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…néha	éppen	azon	a	ponton	leszünk	erősek,	ahol	legjobban
megtört	az	élet.

Ernest	Hemingway

Amilyen	 mértékben	 növekszik	 benned	 a	 szeretet,	 olyan
mértékben	 növekszik	 szépséged,	 mert	 a	 szeretet	 a	 lélek
szépsége.

Szent	Ágoston

E	 könyvet	 azoknak	 az	 író	 barátaimnak	 ajánlom,	 akikkel	 utam	 során
találkoztam	–	sokakat	kellene	megneveznem.
Köszönöm,	 hogy	 inspiráltatok	 –	 biztattatok,	 megnevettettetek,

támogattatok,	 és	 emlékeztettetek	 rá,	 hogy	 nem	 vagyok	 klinikai	 eset.

http://www.ekonyv.hu


Csupán	egy	író	vagyok.
	

És	ajánlom	mindazon	olvasóimnak,	akik	elkeseredtek,	de	nem	adták	fel.
Mindazoknak,	akik	valami	szépséget	keresnek	a	világban.	A	szépség	már
bennetek	van.



egy

KI	KELL	JUTNIA	INNÉT.
Genevieve	 MacKenzie	 előregörnyedt,	 így	 próbált	 levegőhöz	 jutni.	 A
hártyaszerűen	 vékony	 fátyol	 irritálta	 a	 bőrét,	 mintha	 apró	 ujjak	 próbálnák
halálra	csiklandozni.	A	páni	rémület	görcsbe	rántotta	a	gyomrát.	A	nyakához
kapott,	feltépte	a	gyöngyökkel	meghintett	csipkét,	majd	a	térdére	támaszkodva
azért	imádkozott,	hogy	végre	el	tudja	határozni	magát.
Férjhez	 megy	 –	 mármint	 itt,	 helyben,	 öt	 percen	 belül.	 A	 családja

felsorakozott	az	ajtó	mögött,	és	 izgatottan	várja,	hogy	makulátlan	fehérségbe
burkolózva	 kilépjen.	David	 az	 oltár	 előtt	 feszít	 a	 szmokingjában,	 oldalán	 a
pappal	 és	 a	 tanúval.	 Elképzelte	 dögösen	 összeborzolt	 aranyszőke	 haját,
gyilkos	 mosolyát,	 tündöklő	 zöld	 szemét.	 Tökéletes,	 mint	 mindig.	 Még
öltözködött,	 amikor	 futár	 érkezett	 tőle.	 Két	 tucat	 fehér	 rózsát	 hozott	 –	 a
szirmok	végén	épp	csak	sóhajnyi	rózsaszínnel	–,	s	hozzá	egy	üdvözlőkártyát:
Alig	várom,	hogy	végre	az	enyém	legyél.
A	koszorúslányok	kis	híján	elaléltak,	csak	ikertestvére,	Isabella	forgatta	a

szemét,	 és	 a	 torkát	 markolászta,	 mintha	 inkább	 felkötné	 magát.	 A	 többiek
persze	nyomban	leszerelték,	és	azóta	is	visszafojtott	lélegzettel	várják,	képes
lesz-e	 kihúzni	 legalább	 a	 ceremónia	 végéig.	 Nagyon	 rögös	 úton	 jutottak	 el
idáig,	és	már	az	is	felért	egy	kisebb	csodával,	hogy	Izzy	egyáltalán	felvette	a
koszorúslányruhát.	 A	 legjobb	 barátnője,	 Kate	 sietve	 vízbe	 tette	 a	 rózsákat,
hogy	 azok	 büszkén	 és	 szálfaegyenesen	 álljanak	 az	 étkezőasztal	 közepén,	 az
önfeledten	és	izgatottan	kacarászó	nyoszolyólányok	körében.	A	nővére,	Alexa
azzal	húzta	a	férjét,	hogy	ő	bizony	nem	kapott	ilyesmit	a	menyegzőjük	napján,
mire	Nick	és	az	apja	 felváltva	szapulni	kezdte	az	életmódműsorokat,	amiért
hamis	ábrándokba	ringatják	az	éretlen	lányokat.
Eközben	ő	rendületlenül	mosolygott,	elmormolta	a	megfelelő	válaszokat,	és

görcsösen	szorongatta	a	kísérőkártyát.	Azután	kirontott	a	 fürdőszobába,	ahol
kétségbeesetten	próbálta	nem	kidobni	a	taccsot.
Nem	 a	 legszerencsésebb	 reakció	 egy	 ara	 részéről.	 Persze	 megtépázott

idegeire	fogta	a	dolgot,	fittyet	hányt	a	rosszullétre,	és	elvonszolta	a	seggét	a



limóig.	 Bólogatott,	 válaszolgatott	 csacsogó	 kíséretének,	 s	 miközben	 a	 limó
falta	a	kilométereket,	hogy	minden	perccel	közelebb	kerüljön	a	templomhoz,
már	 az	 utolsó	 apró	 részleteken	 pörgött,	 nehogy	 elfelejtsen	 valamit.	 David
utálta	 a	 trehányság	 minden	 formáját,	 s	 miután	 közel	 háromszáz	 vendéget
hívtak,	az	esemény	még	a	sajtó	és	az	előkelőbb	társasági	körök	figyelmét	 is
felkeltette.	 Pont	 ezért	 szeretett	 volna	 esküvőszervezőt,	 David	 azonban
ragaszkodott	 hozzá,	 hogy	 minden	 személyes	 legyen.	 Ezt	 is	 ráhagyta,	 mint
minden	mást	–	mennyivel	jobban	fog	hangzani,	hogy	mindent	maguk	intéztek,
nem	 valami	 idegen.	 A	 kimerültségtől	 talán	 alig	 áll	 a	 lábán,	 de	 majd
összekapja	magát.
Igen,	mindent	ő	intézett,	méghozzá	körültekintően.	Az	elmúlt	néhány	napban

mást	se	csinált,	csak	kétszer-háromszor	is	ellenőrzött	mindent.
A	 hamvas	 barackszínű	 és	 pihekönnyű	 selyem	 koszorúslányruháktól	 a

szalagokba	 öltöztetett	 ritka	 orchideákig	 minden	 kellék	 lélegzetelállítóra
sikerült.	 A	 helyszínre	 megfelelő	 kapcsolatok	 nélkül	 csak	 évekkel	 későbbre
lehetett	 volna	 időpontot	 foglalni.	 A	 tarrytowni	 kastély	 mértani	 pontosságú
parkja,	 égbe	 szökő	 boltívei	 és	 bálterme	 a	 Buckingham-palotáéval	 is
versenyre	kelhetett	volna	–	a	francia	konyhájáról	nem	is	beszélve.	Ő	persze
szívesebben	 esküdött	 volna	 a	 Mohonk-hegyi	 Menedékházban,	 közel	 a
szüleihez	 és	 sokkal	 oldottabb	 légkörben,	 de	 David	 legalább	 a	 templomi
szertartásba	 belement.	 Még	 arról	 is	 sikerült	 meggyőznie,	 hogy	 Izzy	 részt
vehessen	 az	 esküvőn.	 Ez	 nagyon	 nem	 tetszett	 neki,	 de	 ő	 nem	 tágított,	 és
mostanra	az	egész	család	felsorakozott	mellette.
A	 limó	 lehúzódott.	 Miután	 vakuvillogás	 közepette	 kidugta	 a	 fejét	 a

kocsiból,	 Kate	 előbb	 őt	 segítette	 ki,	 majd	 a	 gyöngyökkel	 kivarrt	 hosszú
uszályát.	 A	 Vera	 Wang	 menyasszonyi	 ruha	 nevetségesen	 sokba	 került,	 és
egyáltalán	nem	illett	hozzá,	de	az	igazi	hercegnők	és	menyasszonyok	már	csak
ilyet	viselnek.	Csupa	csipke	és	tüll,	gyöngy	és	gyémánt.	Nagy	kár,	hogy	nem
kap	benne	levegőt.
A	 templom	 félreeső	 kis	 szobájában	 erőt	 vett	 magán,	 míg	 az	 anyja	 sírva

igazgatta	 a	 fátylát,	 és	 elmondta,	 hogy	 életében	 nem	 érezte	 magát	 ilyen
büszkének.	 Alexa	 sugárzott	 az	 örömtől,	 míg	 kis	 unokahúga,	 Lily	 mesebeli
hercegnőnek	tűnt	virágszirmokkal	teli	kosárkájával	és	parányi	báli	ruhájában,



amit	a	mennyasszonyéról	mintáztak.	A	másik	unokahúga,	Taylor	 is	 tündökölt
öltözékében,	amely	halvány	rózsaszínével	a	tucatnyi	rózsa	árnyalatát	tükrözte.
A	 sógornője,	 Gina	 végül	 rákacsintott,	 és	 bejelentette,	 hogy	 a	 menyasszony
egyedül	 kíván	 maradni,	 mielőtt	 elindul	 az	 oltárhoz	 vezető	 úton.	 Óriásit
sóhajtott	 a	megkönnyebbüléstől,	 amikor	 az	 ajtó	 végre	 becsukódott	 mögötte.
Áldott	csend	töltötte	be	a	szobát.
Minden	olyan	tökéletes	volt,	amilyennek	lennie	kellett.
Tökéletes.	Ahogy	David	mindig	is	akarta.
Zihálva	próbálta	összeszedni	magát.	A	kinti	sustorgás	és	az	orgona	hangja

beszűrődött	 az	 ajtón.	 Botladozva	 lépett	 a	Madonnát	 és	 gyermekét	 ábrázoló
színes	 üvegablakhoz,	 hogy	 elfordítsa	 a	 kilincset.	Beragadt.	Újabb	 rosszullét
fenyegetett.	 Basszus,	 levegőhöz	 kell	 jutnia,	 de	 azonnal!	 Tökéletesre
manikűrözött	ujjai	ráfeszültek	az	ódivatú	kilincsre,	és	kétségbeesetten	rángatni
kezdték.	A	fény	szikrázva	tört	meg	mázsás	gyémántgyűrűjén,	amikor	az	ablak
végre	 résnyire	 nyílt.	 Odapréselte	 az	 ajkát,	 hogy	 beszívja	 a	 forró	 levegőt.
Miért,	 ó,	 miért	 kellett	 mostanáig	 várnia	 a	 totális	 kiborulással?	 Ez	 a	 sok
esküvői	 stressz	 végül	 teljesen	 az	 agyára	 ment.	 Hiszen	 csak	 annyi	 a	 dolga,
hogy	 kinyitja	 az	 ajtót,	 végigszambázik	 a	 padsorok	 között,	 és	 mond	 egy
határozott	 igent.	 Szereti	Davidet	 –	 ki	 ne	 szeretné?	Királynőként	 bánik	 vele,
mindennap	elmondja,	mennyire	fontos	a	számára,	és	arra	ösztönzi,	hogy	egyre
jobb	legyen.	Mindig	egyre	jobb	és	jobb.	Ők	az	eszményi	pár	–	sebészek,	akik
életeket	 mentenek,	 jótékonykodnak,	 megváltják	 a	 világot.	 Akik	 őrülten
szerelmesek	egymásba.
Alig	várom,	hogy	az	enyém	legyél.
Borzongás	 szaladt	 végig	 a	 gerincén.	 Ahogy	 lenézett	 az	 ujján	 csillogó

hibátlan	 gyémántra,	 a	 birtoklás	 jelképét	 látta	 benne.	 Ha	 egyszer	 elkötelezi
magát,	az	örökre	szól.	David	soha	nem	ereszti.
Menekülj.
A	 belső	 hang,	 amit	 a	 megtorlástól	 való	 félelmében	 oly	 sokáig	 elfojtott

magában,	hirtelen	új	életre	kelt,	hogy	belesikítsa	fülébe	ezt	az	egyetlen	szót.
Megmarkolta	az	ablakpárkányt.	Nevetséges.	Nem	futhat	el.
Ilyet	csak	a	filmekben	szokás	csinálni.	Különben	sem	teheti	meg	Daviddel.
Menekülj.



Az	elmúlt	két	évben	David	megtanította,	hogyan	találjon	rá	racionális	belső
énjére,	amelyet	lázongó	érzései	próbálnak	elrejteni	előle.	Vőlegénye	mélyen
megvetette	 a	 tévelygést,	 az	 ösztönösséget,	 az	 érzelmi	 alapon	 hozott
döntéseket.	 Halállal	 és	 pusztulással	 fenyegetett	 minden	 ilyet,	 míg	 végül
sikerült	 elhallgattatnia	 benne	 azt	 az	 őrült	 kis	 hangot,	 ami	 egykor	 a
szabadságról	 dalolt	 –	 talán	 hamiskásan,	 de	mindig	 önfeledten.	Gen	már	 azt
hitte,	sikerült	félelme	és	eltökéltsége	alá	temetnie,	hogy	soha	többé	ne	hallja,
de	 amilyen	 a	 szerencséje,	 a	 hang	 éppen	 ezt	 a	 sorsfordító	 pillanatot
választotta,	hogy	életjelet	adjon,	és	zendülésre	buzdítson.
Menekülj,	mielőtt	késő	lesz.
Agyában	 vadul	 pörögtek	 a	 fogaskerekek.	 Nem	 sok	 ideje	 maradt.	 Amint

beözönlenek	 a	 rokonok,	 vége.	 Ők	majd	megnyugtatják,	 oktalan	 hisztériának
nyilvánítják	 a	 félelmét,	 és	 ha	 kell,	 az	 oltárig	 vonszolják.	 Hozzámegy
Davidhez.	Azután	már	soha	többé	nem	lesz	ugyanaz	az	ember.
Ami	 végül	 is	 jó,	 nem?	 Férjhez	 akar	 menni.	 Elköteleződni.	 Egyszer	 és

mindenkorra.	David	mellett.
Visszasandított	 a	 csukott	 ajtóra.	 Ez	 a	 néhány	 pillanat	 fogja	 eldönteni,

milyen	 irányban	 halad	 tovább	 az	 élete.	 Nincs	 idő	 mérleget	 vonni,	 számba
venni	 előnyöket	 és	 hátrányokat,	 rajzolni	 egy	 tetszetős	 folyamatábrát.	 Nem
maradt	más,	mint	görcsösen	kapaszkodni	az	ösztönbe,	ami	oly	jó	szolgálatot
tett	neki,	amikor	egy	vérző	gyerek	feküdt	a	műtőasztalán.	Az	ilyen	élet-halál
döntéseket	még	David	se	befolyásolhatta,	mert	a	lelke	legmélyéből	fakadtak.
Egy	született	sebész,	egy	született	túlélő	lelkéből.
Menekülj.
Egyetlen	pillanatot	se	vesztegetett.
Zihálva,	 zakatoló	 szívvel	 addig	 rángatta	 az	 ablakot,	 amíg	 az	 csikorogva

megmozdult.	 Már	 félig	 kinyílt.	 A	 kis	 Jézus	 mindent	 látó	 tekintete
rászegeződött.	 Igen,	 képes	 rá.	 Most	 először	 hasznára	 válik	 a	 hobbittermet.
Felsőtestét	beszuszakolta	az	ablakrésbe,	előrehajolt,	és	küszködve	utat	tört	a
szabadságba.



kettő

WOLFE	 CIGARETTÁRA	 GYÚJTOTT,	 majd	 bűntudattól	 gyötörve	 körülnézett.	 A
fenébe	 is,	 ez	 a	 bűn	örökre	kísérteni	 fogja!	Sawyer	mennyire	 kibukna	 rá,	 de
még	Julietta	is	elővenné	azt	a	tökélyre	fejlesztett	csalódott	pillantását.	Talán
hivatalosan	 nem	 a	 nevelőszülei,	 de	megmentették,	 új	 életet	 kapott	 tőlük,	 és
ezért	 jobban	szereti	őket,	mintha	a	vér	szerinti	szülei	volnának.	Ez	csak	egy
cigi,	 döntötte	 el	 a	 dolgot.	 Vezeklésként	 majd	 kivágja	 az	 egész	 dobozt	 a
kukába.
Amint	a	füst	leért	a	tüdejébe,	cafatokban	lógó	idegei	máris	megnyugodtak.

