nem akarom, hogy emiatt
stresszes vagy ideges legyél. Ez minden.

Ez minden – mégis több, mint bármi, amit eddig
kapott. Egy nő, aki igazán törődik az érzéseivel, túl
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a szexen és az önfeledt szórakozáson. A lehetőség
horgászbotra lógatott nagy kövér répaként lengett a
szeme előtt – csakhogy ő nem volt vegetáriánus, és
pontosan tudta, mi a jó neki.

– Kösz. Akkor megyek. – Indult, hogy távozzon,
amikor meghallotta a nevét. – Igen?

– Meg se csókolsz búcsúzóul?
Az őszinte kérdés kibillentette az egyensúlyából.

Odalépett, felkapta, hogy érzékien, alaposan, mély
elégtétellel megcsókolja. Ahogy lassan
visszaengedte a földre, imádta a gyönyörű arcról
sugárzó csodálatot és vágyat.

– Még visszajövök.
Arilyn elmosolyodott.
– Helyes.
Könnyebb léptekkel, s ami még fontosabb,

könnyebb szívvel indult útnak.

A KUTYÁRA MEREDT, MÍG LASSAN kikezdte az idegeit a
csalódottság, s még valami más. Egy érzés, ami
halálosan megrémítette.

A bűntudat.
– Nem is hagytalak magadra olyan sokáig. –

Naná, hogy nagy sárga pocsolyát talált az ajtónál,
de erre számított a beszoktatási idő alatt. Arilyn
rengeteg holmit idehurcolt, az élelemtől a
játékokon át a jutalomfalatokig – még egy rózsaszín
kutyaágyat is, ami nevetségesen festett férfias
legénylakásában. Legalább az udvarra
kiengedhette a kutyát. Miután a város szélén lakott,
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a szomszédokat nem zavarta.
Szerencsére a szőnyegbe se fektetett túl sokat,

márpedig olyan érzése támadt, hogy Pinkynél eltart
egy darabig, amíg megtanulja menetrend szerint
üríteni a hólyagját. Kivitte a kertbe, ahol elvégezte
a dolgát, majd adott neki vizet és kaját, amibe bele
is kóstolt, most azonban csak ült előtte leszegett
fejjel, mintha várna valamire.

– Mi akarsz?
A végtelen üresség eltűnt a tekintetéből, de még

most is kitartóan hallgatott. Soha nem ugatott, és
gondolatban láthatóan még vissza-visszatért
korábbi gyötrelmeinek színhelyére. Nem lévén
kutyasuttogó, Stone úgy tervezte, hogy zavartalanul
tovább éli mellette a mindennapjait, amíg nem
kerül olyasvalakihez, aki tud neki segíteni.

Mint Arilyn.
Vetett egy pillantást az órájára. Miután

lezuhanyozott, átöltözött, és megevett egy
tisztességes szelet nem bio szalonnát, igazi kávéval
és igazi vajjal, máris jobban érezte magát. Úgy
számította, visszamegy Arilynhez, s ott tölti a
maradék néhány órát a szolgálata előtt.

– Figyelj, most vissza kell mennem Arilynhez.
Majd beugrom, és rád nézek, mielőtt elhúznék
melózni.

Pinky csak meredt rá a bánatos szemével.
Basszus.
– Tudod, lövésem sincs a kutyákról – magyarázta
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neki. – Tényleg örülök, hogy kicsivel jobban vagy,
de nem tudom, mit kell ilyenkor csinálni. Nem
vihetlek magammal, mert ott már van egy kutya. –
Saját szemével látta, hogyan változott Pinky
reszkető-morgó minivérebbé, valahányszor egy
másik kutya közelébe került. Ha találkozna
Roberttel, már a puszta méretétől szívrohamot
kapna. Gondolt egyet, bekapcsolta a tévét, és
megkereste az Animal Planetet. – Viszont nézheted
a tévét. Nem oltom le az összes lámpát. Szépen
elleszel itt magadban, ahogy én szoktam.

Értetlen tekintet. A jószág még csak nem is
pislantott, csak meredten nézte. Miért nem nő már
ki a szőre? Azoktól a fehér pamacsoktól a fején úgy
fest, mintha a Szörnyecskékből szalajtották volna.
Amikor evett, a fogai borotvaélesen nyúltak előre,
mintha egy számmal nagyobb szájhoz méretezték
volna őket – ezt egyetlen másik kutyánál sem látta
–, ráadásul nyeszlettnek is tűnt, de legalább a sebei
begyógyultak. Mindig ronda lesz, mint a bűn,
viszont egészséges. És nem kell többé félnie.

– Oké, akkor mulass jól. – Felkapta a kulcsait, a
tárcáját és a telefonját. Az ajtóhoz lépett. Kinyitotta.
– Majd jövök.

Visszasandított. A kutya tapodtat se mozdult,
csak a testén szaladt végig a remegés. Mintha már
attól visszazuhanna a kómába, hogy magára
hagyja. Röhej. Már csak ez hiányzott! Elmegy, és
kész.
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Becsukta az ajtót, és a kocsi felé indult. A kis
mocsok. Elmegy, és kefél egy kiadósat, azután irány
a munka. A patkánymajommal majd később
számol. Nem hagyja, hogy egy kutya ossza be az
idejét. Azt már nem!

Felpörgette a motort, és vissza se nézett.

– EZ MEG MI A SZAR?
Devine a padkán állt, és tátott szájjal meredt rá,
mintha most jelentette volna be, hogy meleg.
Miközben áthelyezte a súlyt a hóna alatt, bosszús
pillantást vetett rá.

– Mit gondolsz, mi? Egy kutya. Ülj már be.
Az őrs előtt álltak, készen a járőrözésre. A

délután pompásan, sőt tökéletesen telt. Amikor
visszatért, Arilyn egy szál semmiben fogadta az
ajtóban, újfent bizonyítva, hogy a benne lakó rossz
kislány alig várja, mikor engedik ki játszani. A nap
hátralévő részét az ágyban töltötték, ahol minden
létező módot kipróbált, hogy kicsalja belőle azt az
örömteli sikolyt. Alig maradt ideje, hogy ránézzen
Pinkyre, mielőtt dolgozni megy.

Otthon újabb tócsa fogadta, s mellé a végtelen
boldogtalanság szenvedő, gyászos arckifejezése.
Kivitte a kutyát, megetette-megitatta, bontott neki
egy vadiúj gumijátékot, de Pinky hozzáérni sem
volt hajlandó, csak bánatosan ücsörgött a szoba
közepén, mintha még most is arra várna, amit
reggel nem kapott meg.

– Na, ezért nem volt soha kutyám – mordult rá,
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miközben begombolta az egyenruháját. – És ezért
élek egyedül. Mert van jobb dolgom is. Nem tudom,
mi a frászt vársz tőlem, de melóznom kell, hogy
megkeressem a napi betevőt, érted? – Végzett az
öltözködéssel, és összeszedte a cuccát, de az ajtóban
megtorpant. – Lépnem kell. Nyolc óra múlva itt
vagyok, azután foglalkozom veled egy kicsit, oké?

Semmi válasz. Mi a francra számított? Egy
nyavalyás kutyával társalog.

Csalódottan és bosszúsan nyitotta ki a bejárati
ajtót.

Akkor meghallotta.
A nyüszítést.
Visszafordult. Pinkyről meg lehetett volna

mintázni a bánat szobrát, amint egész testében
remegett, és a torkából elhaló kis nyögések törtek
fel. Beleborzongott a látványba. Nem. Nem, nem. Ez
rosszabb még a síró nőknél is. Megdörzsölte a
halántékát, és azért fohászkodott, hogy hagyja már
abba. Hogyan jutott ez a dög ilyen gyorsan a teljes
elzárkózottságtól a teljes függésig?

– Nem megy. Nem vihetlek magammal a
munkába. Rendőrautót kell vezetnem, amit úgyis
utálnál.

Pinky csak vinnyogott. Ahogy újra az ajtó felé
lépett, a kutya felemelte fejét, mintha némán
feltenné a döntő kérdést: Veled mehetek? Naaaa…

– Szó sem lehet róla! Elleszel itt. Lazíts egyet,
szunyókálj, rágcsálj gumicsontot. Nemsokára jövök.
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Becsukta az ajtót. Tett néhány lépést az autó felé,
majd megtorpant, ahogy újra elért füléhez a
hátborzongató, panaszos nyüszítés. Pinky sírása.

Bassza meg. Bassza meg. Bassza meg.
Kinyitotta az ajtót, hogy felkapja a nevetséges

rózsaszín nyakörvet és pórázt, amit Arilyn hozott,
azután Pinkyt is. A kutya alig foglalt helyet, s szinte
azonnal befészkelte magát a karjába. Stone pedig
megtette, amit sosem hitt volna.

Magával vitte dolgozni.
Devine még most is döbbenten meredt az

ablakra és a hátsó ülésen figyelő állatra.
– Ez tényleg kutya? – kérdezte bántó fejhangon. –

Most hülyülsz? Ez valami szívatás? Vagy komoly?
Stone a szemét forgatta.
– Menjünk már, könyörgök, mielőtt a többi

faszfej is idecsődül. Egy csivava ilyen.
Devine beült előre, azután hátrasandított.
– Láttam már csivavát, de ez tutira nem az. Hogy

mást ne mondjak, hol a szőre?
– Nincs neki. Én is Patkánymajomnak hívtam, de

Arilyn kibukott miatta.
– Á, már értem! Ez az a dög, amit rám akartál

sózni. Megfektetted a csajt, és most ez a büntetésed.
– Fogd be, Devine.
Társa nevetve csóválta a fejét.
– Azt hittem, rühelled a kutyákat.
– Így is van, de mint mondtam, ezt itt

bántalmazták, a menhelyen meg nincs elég hely.
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Arilyn se vehette magához, egyéb okok miatt.
– Egyéb okok miatt? Ti aztán tényleg passzoltok

egymáshoz. Neve is van ennek a rágcsálónak?
– Pinky. – Összerezzent, és várta az

elkerülhetetlent.
– Te most szórakozol?
Stone arca céklavörösre váltott a

megalázottságtól.
– Nem én.
– Jé, tényleg, még a nyakörve is rózsaszín.

Milyen cuki!
– Ne higgy a látszatnak. Különben is Arilyn

nevezte el így, nem én. És csak átmenetileg van
nálam.

– De miért kell magunkkal hurcolni? Más kutyák
egész nap otthon döglenek.

Stone jobbra fordult, arrafelé tartott, ahonnét
elcsenték Pinkyt.

– Ne hidd, hogy nem akartam otthon hagyni, de
csak nyüszített és sírt. Féltem, ha nem leszek vele,
valami rossz történik.

Devine még harsányabban nevetett.
– Ezt jól beszoptad, haver. A kutyák mind ezt

csinálják, ha nem akarnak egyedül maradni.
– Én mondom, ez más. Oké, csak ma éjjelre. De

ne mondd el a többieknek, különben életem végéig
szívni fogják a véremet. Hacsak át nem helyeztetem
magam…

Devine megtörölgette a szemét, és nem úgy tűnt,
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mintha különösebben bánná a lehetséges
komplikációt.

– Rendben, de ezért jössz eggyel.
– Megbeszéltük. – Egy ideig néma csendben

autóztak, tekintetükkel a néptelen környéket
pásztázták. Pinky meglepően jól viselte magát.
Mozdulatlanul ült, és csak bámult ki az ablakon.
Stone elbírt volna egy kis akciózást, de Verilyn
makacsul megtagadta tőle ezt az örömforrást. –
Találtál valamit a címen, amit megadtam?

– A Bluebirdön? Nem. Menjünk, nézzünk rá,
hátha most van valami. Elég lapos az este.

– Oké.
– Szóval, milyen volt a szex?
Stone habozott. Általában készségesen

megosztotta a részleteket Devine-nal – már csak
azért is, hogy agyonüssék az időt. Szórakoztatta őket
a pletyka, a hasonlítgatás.

– Jó.
– Először csináltátok?
Fészkelődni kezdett.
– Ja.
– Szuper. Ágyban? Falnál? Konyhaasztalon?
A vezetésre koncentrált, és balra kanyarodott,

ahogy a külváros felé vette az irányt.
– Csak a szokványos. Tudod.
Devine nem válaszolt. Stone felé sandított, és

önelégült vigyora nem sok jóval kecsegtetett.
– Te jó ég, hát csak megtörtént! Azért nem
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mondasz semmit, mert fontos neked.
Stone felhorkant.
– Nevetséges. Persze hogy fontos, sosem fekszem

le olyan nővel, akit nem kedvelek. Csak nincs
kedvem ezen csámcsogni.

– Kamu. Törődsz az érzéseivel, azért nem avatsz
be a piszkos kis részletekbe. – Devine kajánul
csóválta a fejét. – Micsoda különleges este!
Egyszerre vett le a lábadról egy kutya és a gazdája.

– Mekkora seggfej vagy.
– Tutira, de attól még igazam van.
Stone nem válaszolt. Mit is mondhatott volna

ekkora baromságra? Csak mert nem képes másra
gondolni? Csak mert rabja lett az illatának, az
ízének meg a hosszú lábának, ahogyan a derekára
fonja, miközben a mélyére hatol? Nem, ez csak az
újdonság varázsa. Csak néhány nap kell, s máris
kezd megfakulni.

Befordult a zsákutcába, ám ezúttal fényeket
látott, míg az utcán mindenféle járművek
parkoltak. Az udvaron nagy tűz égett. Az érzékei
nyomban kiéleződtek. Ó, igen, valami történik itt,
de most a végére járnak. Devine-t is hasonló
izgatottság töltötte el, ahogy biccentett felé, és
ellenőrizte a fegyverét.

– Ebből még lehet valami, haver. Készen állsz?
Stone bólintott, miközben a fejében megszólalt

az összes vészcsengő.
– Menjünk. Te itt maradsz, Pinky.
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A kutya csak kuporgott az ülésen. A szeme se
rebbent, csupán mozdulatlanul figyelte, ahogy
kiszálltak, és becsukták az ajtót. Nem is pisszent.

Önkéntelenül is eltöltötte a büszkeség. Talán
nem szagolja ki a drogokat, és nincs meg benne egy
vadászkopó ösztöne, de valami azt súgta neki, hogy
nagyon is kellemes társaság a mindennapokban.
Igazi túlélő.

Félresöpörte a gondolatot, és követte Devine-t.

A RAJTAÜTÉS MEGHOZTA A VÁRT eredményt, sőt annál is
többet. Drogok. Kutyaviadalok. Kései
igazságszolgáltatás nemcsak Pinkynek, de
Arilynnek is. Kimentettek tucatnyi más állatot, és
letartóztattak egy drognagykereskedőt. Az órákon át
tartó nyüzsgés újra eszébe juttatta, miért is éri meg
rendőrnek lenni.

Alig várta, hogy elmondja Arilynnek.
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tizenhét

ARILYN ELNÉZTE AZ ELŐTTE álló férfiakat, akik
rövidnadrágban és ujjatlan trikóban, némiképp
gyanakodva néztek vissza rá. Az edzőterembe vitte
őket, ahol alkalmanként jógaórákat is tartott. A
kibérelt különtermet izzasztó jóga céljaira
használta, ami az astanga gyakorlatait kombinálta
a gőzfürdőt idéző hőmérséklettel. Sok ügyfélen
kipróbálta már ezt a technikát – köztük Kate férjén,
Slade-en –, és úgy találta, tökéletesen alkalmas a
belső gátlások lerombolására, különösen
indulatkezelés esetén.

Ma valahogy mégis nehezére esett koncentrálni.
Ha őszinte akart lenni, azóta ezt érezte, hogy Stone
ágyba vitte. Most sem tudta levenni a szemét az
erőteljesen dagadozó combizmokról, az ujjatlan
trikó alatt feszülő vállakról és arról a tintasötét
szempárról, amely mélyén kaján elégtétel csillant.
Mintha tudná, mire gondol. Mire vágyik.

Ahogy tudta is.
Öt nap. Öt nyamvadt nap, és máris úgy csorog

utána a nyála, mint az összes rosszért, amit próbál
távol tartani a szervezetétől. Cukor, koffein, csoki,
alkohol – minden mesés és szörnyű dolog, ami
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pillanatnyi boldogsággal és egy örök életen át tartó
bűntudattal ajándékozza meg. A szex Stone-nal
minden eddiginél erősebb éhséget és függőséget
ébresztett benne. Amit rémisztőnek talált.

És csodálatosnak.
Alig tudták levenni egymásról a kezüket.

Munkaidőn kívül, a házak közti ingázás és
kutyagondozás mellett, papi és újdonsült ismerőse,
Mrs. Blackfire szórványos látogatásai között
találkoztak, s mihelyt leszállt az éj, átadták
magukat a mohó vágynak. Úgy tűnt, sosem lesznek
képesek kielégülni.

Próbálta agya hátsó fertályába száműzni a
figyelmeztető jeleket. Nem akart beleszeretni egy
fickóba, aki kész volt lelépni, amint kibulizta
magát. Igyekezett a testét-lelkét kifacsaró gyönyörre
összpontosítani, és azt mondogatta magában, hogy
ennyi is elég. Bár ne látott volna át a mord, durván
megmunkált és halálosan bosszantó felszínen, hogy
felismerje a mögötte lakó férfit!

Akit a barátai is őszintén megkedveltek. Aki
mosolyogva tűrte Mrs. Blackfire epés megjegyzéseit
a vacsoránál. Aki kisegítette Pinkyvel, pedig nem
izgatta a sorsa. Aki hanyagul megjegyezte, hogy egy
drogtanyára bukkant a Bluebirdön, és közben
lecsapott azokra is, akik illegális kutyaviadalokat
szerveztek. Aki akkor is tovább szaglászott a ház
körül, amikor mindenki más már feladta. Amikor
Anthony felhívta, és elmondta, hogy több otthon és
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a Humane Society is összefogott a kutyák
megmentése érdekében, könnyes szemmel mondott
neki köszönetet.

Ő meg vonogatta a vállát, majd közölte, hogy az
ágyban hálálja meg az erőfeszítéseit.

Vett egy nagy levegőt, hogy megnyugodjon, és
összpontosítson.

– Ma nagyon megerőltető gyakorlatsort fogunk
végezni. Hétköznapi nevén izzasztó jógának hívják,
ami csak azt jelenti, hogy harmincnyolc fok körüli
hőmérsékleten fogunk dolgozni. Előre
bekészítettem a vizespalackokat, és rákérdeztem az
orvosuknál, hogy megfelelő egészségi állapotban
vannak-e.

– Mi köze ennek az indulatkezeléshez? – firtatta
Luther.

– Fura, de én is pont ezt akartam kérdezni –
bólogatott Stone. – Biztos, hogy ez nem valami
büntetés, tanító néni?

Résnyire szűkült a szeme, bár a huncut tekintet
arról árulkodott, hogy a férfi szándékosan
incselkedik vele. Mosolyogva fordult Lutherhez,
Stone-ra ügyet sem vetett.

– Az izzasztó jóga remek eszköz arra, hogy
megtörje mind a testüket, mind a lelküket. Ismerjük
már a mentális korlátokat és gátakat, amelyek
akadályozzák az érzelmek szabad áramlását. Sok
gyakorlat képes az elfojtott harag felszabadítására,
de ez különösen jótékony hatású. Szélsőségesen
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kényelmetlennek fogják tartani, s ahogy küzdenek
ellene, az indulataik átveszik az uralmat. Ez a hely
lehetővé teszi, hogy ellenőrzött körülmények között
éljék át a való életben adódó és dührohamot kiváltó
szituációkat, mégis uralkodjanak magukon, és
továbblépjenek.

Luther bólintott.
– Kösz. Azt hiszem, most már értem.
– Ami pedig magát illeti, Petty járőr –

keményedett meg Arilyn hangja –, jobb lesz, ha
összeszedi magát.

Eli gúnyosan elvigyorodott.
– Akkor kezdjük.
A gyakorlatsor hosszú volt, kemény és

küzdelmes. Figyelemmel követte mindhárom férfit,
és meggyőződött róla, hogy nincsenek egészségügyi
gondjaik, sem olyan érzelmi gátjaik, amelyeket az
ilyen megtisztulási folyamatok néha a felszínre
hoznak. Ugyanakkor a pózok közti váltásoknál
meglepve tapasztalta Stone lazaságát és
könnyedségét. Mintha egészen másként mozgott
volna, sokkal ruganyosabban, mint korábban.
Ahogy lementek a kutyapózba, a férfi megszabadult
a felsőjétől. Amikor meglátta verítéktől fénylő
mellkasát és mozgás közben megfeszülő izmait,
elvétette a mozdulatot, és szégyenszemre kis híján
seggre esett.