Különben	 se	 tud	 lebukni,	 hiszen	mindjárt	 kezdődik	 a	 szertartás.	Neki	 is	 ott
kellene	 állnia	 Gen	 családjával,	 hogy	 bárgyú	 vigyorral	 végignézze,	 amint	 a
legjobb	barátja	összeköti	az	életét	egy	seggfejjel.	Úgy	is	lesz.	Csak	egy	perc.
Előtte	 még	 kell	 ez	 a	 kis	 csend	 és	 füst	 –	 azután	 már	 képes	 egész	 este	 azt
játszani,	hogy	örömében	majd	kibújik	a	bőréből.
A	bűntudat	újabb	hulláma	tört	rá.	Hogy	lehet	ekkora	tuskó?	Elvégre	David

Riscetti	tökéletes	Gen	számára,	és	méltó	rá,	hogy	feleségül	vegye.	Talán	az	ő
hibája,	ha	nem	tud	szabadulni	a	kínzó	érzéstől,	hogy	valami	nem	stimmel?	Ha
nézni	 is	 fáj,	 ahogy	 David	 öntelt	 büszkeséggel	 tekint	 Genre,	 mintha	 a	 lány
versenyló	 volna,	 nem	pedig	 csodálatos	 és	 független	 nő?	Ha	kiborítja	 azzal,
hogy	 folyton	 parancsolgat	 neki?	 Gen	 egy	 szóval	 se	 mondja,	 hogy	 ez
bosszantja	–	sőt	folyton	róla	áradozik.	Ha	annyira	szerelmes,	hogy	mindenben
aláveti	magát	neki,	ki	ítélné	el	érte?	Ő	biztosan	nem.	Hiszen	semmit	sem	tud
az	ilyen	kapcsolatokról.
Ha	magába	nézett,	 és	 eljátszotta	 a	dilidokit,	 a	 leginkább	az	zavarta,	hogy

Gen	lecserélte	őt	valaki	másra.	Közel	öt	éven	át	lógtak	együtt,	jártak	buliba	és
moziba,	viselkedtek	úgy,	mint	a	legjobb	barátok.	Nem	ismert	olyan	lányt,	aki
ne	akart	volna	tőle	pénzt,	szívességet	vagy	szexet	–	kivéve	Gent.	Talán	emiatt,
de	rögtön	rákattant.	Ugyanolyan	őszintének	és	hitelesnek	tűnt,	mint	Julietta	és
örökbe	 fogadó	 családjának	 többi	 nőtagja.	Az	 első	 pillanatban	megkedvelte,
ami	nem	túl	gyakran	történt	meg	vele.
David	persze	kezdettől	rossz	szemmel	nézte	a	kapcsolatukat,	ezért	Gen	az



elmúlt	 évben	 a	 legváltozatosabb	 kifogásokkal	 kerülte	 őt,	 csak	 hogy	 a	 pasas
kedvében	járjon.
Mindegy	is.	Csak	essenek	túl	rajta.
Elgyötörten	 felsóhajtott,	 amikor	 megkondult	 a	 templomi	 harang.	 Egyszer.

Kétszer.
A	 limók	 a	 járdaszegélynél	 parkoltak,	 míg	 a	 tudósítók	 a	 lépcsőn	 –	 a

sebészek	nyilván	jól	mutattak	a	társasági	hírekben,	különben	nem	vették	volna
a	 fáradságot,	 hogy	 itt	 dekkoljanak.	Néhány	 lépést	 hátrébb	húzódott,	 hogy	ne
kelljen	találkoznia	a	későn	jövőkkel.	A	boltívek	árnyai	elrejtették	a	tekintetek
elől,	 ő	 meg	 kiélvezte	 az	 utolsó	 slukkot	 is,	 azután	 kihúzta	 magát	 feszes
szmokingjában,	 és	 igyekezett	 nem	 bekoszolni	 makulátlan	 cipőjét.	 Noha
egyformán	 otthonosan	 mozgott	 a	 vállalati	 és	 a	 modellvilágban,	 mindig
kényelmes	melegítőkre	 vágyott,	 és	még	most	 is	 betolakodónak	 érezte	magát
egy	jobb	öltönyben.	Vagy	akár	egy	márkás	alsóban,	ami	többe	került	más	éves
fizetésénél.	Ki	hitte	volna?	Az	egyik	pillanatban	még	a	szemétben	guberál,	és
az	 utcán	 alszik,	 a	 másikban	 rajta	 van	 a	 Fortune	 feltörekvő	 milliomosok
listáján	–	alig	huszonhat	évesen.
Elhessegette	 a	 sötét	 gondolatokat,	 amelyek	 azzal	 fenyegettek,	 hogy	 teljes

súlyukkal	lenyomják,	és	inkább	a	jelenre	koncentrált.	Gen	férjhez	megy,	neki
pedig	mellette	 kell	 állnia,	 nem	 stikában	 bagóznia	 és	 önsajnálatba	merülnie.
Kapkodva	eltaposta	a	csikket,	megigazította	a	mandzsettáját,	és	elfordult.
–	Szent	ég.
Döbbenten	meredt	a	látványra.
A	 menyasszony	 összegabalyodott	 tagokkal	 terült	 el	 a	 kövezeten,	 körötte

fehér	 csipkefelhő	és	 tucatnyi	 csillogó	ékkő	 teljes	pompája.	Wolfe	 szíve	egy
pillanatra	 leállt,	 kihagyott	 egy	 ütemet,	majd	 köhögve	 újraindult.	 Jesszusom,
micsoda	 látvány!	Gen	minden	 szempontból	 gyönyörű	 lánynak	 számított,	 bár
most	 inkább	emlékeztetett	a	 torta	 tetején	álló	menyasszonyi	babára.	Nyilván
letépte	 a	 fátylat	 –	 csigákba	 rendezett	 frizurája	 kibomlott,	 hajtűk	meredeztek
belőle,	miközben	a	fürtjei	a	párától	begöndörödtek,	és	vadul	szerteszét	álltak,
mintha	visszautasítanák	 a	megzabolázásukra	 tett	 kísérletet.	A	 tágra	nyílt	 kék
szemét	ezúttal	feketére	festett	pilla	és	csillogó	szemhéj	keretezte.	Gen	sosem
sminkelte	 magát,	 ma	 azonban,	 a	 szív	 alakú	 arcát	 uraló	 döbbenetesen	 kék



szempárral	olyan	fülledten	erotikus	légkört	árasztott,	mint	csak	nagy	ritkán.	A
hatást	 egyedül	 az	 abroncsos	 szoknya	 alól	 előmeredő	 tízcentis,	 strasszokkal
kirakott	 tűsarkak	rontották	 le.	Wolfe	egy	pillanatra	még	a	fehér	harisnyakötő
és	az	izmos	lábszárak	villanását	is	látta,	mielőtt	Gen	kapkodva	lehúzogatta	a
szoknyáját,	és	méltatlankodva	kifújta	a	levegőt.
–	Képes	vagy	bagózni	az	esküvőm	napján?	Azt	mondtad,	leszoktál.	Julietta

tutira	ki	fog	nyírni.
Wolfe-nak	 torkán	 akadt	 a	 szó.	 Már-már	 azt	 hitte,	 hallucinál,	 ezért	 csak

nehezen	talált	rá	a	hangjára.
–	Nem,	ha	nem	mondod	el	neki.
Gen	felhorkant.
–	Még	szép,	hogy	elmondom.	Én	sem	akarom,	hogy	 tüdőrákban	halj	meg.

Hé,	mit	tátod	a	szádat?	Segíts	már	fel!	Ebben	a	vacakban	alig	lehet	mozogni.
Ezzel	 vissza	 is	 vedlett	 a	 régi	 Genné.	 A	 legjobb	 barátjává,	 aki	 olykor

iszonyú	fárasztó	tud	lenni,	de	akkor	is	drágább	mindenkinél.
Közelebb	lépett,	hogy	felsegítse.
–	Minden	oké?	Mi	történt,	kiestél	az	ablakon?
A	 lánynak	 a	 nevetséges	 tűsarkúban	 alig-alig	 sikerült	 visszanyernie	 az

egyensúlyát,	de	máris	vadul	hadonászott.
–	Ja,	megvagyok.	Egy	pillanatra	beszorultam,	de	végül	sikerült.
Úgy	porolta	le	vakítóan	fehér	ruháját,	mintha	naponta	ugrálna	ki	templomok

ablakán.	Belevaló	csaj	volt,	az	egyszer	biztos.
–	Öö…	bébi?	 El	 akarod	 játszani	 az	 oltári	 nőt,	 vagy	 csak	 tudnod	 kellett,

hogy	működik-e	a	vészkijárat?
A	lány	arca	nyomban	elkomorult.	Ahogy	felvetette	az	állát,	megremegett	az

ajka.
–	Inkább	oltári	bajban	vagyok.	Segítesz?
Wolfe-nak	 egy	 arcizma	 se	 rezdült,	 pedig	már	 a	 tenyere	 is	 izzadt.	Valami

szörnyűség	történt,	ezért	Gennek	minden	korábbinál	nagyobb	szüksége	van	rá.
–	Lepattintod	a	vőlegényt?
–	Mondhatni.
Úgy	döntött,	kalandként	éli	meg	a	dolgot.
–	Az	jó.	Majd	én	fedezlek.	Vedd	le	a	cipődet.



Gen	lerúgta	a	gyilkos	tűsarkakat.
–	A	tudósítók	a	templom	előtt?
–	Ne	aggódj,	gyerekjáték	lesz,	csak	sietnünk	kell.	Add	a	kezed.
Ahogy	 Gen	 a	 tenyerébe	 helyezte	 apró	 kezét,	 és	 megszorította,	 Wolfe

magában	 megesküdött,	 hogy	 még	 ha	 tálibokon	 kell	 is	 átverekednie	 magát,
biztonságban	kijuttatja	innét.	Minden	más	ráér	később.
–	Nem	messze	parkolok,	úgyhogy	jók	vagyunk.	Gyere.
Levezette	 a	 hátsó	 lépcsőn,	 a	 parókia	mögött,	majd	 átmanőverezett	 vele	 a

tökéletesre	 nyírt	 rózsabokrok	 között.	 Gen	 felszisszent,	 ahogy	 talpa	 alatt
megérezte	a	kavicsokat.
–	Au!
–	Ne	légy	már	ilyen	nyafka.	Ezzel	csak	lelassítasz.	–	A	karjába	kapta,	mint

egy	 óriási	 szatén-	 és	 csipkegombolyagot,	 és	 átvágott	 vele	 a	 szomorúfüzek
között.
–	Nem	hiszem	el,	hogy	ilyen	messze	parkoltál.	Biztos	ezért	késtél.	Szép	kis

barát	vagy.
–	Inkább	örülj,	hogy	késtem.	Így	megmenthetem	az	irhádat.
Gen	 felhorkant,	 miközben	 Wolfe	 abban	 a	 tudatban	 gyorsított,	 hogy	 nem

messze	tőlük	talán	már	ki	is	tört	a	vihar.	Ha	nem	tűnnek	el	időben,	és	valaki
felfigyelt	rájuk,	ebből	a	viharból	hamisítatlan	hurrikán	lesz.	Lebukott	a	belógó
ágak	elől,	miközben	átvágott	egy	hátsó	udvaron,	majd	élesen	 jobbra	fordult.
Gen	hallgatott,	amiből	arra	következtetett,	hogy	bő	két	perce	maradt,	mielőtt
ösztönös	döntésének	következményei	tudatosulnak	benne,	és	könyörögni	kezd,
hogy	forduljanak	vissza.
Pedig	ha	szükségét	érezte,	hogy	meneküljön,	akkor	nagyon	is	jól	tette,	hogy

hallgatott	arra	a	belső	hangra.	A	nagy	frászt	fogja	visszavinni.
Meglátta	 a	 fekete	Mercit.	Wolfe	kihalászta	 zsebéből	 a	kulcsot,	 kiiktatta	 a

riasztót,	és	feltépte	az	ajtót.
–	Befelé.
Újra	az	a	reszkető	ajak.
–	Talán	mégis	túlreagáltam,	Wolfe.	Talán	vissza	kellene	mennem…
–	Hozzá	akarsz	menni,	Gen?	Mármint	a	szíved	mélyén?	Mert	egyedül	csak

ez	számít.



A	lány	beharapta	az	alsó	ajkát.	Az	arcáról	egyszerre	sütött	szégyen,	félelem
és	megsemmisülés.	Alig	lehetett	hallani,	ahogy	megtört	hangon	felelt.
–	Nem.
Bólintott,	azzal	gyengéden	az	ülésre	tette.
–	Akkor	jól	teszed,	amit	teszel,	a	többit	meg	majd	kitaláljuk.	Ígérem.
Gen	nagyot	nyelt,	bizonytalanul	bólintott.	És	az	ülésben	maradt.
Wolfe	nem	vesztegette	az	 időt.	Felpörgette	a	motort,	 s	miután	 ipszilonban

megfordult,	elindult	visszafelé.	Olyan	nyaktörő	sebességgel	száguldott,	mintha
nem	is	esküvő,	de	pogány	fekete	mise	elől	menekülnének,	és	az	üdvösségük
forogna	kockán.
Miután	 kiértek	 a	 nyílt	 útra,	 s	 úgy	 tűnt,	 senki	 sem	 követi	 őket,	 oldalt

sandított.	Gen	belesüppedt	az	ülésbe.	A	haja	csapzottan	lógott	az	arcába,	amit
mintha	márványból	faragtak	volna.	Úgy	meredt	ki	az	ablakon,	mintha	az	egész
életét	hagyná	hátra.	Bizonyos	szempontból	ezt	is	tette.
Pontosan	tudta,	mi	kell	neki.	Feltekerte	a	hangerőt,	hogy	a	Guns	N’	Roses

harsány,	nyers	hangjai	betöltsék	az	autót,	de	nem	szólt	egy	szót	sem.
Csak	száguldott	tovább.



három

VÉGÜL	 A	 WALMART	 PARKOLÓJÁBAN	 álltak	 le.	 Ahogy	 a	 férfi	 puhatolózó
pillantása	rávetült,	meg	se	próbált	kipréselni	magából	egy	mosolyt.	Nem	azért
barátok,	 hogy	 előtte	 is	 színlelnie	 kelljen,	 miközben	 úgy	 érzi,	 menten
megháborodik,	ha	nem	vetheti	le	magáról	ezt	a	menyasszonyi	ruhát.
–	Maradj	itt,	mindjárt	jövök.	Kérsz	egy	üdítőt?	Vizet?
Bólintott.
–	A	víz	jó	lesz.
–	Ne	nyisd	ki	az	ajtót	senkinek.	Az	ablak	sötétített,	nem	látni	be.
Csak	 pislogott,	 miközben	 próbálta	 felsöpörni	 összetört	 életének

szétszóródott	szilánkjait.
–	Ott	maradt	a	telefonom.	Szólnom	kell,	hogy	jól	vagyok.
–	Jó,	de	egy	percig	még	maradj	nyugton,	oké?
Csak	bólintott,	 és	 nézte,	 ahogyan	 a	 férfi	 besiet	 a	Walmartba.	A	kiscsajok

persze	mind	megfordultak	 utána.	Mindig	 is	magára	 vonta	 a	 figyelmüket,	 de
így,	szmokingban	egyenesen	halálos	volt.	Magas,	izmos	alakjával	és	rosszfiús
tetkójával	 mintha	 csak	 könyörgött	 volna,	 hogy	 valaki	 szelídítse	 meg.
Mennyire	különbözött	Davidtől,	a	szabályosan	jóképű	és	simulékony	modorú
sebésztől!
David.
Hirtelen	a	maga	teljességében	tudatosult	benne,	mit	tett.	Elszökött,	faképnél

hagyta	a	vőlegényét	–	nem	mellesleg	a	főnökét	és	a	sebészet	főorvosát,	akitől
az	egész	karrierje	függött.	Akivel	már	össze	is	bútorozott.	Akivel	Bermudára
készültek	 nászútra.	 A	 szülei	 nyilván	 kisírják	 a	 két	 szemüket,	 nem	 győznek
szégyenkezni,	és	persze	haragszanak	rá.	Ilyen	csak	Izzyvel	fordulhat	elő,	nem
vele.	Ő	a	jó	kislány.	Az	okos	kislány.	Aki	soha,	de	soha	nem	tenne	ilyet.
Mihez	kezd	most?	Hogyan	folytassa	így	az	életét?
A	gondolatok	és	képek	 felbőszült	darazsakként	 rajzottak	a	 fejében.	Míg	a

halántékát	masszírozta,	úgy	érezte,	menten	szétdurran	az	agya.
Kinyílt	az	ajtó.	Wolfe	két	szatyrot	és	egy	ásványvizes	palackot	tolt	felé.
–	Nesze,	ezt	idd	meg.	Úgy	nézel	ki,	mint	akinek	menten	szétdurran	az	agya.