A gyakorlatsor végére egy csomó helyen
benedvesedett.
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Miután végeztek, elbúcsúztak hétvégére, majd
Luther és Eli váltott vele néhány szót. Stone
felpolcolta a szőnyegeket a sarokban, utána vetett
egy pillantást a telefonjára, és láthatóan csak arra
várt, hogy a társai távozzanak. Végül kettesben
maradtak.

Nagyot dobbant a szíve. Még a szőrpihéi is
meredezni kezdtek. A férfi felé indult, miközben
érzéki ajka a már jól ismert, mégis bódítóan
izgalmas mosolyra húzódott.

– Slade előre figyelmeztetett, hogy szereted
megkínozni a pasikat az izzasztó jógáddal. Valld be,
hogy élvezted.

Végigmérte a férfi sziklakemény, izzadt testét, és
sokatmondóan elmosolyodott.

– Slade csak tudja. Amúgy igen, nagyon
élveztem.

– Ezt nem úszod meg ennyivel, kiscica. Minden
visszaüt rád, amit velem teszel, ha majd igazán
kettesben leszünk.

A tekintet szándékos lassúsággal siklott át rajta,
hogy tetőtől talpig végigmérje. Megnyalta az alsó
ajkát, miközben elképzelte az ízét. A férfi torkából
fenyegető morgás tört elő.

– Túl sok a duma, Petty járőr – felelt hűvös
hangon.

Felizzott közöttük az érzéki feszültség. Arilyn
próbálta megőrizni a lazaság látszatát, de közben
egész bensője fájdalmasan lüktetett, míg a
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mellbimbói megfeszültek, és enyhülésért esengtek.
Izgatottan várta, mi lesz most. A tagadhatatlan
kihívás úgy pezsgett a levegőben, mintha petárdák
pattogtak volna köröttük.

– Pontban nyolckor megyek hozzád. Akkor
megkapod, ami jár. Kamatostul.

Arilyn mély csalódottságot érzett. Vágyott a
csókjára, az érintésére, de mintha csak a
gondolataiban olvasna, a férfi rákacsintott, és
máris az ajtó felé indult.

– És ha más programom van? – kiáltott utána.
– A te bajod.
Miután a férfi becsapta az ajtót, próbált nem

duzzogni. A fickó azt hiszi, hogy csak ő játszadozhat
vele? Nehogy meglepődjön.

Alig várja.
STONE FELEMELTE A TENYERÉT, és megrázta a fejét.
Határozottan.

– Szó sem lehet róla. A héten már kétszer
elvittelek dolgozni. Ma este más programom van.

Pinky csak némán elfeküdt a padlón – épp az
ajtó előtt, hogy eltorlaszolja az utat.

– Most okosnak hiszed magad, mi? Mondjak
valamit? Ha mégis magammal vinnélek, a frász
jönne rád, akkora pitbullja van. Akkor aztán
rinyálhatnál, hogy vigyelek haza! Jobb, ha eleve
itthon maradsz, és nélkülem nézed meg a meccset.

Pinky felsóhajtott.
Hogyan jutottak idáig? Mikor lett ebből az
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elcsigázott kómás állatból ilyen manipulatív,
számító dög? Oké, sok időt töltött a menhelyen, és
megosztotta vele minden baját. Oké, biztos otthont
adott neki, hogy meggyógyuljon – még azt is
megengedte a nyavalyásnak, hogy vele aludjon az
ágyában. Oké, szinte mindenhová magával vitte,
mert nem tudta elviselni a nyüszítését, de ez? Hogy
bekavarjon a szexuális életébe?

Ez már tényleg több a soknál.
– Tűnj el az utamból. Hoztam neked új csontot,

méghozzá a lágyabbik fajtából, mert tudom,
mennyire utálod a keményet. Biztos még tejfogaid
vannak. – Pinky meredten nézte. – De most tényleg,
a férfiak nem ilyen kutyákkal lógnak. Ha
meglátnának veled az őrsön, cseszhetném. A szó
rossz értelmében. Nem úgy, ahogy ma este.

Pinky a fülét hegyezte.
Stone felkapta a kabátját, és döngő léptekkel

elindult.
– Feküdj le aludni, ha akarsz. Bekapcsolva

hagyom a tévét, és pirkadatra megjövök, hogy
kivigyelek. – Az utóbbi időben nem történtek
balesetek, mintha a kutya varázsütésre szobatiszta
lett volna. Stone próbált nem belegondolni, hogy
valamikor régen talán szép élete lehetett, mielőtt
azok a mocskok elrabolták. Nem szívesen képzelte
el, hogy egy egész család gyászolta az elvesztését,
mert ez még őt is megviselte.

Határozottan megmarkolta az ajtógombot,
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azután elkövetett egy hibát.
Belenézett a szemébe. Abban a hűséges barna

kutyaszemben, a pemzlire hasonlító szőrcsomók
alatt, a patkányszerűen elnyúlt orr felett, a furán
aránytalan arca közepén, meglátott valamit.

Az imádatot.
A jószág feltétlen szeretettel csüngött rajta, és

csak azért vonított, hogy mindig a közelében
lehessen. Ezzel a nagy gonosz farkas nyugdíjba is
vonult, hogy a konyhában serénykedő nagymamává
változzon.

– Ó, basszus. Oké, de istenre esküszöm, ha
megnehezíted a dolgomat, nagyon megharagszom.

Ahogy a karjába vette, a kutya szinte pattogott
örömében – meg persze a tudattól, hogy ő nyert.

ARILYN KINYITOTTA AZ AJTÓT. Szexi fekete trikójában,
feszes nadrágjában, mezítláb egyszerre érezte
magát kényelmesen és ellenállhatatlanul dögösnek.
Mindig a pamutot részesítette előnyben a csipkével
szemben, és úgy tűnt, Stone osztja a véleményét.
Készen állt ráugrani a férfira, és ledönteni a
lábától, miközben elővette legsejtelmesebb hangját.

– Na de biztos úr, csak nem akar letartóztat… hé?
– Hunyorogva nézett a szokásos farmerjét és fakó
kockás ingét viselő férfira, aki termetével szinte
teljesen kitöltötte az ajtót. Éjsötét haja kusza
összevisszaságban hullott a homlokába, ami csak
fokozta szigorú tekintetének erejét. A fojtott indulat
lüktető hullámokban áradt belőle. Izmos karja
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alatt, a favágóing redői közé bújva, ott lapult Pinky.
– Nézd, legfeljebb a kocsiban hagyom, ha nem

jönnek ki Roberttel. A kis patkány frászt kapott
attól, hogy újra magára marad, és végül csak elérte,
amit akart. Mondtam, hogy ez nem fog menni,
Arilyn. Nem is tudom, mit gondoltál, amikor azt
hitted, elbírok egy kutyával.

S ekkor megtörtént.
Az ínycsiklandó szexből valami más, valami

több lett. Elnézte a tagbaszakadt, tajtékzó férfit
hóna alatt az aprócska, rózsaszín nyakörves
csivavával, akinek a szemébe lassan visszaköltözött
az élet, és elkövette a létező legnagyobb
ostobaságot.

Akkor és ott beleszeretett Stone Pettybe.
A fickó imádta Pinkyt. Ó, igen, küzdött ellene, sőt

a rosszullét kerülgette a gondolatra is, de annyira
megszerette a kiskutyát, hogy egyszerűen nem tudta
magára hagyni. Olyan fickó volt, aki nem adta meg
magát egykönnyen az érzéseinek, de ha ez
megtörtént, tudhatta, hogy örökre szól. Istenem,
mennyire vágyott rá, hogy ugyanúgy része legyen
az életének, mint Pinky!

Mi ütött belé?
Visszanyelte a gombócot a torkában, próbálta

összeszedni magát, és szitkozódva fojtotta el a
kavargó érzéseket, hogy majd később leszámoljon
velük. Mosolygott, noha könnyek fojtogatták, ahogy
kinyújtotta a kezét, hogy átvegye Pinkyt, és
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csacskaságokat suttogjon a fülébe. A kutya
megremegett a kezében, azután vágyakozó
pillantással nézett vissza Stone-ra.

– Ne légy ostoba, örülök, hogy elhoztad. Mégis,
mi a legrosszabb, ami történhet? Legfeljebb ellesz a
hálószobában, de előbb lássuk, hogyan reagál
Robertre. – Elfordult a kaparászó hangra, amint a
mancsok végigszántották a parkettáját, és féltőn a
karjába vette Pinkyt. – Itt az én kiskutyám. Robert,
ma este különleges vendégünk van. Pinkynek
hívják, és nagyon sokat bántották, de ugyanúgy
született túlélő, mint te.

Robert nyelve kilógott az izgatottságtól, mégis
megkövülten ült előtte, úgy várta a fejleményeket.

– Nagyon fél, különösen a pitbulloktól, ezért újra
meg kell tanítanunk, hogyan bízzon másokban.
Ahogy Stone is tette.

Robert úgy nézett fel Stone-ra, mintha a
legszívesebben lepacsizna vele.

– Szeretném, ha ülve maradnál. Tudom, hogy
nagyon örülsz a társaságnak, de akkor se mozdulj,
érted?

Robert a mancsára hajtotta fejét, és
engedelmesen várt.

– Basszus, milyen okos – mormolta Stone. – Jó
fiú.

Arilyn elmosolyodott, és lassan letérdelt. Pinky
reszketni kezdett, és a torkából előkúszó nyöszörgés
lassan átadta helyét a rémült nyüszítésnek. Arilyn
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az ölébe ültette, apró testét cirógatta, hogy lassan
hozzászokjon Robert jelenlétéhez. A nyüszítés
eltartott még egy darabig, de Arilyn nem mozdult,
ahogyan Robert sem. A nagyobb kutya – mintha
csak megértette volna, mennyire fontos, hogy teljes
nyugalmat árasszon – még levegőt is alig vett, csak
végtelen megadással nézett fel rájuk.

A nyüszítés végül abbamaradt. Pinky meredten
nézte Robertet, aki nem jelentett számára
semmilyen fenyegetést. Lassan megnyugodott.

Stone kifújta a levegőt.
– Már nem sokáig bírtam volna ezt a hangot…
Arilyn tovább csitítgatta a kiskutyát, és

megnyugtató szavakat sugdosott a fülébe.
– Mi mással harcolhatna, ha nem a hangjával?

Azt hiszem, most már nem lesz baj, de azért egy
ideig még elválasztjuk Pinkyt. Fokozatosan
szoktatjuk hozzá a biztonsághoz. Elvinnéd Robertet
az ágyához, és adnál neki egy jutalomfalatot?
Valahol ott lesz a lila sípolós nyuszija is. Csak
mondd meg neki, hogy maradjon ott.

Stone követte az utasításokat, és Pinky végképp
megnyugodott, amikor Robert elindult utána.

Arilyn puszit nyomott az állat parányi fejére.
– Nagyon bátran viselkedtél. Van egy tartalék

kutyaágyam, amit szépen felállítunk oda, ahol
biztonságban érzed magad.

Miután elkészítették a fekhelyeket, mindkét
kutya elégedetten telepedett meg. Stone a hűtőhöz
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lépett, hogy elővegyen egy sört.
– Sajnálom, Arilyn, nem kellett volna

idehoznom. Kérsz bort?
– Igen, kérek. – Hagyta, hogy a férfi kitöltse az

italát, majd áthajolt a pulton. – Örülök, hogy
elhoztad, Stone. Máris sokkal jobban van. Neked
köszönhetően végre van igazi élete.

– Hát, már csak egy hét. Annyit csak átvészelek
valahogy.

Arilyn nem válaszolt, csak a borát kortyolgatta.
Kihallotta a férfi hangjából a szomorúságot, és
előre tudta, hogy nem fog lemondani a kutyáról –
még ha benne ez nem is tudatosult. Idővel majd
rájön.

– Milyen volt a meló? – kérdezte.
A férfi megbillentette a söröspalackot, ivott egy

nagy kortyot, azután a kézfejével megtörölte a
száját.

– Elment. Találtunk egy lopott autót. Már ez is
olyan rohadtul izgalmas, hogy azt hittem, Devine
menten szívrohamot kap. – Elnevette magát. –
Kiderült, hogy csak egy kölyköt hecceltek fel a
barátai, de amíg tartott az autós üldözés, tisztára
Bronxban éreztem magam.

Arilyn ujjával követte a borospohár peremének
ívét.

– Nagyon hiányzik Bronx? Tudom, hogy kemény
hely, de azt is, hogy szereted a kihívásokat. Ott igazi
nehézfiúkra vadásztál, megszabadítottad tőlük a
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világot. Sosem akartál visszamenni?
A férfi megvakarta a fejét.
– A fészkes fenét. Oké, az a hely jót tett az

egómnak. Mindig történt valami, mindig pezsgett az
adrenalin, amire ugyanúgy rá lehet kattanni, mint a
drogokra. Ugyanakkor tetszik Verily. Tetszik, amit
képvisel. Itt olyan életem van, amit nem szívesen
adnék fel.

Arilynben szétáradt a boldogság. Lehajtotta a
fejét, hogy a férfi ne lássa, milyen sokat jelentenek
neki a szavai.

– Ennek örülök.
– Tényleg? – A férfi elgondolkodva kémlelte az

arcát, még a sörét is letette. – Miért?
Megvonta a vállát.
– Mert jó helyen vagy itt.
– És még?
– Mert azt akarom, hogy biztonságban légy, és

szeresd a helyet, ahol élsz.
– Hm. Szerintem van még valami, amit nem

mondasz el nekem. – A levegő csapdába esett a lány
mellkasában, amíg már küzdenie kellett az
oxigénért. – Szerintem önző okod van rá, hogy itt
tarts.

Arilyn válaszra nyitotta a száját, tehetetlenül
felnyögött, majd újra próbálkozott.

– Nincs. Csak azt akarom, hogy boldog légy.
A férfi szórakozott pillantásokkal méregette.

Azután lassan kinyitotta a fagyasztót, és fogott egy
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csészét, hogy megtöltse jéggel.
– Szerintem imádsz engem kínozni. Imádod,

amikor negyven fokban mindenféle kifacsart pózt
kell felvennem, míg te félmeztelenül parádézol
előttem. Imádod, hogy a közszemlére tett testeddel
kísértesz, és incselkedsz velem, amikor nem
érinthetlek és ízlelhetlek meg. Imádod, hogy „Petty
járőrnek” szólíthatsz a többiek előtt.

Arilyn bőre máris felhevült. Nézte, ahogy a férfi
félig megtöltötte a csészét, majd a pultra helyezte.

– Nem tudtam, hogy jéggel iszod a sört.
– Nem is. Egészen mást tervezek. Mindjárt

meglátod. – Ahogy lenézett a csészére, Arilyn
aggódva ráncolta a homlokát. Már-már
fenyegetőnek érezte a férfi hangját. – Abban a
gőzfürdőben is így kipirultál, nem igaz, Arilyn?

– De igen. Éppen ez a célja. A magas hőmérséklet
pezsdíti a vérkeringést, és segít felszabadítani a
lerakódott méreganyagokat. Lefogadom, hogy utána
mesésen érezted magad.

– Egy hidegzuhany után? Naná. Levetkőznél a
kedvemért?

Meredten nézte. Lázas remegés szaladt végig a
gerincén.

– Legyek meztelen, míg te fel vagy öltözve?
– Igen.
– Miért?
A férfi elmosolyodott.
– Mert attól beindulsz.

411



Igazat mondott. Önmaga előtt is titkolt
magamutogató énje végleg elszabadult. Talán attól,
ahogyan a férfi felfalta a tekintetével, és sosem
rejtette véka alá, mekkora hatással van rá, mennyi
gyönyört okoz neki. Ez még izgatóbbá tette az
együttlétüket – akárcsak az, hogy a férfi állig
felöltözve, hatalma és tekintélye teljes tudatában
bírta rá, hogy a kedvére tegyen.

Letette poharát, és hátralépett. Előre eltervezte,
hogy ma este átveszi a csábító szerepét, így ez
tökéletesen egyezett a saját céljaival. Lassan
szabadult meg ruháitól, közben ujjai lágyan
cirógatták felhevült bőrét. A férfi torkából elhaló
nyögés tört elő, ahogyan a hasát és a combját
simogatta, mielőtt leszaggatta magáról minden
ruháját. Mire végez a fickóval, az anyanyelvét is
elfelejteti. Ebből megtanulja, hogy ő nem az a fajta,
aki mindig beadja neki a derekát. A férfi perzselő
tekintete bejárta testének minden porcikáját,
hosszan elidőzve meredező mellbimbóin, hasán,
punciján.

A hang érdesen tört fel a torkából.
– Valahányszor rád nézek, egy kicsit mindig

meghalok. Hoztam neked ajándékot. Szeretnéd
látni?

Arilyn izgatottan bólintott. A férfi benyúlt a
farzsebébe, és előhúzott két vörös selyemszalagot.

Két nyakkendőjét.
Arilyn elfojtotta a nyögését. A férfi a reakcióját
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leste, majd miután magához vette a jéggel félig teli
csészét, elindult felé.

– Meg akarlak kötözni, Arilyn. Mindenfélét
akarok tenni veled. Mocskos dolgokat. Engeded,
hogy megtegyem?

Igent akart mondani, de csak bizonytalan
morgás telt tőle.

– Ezt beleegyezésnek veszem. Gyere. – A
hálószobába vezette, és becsukta az ajtót.
Szemügyre vette a nagy franciaágyat, úgy simított
végig a keményfa támlán, mintha azt latolgatná,
mennyire használható szexuális kínzóeszközként. –
Hm. Túl messze vannak az oszlopok. Akkor
improvizálnunk kell. Feküdj le, kiscica.

Arilyn vadul kalapáló szívvel, türelmetlen
várakozással és idegtépő izgalommal mászott fel az
ágyra, némán elfeküdt, míg a férfi összefogta a
csuklóját, és a feje fölé emelte.

– Most megkötözöm a csuklódat. Maradj ebben a
testhelyzetben. Nem akarom túlságosan
szétfeszíteni a karodat, ezért meg kell bíznom
benned. Ugyanúgy, ahogy te megbíztál bennem.

A férfi eligazította az ágyon, ellenőrizte a vörös
nyakkendő csomóit, majd lejjebb húzta a lábfejét.

– Tökéletes. Lehet, hogy ezt sosem heverem ki.
Olyan kibaszottul gyönyörű vagy.

Rekedt nevetés tört fel belőle.
– Én se heverem ki, hogy engedem ezt…
A férfi egészen közel hajolt, míg centikre került
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az ajkától.
– Sosem bántanálak, kiscica. Ahhoz túl értékes

vagy számomra. – Már az első csókjától elolvadt, és
teljesen megadta magát neki. Amikor elszakadt
tőle, a férfi szemében cinkos pillantás villant. –
Játsszunk egy kicsit.

Elővette a másik vörös nyakkendőt, gyengéden a
mellére engedte, majd lassú, incselkedő
mozdulatokkal a selymes anyagot végigsimította
testének minden négyzetcentiméterén. Arilyn
beleborzongott a kivételesen lágy érintésbe,
ahogyan a csiklandozó érzés végigvonult meredező
mellbimbóin, a karján, hasának érzékeny bőrén.
Végig a combján, a térdén, le a lábszárán, körbe a
lábujjain. A férfi ráérősen mozgott, miközben olyan
átható tekintettel méregette, hogy a forróság
kicsordult Arilyn combja közül.

– Ez már tetszik, igaz? – mormolta Stone. –
Tetszik, hogy ki vagy szolgáltatva nekem és annak,
amit tenni készülök veled. Tetszik, hogy nem tudod,
mi történik legközelebb. – A lány teste megfeszült a
várakozástól, a selyem minden apró mozdulata
feljebb korbácsolta az izgatottságát. A férfi
szélesebbre tárta a combját, és a nyakkendővel
végigsimított telten duzzadó szeméremajkán, amíg
ki nem csalt belőle egy elhaló nyögést. – Úgy látom,
lassan készen állsz. – A padlóra dobta a
nyakkendőt, és felvillantott egy kaján vigyort. –
Nincs egy kicsit meleged?
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Melege? Elevenen égett, elhamvasztotta a
vágyakozás, hogy a férfi végre igazán megérintse.
Feszült izgalom tépázta az idegeit, és megfosztotta
méltósága utolsó foszlányától, amíg már akármit
megtett volna a férfi kedvéért és a gyönyörért, amit
tőle kaphatott.