Mohón	ivott	néhány	kortyot,	majd	felnézett,	és	várta	a	további	utasításokat.
Wolfe	gyengéden	elmosolyodott,	és	 lehajolt.	Nem	szólt,	csak	beletúrt	a	 lány
kócos	 gesztenyebarna	 hajába,	 hogy	 egyenként	 kihúzkodja	 a	 tűket,	 azután
masszírozni	kezdte	a	fejbőrét,	s	közben	ujjaival	addig	fésülgette	a	haját,	amíg
ki	 nem	 bogozott	minden	 csomót.	 Gen	 elnézte	 jól	 ismert	 vonásait:	 markáns,
szögletes	 állát,	 a	 sóhajnyi	 bajuszkát,	 meg	 azt	 a	 dögös	 kis	 kecskeszakállat.
Metsző	kék	szemét,	amely	úgy	perzselt,	mint	a	lézer,	és	gond	nélkül	áthatolt	az
üres	locsogás	és	társasági	kellem	rétegein.	Azelőtt	borotválta	a	fejét,	de	már
visszanőtt	 a	 haja,	 így	 a	 sötét	 tincsek	 némiképp	 lágyítottak	 kemény	 vonású
arcán.	A	tintakígyó	úgy	kúszott	fel	a	nyakán,	mintha	meg	akarná	fojtani.	Gent
mindig	 is	 lenyűgözte	 ez	 a	 tetoválás.	 Az	 egyszerű	 fekete	 vonalakkal	 felvitt
impozáns	 hüllő	 a	mellkasán	 kezdődött,	 felsiklott	 a	 karján	 és	 a	 vállán,	 hogy
csak	közvetlenül	az	állánál	érjen	véget,	mintha	szüntelenül	a	fülébe	suttogna.
Wolfe	 imádott	 kondizni,	 így	 egész	 teste	 dagadozott	 az	 izmoktól,	 kockás
hasától	 egészen	 az	 öles	 bicepszéig.	 A	 lány	 tekintete	 lesiklott	 a	 csuklójára,
ahol	 a	 feltűrt	 ingujj	 alól	 két	 egyforma	bőr	 karkötő	kandikált	 ki.	Még	 sosem
látta	 a	 barátját	 ezek	 nélkül.	 Az	 alsóneműreklámok	 híressé	 tették	 a
divatkelléket	–	sok	fiatal	férfi	követte	a	példáját,	és	hordott	ilyet.
Fura,	 de	 az	 első	 pillanatban	 eldőlt,	 hogy	 csak	 barátok	 lesznek.	 Őszinte

beszélgetésük	 már	 akkor	 előrevetítette	 a	 jövőt,	 amiben	 nem	 játszhatott
szerepet	 holmi	 fülledt	 erotika	 és	 szexuális	 kisugárzás.	 Wolfe	 a	 legjobb
ellenkező	nemű	barátja	 lett,	 aki	mindennél	 többet	 jelentett	 a	 számára	–	mint
Kate	férfiban.
Wolfe	most	a	háta	mögé	nyúlt,	hogy	kioldja	a	gyöngygombok	sorát,	majd	a

szatyrokra	mutatott.
–	Vedd	ezt	fel.
A	szatyrokból	farmer	rövidnadrág,	póló	és	papucs	került	elő.
–	A	narancssárga	szörnyen	áll.
Wolfe	ajka	megrebbent.
–	Ez	volt	akciós.	A	többi	túl	nagy	lett	volna.
–	Bocs.	Mindig	ilyen	hisztis	vagyok,	amikor	megszököm	az	oltár	elől.
Átmászott	 hátra,	 hogy	 lerángassa	magáról	 a	 ruhát.	Az	édes	 levegő	 tisztán

áradt	 szét	 a	 tüdejében,	 amint	 végre	 lekerült	 róla.	 Gyors	 egymásutánban	 a



harisnyatartó	és	a	harisnya	is	követte,	majd	belebújt	a	kényelmes	göncökbe,	s
közben	 letépte	 róluk	 az	 árcetlit.	A	 szatyorban	kis	 csomag	hajgumit	 is	 talált;
sietve	összefogta	rakoncátlan	fürtjeit.	Azután	kiszállt.
Wolfe	helyeslően	bólintott.
–	Oké.	Hoztam	kis	rágcsát	is	az	útra,	úgyhogy	felőlem	jöhet	a	mehet.
Belenézett	 a	 másik	 szatyorba,	 a	 menyasszonyszöktetés	 egyéb	 kellékeire.

Csokik,	chipsek,	néhány	szál	szárított	kolbász.
–	Az	ott	kókuszos	pufi?	Nem	is	tudtam,	hogy	még	gyártják…
–	Én	se.	Mázlis	napunk	van.
–	Hová	megyünk?
–	 Néhány	 napig	 meghúzzuk	 magunkat	 a	 Sawyer-nyaralóban.	 Csak	 amíg

elcsitulnak	a	dolgok,	és	összeszeded	a	gondolataidat.
A	páni	rémület	új	életre	kelt	Genben.
–	Fel	kell	hívnom	a	családomat.
–	Már	megvolt.	Írtam	SMS-t	Alexának	és	Kate-nek.	Rájuk	gondoltál,	igaz?
Gen	tehetetlenül	átkarolta	magát,	miközben	előre-hátra	billegett	a	sarkán.
–	Igen.	Mit	írtál	nekik?
–	Hogy	sajnálod,	amiért	elszöktél,	de	nem	mehettél	hozzá	Davidhez.	Össze

kell	 szedned	magad,	 és	majd	 keresed	 őket.	 Jól	 vagy,	 csak	 kicsit	 hagyjanak
békén.
–	Mi	lesz	a	fogadással?	Hová	megy	most	mindenki?	És	a	riporterek?
Wolfe	határozott,	tekintélyt	parancsoló	hangon	felelt.
–	Alexa	és	Kate	tudja,	mit	kell	tenni.	Ők	majd	elrendeznek	mindent.	Neked

most	csak	annyi	a	dolgod,	hogy	rám	bízod	magad.
A	megkönnyebbüléstől	ellazultak	Gen	izmai.	Igen.	Wolfe	majd	gondoskodik

róla,	 legalábbis	 egy	 ideig.	 Száműzetésbe	 vonul,	 átrágja	 magát	 a	 dolgokon,
azután	helyrehozza	az	egészet	–	majd,	valamikor.
–	Köszönöm.
–	Semmi	gond.	Menjünk.
Visszaültek	 a	 kocsiba,	 és	 elhajtottak.	 A	 Mercedes	 falta	 a	 mérföldeket,

ahogy	maguk	mögött	hagyták	a	New	York-i	Verilyt,	elérték	az	autópályát,	és
északnak	 vették	 az	 irányt.	 Bömbölt	 a	 zene,	 süvöltött	 a	 szél,	 és	 kellemesen
elmosódott	 az	 egész	 világ.	 Míg	 ő	 elmajszolt	 egy	 tábla	 csokit,	 Wolfe	 egy



chipses	zacskóból	szemezgetett,	és	a	kóláját	kortyolgatta.
Gen	 lehunyta	 a	 szemét,	 és	 igyekezett	 úgy	 tenni,	 mintha	 csak	 hétvégi

lazulásra	mennének.	Az	elmúlt	évben	David	mindig	a	torkának	ugrott,	ha	csak
találkozni	próbált	Wolfe-fal.	Ez	a	nyomás	és	a	bűntudat	túl	sok	lett	egyszerre.
A	 vőlegénye	 minden	 alkalommal	 emlékeztette	 rá,	 hogy	 ebben	 az	 őrült
rohanásban	még	 nekik	 is	 alig	 jut	 idejük	 egymásra,	 ezért	 a	 kis	 kiruccanásai
Wolfe-fal	komoly	törést	okozhatnak	a	kapcsolatukban.
Mindig	 erős	 jellemnek	 tartotta	 magát	 –	 olyan	 embernek,	 aki	 kiáll	 a

véleménye	 mellett.	 Mégis,	 amikor	 David	 bevetette	 minden	 báját	 és	 érvét,
hogy	 elérjen	 valamit,	 úgy	 érezte	magát,	 mint	 a	 déliek	 Gettysburgnél:	 máris
elvesztette	a	csatát.	Elkezdett	hát	kifogásokat	keresni.	Utált	hazudozni,	David
azonban	extra	törődéssel	és	odafigyeléssel	jutalmazta	ezért,	miközben	folyton
azt	sulykolta,	milyen	jók	lehetnének	együtt,	ha	ő	jobban	igyekezne.	Már	el	is
felejtette,	milyen	az,	amikor	nem	kell	aggódnia	amiatt,	hogy	valami	butaságot
mond,	vagy	egyszerűen	nem	elég	eszes	és	dögös.	Wolfe-fal	átadhatta	magát	a
meghitt	 hallgatásnak	 –	 nem	 kellett	 minden	 csendet	 valamilyen	 értelmes
gondolattal	kitöltenie.
A	 fák	 egyre	 sűrűsödtek,	 és	 a	 házak	 elmaradoztak,	 mire	 lefordultak	 egy

kijáratnál,	 és	 továbbmentek	 Saratoga	 Springs	 felé.	 A	 békés	 kisváros
üzleteivel,	 takaros	környezetével	 és	 sétálóutcáival	Verilyt	 idézte,	 de	még	 itt
sem	álltak	meg.	A	hangszórókból	áradó	Nine	Inch	Nails	 idegenül	hangzott	a
sűrű	 erdőben,	 ahol	 egyre	 keskenyebb	 mellékutakon	 haladtak	 tovább.
Kavicságy	 csikorgott	 a	 gumik	 alatt,	 az	 elsuhanó	 fákon	 és	 bokrokon	 a
legkülönfélébb	színű	virágok	tarkállottak.	Wolfe	élesen	elfordult	jobbra,	hogy
kövessen	 egy	 meredek	 földutat,	 és	 csigavonalban	 egyre	 magasabbra
kapaszkodott	felfelé,	majd	végül	leállította	a	motort.
–	Ez	az.
Gennek	 elakadt	 a	 lélegzete.	 A	 rusztikus	 rönkkunyhó	 olyan	 bájjal	 és

meghittséggel	 hívogatta,	 hogy	 máris	 otthonaként	 tekintett	 rá.	 A	 bokrokkal
övezett	széles	 tornácra	két	hintaszéket	állítottak,	míg	a	bejárat	 felett	csipkés
boltozat	 ívelt	 át,	 amilyet	 csak	 igazi	 művész	 tud	 kifaragni.	 Kétoldalt	 jókora
ablakok	nyíltak,	míg	a	hátsó	udvarba	macskaköves	járda	vezetett,	ami	ezután
minden	 létező	 irányba	szétsugárzott.	Egyik	ága	a	 tűzrakó	helyhez,	egy	másik



kis	kerti	lakhoz	vezetett.	Madárdal,	tücsökciripelés	és	méhzümmögés	telítette
a	levegőt,	amely	pézsmaillatúan	lüktetett	a	délutáni	melegben,	ahogy	a	föld	és
a	virágok	illata	az	orrukba	kúszott.
Igen.	Itt	jó	lesz.	Itt	végiggondolja,	és	ráncba	szedi	az	életét.
–	Gyönyörű	–	szólalt	meg	fojtott	hangon.	–	Miért	nem	adjátok	ki?
–	Szoktuk,	de	ez	a	hónap	üresen	maradt.	A	kunyhó	kellemesen	elszigetelt,

mégis	 közel	 esik	 Fish	 Creekhez.	 Sawyerék	 azt	 mondták,	 ha	 ki	 akarok
szabadulni	a	nagyvárosból,	hogy	pecázzak	egy	kicsit,	a	rendelkezésemre	áll.
–	Ki	gondolta	volna,	hogy	egy	szökevény	menyasszonynak	 fog	menedéket

adni?
Wolfe	 nem	 mosolygott.	 A	 szöktetés	 óta	 most	 először	 mintha	 aggodalom

csillant	 volna	 a	 szemében.	 Gen	 látta	 rajta,	 hogy	 olyan	 szavak	 ötlenek	 fel
benne,	amiket	nem	szívesen	hallana,	ezért	sietve	kiszállt,	mielőtt	még	megtört
volna	a	varázs.	Wolfe	néhány	pillanatig	nem	mozdult,	de	végül	követte.
A	lány	belépett	a	kunyhóba.	Aranyszínű	fények	játszottak	a	fenyőpadlón	és

az	öles	gerendákkal	alátámasztott,	égbe	szökő	mennyezeten.	Az	egyik	főfalat
öblös,	 kőből	 épült	 kandalló	 uralta,	 előtte	 borvörös	 szőnyeg.	 Ahogy
megkerülte,	felmérte	a	horgászfelszereléseket,	a	szabadban	készült	fotókat	és
a	 vidékies	 légkört.	 A	 konyha	 főzőműsorba	 kívánkozott	 rozsdamentes
acélgépeivel,	kéttálcás	mosogatójával	és	csokoládébarna	gránitpultjaival.
–	Nem	gondoltam	volna,	hogy	Sawyer	ekkora	pecás	–	jegyezte	meg.
Wolfe	kuncogott	egy	sort.
–	Hát,	nem	is	az.	Tavaly	iderángatott	minket,	hogy	megmutassa	Juliettának	a

vidéki	 élet	 szépségeit.	 Azt	 ígérte,	 fog	 egy	 mázsa	 halat,	 és	 este	 szépen
megsütjük	 őket.	 Maradjunk	 annyiban,	 hogy	 van	 az	 a	 borravaló,	 amiért	 a
pizzafutár	idáig	eljön.
Gen	elnevette	magát.
–	Hé,	végül	is	egy	milliomosról	beszélünk,	akinek	egész	szállodalánca	van.

Ő	sem	lehet	jó	mindenben.
–	 Neki	 mondd.	 Azóta	 is	 a	 horgászműsorokat	 nézi	 a	 Discoveryn,	 és

eltökélte,	hogy	jóvátesz	mindent.	Nagy	kár,	hogy	Julietta	nem	hajlandó	többé
idejönni.	Ízig-vérig	városi	lány.
Gen	emlékezett	rá,	amikor	először	találkozott	a	hazalátogató	Juliettával	és



Sawyerrel,	 akik	 amúgy	 Milánóban	 éltek.	 Wolfe	 tizenkilenc	 éves	 volt	 és
hajléktalan,	 amikor	 a	 családjukba	 fogadták.	 Ők	 testesítettek	 meg	 mindent,
amire	valaha	vágyott.	Sikeres	szálloda-	és	pékségláncot	vezettek,	tökéletesen
összeillettek,	és	őrülten	szerették	egymást.	Megvolt	bennük	minden,	amit	ő	is
remélt	David	oldalán.
Határozott	mozdulattal	félresöpörte	a	gondolatot.
–	Hálószobák	 az	 emeleten	 –	 közölte	Wolfe.	 –	 Én	 beszaladok	 a	 városba,

feltöltöm	a	készleteket,	és	szerzek	még	néhány	ruhát.
–	Meddig	maradunk	itt?
Wolfe	 a	 lányt	kémlelte.	Fura,	milyen	kemény	vonású	és	mélyen	barázdált

Wolfe	 arca.	 Ajka	 vonallá	 préselődött,	 mintha	 a	 lelke	 mélyén	 még	 mindig
elvadult	 kamasz	 volna,	 ám	Gen	 pontosan	 tudta,	mennyi	 gyengédség	 lakozik
benne.
–	Mikor	kell	újra	dolgoznod?
Gen	összerezzent,	amint	a	világ	valósága	újra	tudatosult	benne.
–	Egy	hét	múlva.	Egy	egész	hetet	kivettünk	a	nászutunkra.	–	Már	a	szótól	is

a	rosszullét	kerülgette.
–	Akkor	van	időnk	bőven.	Majd	napról	napra	élünk.	Van	valami	különleges

kívánságod?
Megrázta	a	fejét.
–	Nem,	rád	bízom.
A	szavak	mélyebb	jelentést	hordoztak.
–	Nincs	kedved	velem	jönni?
Kipréselt	magából	egy	mosolyt.
–	Szívesebben	pihennék	kicsit.	Húzós	napom	volt.	Nemsokára	úgyis	jössz.
Ahogy	 a	 férfi	 összeráncolta	 a	 homlokát,	 Gen	 kis	 híján	 elnevette	 magát

medvepapás	 arckifejezésén,	 de	 Wolfe	 végül	 csak	 bólintott,	 és	 az	 ajtó	 felé
indult.	 Genre	 nyomban	 rátört	 az	 egyedülléttől	 való	 félelem,	 még	 a	 lába	 is
megremegett.	Szánalmas.	Már	nem	is	emlékszik	az	utolsó	alkalomra,	amikor
nem	hemzsegtek	körülötte,	amikor	nem	kellett	határidőre	dolgozni.	Az	elmúlt
évben	mintha	ki	se	szállt	volna	a	mókuskerékből.	Sosem	aludt	néhány	óránál
többet,	de	még	olyankor	is	a	véget	nem	érő	feladatokról	álmodott.	Mintha	az
agya	külön	életet	élne,	már	nem	is	lenne	az	övé.	Akárcsak	a	lelke.



Végigment	 a	 folyosón,	 be	 a	 fürdőszobába.	 Felgyújtotta	 a	 villanyt.
Belenézett	a	tükörbe.
Alig	ismert	rá	a	lányra,	aki	farkasszemet	nézett	vele.	Barna	haja	egyszerű

lófarokba	fogva,	a	sminkje	elkenődött,	a	szeme	alatt	sötét	karikák.	Telt	ajak	és
magasan	 ívelt	 arccsontok.	 A	 narancssárga	 póló	 csak	 úgy	 lóg	 rajta,	 annyira
lefogyott.
Tüzetesebben	 is	 megvizsgálta	 magát.	 Máskor	 elevenen	 kéklő	 szeme

mintha…	üres	 lenne.	Hová	 tűntek	a	 szikrák?	Csak	a	 tompa	 fény	maradt.	Mi
történt	vele?	Mindig	is	céltudatos	volt,	ugyanakkor	boldog	is.	Talán	túl	nagy
felelősség	nehezedett	rá,	de	a	világ	akkor	is	óriási	és	izgalmas	helynek	tűnt,	ő
pedig	 még	 annyi	 mindent	 nem	 látott.	 Nyilván	 önzés,	 de	 hát	 a	 sebészeknek
amúgy	is	istenkomplexusuk	van.	Vágyott	rá,	hogy	segítsen,	adjon,	gyógyítson.
Vágyott	a	 tudás	és	 tapasztalás	csodájára	–	de	az	elmúlt	évben	megismerte	a
bénító	 félelmet	 is.	 A	 tudatot,	 hogy	mégsem	 elég	 jó.	 A	 világnak.	 Davidnek.
Önmagának.
Utálkozva	elfordult	a	tükörtől.

WOLFE	REPESZTETT,	hogy	minél	előbb	visszaérjen	a	kunyhóhoz.	Nem	szívesen
hagyta	 egyedül	 Gent,	 de	 megértette,	 hogy	 fel	 kell	 dolgoznia	 a	 történteket.
Szinte	 egész	 nap	 csak	menekültek,	 közben	 úgy	 tett,	mintha	 az	 egész	meg	 se
történt	volna.	Mint	aki	fél	szembenézni	az	igazsággal.
Görcsbe	 rándult	 a	 gyomra.	 A	 francba,	még	 sosem	 látta	 ilyennek	 a	 lányt.

Amikor	 kéretlenül	 rákérdezett,	 hogy	 tényleg	 hozzá	 akar-e	 menni	 Davidhez,
hamisítatlan	rettegést	olvasott	le	az	arcáról.	Mi	tett	vele	az	a	seggfej?	A	mai
nap	 nem	 nyilván	 maradhat	 következmények	 nélkül.	 Nem	 csak	 a	 családja
kedvelte	 meg	 a	 vőlegényét	 –	 Gen	 ezzel	 lépéssel	 hazavágta	 a	 karrierjét	 is,
hiszen	 David	 a	 főnöke.	 Biztos	 nem	 jókedvéből	 rúgott	 fel	 mindent	 és
haragította	magára	a	családját,	de	majd	ő	átsegíti	ezen.	Csak	az	számít,	hogy	a
lelke	 ne	 sérüljön.	 Isten	 a	 tanúja,	 ezt	 a	 leckét	 alaposan	 megtanulta,	 amikor
megjárta	a	maga	poklát.
A	 múlt	 fájdalmas	 emlékei	 próbálták	 átégetni	 tudatának	 falát,	 de	 most	 a

lányra	 kellett	 koncentrálnia,	 hogy	 neki	 mire	 van	 szüksége.	 Elvégezte	 a
feladatát:	vett	néhány	váltás	ruhát,	fehérneműt	és	bikinit,	egy	tartály	vizet,	meg



néhány	 alapvető	 élelmiszert.	 Nagy	 választék	 nem	 volt,	 de	 a	 kisváros
tökéletesen	 megfelelt	 búvóhelynek.	 A	 legtöbben	 kikapcsolódni	 jöttek	 ide,
megnézni	 a	 híres	 saratogai	 versenypályát,	 vagy	 a	 Baseballhírességek
Csarnokát	a	közeli	Cooperstownban.
Bedobta	a	 szatyrokat	a	kocsiba,	majd	a	 telefonjáért	nyúlt.	Oké,	 áll	 a	bál.

Hangüzenetek	 hosszú	 sora,	 Alexától,	 Kate-től,	 Izzytől,	 a	 mamájától.
Belegondolt,	elmondja-e	neki.	Nem,	erre	még	nem	áll	készen.	Aki	elszökik	a
saját	 esküvőjéről,	 annak	 súlyos	 következménnyel	 kell	 szembesülnie.	 Ezzel
még	ráérnek.
Végigfutott	a	különféle	üzeneteken,	majd	sietve	hírt	adott	magukról	anélkül,

hogy	 bármilyen	 részletet	 elárult	 volna.	 Alexa	 nyilván	 a	 húga	 segítségére
sietett,	és	segít	lecsillapítani	a	kedélyeket	a	családban.	Davidtől	viszont	még
nem	 jött	 semmi.	Vajon	mi	 folyt	 a	 háttérben?	 Bántotta	Gent?	Ha	 nem,	miért
rettegett	 annyira	 attól,	 hogy	 hozzámenjen?	 Tartott	 tőle,	 hogy	 előbb-utóbb
bántani	fogja?
Megnyitotta	 a	következő	üzenetet,	 és	megcsóválta	 a	 fejét.	Kate,	mint	Gen

legjobb	 barátnője,	 igazi	 anyatigrisként	 állt	 a	 dologhoz.	 El	 kellett	 fojtania	 a
nevetését,	ahogy	elolvasta	a	szavait.

Ha	nem	mondod	meg,	hol	vagytok,	szétrúgom	a	seggedet.	Én	kellek	neki.

Sietve	begépelte	a	választ:
Idő	kell	neki,	utána	seggestül	a	tiéd	vagyok.	Adj	egy
napot.	Vigyázok	rá.

A	telefon	csörögni	kezdett.	Sokáig	meredten	nézte,	de	a	legjobb	barátok	nem
adják	 fel	 egykönnyen.	 Kate	 nyilván	 megtalálta	 a	 módját,	 hogy	 bemérje	 a
telefonját,	ezért	inkább	felvette.
–	Hogy	van?	Elmegyek	érte.
Udvarias,	de	határozott	hangon	válaszolt.
–	 Még	 ne.	 Adj	 neki	 egy	 kis	 időt,	 Kate.	 Csak	 nemrég	 szökött	 el	 az

esküvőjéről,	 még	 le	 kell	 ülepednie	 a	 dolgoknak.	 Most	 azzal	 segítesz	 a
legtöbbet,	ha	levakarod	róla	a	többieket.
Durcás	hallgatás	a	vonal	túlsó	végén,	azután:



–	Mi	ez	az	egész?	Nem	is	sejtettem,	hogy	ilyesmire	készül.	Oké,	aggódtam
érte,	 és	 tudtam,	 hogy	 iszonyú	 stresszes,	 de	 ez	 annyira	 nem	 vall	 rá.
Megmondta,	miért	tette?
–	Nem,	de	kiderítem.	Nagyon	rossz	a	helyzet?
Megvető	horkanás.
–	 Nem	 is	 sejted.	 Káosz	 a	 köbön,	 nekem	 kell	 lecsillapítanom	mindenkit.

David	teljesen	maga	alatt	van,	bezárkózott	Gen	apjával	és	a	tanújával.	A	sajtó
vért	 szimatol,	 megszállta	 a	 templomot.	 A	 mamája	 szerint	 Gent	 elrabolták,
mert	magától	nem	csinált	volna	ilyet.	Egyáltalán,	hogy	a	fenébe	került	hozzád?
Wolfe	élesen	beszívta	a	levegőt.
–	Kimászott	 az	 ablakon,	 én	meg	 épp	 ott	 voltam.	 Figyelj,	Kate,	 ez	 nem	 a

szokásos	para,	ez	valami	egészen	más.	Szabályosan	retteg	a	rohadéktól.
–	Mi?	Istenem,	megütötte,	vagy	ilyesmi?
–	Nem	tudom.	Csak	néhány	napot	adj,	hogy	kiszedjem	belőle,	és	újra	talpra

állítsam.	Kérlek.
Tudta,	hogy	Kate	makacs,	kitartó,	és	úgy	szereti	Gent,	mint	a	tulajdon	húgát.

Ráadásul	ösztönösen	rá	szokott	tapintani	a	lényegre.
–	 Oké,	 de	 elvárom,	 hogy	 rendszeresen	 írj.	 Beszélek	 a	 családjával,

megmondom,	 hogy	 egy	 időre	 meghúzza	 magát,	 és	 rajta	 tartom	 a	 szemem
Daviden.	Talán	sikerül	kiderítenem,	mi	az	ördög	folyik	itt.
–	Kösz.
Bedugta	a	telefont	a	farzsebébe,	és	beült	a	kocsiba.	Valami	itt	nagyon	nem

stimmel,	 de	 ő	 kideríti,	mi	 az.	 Legalább	 néhány	 napig	Gen	 közelében	 lehet.
Sawyer	 szállodája,	 a	 Purity	 kibír	 ennyit	 nélküle.	Majd	 felhívja	 valamelyik
asszisztensét,	hogy	tartsa	helyette	a	frontot.	Már	nem	is	emlékszik,	mikor	vett
ki	utoljára	szabadnapot,	nemhogy	egy	teljes	hétvégét.	Ez	mindkettőjüknek	jót
fog	tenni.	Egy	kis	levegőváltozás	és	feltöltődés,	mielőtt	visszatérnének	a	való
világba.
Elindult	a	rönkkunyhó	felé.



négy

GENEVIEVE	 FELNÉZETT,	 AMIKOR	 az	 autó	 ráfordult	 a	 felhajtóra.	 Tompa	 köd
telepedett	 rá,	 mintha	 csak	 megragadt	 volna	 félúton	 a	 Föld	 és	 a	 magasabb
szférák	között.	Hitt	a	szférákban,	anyjának	bűntudattal	terhelt	katolikus	vallása
rá	is	átöröklődött,	ezzel	együtt	nem	bánta	ezt	a	fásultságot.	Még	mindig	jobb,
mint	a	pánikroham	és	a	rettegés.
Soha	ne	nézz	tükörbe.	Foglald	el	magad.	Ne	pörögjön	az	agyad.
A	túlélés	három	aranyszabálya.
Leszaladt	a	tornácról,	és	segített	becipelni	a	szatyrokat.
–	Minden	oké?	–	Wolfe	tetőtől	talpig	végigmérte,	mintha	abban	az	órában,

amíg	 magára	 maradt,	 centiket	 nőtt	 volna,	 messze	 meghaladva	 egy	 hobbit
léptékeit.	 A	 férfi	 gyengéden	 félretolta	 az	 útból,	 hogy	 felkapja	 az	 összes
maradék	csomagot,	így	Gennek	csak	a	kenyér	maradt.
–	Szép.	Csak	hogy	tudd,	mázsás	pácienseket	szoktam	emelgetni.
–	Akkor	ezt	még	rád	bízom.	–	A	kezébe	nyomott	egy	doboz	tojást.	–	Csak

hogy	formában	maradj.
A	 fesztelen	 viccelődés	 segített	 megnyugtatni	 Gen	 megtépázott	 idegeit.

Követte	Wolfe-ot	a	házba,	ahol	lepakoltak	a	pultra.
–	Összeüssek	valami	vacsorát?	–	kérdezte.
A	férfi	felvonta	a	szemöldökét.
–	Éhes	vagy?
Ennyi	cukor	után	és	ilyen	idegállapotban	Gen	nem	hitte,	hogy	egyetlen	falat

is	lemenne	a	torkán.
–	Nem,	de	neked	szívesen	csinálok	valamit.
Wolfe	 az	 egyik	 szatyorból	 nevetve	 kiszabadított	 két	 hatos	 csomag	 Sam

Adams	sört.
–	Mi	lenne,	ha	inkább	innánk	valamit?
Gen	ezúttal	átadta	magát	az	ösztönös	késztetésnek,	és	a	férfi	karjába	vetette

magát,	 hogy	 megölelje.	 David	 ragaszkodna	 hozzá,	 hogy	 a	 gondját	 viselje,
rossz	 szemmel	 nézné	 az	 alkoholfogyasztást,	 és	 odafigyelne	 rá,	 miket	 eszik.
Nagyon	hiányzott	már	ez	a	szabályok	nélküli	élet.	S	hiányzott	Wolfe.



Kemény	izmok	és	nyers	erő	ölelte	körül.	Feje	a	férfi	mellkasába	fúródott,	a
karok	mégis	olyan	gyengédséggel	záródtak	köré,	amitől	fura	vágyakozás	éledt
benne.	 Ilyen,	 amikor	 kincsként	 tekintenek	 valakire,	 mégsem	 akarják
birtokolni.	Eddig	miért	nem	érzékelte	a	különbséget?	A	pamut	és	a	 szappan
tiszta	illata	betöltötte	az	orrát.	Beszippantotta,	és	kiélvezte	a	ritka	pillanatot,
mielőtt	hátrébb	lépett.
–	Hé.	–	A	férfi	beletúrt	a	hajába.	–	Ha	tudtam	volna,	hogy	ilyen	jól	reagálsz

rá,	folyton	sörrel	traktálnálak.
Gen	felhorkant.
–	Máskor	talán	nem	vagyok	elég	kedves?
Wolfe	kibontotta,	és	 felé	nyújtotta	az	egyik	palackot.	A	 jéghideg	 folyadék

lecsusszant	a	lány	torkán,	hogy	melegséggé	változzon	a	gyomrában.	A	citrom
üdesége	kellemesen	bizsergette	a	nyelvét.
–	Nem	 igazán.	 Egészen	 beteges	 a	 humorérzéked.	 Élvezed,	 ha	 kínozhatsz.

Mint	amikor	összehoztál	Molly	barátnőddel.
Kuncogásveszély	 fenyegetett,	 de	 sikerült	 lepleznie	 egy	 vádló

arckifejezéssel.
–	Csak	próbáltalak	megismertetni	egy	rendes	lánnyal.
–	Manapság	már	egy	domina	is	rendes	lánynak	számít?	Korbáccsal	jött	az

első	 randira.	 Meg	 valami	 ijesztő	 szexuális	 segédeszközzel,	 amitől	 a
desszerttől	is	elment	a	kedvem.	Pedig	azt	sosem	hagyom	ki.
Beharapta	a	nyelvét,	ahogy	próbált	komoly	képet	vágni.
–	Esküszöm,	nem	tudtam,	hogy	 ilyen	szörnyű.	Csak	egy	nővér,	aki	 folyton

arról	 panaszkodik,	milyen	 nehéz	 rendes	 pasit	 találni.	 Azt	mondta,	 szereti	 a
spéci	 dolgokat.	 Nem	 tudtam,	 hogy	 ez	 nála	 láncokat	 és	 kínzószerszámokat
jelent.
Wolfe	 kifújta	 a	 levegőt,	 megragadta	 a	 sörét,	 és	 feltépett	 egy	 zacskó	 sós

perecet.
–	Alávetett	típusnak	tűnök?	Olyannak,	aki	szereti,	ha	az	ágyhoz	kötözik,	és

franciakulccsal	csavargatják	a	tökeit?	Nem	vicces,	Gen.
A	lány	ivott	még	egy	kortyot.
–	Azt	mondtad,	bírod	a	belemenős	szexet.	Csak	segíteni	próbáltam.
–	 A	 belemenős	 szex	 nem	 egyenlő	 a	 halálvággyal.	 Te	 mit	 szólnál,	 ha



beajánlanálak	egy	fickóhoz,	aki	megparancsolná,	hogy	térdelj	le,	és	szolgálj?
Az	emlék	brutális	erővel	bukkant	 felszínre.	Egy	újabb	veszekedés.	David

szóvá	 tette,	 hogy	 nem	 törődik	 az	 igényeivel,	 és	 kezd	 ellustulni	 a
hálószobában.	 Azután	 megragadta	 a	 haját.	 Térdre	 kényszerítette.	 Lehúzta	 a
cipzárját.	S	csak	várt.
Hallott	róla,	hogy	az	ilyen	játékok	felturbózzák	a	dolgokat,	mégsem	érzett

mást,	csak	undort	és	rosszullétet.	David	az	ügyességét	kritizálta,	amikor	nem
csinálta	 megfelelően.	 Próbált	 nem	 öklendezni,	 amíg	 végül	 kiharcolta	 a
dicséretét,	 és	 azt	 a	 leereszkedő	 simogatást,	 mintha	 valami	 suta	 háziállat
volna,	 akinek	 nehezére	 esik	 követni	 az	 utasításokat.	 S	 közben	 végig	 azt
hajtogatta,	 mennyire	 szereti,	 mennyire	 imádja,	 mennyire	 azt	 akarja,	 hogy
minden	tökéletes	legyen.
Elkapta	a	fejét,	és	behunyta	a	szemét,	hogy	félresöpörje	a	képet.	Ne	most.