– De igen…
– Akkor hadd hűtselek egy kicsit, rendben?
Elvette a csészét az éjjeliszekrényről. A fülledt

levegőben visszhangzott a jégkockák csilingelése.
– Mi… mit csinálsz azokkal?
A férfi felvonta a szemöldökét.
– Amit csak akarok.
Arilyn ekkor megértette, mi lesz a büntetése.
Elkerekedett a szeme. A férfi lehámozta magáról

a ruhát, kitett egy bontatlan óvszert a lepedőre,
azután ráérősen, elnyújtva a szenvedését, ujjai közé
fogott egy jégkockát, és leült az ágy szélére. Úgy
tanulmányozta a testét, mintha nem tudná
eldönteni, hol érintse meg először. A lány
megfeszült, várta a jéghideg érintést a bőrén. A férfi
végül a nyakát választotta.

Nedvesen, fagyosan, borzongva nézte, ahogyan a
jégkocka alácsusszant a melle közt nyíló völgybe,
majd tunyán körözni kezdett. A lélegzete is elállt a
kéjes érzéstől. Mellbimbói keményen ágaskodtak,
az érintéséért esengtek, miközben a jégkocka egyre
kisebb köröket írt le. Egész teste megfeszült, és
némán fohászkodott, amíg az olvadozó kocka rá
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nem talált a jobb mellbimbójára.
Ó. Te. Jó. Ég.
A perzselő hideg szétsugárzott benne. Sziszegve

fújta ki a levegőt, és rázta a fejét, mintha ezzel
elűzhetné az érzést, majd a férfi leereszkedett rá, és
ajka közé szippantotta a mellbimbóját.

Arilyn zihálva kapott levegő után. A fenséges
nedvesség, a nyelv forrósága, a fogak gyengéd
harapása – mindez elemi erővel söpört végig rajta,
belobbantva valamennyi érzékét. A férfi
továbbsiklott a másik mellére, és megismételte a
mozdulatokat, míg ő a kötelékét rángatta, annyira
vágyott az érintésére – hogy megmozgassa, hogy
megállítsa, hogy kikövetelje a folytatást.

– Á, ezt élvezed. Lássuk, mit élvezel még.
– Stone…
– Imádom az enni való kis testedet. Imádom

ezeket a kéjes kis nyögéseket, meg ahogyan kiejted
a nevemet. – A víz kis patakokban csorgott le a lány
hasára, összegyűlt a köldökében, majd kicsordult. A
férfi ajkával követte útját, és felnyaldosta. –
Imádom, ahogyan szinte felrobbansz a karomban,
és teljesen megnyílsz előttem. – A férfi újabb
jégkockát fogott, és mintákat rajzolt vele a hasára,
majd kiszippantotta az olvadt jeget a köldökéből. –
Tedd szét a lábadat, kiscica. Szélesebbre. Ez ez,
gyönyörűm. Ó, milyen duzzadt és nedves! Most légy
jó kislány, és nem mozogj.

Megremegett a combja. A jégkocka végigsiklott a
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belső felén, követte a szeméremszőr vonalát, mind
közelebb merészkedett a célhoz. A csiklója lüktetve
vetélkedett a figyelemért, miközben annyira
felizgult, hogy úgy érezte, a legapróbb érintéstől
kész lenne elélvezni.

A férfi nem adta meg neki ezt az elégtételt.
Könyörtelenül tovább kínozta, hagyta szétolvadni a
kockát a szeméremajka körül, de sosem elég közel.
Nyaldosta és harapdálta, míg ő vonaglott és
nyögdécselt.

– Könyörgök, Stone. Nem bírom tovább…
– Dehogyisnem, ha még mindig tudsz beszélni.
Azzal tűzforró csatornájába lökte a jégkockát.
Arilyn görcsösen összerándult, nyöszörgése

visszhangzott a szobában. Fagyos hideg találkozott
perzselő hőséggel, amitől az izgalom és a mohó
éhség apró rángásai végigszaladtak a testén. A férfi
lassú ütemben mozgatta az olvadó jégkockát, és
ugyanebben a pillanatban egy másikat préselt
lüktető csiklójához.

Arilyn a nevét sikoltotta, és görcsösen
összerándult.

A brutális, kínnal határos gyönyör addig
fokozódott, amíg már ott állt a meredély szélén, és
csak arra várt, hogy átbillenjen. A jégkocka helyét
ekkor a férfi forró, nedves nyelve vette át, átsiklott
duzzadt csiklóján. Egyszer. Kétszer.

Oly hevesen ragadta el a gyönyör, hogy könny
szökött a szemébe, ám a férfi ahelyett, hogy lassított
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volna, csak még hevesebben szopogatta, ujjai
követték a jégkockát, ki-be jártak a puncijában, és
addig matattak, amíg rá nem találtak a varázslatos
G-pontra, hogy az újabb orgazmus az egekbe
repítse.

A könny kicsordult a szeméből. Ez túltett
mindenen, amit valaha tapasztalt – csak rázkódott,
és a férfi nevét sikoltozta, mintha ez lenne az
egyetlen biztos pont ízekre szakadó világában.

– Rohadtul gyönyörű – hallotta a morgó
torokhangot, ahogy a férfi fölébe kerekedett, és
egyetlen tökéletes mozdulattal belefurakodott. –
Rohadtul az enyém.

A nyers birtoklási vágy felemésztette egész
lényét, a mohó lökések újra és újra kisajátították a
testét, a mocskos szavak ott visszhangoztak a
fülében.

Arilyn önfeledten és felszabadultan fogadta
magába, elnyelte teljes hosszát, s közben máris
érezte, hogyan érlelődik benne az újabb orgazmus.
A férfi a nevét kiáltotta, görcsösen markolta
összekötözött csuklóját, és sötét tekintete a lelkébe
fúródott, ahogy együtt élveztek el, azután egymás
karjába omlottak.

Az enyém.
A szó egyre tovább visszhangzott benne, akár egy

mantra, miközben a férfi gyengéden kioldozta,
megdörzsölte a csuklóját, és magához vonta.

Az enyém.
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Igen, suttogta magában, mielőtt lehunyta a
szemét.

A tiéd vagyok.

– MIÉRT TARTOTTÁL KI mellette olyan sokáig?
A sötét kedvezett a titkok megosztásához. Míg a

férfi átkarolta, és a fülére tapasztotta az ajkát, ő
pedig szorosan hozzásimult a takaró alatt, úgy
érezte, nincs félnivalója.

– Azt hittem, szeretem – felelt egyszerűen. –
Mindig el tudta érni, hogy úgy érezzem, mintha én
lennék a legfontosabb ember a világon. Mindig
odafigyelt rám. Meghallgatott. Elhitette velem, hogy
őszinték az érzelmei. Olyan valóságosnak tűnt. Mint
jógatanáromnak, neki köszönhettem a szellemi
ébredésemet is.

– Ez volt az első alkalom, hogy megcsalt?
Felsóhajtott, és egy csókot lehelt a férfi

tenyerére.
– Nem. Már a harmadik. Minden alkalommal azt

bizonygatta, hogy a többiek semmit sem jelentettek
a számára. Közhely, tudom, de én tényleg elhittem.
Mindig azt mondta, a férfiak eredendően nem
monogám lények, ezért meg kell küzdenie a
természetével, de vállalja a harcot, mert lelki
társak vagyunk.

– Tud a fickó, meg kell adni.
Arilyn felnevetett.
– Szövege, az van. Annál is könnyebb volt

folytatni, mert titokban tartottuk a kapcsolatunkat.
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Gondolj csak bele. Igazán semmi sem zavarta meg
ezt az intimitást, ami szerinte kettőnk közt megvolt.
Se szülők, se sógorok, se munkatársak. Még barátok
vagy nyilvános alkalmak sem. Mintha csak ketten
lettünk volna egy lakatlan szigeten.

Egy ideig néma csendben feküdtek, mindketten a
válaszon merengtek.

– Még mindig szereted?
Arilyn szembefordult vele. Megsimogatta

imádni való arcát, az elnagyoltan, mégis élesen
kifaragott vonásokat, azt a selymesen lágy
szakállat.

– Nem, Stone – rázta meg a fejét. – Már nem
szeretem. – Téged szeretlek, tette volna hozzá, de
még korai lett volna. A férfi nem állt készen erre, és
ez talán soha nem változik. Egy nap akkor is
elmondja, mert joga van megtudni.

– Helyes.
Arilyn elmosolyodott.
– Mi a helyzet veled? Gondolsz még a volt

feleségedre?
– Néha, de nem azért, mintha hiányozna, vagy

még mindig szeretném. Azon agyalok, hol siklott
félre az egész, és mindig arra jutok, hogy már a
legelején. Egyszerűen nem voltunk alkalmasak a
hosszú távú kapcsolatra. Amióta ezt elfogadtam,
minden könnyebben megy. Többé nem várok el
olyasmit, amit én magam sem tudok megadni.

A lánynak megsajdult a szíve, ahogy hallgatta.
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Hát ennyire félreismeri önmagát? Családi életre és
szeretetre van teremtve. Hűséges, oltalmazó, és
minden, amit egy férfitól várni lehet.

– Nincs igazad – közölte vele végül. – Ha így
gondolod, ugyanolyan vagy, mint az exem.

A férfi elhúzódott.
– Soha többé ne hasonlíts össze vele.
– Ő sem hitte, hogy képes beérni egyetlen nővel.

Elhitette magával, hogy senki sem monogám, így
engedhetett a vágyainak. Igen, a feleséged megcsalt,
de nem a munkád vagy az önzésed miatt. Egyikőtök
sem akart megdolgozni a kapcsolatért,
kommunikálni, és helyrehozni a hibákat. –
Visszafojtott a könnyeit, nem akarta, hogy
elragadják az érzelmek. – Ez gyávaság.

– Csak őszinte vagyok, nem gyáva – csattant fel a
férfi. – Különben se akard tudni, milyen vagyok
valójában. Nagyot csalódnál.

Egyszerűen nem tudta elfogadni. A düh
félresöpörte a fájdalmat, megragadta a férfi arcát,
és kényszerítette, hogy nézzen a szemébe.

– Honnét tudod? A válásod után homokba dugtad
a fejedet, és olyan korlátok közé zártad magad,
amelyek igazából nem léteznek. Azt hazudtad
magadnak, hogy képtelen vagy egy egészséges,
elkötelezett kapcsolatra. Azt hazudtad, hogy a
munkád és a cinizmusod tett tönkre mindent, és
ami igazán megbocsáthatatlan: csakis egyetlen
okból adtad be magadnak ezt a sok baromságot.
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Mert így könnyebb. Biztonságosabb.
– Ez már két ok.
– Seggfej.
– Pofa be. – A férfi bősz indulattal teperte le,

hogy egy mély és szenvedélyes csókkal elfoglalja a
száját. Ő csupasz vállába vájta a körmeit, hogy
kicsaljon belőle egy fájdalmas nyögést, közben az
ajkát harapdálta, és agresszívan viszonozta a
csókot, míg a férfi csípője az övéhez préselődött, és
máris a combja között érezte feszes erekcióját.

A férfi zihálva elszakadt az ajkától, és ahogy
lenézett rá, tekintetében az eszelős vágyakozás
mellett valami más is megcsillant. Valami több,
valami mélyebb, ami reményt adott.

– Itt van nekünk ez – mormolta maga elé. –
Valóságos, tapintható, érezhető. Hát nem elég?

Arilyn hátrafeszítette a testét, ahogy a férfi még
mélyebbre, a gyönyör kitárt karjába taszította.

– Egyelőre – nyögött fel. – Kefélj meg, Stone.
A férfi elmormolt egy szitkot, majd a szájára

tapadt, és hosszan, keményen megdugta. Arilyn
görcsösen ölelte, miközben ezer darabra robbant
körülötte, és egy pillanatra még azt is elfeledte,
hogy olyasvalakibe szerelmes, aki nem hisz az
egészben.

Utána zihálva, kielégülten és halálos fáradtan
feküdt a karjában, s végül meghallotta a hangját:

– Holnap este elviszlek moziba.
Arilyn azon tűnődött, hogy az észvesztő szex
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tényleg elvette az eszét.
– Mi?
– Moziba. Tudod, randira. Vacsorázhatunk is,

oké?
Összeszorult a lány torka.
– Oké. – Tudta, a férfi a maga módján így mutatja

ki, mennyire fontos a számára. Ezzel emlékezteti rá,
hogy ő nem jógatanár, aki kalitkába zárja, mert úgy
kevesebb a komplikáció. Mindez éles ellentétben
állt az elképesztő dugással, amit az imént éltek át.

– De ne valami csajos filmre. Azokat utálom.
Mindegy mi, csak pisztoly legyen benne, oké?

Arilyn hálát adott a hálószoba sötétjéért, amiért
leplezte a szeméből előbuggyanó könnyeket.

– Oké.
Elmosolyodott, és hozzábújt. Elfogadta, amit a

férfi kínált neki. Beérte ennyivel.
Egyelőre.
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tizennyolc

– BAJBAN VAGYOK, Kennedy.
Barátnője felvonta a szemöldökét. Az ajtóban állt,
és az arcát fürkészte. Arilyn az imént fejezett be egy
tanácsadást a lila szobában, de képtelen volt
összpontosítani – gondolatai szüntelenül
visszatértek Stone-hoz és ahhoz a hihetetlen
éjszakához. Talán ha beszél a barátnőjével, ki tudja
bogozni a lelkét feldúló szövevényes érzelmeket.

– Miféle bajban?
Arilyn felsóhajtott.
– Pasibajban.
– Az a legrosszabb. Itt várj. – Kennedy eltűnt,

majd visszatért a mobiljával. – Oké, mindjárt
megvan.

– Mit csinálsz?
– Hívom Kate-et.
– Ne! Nászúton van! Fel ne hívd ezért!
– Késő, mindjárt fellép a Skype-ra. Hé, bébi,

milyen a napfény, a tengerpart és a szex?
Arilyn tehetetlenül behunyta a szemét.
Kate hangja áradni kezdett a telefonból.
– Mesés. Történt valami? Roberttel minden

rendben? A céggel?
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– Nyugi, nincs semmi gond. Kivéve, hogy
válságértekezletet tartunk Arilynnel, s miután
sosem fordul hozzánk a pasibajaival, gondoltam,
kibuknál, ha nem vehetnél részt ebben.

– Nagyon jól gondoltad. Fordíts meg, hadd
lássam.

Arilyn egyszerre bosszúsan és nevetve nézett fel.
– Szia, Kate. Bocs ezért az egészért.
Barátnője barnának, kipihentnek és önfeledten

boldognak tűnt. Fekete bikinit és óriási
szalmakalapot viselt, a kezében tartott koktélból kis
lila papíresernyő kandikált ki.

– Nem kell bocsánatot kérned. Nem is tudom,
milyen régóta várok már erre a beszélgetésre.
Istennek legyen hála, amiért lapátra tetted a jógit.
Most pedig avass be a részletekbe.

Kennedy közelebb húzódott, hogy mindnyájan
lássák egymást.

Arilyn a kendőzetlen igazság mellett döntött.
– Szerelmes vagyok Stone Pettybe.
Kate eltátotta a száját. Kennedy levegő után

kapkodott. Egy pillanatra átható csend telepedett a
szobára.

– Basszus, csajszi, te aztán nem tökölsz. Bele a
közepébe!

Kate felsikkantott.
– Annyira boldog vagyok! Ez aztán a csodálatos

hír! Hát nem? Várjunk csak, te mintha nem örülnél
annyira.
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– Ki szokott örülni, ha belezúg egy pasiba? –
tűnődött el Kennedy. – A legtöbbnek közel annyi
esze sincs, mint nekünk, és a végsőkig küzdenek az
érzéseik ellen.

– Kivéve Nate-et – kotyogta közbe Kate. – Szerinte
te rosszabb vagy minden pasinál.

Kennedy küldött neki egy sugárzó mosolyt.
– Miért adnám olcsón a bőrömet?
– Nem tudom, mit csináljak – vágott közbe

Arilyn. – Az elején megegyeztünk, hogy az egész
csak a szexről szól, azután kezdtünk
összemelegedni, te pedig rávettél, hogy hívjam meg
az esküvőre…

– Ami nem is alakulhatott volna fényesebben –
bólintott Kate. – A fickó mindenkit levett a lábáról.
Slade odavan érte.

– Akárcsak Nate.
– Tudom, de most valami szörnyűséget

csináltam, s ezzel tönkretettem mindent…
– Mit műveltél? – tudakolta Kate.
– Ő vigyáz helyettem Pinkyre, és teljesen

belezúgott, pedig utálja a kutyákat, amióta
gyerekkorában megharapta egy pitbull, mégis
befogadta, hogy szívességet tegyen nekem, és most
mindenhová magával viszi, mert képtelen egyedül
hagyni, akkora szíve van. Én meg vagy
egymilliószor elélveztem az éjszaka, amikor
először csinálta jégkockával, és most reménytelenül
szerelmes vagyok belé, mégsem mondhatom el
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neki, mert akkor világgá menne, és vissza se nézne,
csak mert azt hiszi, hogy képtelen a valódi
kapcsolatra, és mindenféle téveszmékkel áltatja
magát…

Kennedy kifújta a levegőt.
– Ez őrület, csajszi. Pontosan hány orgazmusról

beszélünk? És milyen jégkockáról?
– A lényegre! – csattant fel Kate. – A szexrészt

most hagyjuk.
– Bocs. Oké, a legtöbb férfi fejvesztve menekül a

szerelemnek még a gondolatától is. Talán neki is
csak idő kell, hogy hozzászokjon.

– Gondolod? Elvált, és megkeseredett, saját
bevallása szerint is munkamániás, emellett
tényszerűen tudom, hogy nem is különbözhetnénk
jobban egymástól.

– Slade is elvált – vont vállat Kate. – Mi is
átmentünk néhány hullámvölgyön, de végül eljutott
a felismerésre, hogy ha az exével nem működött,
attól még velem működhet.

– Ő mindenféle kifogásokkal próbálja elkerülni,
hogy bevallja az igazat. Tudom, hogy csak nemrég
kezdtük, de esküszöm, hogy megvan benne minden,
ami kell, és érzem köztünk az érzelmi kötődést,
ahogy rám néz, ahogy megérint… Egyszerűen csak
utál beszélni az érzéseiről.

Kennedy a szemét forgatta.
– A pasik az ágyban adják ki magukból az

érzéseiket. Számukra ez a kommunikáció
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legegyszerűbb formája. Szerintem csak egy kis
türelem kell. A zsaruk különösen kemény diók.

– Egyetértek – szúrta közbe Kate. – Adj neki egy
kis időt, hogy magától rájöjjön.

– Szóval ne is mondjam meg, hogy szeretem?
– Ne! – kiáltott fel két barátnője egyszerre.
– Legalábbis még ne – pontosított Kate. – Slade

teljesen kiborult tőle. Ahogy Kennedy. Vagy Wolfe,
amikor Gen bevallotta neki, mit érez. Nem akarjuk,
hogy neked is keresztül kelljen menned ezen. Ha
adsz neki egy kis időt, magától rá fog jönni,
mennyire szeret, azután boldogan éltek, amíg meg
nem haltok.

– Vélhetően – tette hozzá Kennedy.
– Biztosan – vágta rá Kate.
Arilyn felsóhajtott. Igazat adott a barátnőinek.

Eleinte látni sem bírta a fickót, azután megkedvelte
és megkívánta, végül megszerette. Csoda, ha nem
tud lépést tartani vele? Az érzései mégis mélyen
gyökereznek, és igazak – ez már nem átmeneti
időszak vagy gyógyulási folyamat. Stone Petty az
igazi, rajta kívül nem kell senki más.

A sors rendesen kibabrált vele.
– Oké. Befejezzük a tréninget, addig magamban

tartom az érzéseimet. Azután majd meglátjuk, mi
lesz. Kösz, csajok.

– Szívesen. Nemsokára hazajövök, de addig is
üzenjetek, ha kellek.

– Úgy lesz. Szeretünk, Kate.
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Kate arca eltűnt a kijelzőről. Kennedy
megpaskolta Arilyn vállát.

– Tudom, hogy nem könnyű, A, de valamit ne
felejts el. A férfiak korlátoltak. Sok
erőfeszítésünkbe kerül, hogy tartsák velünk a
tempót. Oké, és most mindent hallani akarok arról
a jégkockáról.