De	ha	tényleg	ennyire	szörnyű	volt,	miért	nem	küldte	el	a	francba?	Vele	nem
stimmel	valami?
–	Gen?
Megborzongott,	de	próbált	könnyed	hangot	megütni.
–	 Bocs.	 Vagy	 ahogyan	 Dug	 mondaná	 a	 Felben:	 „Mókus”.	 Elvesztem	 a

gondolataimban.	Ez	az	új	hobbim.
A	férfi	némán	tanulmányozta	arcát,	aztán	bólintott.
–	Nekem	jobban	tetszik	a	Némó	nyomában.
–	Melyik	rész?
Wolfe	lángoló	tekintete	mélyebb	jelentést	sejtetett.
–	Csak	ússz	és	evezz.
Ellazultak	az	izmai,	ahogy	sikerült	kipréselnie	magából	egy	mosolyt.
–	Az	a	film	Lily	kedvence.
–	Az	enyém	is.	A	Bosszúállók	csak	a	második.
Elfintorodott.
–	Az	nem	lehet.	Mindig	azt	hittem,	a	gengszterfilmekre	buksz.	Sosem	tűntél

szuperhős	fazonnak.
A	széles	váll	megrándult.
–	 Nincs	 abban	 semmi	 rossz,	 ha	 a	 jó	 fiúk	 szétrúgják	 a	 rosszak	 seggét.	 –

Valami	 átsuhant	 az	 arcán,	 egy	 emlékfoszlány,	 amiről	 Gen	 szívesen



megkérdezte	 volna,	 de	 amilyen	 gyorsan	 jött,	 úgy	 el	 is	 tűnt.	 –	 Egyél	 sós
perecet,	 attól	 majd	 megnyugszik	 a	 gyomrod.	 Addig	 én	 gyorsan	 átvedlek.
Mindjárt	itt	vagyok.
Gen	 csipegetett	 egy	 kicsit,	 amíg	 a	 nappaliban	 ücsörögve	 várakozott.	 A

mennyezeti	ventilátor	halk	surrogása	megnyugtatta	az	idegeit.	Az	egyik	tömött
párnás	 kanapéra	 telepedett	 a	 sörével.	 Miután	 visszatért,	 Wolfe	 egyszerű
tengerkék	fürdőnadrágban,	pólóban	és	szandálban	telepedett	le	vele	szemközt.
A	jelenet	két	barát	szokványos	traccspartijára	emlékeztetett,	ám	ezúttal	sajnos
többről	volt	szó.	Gen	ujjai	megfeszültek	az	üveg	nyakán.
–	Beszéltél	a	családommal?
A	 férfi	 sokatmondó	 pillantást	 vetett	 rá,	 de	 a	 hangja	 nem	 árulkodott

érzelmekről.
–	 Kate-tel.	Mondtam	 neki,	 hogy	 pár	 napig	meghúzzuk	magunkat.	 Ő	majd

kézben	tartja	a	dolgokat,	amíg	készen	nem	állsz	a	visszatérésre.
–	David	már	keresett?
–	Még	nem.
A	 lány	 eltűnődött	 a	 válaszon,	 és	 az	 alsó	 ajkát	 harapdálta.	 Egész	 bensője

görcsbe	 rándult	 a	 félelemtől	 és	 zavarodottságtól,	 mintha	 hirtelen	 Óz
birodalmában	találta	volna	magát,	ahol	minden	ismeretlen	és	idegen.
–	Még	nem	kérdezted,	miért.
–	Nem	is	kell.
Gen	az	arcát	fürkészve	próbált	belátni	a	higgadt	külső	mögé.	A	férfi	nyilván

belehalt	a	kíváncsiságba,	de	akkor	se	kérdezett	volna	rá.
–	Nem	is	akarod	tudni?
Wolfe	meglepte	egy	mosollyal.
–	Nem	a	francot.	A	legjobb	barátom	vagy,	mégsem	sejtettem,	hogy	ekkora	a

baj,	 de	még	 nem	 állsz	 készen	 rá.	 Ha	majd	 beszélni	 akarsz	 róla,	 itt	 leszek.
Addig	 is	 érjük	 be	 az	 alkohollal,	 és	 foglalkozzunk	 valami	 egészen	 mással.
Gyere,	tűnjünk	el	innét.
A	férfi	megragadta	a	kezét,	hogy	talpra	rántsa.
–	De	hová?	Nem	furikázhatunk	piásan.
–	 Van	 egy	 ösvény,	 ami	 levezet	 a	 tóhoz.	 –	 Felkapta	 a	 sörüket	 és	 két

törülközőt,	 azzal	 az	 ajtó	 felé	 indult.	 A	 nap	 perzselte	 a	 bőrüket,	 de	 miután



beértek	a	fák	közé,	az	árnyak	már	megóvták	őket	a	leégéstől.	Föld	és	korhadt
fa	 dohos	 illata	 kúszott	Gen	 orrába,	miközben	 papucsban	 átmászott	 a	mohás
sziklákon,	amelyek	túloldalán	a	csapás	indult.
Csendben	 gyalogoltak.	 A	madarak	 daloltak,	 a	 fák	 föléjük	 tornyosultak,	 s

köröttük	 rovarok	 repdestek,	néha-néha	 rájuk	 telepedtek	egy	gyors	kóstolóra.
Gallyak	pattantak	el	a	lány	talpa	alatt,	miközben	fura	könnyedség	áradt	szét	a
testében.	 Hogy	 érezheti	 magát	 így,	 amikor	 néhány	 órája	 még	 készült
hozzámenni	 Davidhez?	 S	 miért	 van,	 hogy	 ez	 a	 pillanat	 sokkal
valóságosabbnak	tűnik,	mint	az	egész	elmúlt	év?	Ki	kell	derítenie.	Ez	a	válasz
a	kérdésre,	hogy	miért	menekült	el.
Még	 akkor	 is,	 ha	 az	 igazság	 e	 pillanatban	 sokkal	 veszélyesebbnek	 tűnik,

mint	a	tagadás.
–	Itt	is	van.
Latyakos	 partjával,	 korhadt	 stégjével	 és	 elvadult	 fövenyével	 a	 tó	 sokkal

inkább	tűnt	kacsaúsztatónak.	Gen	úgy	meredt	rá,	mintha	bármelyik	pillanatban
elkaphatná	egy	óriási	aligátor,	ha	csak	a	 lábujját	 is	bedugja.	Csípőre	 tette	a
kezét.
–	Meg	akarsz	ölni,	vagy	mi?	Nem	tudsz	annyit	fizetni,	hogy	belemenjek.
A	férfi	felhorkant.
–	 Gyáva	 nyúl.	 Egyszer	 rajtakaptam	 itt	 Sawyert	 és	 Juliettát,	 amint

meztelenül	lubickoltak.	Egy	teljes	hétre	megvakultam.
Gen	felnevetett.
–	Én	meg	egyszer	Nicket	 és	Alexát	kaptam	 rajta	 a	 szüleim	gardróbjában.

Nemhogy	rájuk	nem	tudtam	nézni,	de	a	vasárnapi	ebédre	se.	Totál	elment	az
étvágyam.
Wolfe	letette	a	sörét,	lerúgta	a	szandálját,	és	kilépett	az	omladozó	stégre.
–	 A	 Saratoga-tó	 úgy	 nyolc	 mérföld	 hosszú,	 de	 Fish	 Creek	 felé

elkeskenyedik.	Ez	a	karcsúbbik	vége.	Sawyer	 igazi	 félreeső	helyet	keresett.
Ez	 egy	 kis	 paradicsom,	 te	 meg	 csak	 nyafizol.	 Nem	 jobb	 ez,	 mint	 egy
agyonklórozott	medence?
–	Csak	a	magad	nevében	beszélj,	haver.
Wolfe	lehámozta	a	pólóját,	hogy	felfedje	tökéletesen	kidolgozott	izmait	és

acélkemény	hasfalát.	A	 tetoválás	 füstként	kígyózott	 rajta,	 ahogy	a	hasa	 jobb



oldalától	feltekeredett	a	karjára,	s	csak	közvetlenül	a	füle	alatt	ért	végig.	Gen
ritkán	látta	ruha	nélkül	–	hacsak	nem	valamelyik	menő	márka	reklámjában	–,
de	mérete	és	részletessége	miatt	a	tetkója	szinte	önálló	életet	élt.	A	karkötőit
is	magán	tartotta.	Tudta,	hogy	sosem	veti	 le	őket	–	soha,	de	soha.	Lefogadta
volna,	 hogy	 ezekben	 zuhanyozik	 és	 alszik	 is.	 Először	 csak	 különc	 divatnak
gondolta,	 de	 az	 évek	 során	 úgy	megszokta,	mintha	 elválaszthatatlanul	 hozzá
tartozna.	S	ezúttal	sem	firtatta	a	miértet.
Élénken	 emlékezett	 az	 első	 alkalomra,	 amikor	 egy	 családi	 ebéden

találkozott	 az	 akkor	 húszéves	 Wolfe-fal.	 Max	 és	 Michael	 –	 Alexa
legközelebbi	 barátnőinek,	 Carinának	 és	 Maggie-nek	 a	 férjei	 –	 hozták
magukkal,	hogy	bemutassák.
Tüstént	nagy	hatást	gyakorolt	rá.	Tetkójával,	borotvált	fejével,	mindenféle

piercingjével	 és	 masszív	 izmaival	 egy	 csapásra	 megváltoztatta	 a	 légkört	 –
mintha	kiszippantotta	volna	a	 levegőt	 a	 szobából.	Láthatóan	 feszengett,	 ajka
gúnyos	kis	mosolyra	görbült,	mintha	arra	készülne,	hogy	mindenkit	elküldjön	a
francba,	 mégis	 udvarias	 maradt,	 és	 addig	 pásztázta	 az	 arcokat,	 amíg	 össze
nem	akadt	a	tekintetük.
Különös	 kapcsolódást	 éreztek,	mintha	 korábbról	 ismerték	 volna	 egymást.

Azonnal	megérezték,	hogy	rokon	lélekre	találtak.
Nem	 értette,	 miért.	 Kettejük	 közül	 mindig	 Izzy	 volt	 a	 botrányhős,	 aki

kiéhezett	 szukaként	 vadászott	 a	 férfiakra.	 Apja	 nem	 is	 nézte	 jó	 szemmel	 a
dolgot,	és	készen	állt	megküzdeni	érte.	Míg	Alexa	szünet	nélkül	csacsogott,	és
próbálta	 oldani	 a	 feszültséget,	 Maggie	 –	 Alexa	 legjobb	 barátnője	 és	 az	 ő
tiszteletbeli	 nagynénje	 –	 büszkén	 ecsetelte	 Wolfe	 modellként	 elért
eredményeit.
Végül	odalépett	hozzá,	és	mosolyogva	a	kezét	nyújtotta.
–	Üdv	a	családban.	Gen	vagyok.
Wolfe	megdermedt.	Egy	végtelen	pillanatig	úgy	tűnt,	mintha	 tudomást	sem

akarna	venni	róla,	azután	csak	megmarkolta	a	kezét	meleg,	erős,	biztonságot
sugárzó	ujjaival.
–	Örvendek.
Csak	 annyit	 tudott	 róla,	 hogy	 azelőtt	 az	 utcán	 élt,	 azután	 Milánóban

Sawyerrel	és	Juliettával,	most	pedig	New	Yorkban	Maxszel	és	Carinával.	A



NYU-n	 tanult	 közgazdaságtant,	 s	 ha	már	mindketten	 ugyanarra	 az	 egyetemre
jártak,	egymás	mellé	ültették	őket.
Könnyed	 bajtársiasság	 alakult	 ki	 közöttük.	 Gen	 ösztönösen	 érezte	 a	 fiún,

hogy	 olyan	mély	 és	 sötét	 titkokat	 őriz	magában,	 amiket	 talán	 sosem	 szabad
felszínre	 hozni,	 de	 ez	 sem	 zavarta.	 Beérte	 a	 tudattal,	 hogy	 több	 van	 benne,
mint	a	legtöbb	vele	egykorú	férfiban.
Ebéd	 után	 magukra	 maradtak,	 és	 félrevonultan	 beszélgettek.	 Egy	 csomó

kérdést	 feltett	 neki,	 hogy	 jobban	megismerje,	 de	 csak	 egyszavas	 válaszokat
kapott,	 miközben	 Wolfe	 mind	 feszültebbé	 és	 távolibbá	 vált.	 Eszébe	 jutott
beszélgetésük	egy	töredéke.

–	NEM	NAGYON	SZERETSZ	magadról	beszélni,	 igaz?	–	kérdezte	kíváncsian.	A
fickó,	 akit	 az	 ikertestvére	 ínycsiklandón	 izgatónak	 nevezett,	 sokkal	 többnek
tűnt	 egy	 borotvált	 fejnél,	 egy	 egzotikus	 tetkónál,	 meg	 egypár	 karkötőnél.
Titkok	 lappangtak	 a	 lelke	 mélyén.	 Fájdalmas	 emlékek.	 Ezért	 zárkózik	 így
magába?
–	Nem.	Nem	foglalkozom	a	múlttal,	csak	a	jelennel.
A	 válasza	 egészen	 lenyűgözte.	 Valahol	 mélyen	 kapcsolódtak	 egymáshoz,

mintha	egy	elmúlt	életben	már	találkoztak	volna,	és	most	csak	folytatnák,	ahol
abbahagyták.
–	Akkor	nem	is	kérdezősködöm	többet.	Legyünk	csak	barátok.
Vágy	és	gyanakvás	keveredett	abban	a	fenséges	kék	szempárban.
–	Barátok?	Lefogadom,	hogy	egy	napon	mindenféléket	kérsz	majd	tőlem,	és

dühös	leszel,	amikor	nem	kapod	meg.	A	lányok	már	csak	ilyenek.
Elmosolyodott.	Ő	nem	olyan,	mint	a	többi	lány.
–	Kössünk	kisujjesküt.	Egyikünk	múltjáról	se	beszélünk,	amíg	nem	akarunk.

Semmi	 faggatózás.	–	Tetszett,	hogy	 tiszta	 lappal	 indulnak.	Nem	 ítélkeznek	a
korábbi	 tetteik	 vagy	 eredményeik	 alapján,	 egyszerűen	 csak	 elfogadják
egymást	olyannak,	amilyenek.
Wolfe	a	homlokát	ráncolta.
–	Kisujjeskü?
Türelmetlenül	sóhajtott	fel.
–	Tudsz	jobbat?	Az	eskü	a	lényeg.



A	fiú	óvakodva	nyúlt	a	keze	után.	Kisujjuk	egymásba	kulcsolódott.	Tiszta
energiák	áramoltak	közöttük,	amitől	kellemesen	zsongott	a	feje,	és	jó	érzések
sugároztak	szét	a	hasában.
–	Kisujjeskü	–	ismételte	Wolfe.
–	Kisujjeskü	–	mondta	utána.
Akkor	 jött	 a	 legjobb	 rész.	 Találkozásuk	 óta	 most	 először	 a	 fiú

elmosolyodott.	 Ettől	 nyomban	 túlcsordult	 a	 szíve,	 s	 már	 tudta,	 hogy	 ez	 a
mosoly	 mindig	 boldogsággal	 fogja	 eltölteni.	 Végre	 talált	 valakit,	 akinek
elmondhatta	 az	 összes	 titkát	 –	 akivel	 biztonságban	 lehetett,	 felhőtlenül
örülhetett,	és	csak	élvezhette	a	pillanatot.

IZZY	ÉVEKKEL	KÉSŐBB	 is	 az	 őrületbe	 kergette	 azzal,	 hogy	 szoktak-e	 kefélni.
Még	a	legközelebbi	barátnői	–	Kate,	Kennedy	és	Arilyn	–	is	azzal	nyaggatták,
hogy	 miért	 nem	 járnak.	 Persze	 őbenne	 is	 megfogalmazódott	 a	 kérdés,	 de
gyorsan	 átlátta	 az	 összképet.	 Wolfe-nál	 egy	 kapcsolat	 sem	 tartott	 sokáig.
Szeretett	szexelni	–	s	legalább	annyira	eldicsekedni	új	hódításaival,	amíg	már
Gen	 befogta	 a	 fülét,	 és	 azt	 sikoltozta,	 hogy	 „Túl	 sok	 infó!”	 –,	 de	 nála	 ez
kizárólag	 a	 testiségről	 szólt.	 Amint	 szóba	 került	 az	 érzelmi	 elköteleződés,
nyomban	 passzolt.	 Ő	 pedig	 tudta,	 hogy	 ami	 köztük	 van,	 sokkal	mélyebb	 és
fontosabb	egy	felületes	viszonynál.
Ahogy	most	elnézte	a	sötétkék	szörfös	gatyában,	azon	tűnődött,	miért	ilyen

természetes	a	kapcsolatuk	már	a	kezdetek	óta.	Talán	mert	hagyta,	hogy	Wolfe
önmaga	legyen,	és	nem	akaszkodott	a	nyakába	a	kérdéseivel.	El	tudta	fogadni
olyannak,	 amilyen	 lenni	 szeretett	 volna.	 Talán	 csak	 az	 kellett,	 hogy
megmutathatta	 neki	 a	 jelenkori	 énjét,	 függetlenül	 attól,	 milyen	 volt	 azelőtt.
Amikor	még	nagyon-nagyon	kemény	volt	az	élete.
Wolfe	a	maga	teljes	férfiasságában	pompázott	a	móló	végén.	Ahogy	kérdőn

felvonta	 a	 szemöldökét,	 Gen	 ismerős	 bizsergést	 érzett	 a	 hasában.	 Annyira
megszokta	 már	 az	 érzést,	 hogy	 nem	 elemezgette,	 de	 halottnak	 kellett	 volna
lennie	 ahhoz,	 hogy	 egy	 ilyen	 pompás	 férfipéldány	 láttán	 a	 testében	 ne
induljanak	 el	 bizonyos	 biokémiai	 folyamatok.	Amúgy	 is	 könnyedén	 legyűrte
az	 ilyen	késztetéseket,	ha	csak	arra	gondolt,	hogy	miattuk	elveszítheti	Wolfe
barátságát.



–	Bejössz?
–	Nem.
–	Azt	hittem,	vidéken	nőttél	fel.	Ne	már,	Gen.	Utálom,	amikor	ilyen	nyafka

vagy.
Gen	kinyújtotta	rá	a	nyelvét,	majd	ivott	egy	kortyot.	Azután	lehuppant	egy

lapos	sziklára,	hogy	kinyújtóztassa	a	lábát.
–	 A	 lányok	már	 csak	 ilyenek.	 Ki	 tudja,	 mi	 van	 abban	 a	 vízben?	 Semmi

pénzért	be	nem	mennék.
–	Most	nagyot	csalódtam	benned.
A	férfi	már	ugrani	készült,	amikor	a	Genben	lakozó	kisördög	–	hónapok	óta

tartó	kényszerszabadság	után	–	hirtelen	feléledt.
–	Hé,	nem	egy	pók	mászik	a	lábadon?
–	Mi?	–	A	férfi	esetlen	mozdulatokkal	ugrált,	és	csapkodta	a	lábszárát,	mint

valami	filmparódiában,	majd	nagy	loccsanással	beborult	a	vízbe.
Annyira	nevetett,	hogy	azt	hitte,	megreped	a	bordája	–	főként	miután	Wolfe

prüszkölve	feljött	a	felszínre.
–	 Ó,	 ez	 megfizethetetlen…	 –	 kapkodott	 levegő	 után.	 Mindig	 lenyűgözte,

hogy	 a	 férfi	 ilyen	 látványosan	 viszolyog	 a	 pókoktól.	 A	 kopasz,	 kigyúrt
rosszfiú,	 aki	 nem	 fél	 semmitől	 –	 leszámítva	 a	 nyolclábú	 szőrös	 kis
teremtményeket.	 Indiana	 Jonesra	 és	 a	 kígyókra	 emlékeztette.	 –	 Bocs,	 nem
tudtam	megállni.
A	férfi	résnyire	szűkült	szemmel	nézte.
–	Ezt	nem	úszod	meg	szárazon,	ugye	tudod?
Gen	a	szemét	törölgette.
–	Lógva	hagytam	a	vőlegényemet	az	oltár	előtt.	Ennyi	nem	elég	mára?
A	férfi	felmordult.
–	 Talán	 igen,	 talán	 nem.	 –	 Lebukott	 a	 felszín	 alá,	 és	 könnyed

karcsapásokkal	 úszott	 ide-oda,	 míg	 Gen	 kényelmesen	 hátradőlt,	 és	 minden
bűntudat	nélkül	gyönyörködött	a	látványban.	A	ruganyos	izomtömeg	fürgén	és
kecsesen	 szelte	 a	 vizet.	 Méhecske	 döngte	 körül,	 mielőtt	 zuhanórepülésben
célba	 vett	 egy	 nagy	 lila	 virágot.	 Az	 áttetszően	 kék	 égbolt	 Wolfe	 szemére
emlékeztette.	–	Milyen	a	kórház?
–	 Jó.	 –	Gen	 ivott	még	 egy	 kortyot.	Davidre	 gondolt.	Mintha	minden	 út	 a



vőlegényéhez	 vezetne.	 A	 volt	 vőlegényéhez.	 Miután	 David	 vezette	 a
sebészetet,	ő	pedig	alatta	dolgozott,	a	mai	döntéssel	a	karrierjét	is	veszélybe
sodorta.	–	Nyüzsis.
–	Egy	ideje	már	a	munkáddal	se	vagy	kibékülve,	igaz?
Félrekapta	a	tekintetét,	ahogy	felizzott	benne	a	harag.
–	Ez	nem	csak	a	munkám,	ez	az	életem.	Egyetem,	gyakorlat,	rezidensévek.

Éjszakák,	nappalok	és	hétvégék.	Egyszer	sem	 inogtam	meg,	nem	veszítettem
szem	elől	a	célt.	Azt	pedig	végképp	nem	kérdezgetem	magamtól,	hogy	tetszik-
e.	Csak	teszem	a	dolgomat.
A	férfi	olyan	kedélyesen	úszkált,	mint	akinek	más	gondja	sincs	a	világon.

Miért	ne	 tenné?	Hiszen	nem	ő	az,	aki	egyetlen	döntéssel	hazavágta	az	egész
életét.
–	Miért?
Értetlenül	pislogott.
–	Miért?	 Ez	meg	milyen	 kérdés?	Ha	 elismert	 sebész	 akarsz	 lenni,	 olyan

keményen	kell	 hajtanod,	 hogy	nem	 jut	 időd	önmagadra.	Azt	 is	 elfelejted,	 ki
vagy	valójában.
A	férfi	békésen	lebegett	a	víz	színén.
–	Ennek	semmi	értelme.	Én	bizony	lelépnék,	ha	nem	szeretnék	a	Puritynél

dolgozni.	 Csinálnék	 valami	 egészen	mást.	 Belegondoltál	 egyáltalán?	A	 célt
talán	nem	veszítetted	el	a	szemed	elől,	de	minden	mást	igen.
Gennek	 torkán	 akadt	 a	 sör,	 amit	 éppoly	keserűnek	 érzett,	mint	 a	 feltoluló

méltatlankodást.	Hogy	meri	megkérdőjelezni	az	elhivatottságát!	Azóta	sikeres
orvos	 akar	 lenni,	 hogy	 a	 játék	 babáin	 először	 gyakorolta	 az	 elsősegélyt.
Amikor	a	bátyja,	Lance	bejelentette,	hogy	az	orvosira	akar	 járni,	haragudott
rá,	amiért	ellopta	tőle	az	álmát.	Becsvágy,	munka	és	eredmény	kéz	a	kézben
jár.	Az	emberi	élet	megmentése	és	a	nagyságra	való	törekvés	igenis	méltó	cél
–	a	legjobb	barátja	mégis	úgy	kezeli,	mintha	mellékes	tényező	lenne.	Mintha
nem	jelentene	semmit.
–	Nekem	az	a	célom,	hogy	életeket	mentsek.	Neked	az,	hogy	a	vendégeid

elégedetten	távozzanak.
Utálta	magát	a	harapós	válaszért,	de	Wolfe	ugyanolyan	egykedvűen	szelte

tovább	a	habokat.



–	 Ez	 fájt.	 Pedig	 még	 saját	 nászutas	 lakosztályunk	 és	 kápolnánk	 is	 van.
Külön	menekülési	útvonallal…
–	Miért	 akarsz	mindenáron	kiborítani?	Ez	az	 életem.	Az	ember	nem	adja

fel,	csak	mert	nehézségei	vannak,	vagy	már	nem	élvezi	annyira.
–	Adtál	már	fel	olyasmit,	amit	nem	szerettél?
A	kérdés	készületlenül	érte.	Egy	kortyra	kiitta	a	maradék	sör	felét,	majd	a

biztonság	kedvéért	még	egyszer	ráhúzott.
–	 Ja,	 a	 gimnasztikát.	Nem	volt	 hozzá	koordinációs	 készségem.	A	mamám

már	az	olimpiai	 aranyról	 álmodozott,	 én	meg	egy	 teljes	órán	át	bömböltem,
amikor	egyszer	leestem	a	gerendáról.	Végül	abbahagytam.
–	Hány	órát	szenvedtél	végig?
Gen	a	homlokát	ráncolta.
–	Lássuk	csak.	A	félévet	még	végigcsináltam,	csak	azután	léptem	ki.
–	Egy	könyvet	se	hagytál	még	félbe,	ha	nem	tetszett?
Megborzongott.
–	Most	hülyülsz?	Ha	elkezdem,	be	 is	 fejezem.	Nem	is	értem,	más	hogyan

képes	aludni,	ha	sosem	tudja	meg	a	végét.
–	S	ha	rendelsz	valamit	az	étteremben,	de	nem	ízlik?	Visszaküldöd?
–	Ha	rendesen	elkészítik,	csak	nem	jön	be	az	íze?	Nem,	szépen	megeszem.

Az	én	hibám,	hogy	azt	választottam.
–	Hm,	ez	érdekes.
Vetett	 egy	 bosszús	 pillantást	 a	 férfi	 felé,	 amint	 az	 kitartó	 karcsapásokkal

elúszott	mellette.
–	Mi	az	érdekes	benne?	Hová	akarsz	kilyukadni?
–	Komolyan	veszed	a	döntéseidet.
Kihúzta	magát.
–	Még	szép.	A	döntéseknek	következményeik	vannak.	Az	is	egyfajta	kudarc,

ha	nem	vállaljuk	őket.
–	 Vagy	 egyszerűen	 csak	 el	 kell	 fogadnunk,	 hogy	 hibáztunk.	 Nem	 kell

kitartani	egy	úton,	ha	egyszer	rossz	irányba	visz.	Néha	bölcsebb	megfordulni,
és	hazamenni.
A	 szavak	 a	 mélyére	 hatoltak,	 s	 addig	 visszhangoztak	 benne,	 míg

kiszorítottak	minden	visszafojtott	bosszúságot	és	haragot.



–	Szerintem	ez	kudarc.
–	Nem.	Csak	egy	út,	ami	nem	vezet	sehová.
A	 férfi	 csendes	 eltökéltségével	 csak	még	 jobban	 felszította	 a	dühét,	 amíg

már	 szó	 szerint	 remegett.	 Amikor	 az	 apjuk	 elhagyta	 őket,	 megfogadta
magában,	hogy	mindent	jól	csinál,	sosem	okoz	csalódást.	Így	tett	–	és	az	apjuk
visszatért.	A	 csonka	 család	 újra	 egész	 lett.	A	 jó	 elnyerte	méltó	 jutalmát.	A
kitartás	kifizetődött.	Wolfe	nem	is	tudja,	miről	beszél.	Felpattant	a	szikláról,
letette	a	sörét,	és	döngő	léptekkel	kiment	a	stég	végébe.
–	Minek	 játszod	 itt	 az	 agyturkászt?	 –	 bökött	mutatóujjával	 a	 levegőbe.	 –

Pont	 olyan	 elhivatott	 vagy	 a	 munkában,	 mint	 én.	 Ugyanúgy	 rühelled	 a
kudarcot,	a	lustaságot,	a	középszerűséget.
A	férfi	nevetése	megtörte	az	erdő	csendjét.	A	nap	mostanra	kezdett	lebukni

a	dombok	mögé,	az	imbolygó	fák	hosszú	árnyakat	vetettek.
–	Ez	igaz.	Elég	dühösnek	tűnsz…
–	Dühös	is	vagyok!
A	férfi	közelebb	úszott,	és	felállt	a	vízben.
–	Mennyire	dühös?	–	csipkelődött.
–	Iszonyú	dühös	–	mordult	rá.
–	Én	is	úgy	látom.	Ideje	lehűtened	magad.
Wolfe	 nem	 hagyott	 neki	 választást,	 csak	 kecses	 mozdulattal	 kiugrott	 a

vízből,	mint	 valami	 vízi	 szörny,	megragadta,	 és	 berántotta	magával.	A	 lány
rémülten	 felsikoltott,	 ahogy	 a	 víz	 összeborult	 felette.	 Elérte	 a	 feneket,	 lába
puha	 iszapszőnyeget	 érintett,	 majd	 elrúgta	 magát,	 hogy	 újra	 a	 felszínre
bukkanjon.	Amikor	szembesült	a	férfi	önelégült	vigyorával,	csak	egyvalamire
tudott	gondolni.
A	bosszúra.
Ó,	édes	bosszú.
–	Most	büszke	vagy	magadra?	–	Mint	egy	elázott	kutya,	úgy	rázta	ki	arcából

a	haját.
–	Nem	is	kicsit.	Kezdtük	túl	komolyan	venni	a	dolgokat.
A	botrányos	kijelentés	megnevettette.	A	férfi	nem	hagyta	duzzogni,	még	egy

gajra	 ment	 esküvő	 után	 sem.	 Ösztönösen	 ráérzett,	 mikor	 merül	 bele	 az
önsajnálatba,	ami	ingoványként	szippantotta	magába,	hogy	a	végén	már	azt	se



tudja,	merre	van	a	felszín.
Taposni	kezdte	a	vizet,	hogy	a	fenn	maradjon.
–	Fúj,	tiszta	trutyi	az	alja.	Ki	tudja,	mi	minden	lehet	benne.
–	Csak	nem	félsz	néhány	haltól?
Gen	az	ajkát	biggyesztette.
–	Hát	te	a	pókoktól?	Nem	szeretném,	ha	éjszaka	rám	törnéd	az	ajtót…
A	férfi	felvonta	a	szemöldökét.	Úgy	úszta	körül,	mint	cápa	a	prédáját.
–	Vagy	nagyon	is	szeretnéd.	Tudom,	hogy	titokban	a	testem	után	epekedsz.
Felhorkant.
–	Na,	az	lenne	még	csak	romantikus.	Én,	te,	meg	a	nagy,	szőrös	pók,	amit	az

ágyadba	tettem.
A	férfi	arcáról	lehervadt	a	mosoly.
–	Ne	baszakodj	velem.
Gen	felkacagott,	és	kinyújtotta	a	nyelvét.
–	 Lefogadom,	 hogy	 mindenütt	 itt	 hemzsegnek.	 Láttál	 már	 saratogai

ugrópókot?	–	Megborzongott.	–	Apám,	 tiszta	 szőr,	és	olyan	 fürge,	hogy	nem
lehet	elkapni.
A	férfi	próbálta	egy	ideges	nevetéssel	elintézni	a	dolgot,	s	bár	a	sápadtsága

elárulta,	kezdte	élvezni	a	játékot.
–	Tudod,	mi	jár	a	pókokkal?	–	kérdezte.
–	Mi?
–	Békák.	Sok-sok	zöld	béka.	Olyanok,	mint	Breki.
Gen	undorodva	megborzongott.
–	Úgy	bánom	már,	hogy	elmondtam…	–	Attól	szédelgett,	ha	csak	maga	elé

idézte	a	képet.	–	Gonosz	és	alávaló	emberi	lény	vagy.
–	Ha	pók	lesz	az	ágyamban,	te	Brekire	ébredsz.
–	Seggfej.	Részeg	voltam,	amikor	elmondtam.	A	részegen	kiadott	infó	szent

dolog.	Most	megszegted	 a	 legfontosabb	 szabályt.	 –	Egyszer	 olyat	 álmodott,
ami	 a	mai	napig	kísértette,	 és	 elég	ostoba	volt	 ahhoz,	hogy	néhány	 sör	után
megossza	 Wolfe-fal.	 Rémálmában	 Breki,	 a	 béka	 arcát	 látta,	 csak	 a	 nyálas
mosoly	helyett	véresen	csattogó	fogakkal,	amint	piranhaként	üldözte.	Azóta	se
látott	Muppet	Show-t.
–	Szemet	szemért.	–	A	férfi	lebukott	a	víz	alá.



Gen	 elnézte	 úszás	 közben,	 csodálta	 nyers	 erejét,	 ruganyosságát,	 tökéletes
összhangban	működő	 izmait.	Nagyon	 is	 tudatában	 volt	 a	 férfi	 vonzerejének,
csak	megtanulta,	hogyan	legyen	rá	immunis.
Wolfe-nak	 sokkal	 több	 kellett	 egyéjszakás	 kalandnál	 vagy	 egy	 újabb	 futó

kapcsolatnál.	Barátra	volt	szüksége.	Mindenkinél	jobban	ismerte	őt,	ahogyan
azt	 is	 tudta,	 hogy	 a	 szex	 a	 legbiztosabb	 út	 a	 csalódáshoz	 és
bizalomvesztéshez,	 ami	 véget	 vethet	 egyik	 legfontosabb	 emberi
kapcsolatának.
Kösz,	de	nem.
Amikor	annyi	mindent	kapott	tőle.	Elvárások	helyett	elfogadást,	tiszteletet,

szeretetet.
Mennyire	más,	mint	David.
A	gondolat	felért	egy	gyomrossal,	amitől	egy	pillanatra	levegőt	se	kapott.
Rettenetes	 dolgot	 tett,	 amiért	 keservesen	 meg	 fog	 fizetni.	 Wolfe	 rosszul

tudja	 –	 a	 tévedések	 életeket	 döntenek	 romba,	 s	 aki	 nem	 vállalja	 a
következményeket,	az	cserben	hagy	mindenkit.
Nem	igaz.	Önvédelemből	tetted.	Pontosan	tudod,	miért.
A	kis	belső	hang	szégyenlősen	szólalt	meg,	mintha	sokkal	többet	is	 tudna,

és	alig	várná,	hogy	elmondja.	Épp	csak	ő	nem	akarta	hallani.
Gen	a	stéghez	úszott,	felkecmergett	rá,	és	a	söre	után	nyúlt.	Már	csak	az	a

cél	 tartotta	 életben,	 hogy	 minél	 előbb	 leigya	 magát,	 és	 elfelejtse	 ezt	 az
egészet.	Hála	legyen	Istennek,	amiért	megteremtette	a	sört.
Wolfe	felszínre	tört,	kimászott	a	vízből,	és	kézbe	vette	a	maga	sörét.	Miután

kiterítette	 a	 törülközőjét	 a	 szebb	 napokat	 is	 látott	 stégre,	 a	 hátára	 feküdt,	 a
palackot	a	hasára	állította,	s	csak	bámulta	az	eget.	Gen	nagy	sóhajjal	követte	a
példáját.	Összeért	 a	válluk,	miközben	a	 forró	 levegőn	száradtak,	 és	 látták	a
felhők	közül	kikandikáló	 első	 csillagokat.	Az	alkohol	kellemesen	 tompította
az	éleket,	és	összemosta	a	színeket.
–	Egy	Bermuda	felé	tartó	gépen	kellene	ülnöm	–	sóhajtott	fel	a	lány.
–	Mennyivel	jobb	itt.	A	rózsaszín	homokot	túlértékelik.
–	Ötemeletes	menyasszonyi	tortám	volt.	Kókusztöltelékkel	és	csokimázzal.
–	Én	meg	vettem	csokis	pufit.	Azon	is	van	kókusz.
Mosoly	játszott	a	lány	ajkán.