Arilyn felnevetett. És elmondott mindent.

EGY HÉTTEL KÉSŐBB STONE azon tűnődött, mi történik
vele.

Azelőtt olyan egyszerű volt az élete. Kijelölt
pályán haladt. Dolgozott minden percében, vagy ha
nem, aludt, biliárdozott, edzett, és piált a srácokkal.
Oké, közben benézett egy-egy randi és futó kaland,
de mindennél jobban értékelte a szabadságát.
Annyira, hogy még egy kis magányt is bevállalt
érte.

A dolgok azonban… nos, megváltoztak.
Rászokott, hogy meló után átvigye Pinkyt

Arilynhez. Az első éjszaka után Pinky már nem
nyüszített, valahányszor Robert a közelébe
merészkedett. A második este Arilyn közelebb tette
egymáshoz a kajás- és vizestálkájukat, ami még így
is biztos távolságban állt egymástól, de
rákényszerítette Pinkyt, hogy megosztozzon a
személyes terén Roberttel. A harmadik éjjel egymás
mellett ettek, anélkül hogy tudomást vettek volna a
másikról. Robert mintha csak tudta volna, hogy
Pinky nehéz időszakon megy keresztül, ezért nem
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szabad siettetnie. Persze szemmel tartották
egymást, és Robert ilyenkor szinte esengett, hogy
Pinky játsszon vele, de akkor is uralkodott magán.
Stone egyre nagyobbra tartotta az eszéért és a
tapintatáért – még azt is megtanulta, hogyan
csatolja fel a futókát, így segíthetett Arilynnek, ha
Patrick éppen nem tudott átjönni.

A kettejük kapcsolata is megváltozott. Ami
bosszúságnak indult, majd elfogadássá,
vonzalommá és szenvedéllyé alakult, mostanra
valami még több lett. Gyengéd ragaszkodás, az
otthon melege. Nem tudta, mikor történt mindez –
mikor döbbent rá, hogy legalább annyira élvezi a
közös vacsorákat, a mozizást, a lógást vele és a
kutyákkal, mint az ágytornát.

Vagy legalábbis majdnem annyira.
Még sosem tapasztalt ilyen erős vonzalmat. Oké,

szerette a nőket, és elvitte őket mindenfelé, de
amikor egyedül maradt, sosem hiányoztak neki,
hacsak nem volt merevedése. Napközben egyszer
sem jutottak az eszébe. Talán mert az
indulatkezelési tréningen ismerte meg közelebbről
Arilynt, kezdte megszokni, hogy napi
rendszerességgel találkoznak. Igen, csak ez lehetett.
Minden más lehetőség kizárva. Nem veszíthette el
annyira az önuralmát, hogy újra felüljön erre az
érzelmi hullámvasútra. Nem, abból csak rosszul
jöhetne ki. Az őszinteség a legtöbb, amit kínálhat.

Valami mégis történt köztük akkor éjjel, amikor
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megkötözte a nyakkendővel. Perzselő szenvedély,
igen. Orgazmushegyek, naná – ám egyúttal egy
kötelék, mintha az addig lazán összefűzött szálak
végleg egybefonódtak volna. Kívül-belül átjárta ez a
vonzódás. Hogy kiverje fejéből ezt az őrültséget,
minden korábbinál mohóbban tette magáévá az
ágyban – eddig nem sok eredménnyel.

Talán ha véget ér a tréning, végre
lecsendesednek a dolgok.

Majd dupla műszakokat vállal. Túlórázik, kicsit
visszavesz a közelségből, és emlékezteti magát a
valódi életére. Mindkettőjüknek jót fog tenni.

Megállt a ház előtt, és vetett egy pillantást
útitársára. A régi sebek mostanra teljesen
begyógyultak. Az új rózsaszín nyakörvön szikráztak
a strasszok, amit iszonyú kínosnak érzett, de miután
Arilyntől kapta, és Pinkynek láthatóan tetszett, nem
tépte le a nyakáról. Egyelőre. Nemrég kis híján vett
neki egy szegecses fajtát, de az túlságosan
emlékeztette egy szadomazo kellékre, így maradt a
rózsaszín.

A denevérfülek máris antennaként meredeztek,
ami a lihegéssel párosulva csalhatatlanul
árulkodott Pinky izgatottságáról. Ahogy előretolta
az állát, apró fogai hegyesen villantak meg, de
csokibarna szeme hamisítatlan rajongással
csüngött rajta.

– Gyere, te kis patkánymajom – csóválta meg a
fejét. – Látogassuk meg Robertet. – Gyengéden

431



megvakargatta a füle tövét, majd a karjába vette.
Nem kopogott. Amikor vacsorára jött, Arilyn

nyitva hagyta az ajtaját, amelyen keresztül máris
érezte a házból kiszűrődő illatokat és hangokat.
Belépett.

A lányt a konyhában találta, körötte serpenyők
és fazekak. Nagy kísértést érzett, hogy megtegye,
amire a pecsétes kötény biztatta – megcsókolja a
szakácsot, aki mezítláb, felkötött hajjal és
melegítőnadrágban kortyolt a borába, miközben
egy idegen nyelvű szám taktusai áradtak körülötte.
Robert a konyhakövön feküdt, mancsa közt a lila
sípolós nyuszival, és várta, mikor esik le neki egy
kis maradék. Mrs. Blackfire és Patrick a
fenyőasztalnál ült, előttük rágcsálnivaló és még
valami, ami humuszra emlékeztetett. Éppen arról
vitáztak, ki minden idők legnagyobb színésze és
színésznője.

– Nincs élő ember, aki ne Bogartot választaná –
jelentette ki Patrick. – Talpig férfi és vérbeli
romantikus hős. Más a közelébe se ér.

Mrs. Blackfire utálkozva felhorkant.
– Úgy motyogott, hogy egy szavát se lehetett

érteni, és jóképűnek se mondanám. Sajnálom, de az
igazi győztes Newman és az a tündöklő kék szeme.
Na, ezt nevezem én színésznek. Nincs egy kis sós
pálcika, Arilyn? Ez a teljes kiőrlésű keksz nekem túl
kemény.

– Sajnálom, Mrs. Blackfire. Papinak oda kell
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figyelnie, mennyi sót visz be a szervezetébe, és
sokkal nagyobb szüksége van a rostokra. Hát a
rozmaringos-fokhagymás kenyérfalatkák, amiket
csináltam?

– Igen, az elviselhetőbb. Á, jó napot, Petty járőr.
Kiment az otthonba? Marilyn szerint egy tolvaj
garázdálkodik bingó közben. Elkapta?

Stone biccentett, és megpaskolta Patrick vállát.
– Nem volt semmiféle tolvaj, Mrs. Blackfire, csak

Mr. Olsen kezd elfeledkezni a dolgokról. Előkerült a
pénz, amit véletlenül eltett, úgyhogy vége a
válsághelyzetnek.

– Ó. Azért én rajta tartanám a szememet. Mindig
is gyanúsnak találtam. Még viseli azt a szemkötőt?

– Hályogműtétje volt. – Megállt Arilyn előtt. –
Szia.

Ahogy a nő rámosolygott, a ketyegője kihagyott
egy ütemet. Egyre megbízhatatlanabbul működött.

– Szia.
Alaposan megcsókolta, miközben ujjai

lesiklottak karcsú derekára.
– Kell segítség?
Arilyn felkacagott, lábujjhegyre állt, és még

egyszer megcsókolta.
– Tőled inkább nem.
– Hé, a múltkor is segítettem!
– Közben meg összekeverted a kelbimbót a

mellbimbóval.
– Mert ugyanolyanok.
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– Mindenkinek jobb lesz, ha konyhán kívül
maradsz. Figyelj papira, nehogy titokban kibontson
még egy sört. Le van tiltva.

– Aha. – Egy hosszú pillanatig egymásra
meredtek. Fura, de korábban sosem tapasztalta ezt
az érzést, amikor mintha az egész világ megszűnne
létezni. Az se izgatta volna, ha közben kirabolják a
szomszéd házat, akkor sem tudott volna elszakadni
ettől az igéző zöld szempártól. Orrát mennyeien
tiszta rózsaillat töltötte be. – Mit főzöl?

– Tésztát tejszínes karfiolmártással. A tévében
láttam. Esküszöm, ez már ízleni fog.

Megrándult Stone ajka. Pont ötven százalék az
esélye. Némelyik alapanyaghoz lassan kezdett
hozzászokni, máskor pedig Arilyn szánta meg, és
adott neki valamit, amit legalább ismert. Akárhogy
is, sosem hagyta éhezni, sőt egyenesen
elkényeztette, és úgy gondoskodott róla, mint még
soha senki.

– Igazi kolbásszal – szúrta közbe Patrick. –
Megígérte.

Felvonta a szemöldökét.
– Komolyan?
Arilyn megrázta a fejét, de elvigyorodott.
– Igen. Kerestem egy jó hentesboltot. Csak hogy

lássátok, mennyire értékelem az erőfeszítéseiteket.
– Rendes tőled. – Stone kinyitotta a hűtőt, elővett

egy sört, és belekortyolt, majd a felső polcról
leemelt négy tányért, hogy az evőeszközökkel együtt
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az asztalra tegye. – Látom, kezd repedezni a
felhajtója, Mrs. Blackfire. Nem húz ki még egy telet.
Nem ismer senkit, akire rábízná a felújítást?

– Az utolsó brigád csapnivaló munkát végzett, de
persze nem jön vissza kijavítani. Hiába hívom őket.

Stone összeráncolt homlokkal meredt az
asztalra.

– Az a cég a város határában, ahol a régi piros
teherautó parkol?

– Igen. Nem végeztek tisztességes munkát, pedig
külön fizettem a garanciáért.

– Majd utánanézek. Ismerek ott néhány fickót.
– Köszönöm. – Mrs. Blackfire csak vonakodva

hálálkodott, mégis úgy érezte, lassan sikerül
feltörnie a páncélját. Minél jobban megismerte,
annál inkább látta, hogy a keménysége csak álca.
Az asszonynak nem maradt hozzátartozója, és a
rossz természete miatt senki sem tartott ki mellette,
hogy jobban megismerje. Arilyn kimérte az
adagokat, letett egy sárga virágokkal teli vázát az
asztal közepére, majd vizet töltött mindenki
poharába. – Persze a legtöbbet még mindig azzal
segítene, ha meggyőzné a barátnőjét, hogy engedje
kivágatni azt a fát. Ha majd leesik a hó, biztos ki fog
dőlni.

Patrick megrázta a fejét.
– Megígérem, Joan, hogy nem fog kidőlni.
– Nem tudhatja, Patrick! Egyre élesebb szögben

hajol felém.
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– Mi lenne, ha személyesen metszeném vissza a
nagyobb ágakat? – vetette fel Stone.

– Jó ötlet – bólintott Patrick. – Kompromisszumos
megoldás.

Mrs. Blackfire tekintete ide-oda járt közöttük,
majd megadóan felsóhajtott.

– Rendben, legyen így.
– Helyes. Mi lenne, ha…
– Stone. – A neve olyan élesen csattant a

levegőben, akár egy ostor. Aggódva pördült Arilyn
felé, aki lenézett valamire, amit a pult elrejtett
előle. Arcán döbbenet vetélkedett a kitörni készülő
örömmel. – Gyere ide. Szép lassan.

Tett felé néhány lépést, azután követte a
tekintetét.

Pinky kiterült Robert hátán, kis fejét az övén
nyugtatta, befészkelte a két fül közötti lágy
területre. Kéjes örömében még a szemét is lehunyta.
Robert nem moccant, a padlón nyugtatta az állát, és
kutyaszája széles vigyorra húzódott.

Abban a pillanatban egy gát átszakadt Stone
mellkasában.

Ahogy a mögötte feltorlódott rossz érzések
kiáradtak, égni kezdett a szeme, és elszorult a torka.
Ezt tényleg kár lett volna kihagyni. Két született
túlélő együtt, boldogan és biztonságban. A
legkülönfélébb érzelmek vetekedtek benne az
elsőbbségért. Keményen kellett küzdenie, hogy
megőrizze a közöny látszatát.
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– Szuper. Jól összemelegedtek.
Arilyn a karjába ugrott, és szorosan megölelte.
– Tudtam, hogy megcsinálod – suttogta, mire a

fejében nyomban megszólalt a vészcsengő, de olyan
meghitten melegnek és valóságosnak érezte a
hozzásimuló testet, hogy ezúttal nem törődött vele.

– Te csináltad meg.
Patrick harsányan felnevetett.
– Ti csináltátok meg, de most már tegyétek le a

hátsótokat, mielőtt éhen veszek.
Vigyorogva leültek az asztalhoz, és nekiláttak az

ételnek.
Minden csodaszépnek tűnt.
Órákkal később, egy időre kielégülten, karjában

a csupasz testtel, megadta magát a késztetésnek,
hogy továbblépjen. Az átható sötétben és csendben
újra biztonságban érezte magát. Messze volt még a
reggel, amikor újra beletemetkezik a munkába, és
tudatosan elhatárolódott mindettől.

– Mesélj a mamádról.
Arilyn ugyanolyan kéjesen dörgölőzött hozzá,

mint Pinky Roberthez.
– Csodálatos asszony volt. Tüzes menyecske,

ahogy papi mondaná. Mindig mindenből a
legtöbbet hozta ki: bulizásból, evésből, ivásból,
dohányzásból, mókából. Hajszolta a szélsőségeket.
Egész fészekalja gyereket akart, de megállapították
nála a rákot, amivel aztán egy éven át küzdött. –
Elakadt a lélegzete, és Stone gyengéden
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megcirógatta a haját, türelmesen várva a folytatást.
– Mintha minden egyes nap meghalt volna. A
betegség elevenen felfalta, míg végül már alig
emlékeztetett a mamámra. Apa nem bírta elviselni.
Mindig is az árnyékában élt, valósággal bolondult
érte. Miután anya elment, benne is megtört valami.
Egyszerűen elege lett az életből. Azt hittem, az én
érdekemben majd továbblép, de nem így lett. Papi
talált rá. Tablettákat szedett be. Hagyott nekem egy
búcsúlevelet.

Stone még szorosabban ölelte, ahogy
belegondolt, milyen lehet elveszíteni egyszerre két
szülőt.

– Annyira sajnálom, kiscica. El sem tudom
képzelni, milyen érzés lehetett.

– Egy ideig úgy tűnt, nekem se fog sikerülni. Papi
azt hitte, én is beleőrülök. Választanom kellett, hogy
feladom, vagy gyökeresen változtatok az életemen.
Az utóbbi mellett döntöttem. Egy barátom vitt el a
stresszkezelési kurzusra, ahol megismerkedtem a
jógával. Itt döntöttem el, hogy egészen más úton kell
elindulnom. Úgy éreztem, ha elkötelezem magam
emellett, akkor nemcsak túlélhetem, de igazán
élhetek. Minél inkább beleástam magam ebbe,
annál jobban tetszett. A jógát, a meditációt, a
karmát mintha csak nekem találták volna ki. Végre
ráleltem egy békés kis zugra. – Örömtelenül
felnevetett. – Bocs a drámázásért, de ez én életem se
volt sétagalopp.
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– Elég. Ne kérj bocsánatot, amiért nem adtad fel,
és harcoltál. Tudod, hány embert látok naponta, aki
képtelen erre? Akik drogokkal és más bűnökkel
próbálják elfojtani magukban a fájdalmat? Te a
nehezebb utat választottad. Bátrabban viselkedtél,
mint a legtöbb férfi, akit ismerek.

A nő mintha ellágyult volna a karjában.
– Papi sokat segített. Ezért akarok most én is

törődni vele. Mondtam neki, hogy keresek egy
másik helyet, ahol együtt lakhatunk, de ragaszkodik
hozzá, hogy az otthonban maradjon.

– Úgy látszik, kezd beilleszkedni. Szerintem,
amíg rendszeresen eljárhat ide és Rayhez
biliárdozni, nem lesz vele gond.

– Úgy legyen. Csak azt esik nehezemre elhinni,
hogy ennyire odavan Mrs. Blackfire-ért. Tudod,
hogy már hálaadásra is meghívta? Ki hitte volna,
hogy tofupulykát szolgálok fel Verily Gonosz
Boszorkájának?

Stone elmosolyodott.
– Vannak még csodák. Amióta veled randizom,

még egy Big Macet se ettem.
– Istennek legyen hála. – Arilyn összeborzolta a

haját, és elmosolyodott. – Általában mit szoktál
csinálni az ünnep alatt?

Stone megvonta a vállát.
– Dolgozom. Legalább a többiek a családjukkal

lehetnek.
– Nos, téged is szívesen látlak. Akár műszak után
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is. Majd melegen tartom a tofudat.
Belenyilallt a hirtelen felismerés, hogy máris az

ünnepekről csevegnek, miután családias
hangulatban a nagyapjával és a szomszédjával
töltötte az estét. Páni rémület éledt benne. Mi a
frászt csinál? Ez így túlságosan gyors, most már
tényleg lassítania kell. Az ég szerelmére, kutyát tart,
ígéretet tett Mrs. Blackfire felhajtójának a
megjavítására, és már mindenki a keresztnevén
szólítja az öregekotthonában. Mi történik vele?

Elfintorodott.
– Sosem vennék a számba tofut. Emelned kell a

tétet.
A zöld szem huncutul felcsillant.
– Azt mondod? – A nő egyetlen kecses

mozdulattal átfordult, hogy meglovagolja.
Vörösesszőke haja zuhatagként omlott a vállára,
csak barackszínű mellbimbói meredeztek
peckesen, ahogy hátraívelte a testét. Amint az ujjai
megcsippentették őket, máris készen állt az újabb
bevetésre. – Ehhez mit szólsz?

A torka is kiszáradt, de akkor sem adta fel.
– Ha azt akarod, hogy tofut egyek, ennél is több

kell.
A nő ajka közül fátyolosan, selymesen izgató

hang tört fel.
– Ám legyen.
Előrehajolt, és apró csókokkal borította el a

mellkasát, majd lejjebb siklott a testén, míg végül
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az erekciójára kulcsolta puha ujjait, és nekiállt
megdolgozni. Stone összeszorított foggal tartotta
magát, ahogy a lány kinyitotta a száját, és mélyen
magába szippantotta, míg a nyelve olyan
hozzáértéssel járt fel-alá, hogy kis híján sírva
fakadt a gyönyörtől.

Az édes gyötrelem végtelennek tűnő percei után
nem bírta tovább – valósággal felrobbant a lány
szájában, és egész testében görcsösen vonaglott,
ahogy a gyönyör hullámai lüktetve kiáradtak.
Miközben átadta magát a fenséges érzésnek, fejében
ott visszhangzott utolsó tudatos gondolata:

Az enyém.
Azután már nem gondolkodott.
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tizenkilenc

A JÁRŐRAUTÓBAN ÜLT, ujjai görcsösen markolták a
volánt. Az őrs ajtajára meredt, és igyekezett nem
pánikolni.

– Egyszerűen nem megy. Rengeteg a
papírmunka, ami egész nap eltart, a dupla
műszakról nem is beszélve. Devine-t talán
meggyőzted, de ezek már igazi tökös zsaruk, akik
elevenen felfalnak. És veled együtt engem is. Át kell
kérnem magam máshová, épp amikor már kezdtem
megszokni Verilyt. Nem, ezt ne is várd tőlem.

Semmi válasz.
– Csak mert nem piszkítasz a kocsiba, még nem

jelenti, hogy két percnél tovább húznád az őrsön. És
nem, nem maradhatsz Roberttel, máris túlságosan
kötődsz hozzá. Meg kell tanulnod, hogyan maradj
talpon egyedül is. Még csak az kéne, hogy társfüggő
legyél, vagy ilyesmi. Mindkettőnknek jót tesz, ha
távol tartjuk magunkat tőlük, érted?

Még mindig semmi. Belenézett a tükörbe.
A kutya a szokott helyén ült, teste izgatottságtól

reszketett. A kis patkánymajom elérte, hogy Devine
a mancsából egyen, de a többieket nem főzte meg.
Hiába bizonygatta a társa, hogy milyen belevaló
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kutyus; hiába kényeztette jutalomfalatokkal a háta
mögött. Kész röhej.

Pinky és Robert az elmúlt napokban olyan közel
kerültek egymáshoz, mintha egy bimbózó szerelem
résztvevői lettek volna. Ölelkeztek és egymáson
feküdtek, egy tálból ettek, együtt játszottak. Nem
értette, hogyan vált Pinky magába zárkózó és
mindentől rettegő csenevész korcsból ilyen
agyafúrt lotyóvá. Akárhogy is, amikor ma reggel
újra elővette a régi trükkjét, és nyöszörögve az ajtó
elé feküdt, hogy ne engedje dolgozni, úgy döntött,
ezúttal nem bízza Arilyn és Robert gondjaira,
hanem magával viszi.

Kurvára rosszul tette.
– Oké. Vegyük át még egyszer. Egy szót se. Csak

légy laza, megértetted?
Kiszállt a kocsiból, az ölébe vette, és befelé

indult. A mai nap után talán tényleg kérvényezheti
majd az áthelyezését. Valahogy meg kell értetnie a
fiúkkal, hogy ez csak átmeneti állapot, amit azért
vállalt, hogy hancúrozhasson egy jót. Egyedül így
őrizheti meg a méltóságát.

Miután elmormolt egy köszönésfélét Jessicának,
a diszpécsernek, elindult az asztala felé, amin
hegyekben álltak a csokispapírok és a
feldolgozatlan dossziék, köztük az üres Marlboro-
doboz, amit időnként még mindig elő kellett
vennie. A háttámlára akasztotta a kabátját, és letette
Pinkyt az asztal mellé. Azt kívánta, bár itt lenne
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Devine, hogy támogassa, de ma fogorvoshoz ment,
így csak később jön be

– Maradj veszteg – szisszent rá a kutyára. –
Amilyen pici vagy, talán észre sem vesznek.

Pinky mintha megértően bólintott volna. Miután
leírt két kört, látható elégedettséggel a padlóra
feküdt.

– Ez meg mi az ördög?
A mennydörgő hang a semmiből harsant fel.

Stone megfeszített állal fordult felé, és Vilivel, a
Pöccsel találta szemben magát, aki elborzadt arccal
mutatott Pinkyre. Hú, ez nagyon nem jó.

– Ö… egy kutya, uram.
– Azt látom, hogy egy nyavalyás kutya, Petty, de

mit keres itt?
A szóváltás persze odacsalta az egész őrsöt.

Dunn-nak és McCoynak a szeme is kidülledt, úgy
meredt a látványra, azután mindketten harsány
nevetésben törtek ki. Mi a szart keresnek itt? Nem
járt még le a szolgálatuk?

– Rózsaszín nyakörve van!
– Azok ott igazi gyémántok?
– Tisztára, mint egy patkány.
– Ezt adták a Happy Meal menühöz?
Pinky felemelte fejét, érzékelve a ráirányuló

figyelmet. Reszketni kezdett a teste, mintha érezné,
hogy őt gúnyolják.

– Fogjátok már be – csattant fel Stone. – A frászt
hozzátok rá. – A főnöke és a munkatársai úgy
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meredtek rá, mintha bejelentette volna, hogy a
szabadidejében rúdtáncol Lucky Chengnél. – Oké.
Egy ideig én vigyázok rá. A neve Pinky, és sok
szarságon átment, úgyhogy szálljatok le róla. A
rohadékok kutyaviadalokon használták csalinak,
kész csoda, hogy még él. Ha seggfejek akartok lenni,
csak nyugodtan, de ne vele szívózzatok. Nem fog
zavarni senkit, vagy ha mégis, hazaviszem.
Rendben?

Várta a beköpéseket, sértéseket és a maró gúnyt,
de Vili főnök csak zajosan kifújta a levegőt.

– Legyen, de ha csak megnyikkan, páros lábbal
rúgom ki, magával együtt. – Ledobott egy köteg
iratot az asztalára. – Dologra.

– Igen, uram.
Dunn és McCoy vigyorogva összenézett.
– Te is öltözteted, Petty? A melegbárba is együtt

jártok?
A fogát csikorgatta, de állta a csapást.
– Miért nem vonulsz el egy csendes ki sarokba és

baszódsz meg? Menni fog, Dunn?
– Pöcsfej. Hé, a minap láttalak a konditeremben.

Azt hittem, te is észrevettél, de utána bementél
valami pilatesórára, vagy hová. Mi van veled,
Petty? Kezdenek visszahúzódni a tökeid?

– Csak szeretnéd. Előtte ott volt bokszedzésem,
bent hagytam a vizemet. Amúgy neked se ártana
nyújtani, Timmy fiú. Akkor talán nem csak missziós
pózban tudnál kefélni.
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McCoy helyeslően felmordult. Dunn felmutatta a
középső ujját, és faképnél hagyta.

McCoy megcsóválta a fejét.
– Az újonc ki fog bukni. Rühelli a kutyákat. –

Felcsillant a szeme. – Hé, és ha becsempésznénk a
patkányt a fiókjába, mire megjön? Legalább
röhögnénk egy jót.

Stone megvonta a vállát.
– Persze, miért is ne?
McCoy távozott, izgatottan a kilátástól, hogy

legalább másvalaki életét nyomorúságossá teheti.
Stone zajosan kifújta a levegőt, és rákacsintott
Pinkyre.

– Most már jók vagyunk. Elvonult az első vihar.
Pinky zajosan kifújta a levegőt, és szunyókálni

tért.
ELÉRKEZETT AZ indulatkezelési tréning utolsó

napja.
Arilyn büszkén tekintett arra, amit közösen

elértek. A legjobban azt szerette az ilyen
tréningekben, hogy közel került a résztvevőkhöz.
Leomlottak a falak, mindenki rátalált önmagára, és
felismerte, hogy nincs egyedül. Luther és Eli
egészen kivirágzott – úgy tűnt, mostantól egészen
másként áll az élethez. S ezt ő segített elérni.

Körülnézett a teremben. Fura érzések
kavarogtak benne, csak nehezen talált rá újra a
belső békére.

Hat hét alatt az ő élete is gyökeresen
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megváltozott. Hat hét telt el, amióta Stone Petty
járőr gúnyosan és mogorván belépett az ajtón, hogy
végül mégis elrabolja a szívét. Kihívta őt maga
ellen, a határait feszegette, megbotránkoztatta és
feldühítette, de végül megadott neki mindent, amit
valaha is várt egy férfitól. Ugyanakkor Jacob
megtanította valami nagyon fontosra: minden
működő kapcsolathoz két ember akarata és
jelenléte kell. Stone pedig az elmúlt napokban
érezhetően kezdett eltávolodni tőle, mintha
visszasírná a régi életét.

Érezte, hogy szereti. Minden érintésében,
minden pillantásában – minden alkalommal,
amikor végtelen megelégedéssel és gyengédséggel a
magáévá tette. A férfi mégis tovább küzdött az
érzései ellen, és nem akarta elhinni, hogy készen áll
egy tartós kapcsolatra. Ami azt jelentette, hogy neki
kell meghoznia a nehéz döntést.

Stone Petty bebizonyította, hogy többet érdemel.
A Jacobbal töltött öt évben megtanult hálásnak

lenni minden odavetett morzsáért, de ennek vége.
Egészséges és jólelkű teremtés, aki képes tiszta
szívből szeretni. Neki olyan férfi kell, aki elég bátor
ahhoz, hogy viszontszeresse, és ne a körülményeket
okolja, amiért képtelen elkötelezni magát.

Nagy sóhajjal járkálni kezdett az üres teremben.
A férfi sokat változott az elmúlt napokban. Kennedy
azt mondaná, kitört rajta a frászkór. A munkájával
indokolta a hirtelen eltávolodást, és azzal
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védekezett, hogy muszáj elvállalnia néhány dupla
műszakot. Telefonon is csak röviden, lényegre
törően beszéltek. A teste és a szíve máris sajgott
utána, de akkor is önmagától kell visszatalálnia
hozzá. Ha valaha vissza akar találni.

Örökre szakított azzal, hogy olyan autó után
szaladjon, amelyik nem akarja felvenni.

Stone-nak igaza van. Nem való neki az
egyéjszakás kaland, a futó viszony. Ami neki kell,
az a… minden.

Már csak egy órát kell végigcsinálniuk. Ez lesz a
legnagyobb kihívás. Terapeutaként kell kezelnie a
helyzetet, nem szerelmes nőként. A férfiban még
mindig ott lappang egy kimondatlan titok, ami, ha
nem adja ki magából, tovább fogja emészteni.
Kezdettől érzi benne, csak eddig nem talált rá
alkalmat, hogy előássa.

Most ez is eljött.
A bánat teljes súlyával a vállára nehezedett. Így

elveszítheti, mielőtt egyáltalán esélyt kapnának, de
ez már nem rajta áll. Neki csak annyi a dolga, hogy
elmondja az igazat. Szereti. Stone harcolhat ez
ellen, elfogadhatja, de el is menekülhet. Bárhogy
legyen, meg kell próbálnia, mert ez az ő karmája és
útja.

Vett egy nagy levegőt, és készülni kezdett az
órára.

– MESÉLTEM MÁR, MIRŐL szoktam fantáziálni? Te
szerepelsz abban a Van Halen-klipben. Tudod, a
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dögös tanító néni. Miniszoknya, vastag szemüveg,
lófarok…

Arilyn felvonta a szemöldökét.
– Aki félmeztelenül fetreng egy kocsin?
– Nem, az egy Whitesnake-videó, de abba is

érdemes belegondolni. Te a Pontiac
motorháztetőjén. Na, azt sose heverném ki.

Úgy döntött, az utolsó foglalkozást a
Társszerzőkben tartja, ahol Stone vele szemközt ült
a lila karosszékben. Ma hosszú ujjú, grafitszürke
rendőrségi pólót viselt, farmert és félrecsapott, Ray
Biliárdszalonja feliratú baseballsapkát. Ahogy
keresztbe tette a lábát, a szék meggörnyedt
tagbaszakadt termete alatt, amit most is
ellenállhatatlanul férfiasnak és szívdöglesztőnek
talált. Szokás szerint rosszfiús benyomást tett rá –
alig bírta megállni, hogy ne érintse meg.

Felkészült rá, hogy az utolsó közös foglalkozáson
hall néhány epés megjegyzést, de a férfi szokatlanul
csendes maradt. Még Luther és Eli vállát is
megpaskolta, amikor kezet fogott velük, mielőtt
szokás szerint együtt távoztak. Az ő utolsó
tanácsadásukat másnapra ütemezte be. Azután
hirtelen feszült lett a hangulat. Amikor közölte vele,
hogy Kate este eljön Robertért, a férfi nyomban
felismerte a kínálkozó lehetőséget, hogy elugorjon
biliárdozni a srácokkal, mielőtt felveszi az újabb
szolgálatot.

Ó, igen. Határozottan eltávolodtak.
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Megköszörülte a torkát, lenézett a jegyzeteire, és
próbált profiként viselkedni.

– Ilyen még sose csináltam – vallotta be. –
Mármint nem adtam tanácsokat a szeretőmnek.
Próbálom nem átlépni a határt, ha te is így teszel.

– Van egy ötletem arra, hogyan töltsük ezt az órát
– vetette fel a férfi. – Még ruha se kell hozzá.

– Stone.
– Bocs. – A férfi lemondóan nyújtózott ki a

székben. – Viselkedek, csak essünk túl rajta.
Arilyn nagy levegőt vett, és belevágott.
– Beszéljünk arról az incidenstől, amely után

idehelyeztek. Arról a másik családon belüli
erőszakról.

A férfi izmai megfeszültek. A körmeit kezdte
piszkálgatni, biztos jeleként annak, hogy erről nem
szívesen beszél.

– Na, igen. Ugyanaz az ábra. Egy seggfej
összeverte a feleségét. Elszabadultak az indulatok.
Elsült a fegyverem.

Arilyn nyirkos kezében szorongatta a tollát, de a
hangja kimérten higgadt maradt. Sokszor átolvasta
a jelentést, ha pedig hozzávette ehhez a férfi múltját
és a további eseteket, nem ok nélkül gondolta, hogy
valamit titkolni próbál. Az volt a feladata, hogy
addig piszkálja a régi sebeket, amíg felfakadnak, és
kivéreznek, hogy végre megkezdődhessen a
gyógyulás.

– Nem avatnál be a részletekbe? A társaddal
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kiszálltatok a helyszínre…
A férfi színtelen hangon beszélt, mintha csak

visszamondaná az előre bebiflázott választ.
– Befutott a hívás. A társammal kiértünk a

házhoz. Egy nő és egy gyermek sikoltozását
hallottuk. Meg egy férfi üvöltését. Fenyegetőzött,
hogy végez a nővel. Betörtük az ajtót, és láttuk, hogy
az elkövető ököllel üti a nőt, aki kúszva-mászva
menekülni próbál előle. A társam rohant, hogy
megmentse a gyereket a közvetlen veszélytől.

– Ezután mi történt?
A férfi nem nézett a szemébe.
– Az elkövető felém fordult, és rám mozdult. A

zsebéhez kapott, hogy előhúzzon egy fegyvernek
tetsző tárgyat. Én tüzeltem elsőként.

Arilyn torka összeszorult. Kivárt egy pillanatot,
amíg összeszedte a gondolatait.

– De nem végeztél vele.
– Nem, csak a vállán találtam el. Belső vizsgálat

indult, de nem találtak bűnösnek. A vélelmezett
fenyegetés indokolttá tette a fegyverhasználatot. A
társam mindenben támogatott.

– Akkor miért helyeztek át?
A férfi felemelte a tekintetét. Sötét szeméből

fagyos fenyegetés áradt.
– Mert miután lelőttem, elvesztettem az

önuralmamat. A józan eszemet. A szart is kivertem
belőle, és képtelen voltam abbahagyni, amíg a
társam le nem rángatott róla. Úgy ítélték meg, hogy
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lelkileg labilis vagyok, ezért javasolták, hogy
helyezzenek át egy nyugodtabb környékre. Verilyt
választottam, s most itt vagyok. Elég ennyi?

Nem, nem. Persze igazat mond – sosem hazudik
–, csak épp elhallgatja a lényeget. A szeretőjeként
másra se vágyott, csak hogy odalépjen hozzá, a
mellére hajtsa a fejét, és megnyugtassa, hogy most
már minden rendben lesz. Mégsem moccant. Tudta,
hogy be kell fejeznie, amit elkezdett, méghozzá
pártatlanul. Ez az egyetlen lehetőség.

– Szerinted miért épp ez az incidens váltott ki
belőled ilyen dührohamot?

A férfi bosszúsan felnyögött.
– Lássuk csak. Talán mert végignéztem, ahogyan

az apám állandóan verte az anyámat? Láttam egy
hasonló esetet, és reagáltam rá. Ugyan már,
tankönyvi eset. Megy ez neked jobban is.

– Igen, megy. – Elnézte az arcát, és minden
érzéke kiéleződött, mintha hirtelen támadásra
készülne. – Osztom a véleményedet, tényleg
tankönyvi eset. Elfogadtad a történteket, és
próbáltál átlépni a korlátaidon, amiért nagyra
becsüllek, Stone, de akkor is van valami, amiről
még nem beszéltél. Amit még senkinek sem
mondtál el.

A férfi haragosan nézett a szemébe.
– Figyelj, épp eleget szívtad már a véremet. Ha

ez sem elég, akkor várd meg, amíg felvágom az
ereimet.
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– Igazából kit próbáltál védeni, amikor az apád
lelökte a mamádat a lépcsőn?

A férfi megrázkódott, mintha lövés érte volna.
Nyers, undok érzelmek csúfították el vonásait,
magukkal rántották a sötét mélységbe, ahová nem
követhette. Mindössze annyit tehetett, hogy
megpróbálta visszacsalni a felszínre.

– Senkit.
– Nem hiszek neked.
– Baszd meg! – A férfi felpattant, a szék feldőlt. –

Ennek a foglalkozásnak itt és most vége. Megtettem,
amit akartál. Megérdemlem, hogy végre aláírd
azokat a kurva papírokat, hogy visszatérjek a
munkámhoz és az életemhez.

Próbált nem megrettenni a leplezetlen
indulattól, ami a férfi minden pórusából sugárzott
felé.

– Most már ez az életed – felelt nyugodt hangon.
– Lappang benned valami, ami kiváltja ezeket a
dührohamokat. Amíg fel nem tárjuk, nem leszel
képes túljutni ezen.

– Ez a „valami” csak a te képzeletedben létezik.
Megtanultam azokat a légzőgyakorlatokat, úgyhogy
nem lesz többé gond. – Mélyen a fejébe húzta a
sapkáját. – Én léptem, te meg csinálj, amit akarsz.

– Stone?
– Mi van?
– Tudod, hol találsz, ha beszélni akarsz róla.
A férfi nem felelt. Miután az ajtó élesen
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becsapódott mögötte, Arilyn lerogyott a székébe, és
arra gondolt, hogy ezúttal talán elvetette a sulykot.

S talán örökre elveszítette a férfit.

MÉGIS, KI A SZARNAK képzeli magát? A düh görcsbe
rántotta az izmait.

A tréning vége felé egyre zavarosabb érzések
lettek rajta úrrá. Persze a pokolba kívánta az
egészet, de már kezdett hozzászokni, hogy
mindennap találkoznak.

Hiányzott neki. Ahogy Patrick is. Meg a gonosz
boszorka, akit egészen megkedvelt. Hiányzott a házi
koszt és a meglepetés; hiányzott, ahogy éjjelente
magához vonta, ő pedig feltétel nélkül megadta
magát minden mocskos kis vágyának.

Arra számított, hogy nyafogni és hisztizni kezd,
amiért egyre ritkábban látogatja meg. Felkészült a
függetlenségi harcra, hogy küzdenie kell a jogaiért
és a srácokkal töltött közös estékért, ő azonban
egyetlen szót sem szólt. Támogatta, akárhogyan
döntött is – csak elmondta, mennyire hiányzik neki,
azután engedte a dolgára.

Tényleg nem tudott rajta kiigazodni.
De ez? Ez már túlmegy minden határon. Ahogy

eljátssza a pszichomókust. Ha bármire kíváncsi a
múltjával kapcsolatban, csak rá kell kérdeznie.
Soha semmit nem titkolt előle, még azt sem, amit a
legszívesebben hét lakat alatt őrzött volna.

Kit próbáltál védeni?
Borzongás szaladt végig a gerincén. Francba az
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egésszel! Találkozik a srácokkal, legurít egy-két
sört, azután szépen hazamegy. Reggel felveszi a
műszakot, és rendet rak a fejében. Utána esetleg
felhívja, hogy vele is elrendezze a dolgot.

Csak lazán. A bárban kereste Patricket, de nem
találta, így a kollégáihoz ült. Elhülyéskedtek, ittak,
jól érezték magukat. Próbált ügyet se vetni a
gyomrában tátongó ürességre, végül úgy döntött,
biztos az éhségtől van. Amikor elé löktek egy nagy
tál kalóriabombát, megesküdött volna, hogy egy
hang azt súgja a fülébe: inkább egyen grillezett
húst, az sokkal egészségesebb.

Kezdett becsavarodni.
– Lépnem kell. – Felállt, elköszönt, és kifelé

indult. Csípősen hidegnek érezte a novemberi
levegőt. Összehúzta a cipzárját, és úgy döntött,
gyalogol egyet, hogy kitisztítsa a fejét. Minden
lépéssel, ami közelebb vitte az otthonához, egyre
bosszúsabb lett. Sosem akart állandó kapcsolatot
ezzel a nővel, aki halálra idegesíti. Ő az egyszerű
dolgokat szereti, de már nem tudja, mi az és mi
nem. Bele kell néznie a szemébe, és emlékeztetnie
rá, hogy a kapcsolatuk a szexen alapul. Kizárólag a
szexen.

Ráadásul vissza kell adni Pinkyt is.
Kate megjött, Robert hazamehetett, így Arilyn

gondoskodhat Pinkyről. Előre közölte, hogy ez csak
átmeneti megoldás, és Pinkynek is jobb dolga lesz
nála. Sokkal jobb, mintha állandóan ott kuksolna az
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őrsön vagy a járőrautóban. Sokkal jobb, mintha
tovább tömné hamburgerrel, és hagyná, hogy az
ágyában aludjon mint valami emberpótlék.

Sokkal jobb lesz mindenkinek.
A fény élesen vetült Arilyn tornácára. Felment a

kis ösvényen, közben megfigyelte, hogy a legfelső
lépcsőfok kicsorbult, és az egész házra ráférne a
festés. A redőnye is kitört. A múlt héten akarta
kicserélni, még mielőtt beüt a tél. Bekopogott az
ajtón.