–	Ötszáz	 dolláros	 pongyolám	 is	 volt,	 színtiszta	 selyemből.	Maggie	 hozta
Európából.
–	Totál	őrültség.	Két	percig	 se	 lett	volna	 rajtad.	Sosem	értettem,	mi	ez	a

nagy	felhajtás	a	drága	fehérnemű	körül.
–	Mondod	te,	aki	szétkereste	magát	alsógatyamodellként.	–	Maggie	csinált

Wolfe-ból	 szupermodellt,	 aki	 óriás	 reklámtáblákon	 és	 fényes	magazinokban
feszített	 egy	 szál	 fekete	 alsóban,	 keresztbe	 tett	 karral,	 arcán	 dacos
kifejezéssel,	mint	egy	lázadó	kamasz.	Alatta	a	jelmondat:	B+!	Éld	az	Életed.
Az	 Államokban	 nem	 díjazták	 a	 burkolt	 szitokszót,	 Európában	 azonban

imádták.	Wolfe	legenda	lett,	milliomos,	a	legnagyobb	név	a	szakmában.
Aztán	 egy	 év	 múlva	 feladott	 mindent,	 üzleti	 iskolába	 járt,	 és	 átvette	 a

Purityt.	A	 nők	még	most	 is	 üldözték,	 de	 ő	 sosem	 élt	 vissza	 a	 hírnevével,	 s
amióta	megnövesztette	a	haját,	a	 tetkóját	pedig	hosszú	ujjú	póló	alá	 rejtette,
sokan	rá	se	ismertek.
–	 Egy	 darabig	 élveztem	 a	 cécót,	 de	 sosem	 vennék	 drága	 alsóneműt.	Mi

értelme,	ha	senki	se	látja?
Őszinte	nevetés	tört	fel	belőle.	Wolfe	annyira	más!	David	bezzeg	rajongott

a	 márkás	 holmikért,	 és	 folyton	 szapulta,	 amiért	 unalmas	 a	 ruhatára	 és
fehérneműje.
–	 Oké,	 de	 mi	 van	 a	 szexszel?	 A	 nászút	 másról	 se	 szól,	 csak	 a

naplementékről,	a	koktélokról,	meg	a	szexről.	Most	egy	évig	tutira	nem	fogok
kefélni.	Talán	tovább.
–	 Itt	 is	 van	 sör,	 nemsokára	 lemegy	 a	 nap,	 egy	 tóparton	 fekszünk,	 és	 ha

nagyon	erőlteted,	akár	kefélhetünk	is.
Wolfe	ezzel	kiérdemelt	egy	gyomrost,	bár	ezzel	nagyobb	fájdalmat	okozott

önmagának,	mint	neki.
–	Tényleg	megkefélnél?	Igaz	barát	vagy.
–	Miért	 ne,	 lehetnénk	 dugipajtások.	Tudod,	 barátok,	 akik	 néha	 szexelnek,

csak	hogy	még	érdekesebb	legyen.
–	Hogy	utálom	az	ilyet!	Minden	film	erről	szól,	és	mindnek	ugyanaz	a	vége.

Az	 egyik	 beleszeret	 a	másikba,	 a	 kapcsolatnak	 lőttek,	 azután	 jön	 a	 könnyes
vallomás	és	a	nyálas	vég.
–	Ezek	csak	filmek,	Gen.	Semmi	közük	a	valósághoz.



–	Sok	film	készül	igaz	történet	alapján.
Inkább	érezte,	mint	látta,	ahogy	a	férfi	a	szemét	forgatta.
–	A	háborús	filmeket	leszámítva	egy	történet	se	igaz.
Átfordult,	és	felkönyökölt,	úgy	nézett	Wolfe-ra.	A	kihívás	felszította	benne

a	küzdőszellemet.	Mindketten	imádtak	nyerni,	ezért	órákig	el	tudtak	vitatkozni
a	legkisebb	hülyeségen.
–	Marley	meg	én.
–	Jaj,	az	ég	szerelmére!	A	háborús,	állatos	és	történelmi	filmeket	vegyük	ki

a	kalapból.
–	Mit	akarsz,	hányat	mondjak?
–	Kettő	elég.
–	És	mit	kapok	érte?
–	Megvédelek	Brekitől.
–	Kac-kac.	El	 kell	mondanod	 egy	 titkot,	 amit	még	 senkivel	 sem	osztottál

meg.	Akármit.
Nem	tudta,	miért	pont	ez	bukott	ki	belőle.	A	legszívesebben	vissza	is	szívta

volna,	mégis	 hallgatott	 –	 talán	mert	 az	 egész	 élete	 darabjaira	 hullott	 szét,	 s
nem	 maradt	 semmi,	 amiben	 megkapaszkodhatott	 volna.	 Titok	 a	 titokért.
Bármi,	amitől	nem	érzi	magát	ennyire	egyedül.	Ennyire…	összetörten.
Arilyn	büszke	lenne	rá,	amiért	képes	ilyen	tudatosan	kielemezni	a	reakcióit.

Mint	 a	 Társszerzők	 párkereső	 iroda	 lélekbúvára,	 ő	 tanította	 meg	 az
ügyfeleknek,	 hogyan	mérjék	 fel	 kapcsolataikat	 és	 azokat	 a	 gátló	 tényezőket,
amelyek	elzárják	előlük	a	boldogsághoz	vezető	utat.	Nem	mintha	most	Arilyn
olyan	 büszke	 lenne	 a	 problémamegoldó	 képességére	 –	 mármint	 arra,	 hogy
ellógott	a	saját	esküvőjéről.
–	Inkább	hagyjuk,	Wolfe…
–	Benne	vagyok.
Hű,	 erre	 nem	 készült.	 Most	 viszont	 találnia	 kell	 két	 valóságon	 alapuló

filmet,	 amiben	 szerepel	 valamilyen	 romantikus	 kapcsolat.	Nem	 csoda,	 hogy
Wolfe	habozás	nélkül	belement.
–	Csak	egy	percet	adj.
A	férfi	kényelmesen	kinyújtózott,	és	elvigyorodott.
–	Tiéd	a	világ	összes	ideje.



Felgyulladt	fejében	a	villanykörte.
–	A	Titanic!	–	Sugárzott	a	büszkeségtől.
–	Bzzz!	Történelmi	film.	Nem	ér.
A	száját	is	eltátotta.
–	Jaj,	ne	már!	A	szerelmi	szálnak	semmi	köze	a	hajó	elsüllyedéséhez!
–	Elfogadtad	a	feltételeket.	Történelmi	film	kilőve.	Próbálkozz	tovább.
Magában	morogva	küldte	le	a	sör	maradékát,	majd	egy	másik	üvegért	nyúlt,

hogy	 végképp	 kiüsse	 az	 agyát.	 Ennyit	 a	 Szerelmes	 Shakespeare-ről.	 Van
egyáltalán	olyan	film,	ami	nem	történelmi?
–	Egy	csodálatos	elme!	S	ne	gyere	nekem	a	történelemmel.	Ez	ér.
A	 férfi	 egy	 ideig	 nem	 válaszolt.	 Gen	 tudta,	 hogy	 kibúvót	 keres,	 ezért

felkészült	a	késhegyig	menő	küzdelemre.
–	Oké,	megadom.	Nem	is	rossz	film.
Igen!	Már	csak	egy	kell.
–	Hoppá!	A	muzsika	hangja!
–	Bzzz!
–	Igaz	történet	és	szerelmes	sztori!
–	Hm,	 lássuk	csak.	Második	világháború,	német	megszállás,	menekülés	 a

hegyekbe	Hitler	elől.	Szerintem	ez	kimeríti	a	történelem	fogalmát.
–	Úgy	tudtam,	hogy	láttad!	Végig	hazudtál!
–	Julietta	megnézette	velem,	de	végigpoénkodtam	az	egészet.
Gen	duzzogott	egy	sort,	és	ivott	még	egy	kortyot,	miközben	ráeszmélt,	hogy

tényleg	nem	tud	több	valódi	happy	endet.	Nem	csoda.	Olyan	csak	a	mesében
létezik.
–	Feladod?
–	Azt	lesheted.
Wolfe	elnevette	magát.
–	Nyomasztó,	igaz?
Néhány	pillanattal	később	újjáéledt	Genben	a	remény.
–	Felkészültél	a	halálos	csapásra?
–	Oké,	ki	vele.
–	 Fogadom.	 –	 Kis	 győzelmi	 táncot	 járt,	 közben	 erősebbnek	 és

belevalóbbnak	 érezte	 magát,	 mint	 jó	 ideje	 bármikor.	 –	 Győztem,	 győztem,



győztem!
A	férfi	a	homlokát	ráncolta.
–	Mi	a	búbánat	az	a	Fogadom?
–	Még	 nem	 hallottál	 róla?	 Channing	 Tatum,	 bébi.	 Rachel	McAdams	 egy

balesettől	 amnéziás	 lesz,	 és	 nem	 emlékszik	 a	 saját	 férjére,	 akinek	 újra	meg
kell	őt	hódítania,	mintha	idegen	lenne.	Annyira	jó!
–	Nem	létezik,	hogy	valós	történeten	alapul.	Bzzz!
Gen	felpattant.
–	Csak	semmi	bzzz!	Nézd	meg	a	telefonodon.	Elhoztad,	ugye?
A	 férfi	 a	 törülközőért	 nyúlt,	 majd	 kézbe	 vette	 a	 telefonját,	 és	 elkezdte	 a

keresést.	Utálkozó	arcot	vágott,	amikor	végül	megtalálta	a	filmet.
–	Ennél	nagyobb	baromságot	még	nem	olvastam.	Amnézia?
Kihúzta	magát.
–	Nagyon	romantikus	és	abszolút	hihető.
–	Tatumot	annyira	túlértékelik…
–	Csak	nem	vagy	féltékeny?	–	Visszaült,	és	nagyot	kortyolt	a	söréből.	Ha

őszinte	akart	lenni,	Wolfe	simán	verte	Tatumot,	de	inkább	meghalt	volna,	mint
hogy	ezt	bevallja.	Elég	nagy	az	egója	e	nélkül	is.	Most	még	tisztaságszaga	is
van	–	csak	úgy	árad	belőle	a	fenyves,	a	víz	és	a	pamut	illata,	mélyén	a	férfias
veríték	 csípősségével,	 amitől	 minden	 lány	 szíve	 gyorsabban	 ver.	 Nagy
szerencse,	 hogy	 ő	 nem	 úgy	 tekint	 rá.	 Amúgy	 is	 inkább	 emlékezteti	 Adam
Levine-ra.	Tetkók,	rosszfiús	lázadás	és	gyönyörű	lélek	–	halálos	kombináció.
–	Nem	is	konyít	a	színészkedéshez,	azért	vetkőzik	annyit.
Gen	felnevetett.
–	Nicsak,	ki	beszél.	–	Lassan	kezdett	kettőt	 látni	belőle.	Mióta	a	 tücskök

rákezdték,	a	világ	körvonalai	egyszerre	lágyultak	el	és	kezdtek	vibrálni.	Igen,
bébi.	 Négy	 sör	 elég	 is	 a	 boldogsághoz.	 Vagy	 inkább	 öt?	 A	 lényeg,	 hogy
megnyugodott,	s	többé	már	nem	retteg.	És	ha	ő	Julia	Roberts	az	Oltári	nőből?
Ha	nemet	mondott	a	legjobb	dologra,	ami	valaha	történt	vele?	Ha	összetörte	a
vőlegénye	szívét,	amikor	leforrázva	otthagyta	az	oltárnál?
Nagy	ügy.
–	Jobban	vagy?	–	A	férfi	elnézte,	ahogy	kibontotta	a	következő	sört,	majd

visszarogyott	a	földre.	Az	égbolt	megpördült	körülötte.



–	Ja.	A	sör	nem	hazudik.
–	Nagyon	rád	fér,	csak	nem	szeretném,	ha	túlzásba	vinnéd.
Kuncogni	kezdett.
–	Emlékszel,	amikor	a	Bögrében	karaokeest	volt,	és	rá	akartak	venni,	hogy

énekeljünk?	Azután	az	 ikszedik	sör	után	belekezdtünk	az	„I	Got	You	Babe”-
be?
A	 férfi	 nevetése	 ragadósnak	 bizonyult,	 és	 úgy	 cirógatta	 a	 fülét,	 mint	 egy

lágy	érintés.
–	 Rettenetes	 volt.	 Ha	 valaki	 felteszi	 a	 YouTube-ra,	 simán	 leveri	 Psyt,	 a

hotelkarrieremnek	meg	lőttek.	Neked	se	kell	többet	műteni…
–	 David	 sose	 szerette,	 ha	 ittam.	 Azt	 mondta,	 szégyent	 hozok	 rá	 és	 a

kórházra.	Azt	mondta,	alkoholista	leszek,	mint	az	apám.
A	férfi	teste	egy	pillanatra	megfeszült,	majd	lassan	elernyedt.
–	 Mintha	 olyan	 keményen	 piálnál,	 Gen…	 Hidd	 el,	 én	 pontosan	 tudom,

milyen	egy	alkoholista.	Te	legfeljebb	lazultál	egy	kicsit,	azt	is	még	fiatalabb
korunkban.	Tudom,	 hogy	 sose	 tennél	 olyat,	 amivel	 veszélybe	 sodornád	 a	 jó
híredet	vagy	a	karrieredet.
–	 Talán,	 bár	 néha…	 –	 Elhalt	 a	 hangja.	 Még	 kimondani	 se	 merte,	 amire

gondolt,	mintha	ennyitől	is	valósággá	válna.
–	Néha	mi?
El	akarta	intézni	egy	legyintéssel,	de	ahogy	a	világ	puhán	körülzárta,	ölelő

karjai	közt	teljes	biztonságban	érezte	magát.
–	Néha	azt	kívántam,	hogy	lebukjak.	Arról	fantáziáltam,	hogy	David	szakít

velem,	 és	 kirúgnak	 az	 orvosiról.	Óriási	 botrányról	 álmodoztam,	 hogy	végre
kiszakadjak	 a	 mókuskerékből.	 –	 Az	 érzelmektől	 elszorult	 a	 torka.	 –	 Hát,
teljesült	a	vágyam.	És	utálom	magam	ezért.	–	Szabályos	rosszullét	kerülgette
a	 tudattól,	hogy	nem	volt	képes	olyan	erős	és	kitartó	 lenni,	amilyennek	hitte
magát.	David	a	lelkébe	látott,	gyengének	találta,	és	szégyellte,	hogy	nem	tudja
megtenni,	amit	kell.	Minden	áldott	nap	arra	ösztönözte,	hogy	jobb	legyen,	de
minden	 áldott	 nap	 kudarcot	 vallott	 vele,	 amíg	 végül	 gyáva	 módon
megfutamodott.
–	A	vér	szerinti	anyám	narkós	volt.
Élesen	beszívta	a	levegőt.	A	férfi	halkan	ejtette	a	szavakat,	mintha	csupán



azáltal,	 hogy	 a	 varázslatos	 éjszakára	 bízza	 őket,	 többé	 nem	 okozhatnának
fájdalmat.	Sokáig	hallgatott,	várta	a	folytatást.
–	 Bármit	 megtett,	 hogy	 hozzájusson	 az	 adagjához.	 Általában	 ez	 annyit

jelentett,	 hogy	 drogot	 vett	 kaja	 helyett,	 vagy	 egyszerűen	 csak	 lefeküdt	 a
dílerrel.	 Emlékszem,	 egyszer,	 úgy	 hétéves	 koromban,	 arra	 jöttem	 haza	 a
suliból,	hogy	a	hátsó	 szobába	kefél.	Akkorra	már	hozzászoktam	ehhez,	 csak
kerestem	 valami	 ennivalót,	 és	 a	 konyhaszekrényben	 találtam	 egy	 rég	 lejárt
Cheeriost.	Amikor	kiborítottam	a	tálba,	előkerült	a	dugicucca.	Egy	kis	fehér
zacskó,	 gumival	 átkötve.	 Teljesen	 lenyűgözött.	 Anyám	 talán	mindig	 be	 volt
lőve,	de	a	cuccát,	azt	jól	eldugta	előlem.	Pont	úgy	nézett	ki,	mint	a	porcukor,
amivel	meghintettem	volna	a	palacsintát,	ha	valaha	is	süt	nekem.
Gen	szíve	olyan	hangosan	zakatolt,	hogy	a	szavakat	is	alig	hallotta.
–	 Lenéztem	 a	 zacskóra,	 kinyitottam,	 és	 rádöbbentem,	 hogy	 semmiből	 se

állna	rászoknom.	Úgy	sokkal	boldogabb	lennék,	hozzá	is	közelebb	kerülnék	–
lehetnénk	bűntársak.	Amikor	belőtte	magát,	olyan	boldognak	tűnt,	folyton	csak
ölelgetett,	énekelt,	és	táncolt.	Mit	mondjak,	jó	lett	volna	mindig	ilyennek	látni.
Bedugtam	az	ujjamat	a	zacskóba,	belemártottam	a	porba,	azután	az	orromhoz
emeltem.	Szinte	remegtem	a	vágytól,	annyira	akartam	azt	a	kokót.	El	akartam
szállni,	ahogy	ő,	hogy	ne	kelljen	folyton	rettegnem.
A	férfi	sóhajtva	kifújta	a	levegőt.	Gen	egy	szót	sem	szólt,	csak	türelmesen

várt.
–	 Végül	 nem	 jött	 össze.	 Előbukkant	 a	 szobából,	 és	 amikor	 meglátott	 a

zacskóval,	 a	 dílere	 a	 szart	 is	 kiverte	 belőlem.	 Többé	 nem	 találtam	 meg	 a
cuccát.	Biztos	attól	félt,	hogy	ha	rászoknék,	neki	kevesebb	maradna.
Gennek	görcsbe	rándult	a	bensője.	Szégyenkezett.	Akármilyen	viharokat	élt

át,	a	szülei	mindig	kitartottak	mellette	és	egymás	mellett.	A	családja	többet	ér
mindennél.	Vajon	milyen	emberré	válik,	ha	nincs	alatta	ez	a	biztonsági	háló?
Ha	senki	se	bízna	benne	és	szeretné	feltétel	nélkül?
Tudta,	hogy	Wolfe	mélyen	megveti	a	szánalmat.	Különben	se	szolgált	rá	–

ahhoz	túlságosan	erős.	Ezért	is	kell	ügyelnie	rá,	hogy	véletlenül	se	remegjen
meg	a	hangja.
–	A	hülye	picsa.	Bocs,	Wolfe,	de	rühellem	a	mamádat.
Meglepett	nevetés	tört	fel	a	férfiból.