Amikor kinyílt előtte, a lélegzete is elállt.
Istenem, gyönyörű volt. Pamut hálóinget viselt,

rajta kis rózsákkal – talán régimódi darab, de a
finom csipke mély dekoltázst szegélyezett, és jól
kiemelte a porcelánfehér bőrét. Az anyag olyan
szorosan tapadt a testéhez, hogy tisztán látta
minden lágyan ívelt vonalát. A haja kibontva, vad
hullámokban omlott a hátára. Csupasz lábfej,
smink sehol. Arilyn egy hosszú pillanatig meredten
nézte, azután elmosolyodott.

Stone megfeszítette a hasát, mintha minden
pillanatban azt várná, hogy gyomorszájon vágják.
Találkozott valaha olyan nővel, akitől elállt a
lélegzete – akinek a puszta látványától
összekuszálódtak a gondolatai? Már a közelségétől
is elöntötte a boldogság. A mosolya megajándékozta
mindennel, amire valaha vágyott, mégsem kért
viszonzásul semmit.

A mázsás súly mindinkább a mellére
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nehezedett, míg végül már zihálni sem tudott,
nemhogy rendesen lélegezni.

Arilyn megragadta a kezét, és behúzta a házba.
– Hogy ment a biliárd?
Konok hallgatással fürkészte az arcát. Úgy

érezte, menten széthasad a feje – ő meg úgy tesz,
mintha átlagos péntek este volna?

– Mi a frászt művelsz, Arilyn?
A nő leengedte a kezét, és hátrébb lépett. Átkozta

magát, amikor látta tekintetében a sebzettséget, de
már hiába próbált volna visszakozni.

– Még mindig nem érted? – kérdezte halkan
Arilyn. – Mert én igen.

Stone megdörzsölte a halántékát, és járkálni
kezdett.

– Én csak azt értem, amit elterveztünk. Hogy
nagyokat kefélünk, találkozgatunk, és jókat
hülyülünk. Mitől lett ennyire komoly minden?
Érzem ezt a kényszert, de nem tudom, mihez
kezdjek vele.

Valami elmés válaszra várt. Tudta, hogy a nők
imádnak az érzéseikről beszélni, de Arilyn csak
megragadta a karját, és belenézett az arcába.

– Nehogy valami béna kifogást kezdj keresni,
csak mert hirtelen tele lett a gatyád! Csak azt a
kényszert érzed, ami belőled fakad. Hidd el, haver,
ez nekem se hiányzott, de most már így alakult, és
meg kell birkóznunk vele!

A férfi gúnyos mosollyal közelebb hajolt.
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– Tudom, hogy mindenfélét beleképzelsz ebbe az
egészbe. Hányszor kell még elmondanom, hogy
nem vagyok alkalmas hosszú távú kapcsolatra?

– Ez baromság. – A nő indulatosan ellökte
magától. – Elváltál? Nagy ügy. Zsaru vagy? És
akkor? Péntek esténként biliárdozni akarsz a
fiúkkal? Ki tiltja meg? Nem én keltem benned ezt a
rossz érzést, nem is áll szándékomban, de azt
lesheted, hogy megint elfojtsam a valódi
érzéseimet. Ezzel örökre végeztem. Elég volt az
exemmel.

– Megint hozzá hasonlítgatsz? – kiáltott fel Stone.
– Ahhoz a hazug szemétládához, aki meg sem
érdemelt?

– Te sem érdemelsz meg, ha seggfejként
viselkedsz!

– Tudom!
Elhallgattak, és ziháltak a köröttük örvénylő

energiafelhő közepén. A hirtelen éledt vágy
elektromos kisülésként pattogott közöttük, és Stone
magához rántotta az érzéki testet, úgy tapadt rá
ajkára, mint egy fuldokló, aki a tüdejéből is ki
akarja szippantani a levegőt.

Leszaggatta róla a hálóinget, mire a lány
felnyögött, a farmerját kaparta, és a szája kitárult
belétoluló nyelve előtt. Letépte a bugyiját, felhúzta
a lábát, és ujjaival máris a mélyére hatolt.

A nő felkiáltott, az arcához nyomta a homlokát,
amint az ujjak előrefurakodtak nyirkos
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forróságában. Stone begörbítette a középső ujját,
ahogyan szerette, hogy elérje azt a varázslatos
pontot, amitől a lány teste hevesen megrázkódott.

– Az enyém vagy… – mormolta összeszorított
foggal, miközben lázasan próbálta előhalászni az
óvszert a zsebéből.

– Gyorsan – sürgette a nő, amint újabb rángás
szaladt végig rajta, és Stone-t elborították kiáradó
nedvei. A lágy ujjak máris megfeszültek erekcióján,
cirógatták, és a combok között nyíló édes rés felé
terelték. – Nem bírom…

Szemvillanás alatt felhúzta a gumit, magasabbra
emelte a lány lábát, és beletemetkezett.

Az enyém.
Minden elmozdult benne, és a helyére került,

amitől újra egésznek érezte magát, miközben a teste
szinte felsírt a vágytól, hogy a magáévá tegye.
Hiába próbált volna gyengéd vagy lassú lenni, csak
újra és újra beléfurakodott, míg a nő vállába vájta a
körmeit, és hátával a falhoz nyomódott. Mély
torokhangok szakadtak fel belőle, ahogyan alsó
ajkát harapdálva a nyakára fonta a karját.

Megkefélte, birtokba vette, és abban a
pillanatban beleszeretett.

Azután elélvezett.
A fülébe zengő sikolyok tudatták, hogy együtt

értek a csúcsra, azután csak zuhantak és zuhantak,
bele a mélységbe, ejtőernyő nélkül. A nő egyre
remegett körülötte, miközben ő szorosan ölelte, a

459



fülébe sugdosott, a haját cirógatta.
Megadta magát neki.
– Szeretlek.
A hang könnyedén szállt a magasba, hogy ott

repdessen köröttük. Egyszerű igazság és könnyed
elegancia áradt az egyetlen kis szóból. Csak ölelte a
lányt, de közben elszorult a torka, és nem tudta, mit
mondhatna.

– Tudom, hogy nem örülsz neki. Talán el sem
hiszed. Tudom, hogy ez nagyon gyors, összekuszálja
és megnehezíti a dolgokat. Nem is kérem, hogy
ugyanezt mondd, de akkor is szeretlek. Úgy, ahogy
vagy, jót és rosszat egyaránt. Szeretem a hatalmas
szívedet, a különcségeidet, a hűségedet. Szeretem a
munkamániádat, ahogyan a világhoz viszonyulsz,
ahogyan rám nézel. Egyszerűen szeretlek.

Stone félig csupaszon, még mindig a lány testébe
temetkezve, orrában izgalmának a legfinomabb
parfümmel vetekedő bűnös illatával, behunyta a
szemét.

– Akkor éjjel, amikor az apám lelökte a lépcsőn,
anyám gyereket várt. Meglepetésnek szánta. A
tizenötödik hétben járt már, amikor egyszer
hazajöttem az iskolából, félrevont, és elárulta, hogy
kistestvérem lesz.

A fülsiketítő csend a végtelenségig nyúlt.
– Nagyon örültem. A dolgok egy ideje már

jobban mentek, azt hittem, apám meg fog változni a
hír hallatán. Magányomban mindig arról
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fantáziáltam, hogy lesz egy testvérem, akinek a
gondját viselhetem. Akihez beszélhetek.
Elképzeltem, milyen közel állunk majd egymáshoz
– csak mi ketten az egész világ ellen. Megesküdtem,
hogy az életem árán is megvédem azt a kisbabát, de
mégsem így lett. Apám aznap éjjel részegen jött
haza, és baseballütővel esett az anyámnak. Azt
üvöltötte, hiába titkolózik, ő tudja, hogy viszonya
van valakivel. Amikor anyám elmondta neki a
terhességet, nem hitte el, de különben sem
változtatott volna semmin. Próbáltam megállítani,
de anyám lezuhant, kitörte a nyakát, és elveszítette
a kisbabát, nekem pedig nem maradt senkim.

Valami feloldódott benne, ahogyan a szavak
kiáradtak belőle. A nő karja abroncsként feszült
rajta, ő meg a hajába temetkezett. Nem is ment
olyan nehezem, mint gondolta, pedig erről soha
senkinek nem beszélt. Azt gondolta, ha megtartja
magának, idővel majd enyhül a fájdalom és a
bűntudat, amiért nem tudta megvédeni az anyját és
meg sem született testvérét. Amiért nem tudott
megvédeni senkit.

– Akkor éjjel Bronxban – törte meg a csendet
Arilyn. – Amikor meglőtted, és összeverted azt a
férfit… az asszony terhes volt, igaz?

– Igen. Az ötödik hónapban járt. Az a kisbaba
megúszta. Szerencséje volt.

Egy ideig némán ölelték egymást. Még sosem
érzett ilyen békességet, hacsaknem szex után –
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szinte feloldódott a nő karjában, akit szeretett.
– Annyira sajnálom, Stone. Köszönöm, hogy

elmondtad.
Stone arra gondolt, mihez kezdjen. Még most

sem hitte, hogy ez működhet közöttük.
Megátalkodott agglegény, esze ágában sincs egy
életre lekötni magát az asszony, a kölykök és a
kutyák mellett. Egy darabig talán menne, sőt jó
lenne – nagyon is jó –, de azután túl sok éjszakát
töltene szolgálatban, visszatérne a gyorskajákhoz,
elveszítené a türelmét, és csalódást okozna. Az
örvény újra magába szippantaná.

– Feküdjünk le.
A felhívás nem csak testiségre szólt. Ez lehetett

volna a következő esetlen lépés.
Stone hátralépett, és belenézett a lány gyönyörű

arcába. Megcirógatta duzzadt ajkát. Végigsimított
kipirult bőrén. Újra megcsókolta.

– Nem megy, Arilyn. Képtelen vagyok rá.
Fájdalom és gyász oldódott fel a tengerzöld

szempárban.
– De igen, csak eldöntötted, hogy meg se

próbálod.
– Azt döntöttem el, hogy nem okozok neked

csalódást. Jobb lesz így. Jobb lesz neked nélkülem.
Amikor eltolta magától, Arilyn nem ellenkezett.

Stone összeszedte magát, és megszabadult az
óvszertől. Amikor visszatért, a nő dermedten állt
előtte, és olyan görcsösen karolta át magát, mintha
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kétségbeesetten vágyna egy kis melegségre. Akkor
és ott eltört benne valami, amiről tudta, hogy soha
többé nem forr össze. Mégsem próbált közeledni
felé.

Őszintén hitte, hogy az egyetlen helyes dolgot
cselekszi. Inkább előbb, mint utóbb. Amikor még
jobban fájna a veszteség.

Megtorpant az ajtónál.
– Reggel áthozom Pinkyt.
Arilyn hideg, tárgyilagos hangon felelt.
– Ne. Szeretném, ha még nálad maradna. Én

megleszek nélküled is. Megtanultam, hogy erős
vagyok, majd átvészelem ezt is, de Pinkynek hinnie
kell valamiben, és jelenleg ez te vagy. Ha most
lemondasz róla, összetöröd a szívét. Ezt talán már
nem élné túl.

Lángoló tekintettel nyúlt a kilincs után.
– Még meggondolom.
Távozott.
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húsz

– ELVESZÍTETTEM.
Könny pergett a szeméből, és szörnyű, elcsukló
hangok törtek fel a torkából. Elveszítette a férfit.
Ezen semmilyen légzés, meditáció vagy jóga nem
segített. Teljesen szétcsúszott, az érzelmei
ámokfutást rendeztek, és még hálás lehetett, hogy
csak a barátnői látják ebben az állapotban.

Miután Stone elment, az éjszaka hátralévő
részében kábán meredt maga elé, és próbálta
elfogadni a tényt, hogy elveszítette a csatát. Másnap
felöltözött, munkába ment, és követte a szokásos
rutint. Az első néhány órát még sikerült is
átvészelnie, ám amikor Kate és Kennedy bedugta a
fejét az irodájába, hogy Stone-ról kérdezze, azonnal
megtört.

– Jaj, édesem! – Kate ölelő karjába vonta. –
Kennedy majd elintézi a fickót.

– Mint a vöcsök. Mi történt? Úristen, csak nem
csalt meg? Hazudott? Erőszakoskodott?

Arilyn nagyot nyelt, és elkente arcán a könnyet.
– Ne… nem. Megmondtam neki, hogy szeretem,

de nem tudott vele mit kezdeni, ezért elhagyott.
Kennedy felnyögött.
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– Mondtam, hogy még ne valld be neki! A frászt
hoztad szerencsétlenre!

– Ne kiabálj vele – csitítgatta Kate. – Azt tette,
amit kellett, megmondta az igazat. Neki nem megy
úgy a színlelés, mint egyeseknek. Van rá esély, hogy
visszajöjjön?

Arilyn újra csuklani kezdett.
– Nem, soha nem jön vissza. Még Pinkyt is vissza

akarta adni. Annyira gyűlölöm!
– Mi is, hidd el.
Arilyn megrázta a fejét.
– Nem, én igazából szeretem. Pedig az egész csak

futó kalandnak indult… hogyan juthattunk idáig?
Eleinte rá se bírtam nézni.

– A szexet használta arra, hogy megszerettesse
magát – vélte Kennedy. – Mintha a srácokat már az
elemiben megtanítanák erre. Meg hogy soha ne
hajtsák fel a vécéülőkét.

– Utálok bőgni! Annyira ki vagyok bukva, hogy a
legszívesebben valami őrültséget csinálnék!

Kennedy felpattant a kanapéról.
– Szólok Gennek. Kiöltözünk, elmegyünk

valahová, leisszuk magunkat, és kicsináljuk a
pasikat.

Arilyn nevetve csóválta a fejét, amikor Kate is
lelkendezni kezdett.

– Ja, ez jó. Benne vagyok.
– Még csak három óra – emlékeztette őket Arilyn.

– Munkaidő.
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– Már nem! – jelentette be Kate. – Mára bezárjuk
a boltot. Eljövök érted, és a Bögrében találkozunk,
oké?

– Túltárgyaltuk – vágta rá Kennedy.
– Nem hinném, hogy jó ötlet alkoholba fojtani a

bánatomat… – ellenkezett erőtlenül Arilyn.
Kennedy a szemét forgatta.
– Ez az egyetlen, amit tehetsz, édes. Rendesen

csípd ki magad, azután irány a sárga föld.
Arilyn ezúttal nem tiltakozott, csak követte őket.

– MI A FRÁSZ VAN veled, haver?
Verily zsúfolt utcáin manőverezett a kocsival. Az
emberek lázasan vásároltak, hogy feltankoljanak az
ünnepek előtt, az üzletek pedig kihasználták az
óriási érdeklődést. Az utcai lámpák közt
mindenfelé fényfüzérek feszültek, míg a kivilágított
kirakatok roskadoztak az élelmiszertől, ruhától,
kézműves termékektől. Kutyák és gazdik álltak
sorban a kutyapékség előtt, megteltek a kávézók
teraszai, és mindenki hatalmas szatyrokat cipelt,
miután megadta magát a bájos kisváros vonzó
külsőségeinek.

Stone felmordult. A tükörben látta Pinkyt, ahogy
illedelmesen, egyetlen hang nélkül nézte az
ablakon túli világot és annak kétlábú lakóit. Miután
az első este után két másik alkalommal is bevitte az
őrsre, a kollégái hirtelen furán kezdtek viselkedni.
Még Vili, a Pöcs se tiltakozott az ellen, hogy maga
mellett tartsa, amíg jól viselkedik. Pinky, mintha
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csak rájött volna, hogy a verilyi rendőrség új
kabalája lett, egyre magabiztosabbá vált, és lassan
mindenkit levett a lábáról. Dunn elkezdte zsíros
fánkokkal tömni, McCoy hozott neki néhány
idegesítően sípoló játékot, és még az újonc is
felhagyott a nyafogással – már azzal se
fenyegetőzött, hogy feljelentést tesz az egészségügyi
hatóságnál. A kemény zsaruk, akik azelőtt nem
győzték gúnyolni, egy héten belül szinte sorban
álltak az asztalánál, hogy Pinkyt kényeztessék.

Amivel halálra bosszantották.
Pinky viszont kezdett igazán jól lenni. Talán elég

jól ahhoz, hogy állandó otthont találjanak neki.
Eddig halogatta, hogy átvigye Arilynhez, de úgy
döntött, most már muszáj megtennie. Pinkynek
igazi család kell, nem egy falka munkamániás,
fánkzabáló zsaru.

Devine nem hagyta annyiban.
– Tiszta seggfej vagy, ráadásul rém unalmas.

Amikor McCoy meghekkelte a gépedet, annyira
kibuktál rá, hogy azt hittem, átharapod a torkát. Ha
meg éppen nem duzzogsz, csak nézel magad elé.
Kezdem szarul érezni magam melletted. Hé, nem
ugrunk be a kutyapékségbe? Nagyon bírja a
hókiflit…

Stone bosszús pillantást lövellt felé, miközben
társa tekintete az útra tapadt.

– Így is elég édeset eszik mostanában. Bocs, ha
nem bűvöllek el a modorommal, de rühellem az
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ünnepeket. Ezt a sok várakozást és ígéretet, ami
sosem teljesül be.

– Mi vagy te, agyturkász? Mit hablatyolsz itt
összevissza?

– Felejtsd el.
– Szerintem örülnöd kellene. Végül is te

szakítottál vele, nem? Szétkefélted az agyadat,
visszakaptad a szabadságodat, bónusznak meg itt
egy menő kutya is. Mi a frászt akarsz még?

Arilyn Meadowst. Jobban hiányzott neki még a
ciginél is. Hiányzott a teste, a mosolya és a
nevetése, a hevenyészett családja, még az
indulatkezelési tréningje is. Végtelen ürességet
érzett a gyomrában és az életében, amit képtelen
volt bármi mással betölteni.

Még sosem élte át ezt a szerelmet, ami mellett
Ellen iránti érzései csak hitvány utánzatnak tűntek.
Eddigi kapcsolatai kizárólag a testiségről szóltak, s
most, hogy megismerte az igazi szeretetet, azt
kívánta, bár sose tette volna.

– Semmit.
– Te őstulok. – Devine torkából őszinte nevetés

tört elő. – Beleszerettél, igaz? Mi a francnak
szakítottál vele?

– Fogd már be.
– Nem, nem fogom be. Mi ütött beléd, haver? Ha

boldoggá tesz, miért nem maradsz mellette?
Olyan erővel csikorgatta a fogát, hogy azt várta,

mindjárt kipotyognak a szájából.
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– Hosszú távon úgyse működött volna. Akkor
már jobb az elején lezárni, hogy ne okozzon akkora
fejfájást.

– Ja, látom, mennyire nem okoz fejfájást.
– Kapd be.
– Nem, te kapd be! Végre találkozol egy rendes

nővel, aki hajlandó elviselni a szarságaidat, erre te
szakítsz vele a közjó érdekében? Mi lenne, ha
egyszer azzal törődnél, te mit akarsz? Milyen
szörnyűséget követtél el az előző életedben, amiért
ennyire nem érdemled meg a boldogságot?

Stone haragos pillantást vetett rá.
– Az előző házasságom is gajra ment. Ez a munka

kikészít mindenkit. Ezt senki sem bírja hosszú
távon.

– Honnét tudod, ha még sosem próbáltad a
megfelelő emberrel? – tette fel a kérdést Devine.

– Nem akarok erről beszélni. Ejtsük a témát.
Valaki tilosban parkol az Xpressions előtt. Eredj, és
csinálj valamit azon kívül, hogy a magánéletemben
vájkálsz. Írj neki egy istenverte cetlit. A városnak
kell a pénz.

Lehúzódott a padka mellé. Devine hosszan
elnézte, majd megrázta a fejét, és elmormolt egy
cifra káromkodást.

– Ahogy akarod, haver. A te életed.
– Ahogy mondod. Az én életem. Az én döntésem.
– A te szar döntésed. Az életben soha semmire

sincs garancia.
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Devine kiszállt az autóból, elővette a tömbjét, és
nekiállt felírni a rendszámot. Stone meredten nézett
kifelé a szélvédőn, barátjának szavai ott keringtek a
fejében.

AZNAP ÉJJEL meghozta a döntést.
Nem tartott soká összecsomagolni a cuccot. Egy
kutyaágy, a maradék kaja, a legkedvesebb játékok.
A flamingószínű, strasszokkal kirakott nyakörvet be
kellett volna tiltani, mégis megtartotta, miután a
hossza és a mérete épp megfelelt.

Pinky az ajtóhoz rohant, leült, és egész testében
remegett az izgalomtól, miközben őt a rosszullét
kerülgette. A francba! Remélhetőleg nem valami
vírus. Kipréselt magából egy örömtelen mosolyt, és
letérdelt mellé.

– Hidd el, így lesz a legjobb. Végre kapsz egy
igazi családot. Kölyköket és szülőket, akik
szeretnek, akik a gondodat viselik. Többet senki
sem fog bántani, esküszöm. És soha nem felejtelek
el.

Mintha csak érezné, hogy titkol valamit, Pinky a
homlokát ráncolta, és közelebb oldalgott, hogy
megnyalja az arcát.

Stone megköszörülte a torkát, és felvette.
– Essünk túl rajta.
Mire elértek a nő tornácára, a rosszullét csak

fokozódott, amíg már úgy érezte, hogy mindjárt
kidobja a taccsot. Nyelt egy hatalmasat, és várt.

Arilyn végül kinyitotta az ajtót.
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Hátrahőkölt. Istenem, miért érzi magát még
pocsékabbul? Nem úgy van, hogy az idő begyógyít
minden sebet? Magába itta a nő látványát: a szokott
melegítőalsót, a pólót és a lófarokba fogott
vörösesszőke hajzuhatagot. Érződött a vacsora
ínycsiklandó illata. A halk zenei aláfestés mellett
Patrick hangját is hallotta, amint Mrs. Blackfire-ral
társalog.

A páni rémülettől elszorult a torka. Ijedten
hátrálni kezdett. Hirtelen azt se tudta, mit keres itt.

– Tényleg ezt akarod tenni, Stone? – kérdezte a
nő.

A gyönyörű zöld szempárból most hiányzott a jól
ismert pajkosság. Olyan ridegen meredt rá, hogy
alig bírta elviselni.

– Sajnálom – sikerült kipréselnie magából. –
Tényleg azt hiszem, hogy így a legjobb. Kezd
kijönni a többi kutyával, és tudom, hogy nálad jó
helyen lesz. Végre igazi otthona lehet.

A nő szinte utálkozva nézett rá.
– Már van igazi otthona. Nálad. Szeret téged.
Tótágast állt a gyomra. Szólni próbált, de egy

hang se jött ki a száján. Keserű epe dugaszolta el a
torkát.

A nő végül megrázta a fejét, és csalódott kis
sóhaj tört fel belőle.

– Elnézést. Elfelejtettem, hogy te csak rövid
távban gondolkodsz. – Kinyúlt felé, hogy egy
határozott mozdulattal átvegye tőle a reszkető
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Pinkyt. – Gyere ide, kicsim. Robert már nincs itt, de
talán átsétálunk Kate-hez, hogy láthasd. Megígérem,
hogy minden rendben lesz.

Stone úgy érezte, mintha pofon vágták volna, de
csak némán átadta a kellékeket, és hátralépett.

Pinky megérezhette a feszültséget, mert
mocorogni kezdett Arilyn kezében. Halk nyüszítés
tört fel a torkából, felé fordította patkányszerű fejét,
és esengő tekintettel nézett rá.

Kérlek. Ne hagyj itt. Szeretlek.
Mintha a képébe üvöltötték volna a szavakat,

úgy tört fel benne a rosszullét, és halálos szorításba
fogta a torkát. Sietve elfordult, próbált levegőhöz
jutni. Menekülnie kellett – egyetlen mozdulattal
letépni a ragtapaszt, mielőtt még több fájdalmat
okoz mindkettőjüknek.

– Köszönöm – motyogta, és mint egy gyáva féreg,
csak sarkon fordult, és távozott, miközben a fülében
ott visszhangzott Pinky tehetetlen nyüszítése.

EGY HÉTTEL KÉSŐBB RAY biliárdszalonjában
dédelgette a sörét. A srácok belefeledkeztek a
játékba; harsány szóváltásuk másról sem állt, csak
vaskos sértésekből és szitkokból. Az ismerős közeg.
Helyes. Persze még mindig ki vannak bukva rá,
amiért lepasszolta Pinkyt, ami annyira nevetséges,
hogy azt sem tudja, mit feleljen rá. Dunn azóta sem
áll szóba vele. Nem mintha számítana. Azt tette,
amit kellett.

Valamiért mégis úgy tűnt, hogy semmi sem
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olvaszthatja fel a jégtömböt, ami akkor este
szilárdult meg benne. Hiába is mantrázta, hogy
helyesen döntött, mert ennek így kellett lennie.

Rohadtul belefáradt. A szakítás óta mindent
végigcsinált, ami korábban örömet szerzett neki.
Rengeteget ivott, biliárdozott és lógott a srácokkal.
Minden áldott nap a McDonald’sban evett. Dupla
műszakokat vállalt, és addig túlórázott, amíg végül
megdöntötte a fizetési rekordját. Ünnep környékén
felpezsdült az élet – annyi füvet lefoglalt, hogy már
attól elszállt, ha csak ránézett a zárható szekrényre,
ahol a tárgyi bizonyítékokat őrizték. Otthon is a
megszokott kényelem várta: egyedül aludt az
ágyában, és újra bömböltethette a tévét, nem volt
minden tiszta kutyaszőr, és nem hevertek
mindenfelé röhejes rózsaszínű kacatok.

Minden újra nagyszerű lett.
Ivott még egy kortyot.
Mégis kezd széthullani. És nem tudja, mit

tehetne ellene.
Árnyék vetődött az arcára. Ahogy felnézett,

Patrick tűnődő arcát látta. A szakítás óta semmit
sem tudott róla, de gyanította, hogy csak azért nem
jár Rayhez, nehogy véletlenül képen törölje. Már az
is jobb lett volna, mint ez a kábult bénaság.

– Be akarsz pancsolni egyet? – mordult rá. – Csak
tessék, állok elébe.

Patrick felemelte a kezét, hogy köszöntse Rayt, s
egyúttal rendeljen egy Guinnesst.
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– Hagyjuk.
– Nem viccelek. Lássuk, mit tudsz, öreg. – Stone

lepattant a bárszékről, és szembefordult Arilyn
nagyapjával. – Rászolgáltam. Üss csak meg.

Patrick nevetve rázta a fejét.
– Rohadtul igaz, hogy rászolgáltál, de nem kell,

hogy megüsselek. Már az elégtétel, ha látom a
képedet. Úgy nézel ki, mint a mosott szar.

– Hízelgéssel nálam nem mész semmire.
Oké, most már tényleg segítségre szorul.
Patrick belekortyolt a sörbe, és csak nagy sokára

szólalt meg.
– Játszunk egyet?
– Nem. – Várta, hogy előhozakodjon Arilynnel,

de a fickó láthatóan beérte azzal, hogy kedélyesen
iszogatott, és eltűnődött az élet dolgain. – Mi van
veled?

– Megvagyok. Az otthon meghívott valami
dumaszínházat. Egész jól sikerült. Nyíltan gúnyt
űztek az öregekből, meg se próbáltak
tapintatoskodni velünk. Még Emma is nevetett,
pedig ő kész zombi.

– Hát Mrs. Blackfire?
– Hálaadásra átjön. Végre megbékélt a Gyűlölet

Fájával, és megígérte, hogy nem keseríti tovább
Arilyn életét.

– Helyes. – Kivárt. Még mindig semmi. – Más?
– Nincs. Hát nálad mi újság? Nyomod a dupla

műszakokat?
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– Ő hogy van?
Patrick ezúttal felvonta a szemöldökét, és

kemény pillantást vetett rá. Stone kihúzta magát, és
készen állt, hogy férfiként fogadja a sértéseket,
amelyekre nagyon is rászolgált. Elvégre ő cseszte el
az egészet, ő szakított vele. Mégsem bírta megállni,
hogy legalább a nevét ne hallja – néha még ki is
mondta az üres házban. Egy titkos számról is
felhívta, csak hogy hallja a bejelentkezését a
hangpostán.

– Túléli – vont vállat Patrick. – Hiányzol neki, de
idővel majd továbblép. Arilyn született túlélő.
Nagyon jól ellesz nélküled.

Elmormolt magában egy szitkot. Ivott még egy
kortyot.

– Ja, tudom. Jobb így.
– Ami azt illeti, nem. Nem jobb így, legfeljebb

abban a hülye fejedben. Tudod, mi a poén? Én is
jártam már így.

– Hogy értve?
Patrick beletúrt ezüstös hajába. Ahogy a falra

meredt, olyasmit láthatott maga előtt, amit senki
más.

– Az az átkozott háború. Amikor hazajöttem
Namból, rohadtul el voltam cseszve. A haverjaim a
szemem láttára robbantak fel. Kölykök haltak meg.
Az a bűz, a hőség, és a tudat, hogy sosem jövök haza
élve… Tudod, a háború kiöli belőled az emberséget,
amit aztán iszonyú nehéz visszaszerezni. Arilyn
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nagyanyjának kellett megbirkózni az összes
szarsággal. Amikor komollyá vált a dolog, és
rádöbbentem, mennyire szeretem, szörnyű dolgokat
tettem. Nagy fájdalmat okoztam neki csak azért,
hogy megóvjam magamtól. Folyton azt hallotta
tőlem, hogy másvalakivel boldogabb lenne –
valakivel, aki megadhatja neki, amit én nem tudok.

Stone minden izma megfeszült, úgy várta a
folytatást.

– Mi történt? – kérdezett végül rá.
Patrick felsóhajtott.
– Elmartam magamtól, de ő folyton visszajött. Ez

a legszörnyűbb az egészben. Benyelte azt a sok
szart, és csak nem mondott le rólam. Tudta, hogy
szeretem, ezért eldöntötte, hogy a végén neki lesz
igaza. Másképp is végződhetett volna, de istennek
hála, valami megtört bennem, és ráeszméltem,
mekkora idióta vagyok. Végigcsináltam a háborút,
és átéltem a legrosszabbat, akkor miért ne élhetném
át a legjobbat is? Miért tagadnám meg magamtól
egy olyan asszony szeretetét, aki feltétel nélkül
elfogad?

Örömtelenül felnevetett.
– A férfiak egészen mások, mint az asszonyok. Mi

magunkra veszünk minden sérelmet, oltalmazni
akarunk másokat, és minden harcot egyedül
akarunk megnyerni, de néha egyszerűen nem megy.
Néha beüt a krach. Erőszak, válás meg a többi.
Nekem se volt más választásom, mint hogy
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megpróbáljam kihozni magamból a legjobbat egy
olyan asszony mellett, aki szeret. Naná, hogy
követtem el hibákat, de mégis kerek negyvenhárom
évet éltünk együtt, mielőtt elment. Hogy megérte-e?
Még szép.

Stone meredten nézte a férfit, akinek a szeme
ugyanúgy elködösült az emlékektől, ahogyan néha
az unokájának is.

– Mondjak valamit, Stone? Néha a dolgok nem
olyan komplikáltak, mint hisszük. Ha szereted őt,
hát szeresd. Hozd a legjobb formádat. Miért ne
érdemelnéd meg a legjobbat? Tudod, Arilyn nem
vár tőled mást, csak hogy megpróbáld, mellette
legyél, és szeresd. Olyan nagy kérés ez?

A fagyos hideg, ami egy héten át dermesztette a
lelkét, hirtelen enyhülni kezdett. Előbb csak egy
szilánk szakadt le a jégtömbről, hogy elolvadjon,
azután úgy érezte, mintha az éltető levegő újra
beáramlana a tüdejébe. A szíve egyre gyorsabb
ütemben kezdett átmelegedni. Ilyen egyszerű
lenne? Ahogy Jézus is tanítja?

Csak a szeretet számít?
Mert az nem lehet gond. A szarságain nem

változtathat, de ezt az egyet senki sem veheti el tőle.
Szereti Arilyn Meadowst. Teljes szívéből. És

szereti azt a rusnya patkánymajmot is – annyira,
hogy beleőrül, ha nem kapja vissza.

Mintha csak érezné, hogyan feszítik szét az
érzelmei, Patrick megpaskolta a vállát.
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– Érted már?
Stone megcsóválta a fejét.
– Igen, már értem.
– Helyes.
– Vigyelek vissza az otthonba, Patrick? Miután

elintéztem egy telefont?
– Nem, menj csak. Én még játszom kicsit. Majd

Devine hazavisz.
– Kösz mindent.
Előásta zsebéből a telefont, és az ajtó felé indult.

A hideg levegő az arcába csapott, és kitisztította a
fejét. Gondolkodás nélkül hívta a számot.

Egy csörgés. Kettő. Három.
– Halló?
– Én vagyok az. Ne tedd le!
A hallgatása mindent elárult. Máskor oly

dallamos hangja színtelenül szólt.
– Mit akarsz?
– Visszakapni Pinkyt.
A rengeteg minden, amit el akart mondani,

addig torlódott egymásra a torkában, míg ez az
egyetlen mondat szökött ki, de talán ennyiből is
megértette. Pinky lett a jelképe mindannak, amire
vágyott, de amire sosem találta magát méltónak.

– Visszakapni Pinkyt? Miért?
– Óriási hibát követtem el, Arilyn. Hatalmas,

monumentális hibát. Átmegyek, hogy elhozzam, és
hogy beszéljek veled.

– Részeg vagy, igaz?
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– Nem! Nem, csak… egyáltalán nem. Ittam pár
sört, de nem vagyok részeg.

Halk sóhaj hallatszott a telefonban.
– Értem, Stone. Tényleg értem, de akkor sem

megy. Ittál, magányos vagy, és azt hiszed, menni
fog. Végigcsináltam már ezt. Most hiányzik Pinky
társasága és a feltétel nélküli imádata, mert ő
másra se vágyott, csak a figyelmedre, de hidd el,
reggel más színben látod majd a dolgokat, és akkor
megint visszatáncolsz. Ismerem ezt, és többé nem
kérek belőle. Sajnálom. Végül neked lett igazad.
Mindenkinek jobb lesz így. Pinkyt is beleértve.

Stone szíve majd kirobbant a helyéből, míg a
teste úgy reszketett, ahogy csak egy drogfüggőé
képes, ha megvonják tőle az anyagot. A veríték
feltört a pórusaiból, a pánik görcsbe rántotta a
gyomrát, már levegőt is alig kapott.

– Ne, kérlek, hallgass meg! Ez most egészen más,
nem az, aminek hiszed. Csak hadd menjek át, hogy
elmagyarázzam.

– Ne! Nem nyitok ajtót, Stone. Menj vissza a
bárba, a barátaidhoz, az életedhez. Holnap még
hálás leszel ezért.

– De Pinky…
– Pinky elment – suttogta Arilyn.
Ne. Ne, ne, ne, ne.
– Hogy érted ezt?
– Anthony elküldte egy másik menhelyre, egy

terapeutához, aki ért a bántalmazott állatokhoz, és
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talán családot is kerít neki. Most néhány napig
három másik kutya van nálam. Ez volt a helyes
döntés.

– Csak úgy lemondtál róla?
A hang fagyos levegőként tört elő a telefonból.
– Nem. Te mondtál le róla, emlékszel? Kérlek, ne

hívj többet.
A vonal megszakadt.
Stone meredten nézte a mobilját. Ez nem lehet.

Nem élheti át élete legnagyobb megvilágosodását,
hogy utána végig se hallgassák. Pinky nem kerülhet
másik családhoz, sem egy terapeutához, aki nem
ismeri – nem tudja, hogy csak a hamburgert szereti,
mindig a jobb oldalán alszik, és bármilyen csont
helyett szívesebben választja a mogyoróvajat.

Pinky csakis nála lehet otthon.
Lehunyta a szemét a teljes erőből rátörő

pánikroham közepette. Csak egyvalamit tehetett, ha
nem akart teljesen becsavarodni.

Lélegezni próbált.
Ki és be. Érezte, ahogy a levegő beáramlik,

megtölti a tüdejét, és vele szétárad minden, ami jó
és pozitív. Ahogy felszabadul az összes méreganyag
és rossz gondolat, hogy szertefoszlódjon az
univerzumban. Megnyugszik a teste, kitisztul az
elméje. Különös békesség szállja meg, és
kirajzolódik előtte az egyetlen lehetséges út.

MIUTÁN VÉGZETT a meditációval, Arilyn lassan
kinyitotta a szemét. Lenny és Mike távozása után

480



lebontotta a paravánt, de most újra fel kellett
állítania az újabb jövevények miatt. Általában
élvezte a kis házra telepedő csendet, ám újabban ez
is a magányra emlékeztette, ami láthatóan élete
végéig elkíséri.

Istenem, mennyire hiányzott neki Stone!
Újult erővel izzott fel benne a harag, ha arra a

telefonra gondolt. Úgy tűnt, pia és bűntudat kéz a
kézben jár. Ezt már Jacob óta tudta – amikor túl sok
koktélt ivott, ő is szánta-bánta a bűneit.
Fogadkozott, hogy megváltozik, könyörgött, hogy
bocsásson meg, azután minden maradt a régiben. S
a legnagyobb poén? Tudta, hogy Stone szereti.
Mégis faképnél hagyta, anélkül hogy visszanézett
volna, s ami még rosszabb, ugyanezt tette Pinkyvel.
Nagyon megviselte az a hét a csivavával, aki egész
nap csak ült az ajtóban, és várta – rezzenéstelenül,
mint egy kőszobor –, mikor lép be Stone.
Mindennap átvitte Kate-hez, hogy eltöltsön egy kis
időt Roberttel, az egyetlen lénnyel, aki meg tudta
nyugtatni; aki őszinte szeretettel és törődéssel
bökdöste óriási orrával; aki lehuppant a padlóra, és
hagyta, hogy a hátára másszon.

Kate felvetette, hogy szívesen befogadná, de ő
úgy gondolta, jobb lesz, ha tiszta lappal kezd
valahol másutt.

Próbálta visszanyelni a torkában formálódó
gombócot. Felegyenesedett, eloltotta a füstölőket, és
kiment a konyhába. Hosszú nap várt rá a
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Társszerzőkben, azután még el kellett mennie az új
kutyákért. Amióta megnyílt a barátnői és a
nagyapja előtt, úgy érezte, ezzel is meg tud birkózni.
Néha annyira fájt, hogy csak feküdt, a mellkasát
markolászta, de utána mindig eszébe jutott, mennyi
mindent adhat másnak. Teljes életet élhet, és
megkaphat mindent, amire vágyik. Csak ezúttal
olyasvalakit kell megszeretnie, aki képes
viszonozni az érzelmeit.

Megriasztotta az ajtó felől hangzó éles kopogás.
Kikémlelt a függöny résén, majd kinyitotta az ajtót.

– Helló, Mrs. Blackfire. Minden rendben?
– Igen. Van egy perce?
Arilyn a homlokát ráncolta.
– Persze. Felteszek egy teát, de nemsokára

mennem kell dolgozni.
A bot élesen kopogott a padlón, ahogy

szomszédasszonya eltotyogott a kedvenc székéhez.
– Csak ne valami varázsfüvet, ha lehet. Megteszi

a Lipton is. Miért van itt olyan szag, mint egy
ópiumbarlangban?

Arilyn elvigyorodott.
– Ez csak füstölő. Az illatok segítenek, hogy

kapcsolatba kerüljünk a belső énünkkel.
– Nekem akkor is olyan, mintha marihuána

lenne. Hol vannak a kutyák?
– Majd csak később jönnek. Vacsorára papi is itt

lesz.
– Helyes. Ezúttal én szállítom a desszertet. Jóféle
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ír kalácsot sütök, amit a nagyapja annyira szeret.
Kicsit talán túlságosan is.

– Jól hangzik. – Egy csésze gőzölgő teát tett az
asszony elé, és leült. – Szóval, miről szeretett volna
beszélni?

– Stone Petty járőrről. Szereti, nem igaz?
Kis híján elejtette a csészéjét.
– Ö… ö… hát…
– Igen vagy nem, kishölgy?
– Igen, de hiába. Beijedt attól, hogy elkötelezze

magát. Vége.
– Badarság – rázta a fejét Mrs. Blackfire. – Vissza

fog jönni. Mindig visszajönnek. Általában részegen.
A csésze ezúttal csörömpölve csattant az

asztalon.
– Ó, istenem, ezt honnét tudja?
– Én se nyugdíjasnak születtem. Mielőtt

elveszítettem a férjemet a háborúban, köztünk is
lezajlott néhány csörteváltás. Olyan fiatalon még ő
sem akart megállapodni, én viszont férjhez
akartam menni. Egyszer külön is mentünk. Akkor
leitta magát, az éjszaka közepén megjelent, és sírva
könyörgött, hogy bocsássak meg.

– És mit csinált? – kérdezte Arilyn lenyűgözve.
– Hagytam kicsit szenvedni, azután

visszafogadtam. Van, amikor nekünk kell észnél
lennünk a másik helyett is. Nincs más választásunk.

Arilyn válla megereszkedett.
– Nem tudom. Lepasszolta Pinkyt is. Ezek után
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hogyan bízhatnék benne, hogy nem futamodik meg
újra? Nem hiszem, hogy képes lennék rá.

– Ha tényleg szereti, muszáj adnia neki még egy
esélyt. Ha úgy gondolja, hogy ő az igazi, felül kell
emelkednie a sérelmein. Persze csak azután, hogy
hagyta szenvedni. Ami jár, az jár. – Egyetlen,
kevéssé elegáns korttyal felhörpölte a teát. – Jobb,
ha most megyek. Holnap találkozunk.

Megragadta a botját, és kifelé indult.
– Mrs. Blackfire?
– Igen?
Arilyn elmosolyodott.
– Köszönöm.
Szomszédasszonya elkomorodott.
– Hálálkodás helyett inkább ritkíttassa meg azt a

fát. Mindjárt rádől a házamra.
Az ajtó döngve csapódott be mögötte.
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huszonegy

– PINKYÉRT JÖTTEM.
Anthony értetlenül meredt rá. Stone uniformist
viselt, hogy ezzel is jelezze, komolyan veszi a
dolgot. Nyirkos tenyere a pisztolytáskáján
nyugodott, a tekintetéből végtelen eltökéltség
sugárzott.

– Pinkyért? Arilyn nem mondta? Elküldjük
Jimnek, az új terapeutának, aki előbb otthon
foglalkozik vele, azután a végleges otthonában,
ahová kerül majd.

Stone az asztalra támaszkodott, és előrehajolt.
– Azt hiszem, nem érti, Anthony. Pinkynek már

van állandó otthona. Nálam. Vissza akarom kapni.
Tényleg egy kis mosoly játszott a férfi ajkán,

vagy csak a fény csalta meg? A menhely vezetője
olyan gyorsan elfordult, hogy nem lehetett biztos
benne. Előhúzott egy dossziét, és végigfutott a
feljegyzéseken.

– Megértem, hogy ragaszkodik hozzá, Petty járőr,
de neki rendes otthonra van szüksége. Arilyntől
tudom, hogy azért mondott le róla, mert nem képes
elviselni a kutyatartással járó felelősséget, ezért
nem engedhetjük meg, hogy újra magához kerüljön.
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Túl sok ilyet láttunk már. A gazda úgy dönt, hogy ez
az egész túl nagy macera, lemond az állatról, majd
amikor hiányozni kezd neki, vissza akarja kapni.
Azután, hogy eltelik néhány hét, a kutya újra a
menhelyre kerül, mi pedig kezdhetjük elölről a
rehabilitálását.

– Ezt megértem – felelte higgadtan Stone. –
Tényleg. Seggfej voltam, és úgy is viselkedtem.
Nemcsak ebben, sok minden másban is, de most
már készen állok rá, hogy Pinky állandó gazdája
legyek. Aláírok, amit csak akar. Támogatom a
menhelyét.

Anthony összevonta a szemöldökét.
– Ez nem a pénzről szól. Soha nem arról szólt. Az

elkötelezettség a lényeg. Szerintem gondolja végig
még egyszer a dolgot, és ha még mindig ezt akarja,
találunk magának egy kutyát, aki jobban passzol az
életmódjához. Mondjuk, egy német juhászt.

– Nem akarok német juhászt – csikorgatta a
fogát. – A csivavámat akarom a hülye rózsaszín
nyakörvével, a denevérfülével és a
patkánypofájával. Szeretem, oké?

Stone is látta, hogy az igazgatónak ellágyulnak a
vonásai, de ettől még nem gondolta meg magát.

– Ezt nagyra értékelem, de épp maga mondta,
hogy rengeteget dolgozik, és ilyenkor nincs senki,
aki vigyázna rá. Nem túl szerencsés felállás.

– Ó, az ég szerelmére, ember, szálljon már le a
púpomról! Eddig is elvittem magammal dolgozni.
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Anthony levegő után kapott.
– Hogy mit csinált?
– Jól hallotta. Tetszett neki az őrs és a járőrautó.
Anthony keresztbe fonta a karját, és kétkedő

pillantást vetett rá.
– Vajon miért esik nehezemre, hogy ezt

elhiggyem?
– Ó, bassza meg! Oké, várjon. – Előkapta a

mobilját, és beütötte a számot. – Devine? Ja. McCoy
ott van? Dunn? Szükségem van rátok a menhelyen.
Hé, elég a szarozásból, azt mondtam, azonnal
gyertek ide, különben az életben nem kapom vissza
Pinkyt. Be kell bizonyítanom, hogy van engedélye
az őrs területén és a járőrautóban tartózkodni. Ja, az
igazgató nem hisz nekem. Felőlem jöhetsz
tűzoltóautóval is, csak siess. Nem érdekel! Vállalom
a felelősséget, csak húzzátok ide a beleteket!

Ahogy kinyomta a telefont, Anthony tátott szájjal
meredt rá.

– Öt perc, és itt vannak. – Rábökött a férfira. –
Amint elmondják, amit hallani akar, kurvára vissza
akarom kapni a kutyámat.

ARILYN VÉGIGPÖRGETTE AZ ADATOKKAL teli végtelen
oldalakat, közben visszanyelt egy sóhajt. Annyira
nem érezte magát elemében, hogy már a számoktól,
paraméterektől, egyéb adatoktól is megfájdult a
feje.

Oké, ideje bevallani, mi az igazi baja.
Egyszerűen nincs kedve segíteni senkin.
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Megkeseredett, nyafogós és rosszkedvű. Az a
zsémbes kis hang a fejében folyton azt ismételgeti:

Rám mikor kerül sor?
Felsóhajtott. Ideje összeszednie magát. Talán

majd jobb kedvre derül, ha megjönnek a kutyusok.
A kis szőrpamacsok mindig elterelik a figyelmét,
felcsillantják előtte az élet szebbik oldalát, új
reménnyel töltik el.

Életre kelt a belső telefon.
– Ö… Arilyn? Át tudnál jönni egy percre?
Próbált uralkodni a rosszkedvén, de ma tényleg

nem kívánt új ügyfelekkel csacsogni.
– Fontos? Elintézhetnéd a kedvemért…
Rövid szünet.
– Másról van szó, bébi. Jobb, ha sietsz.
Zajosan kifújta a levegőt.
– Rendben. Mindjárt ott vagyok. – Rászánt

néhány pillanatot, hogy mélyeket lélegezzen, amíg
újra eléri a nyugalom és béke szigetét. Mi értelme
kivetíteni a rosszkedvét olyanokra, akik sokkal
jobbat érdemelnek? Próbált könnyedséget erőltetni
magára, miközben kilépett az ajtón, végigment a
folyosón, és befordult a váróba.

Ahol megtorpant.
Stone Petty állt a teremben. Két másik ügyfél

kíváncsi pillantásokkal méregette. Egyenruhában,
rosszfiúsan borzas hajjal, iszonyú dögösen várta – a
karján Pinkyvel.

Pink kardigánjában és strasszos nyakörvében a
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kutya úgy festett, mint aki megtalálta a Kánaánt.
Feltétlen szeretet és bizalom áradt a szeméből,
egész testéből.

Láthatóan mindent megbocsátott a férfinak.
Arilyn a szájához kapta a kezét.
– Te… te mit keresel itt?
– Visszakaptam Pinkyt. – A sötét szempár mélyén

forrongtak a nyers érzelmek, az egymással
vetekedő vágy, szükség és eltökéltség, amitől az
izmai pattanásig feszültek, mintha a férfi máris
készen állna újra megragadni és a mennybe
repíteni. A hőség felizzott a gyomrában, futótűzként
terjedt szét az ereiben, amíg végül mindene lángra
lobbant. Tehetetlenül reszketett a tekintet hevében
és az elszántság fényében, amelynek olyannyira
hinni akart.

– Elcsesztem. Többé nem fordul elő.
A szobára kísérteties csönd telepedett. Kate a

lélegzetét is visszafojtotta. A két ügyfél előrehajolt,
mintha nem győzné kivárni a válaszát. A folyosón
kopogó léptek ráébresztették Kennedy közeledtére,
de már semmi sem számított, csak az előtte álló
férfi, karján a kutyával.

– Honnét… honnét tudhatom?
– Nem tudhatod. Az a helyzet, hogy a romantika

nem az én világom, ahogyan a nagy ígéretek és szép
szavak sem, de szeretlek. Testestül-lelkestül
szeretlek, és ezt a kis patkányt is. Elmondani se
tudom, mennyire, ezért inkább megmutatom,
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életem minden hátralévő napján, amit veled
akarok leélni. Tuti, hogy fogunk veszekedni, és tuti,
hogy ki fogsz borítani, ahogy én is téged, de akkor is
egymásnak vagyunk teremtve. Az első pillanatban,
amikor megláttalak, tudtam ezt, és magamban
eldöntöttem, hogy örökké utálni foglak.

Arilynből zokogással elegy, elfúló nevetés tört
fel.

– Látod, megmondtam, hogy ez nem az én
világom. Viszont boldog akarok lenni, és te
boldoggá teszel. Olyan boldoggá, amilyen még nem
voltam ebben a rohadt életben. Hát, ennyi.
Dióhéjban. Szeretlek, és azt akarom, hogy adj még
egy esélyt. Na, mit mondasz?

Könny marta a lány szemét. Ez volt a
legszörnyűbb, legfrappánsabb és legromantikusabb
szónoklat, amit életében hallott. Hatásosabb, mint
Browning, Keats és Nicholas Sparks együttvéve.
Jobb, mint… bármi.

– Azt mondom, igen.
A férfi három lépéssel áthidalta a távolságot, s

miután eltolta közülük Pinkyt, hosszan, mélyen és
szenvedélyesen megcsókolta. Olyan csókkal, ami
fényes és bonyodalmakkal teli jövőt ígért. Éppúgy,
ahogy várta.

– Én is szeretlek – suttogta a férfi szájába.
Pinky felugatott.
Éles taps hallatszott, ahogy a két ügyfél felállt.

Egyikük a könnyeit törülgette, míg Kate zokogva
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rontott nekik, hogy megölelje őket. Kennedy csak
megpaskolta a vállát, és megcsóválta a fejét.

– Ez sok-sok új ügyfelet fog idecsábítani – súgta a
fülébe.

Ettől mindnyájan önfeledten nevetni kezdtek.
És hirtelen minden mesésnek tűnt.
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epilógus

– MEG KELL MONDANOM, ez volt az egyik
legmeghatóbb szerelmi vallomás, amit valaha
hallottam – jegyezte meg Kate, miközben
újratöltötte a poharát.

Kennedy bólintott.
– Kéretlen és őszinte. Vetekszik azzal, amit én

kaptam a golfpályán.
– Vagy az én tévéfoteljeimmel – tette hozzá Kate.
– Wolfe nagyjelenetét se felejtsük el – toldotta

meg Gen.
Arilyn kuncogott egy sort.
– Mind megéri a pénzét. Ahogy mi is.
Kennedy felemelte a poharát.
– Egészségünkre. Hosszú út vezetett idáig, de

együtt csináltuk végig.
– És akárhány buktató volt, sosem vesztettük

szem elől a célt – értett egyet Kate.
Arilyn felsóhajtott a végtelen boldogságtól.
– Akkor mire igyunk?
– A pasikra, akik méltók hozzánk? – kérdezte

Genevieve.
Kennedy a szemét forgatta.
– Buta kislány, te sosem tanulsz? Magunkra
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iszunk. A barátságra, a női összetartozásra.
Földanyára!

– Igen! – Poharak koccantak össze, és neonzöld
almatini loccsant ki az asztalra, Arilyn pedig
elégedetten nyújtóztatta ki lábát a foltvarrott
szőnyegen. Három legjobb barátnője úgy döntött,
pizza- és koktélpartival ünnepli meg a nagy hírt, és
azóta már a legjobb úton jártak, hogy
becsiccsentsenek, és érzelgőssé váljanak.

Stone-ra vár egy kis meglepetés, amikor hazatér
a szolgálatból. A spicces szex néha tényleg jó móka.

– Ha már szóba került a Földanya, mi lesz azzal
a varázskönyvvel? – vetette fel Genevieve. –
Megtudjuk valaha is, hogy működik-e?

Arilyn csuklott egyet.
– Szerintem kamu.
Kate szeme elkerekedett.
– Várjunk csak. Ne kapkodjuk el a döntést. Az én

listám tökéletesen illett Slade-re, ahogy Kennedyé
is Nate-re.

– Azt hittem, az enyém az exemről szól – szúrta
közbe Gen –, de amikor újra elolvastam, az összes
tulajdonságban Wolfe-ra ismertem. Ez már négyből
három. Arilyn?

Arilyn hunyorgott, és kellemesen elzsibbadva
gondolt a listájára. Amikor egy éve, éppen ebben a
házban szerelmi bűbájra adták a fejüket,
mindnyájan elégették a listájuk egy példányát, míg
a másikat a matracuk alá rejtették abban a
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reményben, hogy a tudatalatti hatalmával
megidézhetik lelki társukat. Mielőtt átköltözött, ő is
megtalálta a maga listáját, és eltette az egyik
jegyzetfüzetébe azzal, hogy az egész butaság.
Elvégre Jacob harmadszor is megcsalta. Akkoriban
még őt hitte a lelki társának.

Csakhogy mégsem ő az, hanem Stone Petty.
– Hé, várjunk egy percet! Eltettem a listát a

naplómba, mert azt hittem, nem működik. Nézzük
csak meg! – Megtalálta a naplót a kis polcon,
előhúzta belőle a papírlapot, és odavitte az
asztalhoz.

– Mi áll rajta? – kérdezet lélegzet-visszafojtva
Genevieve.

Arilyn végigfutotta. Egyszer. Kétszer.
Harmadszor is.

Ez nem lehet igaz.
– Meghalunk a kíváncsiságtól, csajszi. Mi áll

rajta? Működik?
Arilyn beharapta az ajkát.
– Nem hiszem el. Ezek egyáltalán nem Jacob

tulajdonságai. Ez itt Stone.
– Felolvasnád hangosan is? – kérte Kate.
Arilyn megköszörülte a torkát.
– Oké, lássuk. Egy férfi, aki kihívás. Aki

megnevettet. Akit vonzónak találok, aki
kezdeményező az ágyban. – Kennedy ujjongásától
egészen kipirult. – Aki mellett úgy érzem, igazán
élek. Aki hűséges, és sosem csalna meg. Aki annyira
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szeret, amennyire talán meg sem érdemlem. Aki
teljesen megnyílik előttem. Aki osztozni akar velem
az életemen, a családomon és a barátaimon. Aki
szereti a kutyákat. Ennyi.

– Ez bizony nem a jógid – jelentette ki Kennedy. –
Ez Stone Petty, kislány. Tehát a varázs igenis
működik!

Összenéztek, s nem igazán tudták, mit
gondoljanak. Végül Gen törte meg a hallgatást.

– Tudjátok, még mindig megvan a könyv…
Kate megborzongott.
– Akárhányszor megérintem, mintha

konnektorba nyúlnék. Tényleg ijesztő.
– Óriási hatalma van – bólintott komolyan

Kennedy. – Hölgyeim, birtokunkba került a létező
legnagyobb kincs. Egy eszköz, amivel mindenki
megtalálhatja a lelki társát.

Arilyn hátradőlt a székén, és elgondolkodott.
– Valahogy felhasználtuk a gondolataink és a

vágyaink erejét, hogy befolyásoljuk a sorsot. Talán
a tűz, az írás és a barátság együttes ereje kell hozzá.

– Hát, Kate képességével és a Szerelmi varázsigék
könyvével a világ leghíresebb cégévé tehetjük a
Társszerzőket – lelkendezett Kennedy.

Kate elnevette magát.
– Vegyél vissza, kislány. Nem fogunk a világ elé

állni ilyen boszorkánysággal. Ennek köztünk kell
maradnia.

– És jóra kell használnunk – tette hozzá Arilyn. –
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Ki lehet még, akinek szüksége van rá?
Elgondolkodtak egy hosszú pillanatig, majd Gen

szólalt meg:
– Izzynek. Egészen megváltozott. El tudjátok

képzelni, mi történne vele, ha találkozna az
igazival?

– Csakhogy ezt neki kell kívánnia – emlékeztette
Kate. – Hinnie kell benne. Akarnia kell.

Gen bólintott.
– Beszélek vele. Ki tudja? Egy próbát megér.
– Helyes. Csak szép óvatosan, Gen, azután

meglátjuk, mi lesz. Bármi megtörténhet.
– Különösen velünk – tette hozzá Kennedy.
Arilyn végignézett rajtuk.
– Szeretlek titeket, csajok.
– Ahogy mi is téged. – Kennedy, Kate és Gen

szipogott egy sort, azután összeölelkeztek.
Arilyn eközben ismét rádöbbent, mennyire

megváltoztatja az ember életét az igaz szeretet.
S az a legfurcsább, hogy ez már Stone

felbukkanása előtt is megvolt az életében.
Az igaz barátságban.

496



köszönetnyilvánítás

MEGINT OLY SOK mindenkinek tartozom köszönettel.
Először is, Montgomery város összes rendőrének,

akik tárt karokkal fogadtak az őrsön, amikor
mindenféle ostoba kérdéssel nyaggattam őket, és
mindvégig tisztelettel, kedvesen bántak velem.
Külön köszönet Jason Meehan rendőrnek, aki
megengedte, hogy a járőrautójában utazzak, s
közben mindenféle „mi lenne, ha” típusú kérdéssel
bombázzam, hogy minél hitelesebb környezetet
teremtsek Stone Petty és a kollégái számára. Ami
hiba a könyvben található, az csak és kizárólag az
enyém. Igazán kivételes embereket ismertem meg a
montgomeryi rendőrök személyében, és ezúton is
hálás köszönetemet fejezem ki, amiért vigyáznak
mindnyájunkra.

Hála a szerkesztőmnek, Lauren McKennának,
aki azt akarta, hogy írjak egy zsarusztorit, és nem
érte be, csakis a legjobbal. Mindig öröm vele
dolgozni. Köszönöm ügynökömnek, Kevan Lyonnak,
hogy a tanácsaival mindvégig segített.

Köszönet a helyi állatmenhelynek, a Pets Alive-
nak, ahonnét imádott Lesterem is jött, s ahol
megmentették a Robert mintájául szolgáló pitbullt –
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aki Rockin’ Robert néven ma is boldogan él, amint
erről a www.facebook.com/RobertPetsAlice oldalon
bárki meggyőződhet. A Pets Alive fáradhatatlanul
dolgozik azért, hogy minden állat esélyt kapjon a
rendes bánásmódra és a biztonságos otthonra. Ők
inspiráltak arra, hogy Pinky személyében egy
másik nagy túlélőt is beleírjak a regénybe.

Hála lelkes rajongóimnak, akik minden
könyvemnél oly sokat segítenek, és hatalmas
támaszt jelentenek írói pályámon. Tényleg ők a
legjobbak.

Köszönet minden író barátomnak, akik
megnevettetnek, miközben arra bátorítanak, hogy
tovább írjak. Bár megnevezhetném őket, de ehhez
túlságosan sokan vannak, és mindnyájan tudják,
kikről van szó. Ti dobtok fel minden író-olvasó
találkozót!

Ha élvezettel olvasod e sorozat köteteit, kérlek,
mesélj erről a barátaidnak is. Írj kommenteket.
Segíts népszerűsíteni a munkáimat. Van még
néhány szereplő, akinek szívesen megírnám a
történetét. Ne feledd, az eredeti Szerelmi varázsigék
könyve e-book formájában alig 99 centért
megvásárolható, benne egy elbeszéléssel, amiben
az Érdekházasság hősei, Alexa és Nick szerepelnek.

Végezetül, hadd köszönjem meg Olvasóimnak az
e-maileket, posztokat, tweeteket – a biztatást.
Köszönöm, hogy hisztek bennem és a
történeteimben. Köszönöm, hogy olvastok, és
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lehetővé teszitek, hogy teljesen az írásnak
szenteljem magam, amiről hatéves koromtól
álmodoztam. Nagyon szeretlek benneteket.
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