–	Ja,	ezzel	én	is	így	vagyok.
–	De	legalább	nem	lettél	drogos.
–	Nem	sokon	múlt,	amit	 sosem	szabad	elfelejtenem.	Az	 tuti,	hogy	nem	az

akaraterőm	mentett	meg.	Csakis	a	véletlen.
Meg	 akarta	mondani	 neki,	 hogy	 ez	 baromság,	 de	 nem	kockáztatta	 a	 vitát,

csak	hagyta,	hogy	a	szavak	elszálljanak	az	ég	felé.	Wolfe	még	nem	állt	készen,
hogy	 mélyebben	 leássanak	 a	 múltjába,	 de	 most	 először	 legalább	 elárult
valamit	magáról.	S	ha	ez	csak	egy	aprócska	mozzanat,	nem	biztos,	hogy	akarja
hallani	az	egész	történetet.
–	 Hát,	 ja.	 Azért	 én	 inkább	 valami	 mocskos	 kis	 titokban	 reménykedtem.

Mondjuk,	hogy	azt	szereted,	ha	egy	bőrnacis	csaj	elfenekel.
–	Megint	a	szexnél	tartunk?
–	Biztos	a	pia	miatt.	–	Végzett	az	ötödik	vagy	a	hatodik	sörével,	és	élvezte,

ahogy	 a	 melegség	 szétsugárzik	 az	 ereiben.	 A	 csalóka	 boldogság	 úgyis	 túl
hamar	fordul	át	depresszióba.	Akárhogy	is,	rég	nem	engedte	el	magát	ennyire.
–	David	szerint	pocsék	vagyok	az	ágyban.
A	férfi	erre	már	felé	fordult.	Metszően	kék	szeme	szinte	beléfúródott,	és	az

álla	megfeszült.
–	 David	 egy	 vadbarom,	 ezért	 hagytad	 ott.	 Hogy	 lennél	 már	 pocsék	 az

ágyban?
Gen	kuncogni	kezdett.
–	Honnét	tudod?	Sosem	próbáltad.	Talán	tényleg	pocsék	vagyok.	Túl	sokat

agyalok,	és	annyira	meg	akarok	felelni,	hogy	mesteri	szintre	fejlesztettem	az
orgazmus	színlelését.
–	Akkor	megismétlem.	A	volt	vőlegényed	egy	vadbarom,	és	ha	színlelned

kellett	mellette,	akkor	ő	pocsék	az	ágyban.	–	Düh	sistergett	a	férfi	szavaiból.
–	Teljesen	a	maga	képére	formált.	Ezt	soha	többé	ne	engedd	senkinek.
Csak	 legyintett,	 miközben	 próbált	 nem	 vihogni.	 Oké,	 tényleg	 sikerült

berúgnia.	Azelőtt	 nem	 találta	 ennyire	viccesnek,	de	most	 totál	 bénának	 tűnt,
hogy	még	az	ágyban	se	találták	egymással	a	hangot.
–	 Nem	 gáz.	 Tudod,	 nem	 vagyok	 az	 a	 vadmacskatípus.	 Inkább	 amolyan

átlagos.	Unalmas.	Semmilyen.	David	szerint	már	csókolózni	 is	olyan	velem,
mintha	minden	este	misszionárius	pózban	kéne	kefélni.	De	 tudom,	hogy	nem



akart	megbántani.	Csak	azt	akarta,	hogy	jobb	legyek.	Könyveket	is	vett,	meg
minden,	de	akkor	se	működött.
A	 férfi	 a	 fogát	 csikorgatta.	 Gent	 lenyűgözte	 az	 arcáról	 sugárzó	 féktelen

indulat	–	ahogy	minden	izma	megfeszült,	mint	egy	ugrásra	kész	szuperhősnek.
–	Kinyírom	a	faszit.
Gen	kis	híján	elnevette	magát,	amikor	rádöbbent,	hogy	nagyon	is	komolyan

gondolja.	A	homlokát	 ráncolta,	 és	 felé	 nyújtotta	 a	 kezét.	 Szerencséje	 volt	 –
nem	 egy	 szellemképet,	 hanem	 a	 gazdáját	 találta	 el,	 akiből	 lassan	 már	 nem
csak	 kettőt	 látott.	 Ujjai	 lágyan	 cirógatták	 a	 borostás	 állat.	 Basszus,	 öt	 sör
azelőtt	meg	se	kottyant	neki.	Talán	amiatt	van,	hogy	alig	evett?	Vagy	amilyen
nap	 áll	 mögötte?	 De	 miért	 húzta	 fel	 magát	Wolfe	 ennyire?	 Ja,	 mert	 szarul
csókolózik,	s	emiatt	ki	akarja	nyírni	Davidet.
–	Nem	ő	tehet	róla.	Sosem	akart	bántani,	mindig	is	mondta.	Az	egész	azért

van,	mert	nem	figyeltem	rá	eléggé.
–	Tényleg	beveszed	ezt	a	szarságot,	Gen?
–	 Nem	 lesz	 semmi	 gond.	 Majd	 beszerzek	 egy	 vibrátort	 vagy	 valamit,

esetleg	veszek	néhány	 leckét.	Kate	mamája	úgyis	 szexterapeuta.	Talán	ő	 tud
segíteni.
A	férfi	megragadta	és	erősen	megszorította	a	karját.
–	 Széttépem	 azt	 a	 rohadékot.	 Jó	 vagy	 az	 ágyban,	 érted?	 Jó	 vagy	 a

csókolózásban.	Hallod,	amit	mondok?
Határozottan	 bólintott.	 Ó,	 ez	 szuper.	 Már	 három	 arca	 van.	 Mindet	 öröm

nézni,	a	legszívesebben	egész	nap	ezt	tenné.	Mennyivel	szebb,	mint	a	gonosz
kis	Brekik.
–	Ö…	 oké.	 Jó	 haver	 vagy.	 Nem	 a	 te	 hibád.	 Honnét	 is	 tudnád,	mennyire

pocsék	vagyok	mindenben?
–	Baszd	meg.	–	A	káromkodás	sziszegve	tört	elő	a	férfi	dögös	szájából,	és

a	 forró	 lélegzet	 az	 arcába	 csapott.	 Remek.	Most	már	 azért	 is	 utálja	magát,
amiért	ennyire	kiborította.	–	Remélem,	erre	holnap	is	emlékezni	fogsz.
–	Mi?
A	 férfi	 hirtelen	 fölé	 tornyosult,	 a	 földhöz	 lapította,	 és	 a	 csípőjével

hozzápréselődött.	Hű…	A	testéből	sugárzó	hő	áthevítette	Gen	nedves	ruháit,
miközben	csupasz	lábszárai	maguktól	szétváltak,	hogy	engedelmeskedjenek	a



megadás	primitív	ösztönének.	A	férfi	 feltámaszkodott,	és	közel	hajolt	hozzá.
Mi	 a	 francot	 művel?	 Ahogy	 fenséges	 illata	 az	 orrába	 szökött,	 máris
megmarkolta	csípőjét,	hogy	ujjai	érezzék	a	ruganyosan	hullámzó	izmokat.
Újabb	 szitok	 hangzott	 el.	 A	 férfi	 haragosnak	 és	 mogorvának	 tűnt,	 ahogy

felnézett	 rá.	Már	 csak	 centikre	 lehetett	 a	 szájától.	 Gennek	 pislognia	 kellett
néhányszor,	ahogy	a	fej	lufiként	repkedni	kezdett	előtte,	de	a	teste	közben	még
többre	vágyott…	ó,	igen…	kérlek,	csak	még	egy	kicsit…
–	 Be	 fogom	 bizonyítani,	 hogy	 jó	 vagy	 csókolózásban,	 oké?	 –	 Azzal

birtokba	vette	a	lány	száját.
Gen	 felnyögött,	 szó	 szerint	 nyöszörgött,	 amint	 a	 szuperpuha	 ajak	 olyan

gyengédséggel	és	hozzáértéssel	tapadt	rá,	hogy	még	a	lábujjai	is	begörbültek.
Ó,	 ezek	 a	 piás	 látomások…	 Wolfe,	 a	 legjobb	 barátja	 és	 bizalmasa
megcsókolja,	 de	 úgy,	 hogy	 az	 nem	 lehet	 valóságos…	 ahhoz	 túlságosan
fenséges.	Nem	lehet	más,	csak	egy	sörtől	zárlatos	agy	műve.
Veszettül	pörgött	az	agya,	ahogy	próbált	értelmet	találni	az	újabb	őrületben,

míg	végül	feladta.
A	teste	kéjes	örömmel	vette	át	az	irányítást.
Ívben	megfeszült,	körmeivel	belevájt	a	férfi	hátába,	miközben	az	érzések	a

lelke	 legmélyébe	hatoltak,	hogy	onnét	 folyékony	 tűzként	áramoljanak	szét	az
ereiben.	A	 férfi	 addig	csókolta,	míg	vágytól	 rezgő	kocsonyás	zselé	nem	 lett
belőle,	azután	nyelvével	szétválasztotta	az	ajkát,	és	közé	furakodott.
Gen	kinyitotta	száját,	hogy	félúton	találkozzanak,	miközben	minden	érzékét

felkorbácsolták	az	ízek	–	a	férfi	teljes	esszenciája.	A	nyelv	a	mélyére	tolult,
cirógatta,	 és	 feltárta	 bensőjét.	 Felnyögött,	 s	 még	 többet	 akart	 belőle.
Jesszusom,	mennyire	 akarta	 őt…	 ezt	 a	 citrusos	 aromát	 és	 a	 nyers	 férfierőt,
ami	maga	alá	gyűrte.	Az	erekciója	keményen	feszült	a	combjának,	miközben
az	alsó	ajkát	harapdálta	és	szopogatta,	azután	újra	elmormolt	valami	gyönyörű
mocsokságot,	és	úgy	tette	magáévá	a	száját,	mint	egy	felpörgött	kamasz	lányt,
aki	alig	várja,	hogy	valaki	elvegye	a	szüzességét.
Mintha	megállt	volna	az	idő.	Túl	gyorsan	telt,	mégis	végtelenné	nyúlt,	amíg

minden	 más	 megszűnt	 létezni.	 Szédült,	 és	 a	 melle	 fájdalmasan	 duzzadt	 a
vágyakozástól,	 miközben	 úgy	 benedvesedett,	 hogy	 a	 testének	 préselődő
erekció	 akadálytalanul	 belécsusszanhatott	 volna.	 A	 torka	 mélyéről	 elhaló



tiltakozás	tört	fel,	ahogy	a	férfi	lassan	elhúzódott,	hogy	utoljára	kóstoljon	belé
a	nyelvével.
Értetlenül	 hunyorgott.	 Perzselő	 hőség,	 harag	 és	 vágy	 izzott	 abban	 a	 kék

szempárban.	 Úgy	 érezte	 magát,	 mint	 akit	 élve	 felfaltak,	 mint	 akit	 véresre
ostoroztak,	mint	aki	alatt	megnyílt	a	föld,	hogy	a	poklok	legmélyére	zuhanjon.
–	Hallod,	amit	mondok,	Gen?
Megszólalni	se	tudott,	csak	egy	bólintásra	telt	tőle.
–	 Fantasztikusan	 csókolsz.	 Itt	 helyben	 megdugnálak,	 és	 a	 világ

legboldogabb	 embere	 lennék.	 Aki	 tőled	 nem	 indul	 be,	 az	 élőhalott,	 David
pedig	egy	szar	alak.	Megértetted?
Nyelt	egyet.	Újra	bólintott.
–	 Helyes.	 –	 Ahogy	 a	 férfi	 lecsusszant	 róla,	 fájón	 tudatosult	 benne	 a

veszteség.	 Megnyílt	 az	 ég,	 és	 elnyeléssel	 fenyegette,	 azután	 a	 gyász	 helyét
átvette	 a	 végső	 kimerültség.	 Felpörögve,	 elgyötörten,	 csúcsra	 járó
érzelmekkel	 ragadta	meg	a	kezét,	hogy	ne	veszítse	el	vele	a	kapcsolatot,	 és
csak	 azután	 feküdt	 vissza	 a	 stégre,	 hogy	 egymásba	 szőtték	 ujjaikat.	 Lassan
kezdett	 újra	 elernyedni,	 miközben	 a	 férfi	 jelenléte	 végtelen	 megnyugvással
töltötte	el	–	békével,	s	még	valamivel,	amit	most	nem	akart	kielemezni.
Csak	megadta	magát,	 és	 hagyta,	 hogy	 elnyelje	 a	 sötétség,	 ám	 előtte	 még

kimondta	a	bűvös	szót.
–	Szeretlek,	Wolfe.
Belezuhant	 az	 álom	 ölelésébe.	A	 válasz	 eggyé	 vált	 a	 balzsamos	 éjszakai

levegővel	és	a	tücskök	ciripelésével.
–	Én	is	szeretlek,	bébi.



öt

ÓRIÁSI	HIBÁT	követett	el.
Azután	sem	engedte	el	a	kezét,	hogy	a	lány	elaludt.	A	szó	lassan	bekúszott	a
bőre	 alá,	 beitta	 magát	 az	 izmaiba,	 a	 vénáiba,	 a	 szívébe.	 Persze	 tudta,	 mit
jelent.	 Gen	 szereti,	 mint	 barátot	 és	 védelmezőt,	 aki	 megmentette	 élete
legnagyobb	 baklövésétől.	 Ő	 maga	 életében	 mindössze	 kétszer	 mondta	 ezt:
egyszer	Sawyernek	és	egyszer	Juliettának.
Soha	egyetlen	nőnek	sem	a	családon	kívül.
Mégis	 komolyan	 gondolta.	 Tényleg	 szerette	 Gent.	 Értékesebbnek	 tartotta

minden	más	kapcsolatánál,	 s	 csak	 remélte,	 hogy	nem	vágott	 haza	mindent	 a
buja	vággyal,	ami	még	most	is	ott	lüktetett	a	farkában.	Ez	a	szeretet	mélyebb
és	tisztább	volt	minden	másnál,	amit	eddig	megélt.	Hány	nőtől	hallotta	ezeket
a	 szavakat,	 miközben	 tudta,	 hogy	 csak	 a	 szex,	 a	 hatalom	 és	 az	 izgalom
bűvöletében	 mondják	 ki?	 Egyáltalán	 nem	 ismerték.	 Nem	 ők	 tehettek	 róla.
Csak	nagy	ritkán	nyílt	meg,	helyette	beérte	a	felszínes	megnyilvánulásokkal,	a
testi	kapcsolattal,	s	legfeljebb	néhány	vidám	pillanattal.
Mélyen	 magába	 szívta	 a	 levegőt,	 hogy	 kitisztítsa	 a	 fejét.	 Mikor	 reagált

utoljára	ilyen	ösztönösen?	Soha.	Az	ösztönnek	nincs	helye	az	üzletben,	sem	a
magánéletben.	Talán	csak	áltatja	magát	azzal,	hogy	az	ő	kezében	van	a	gyeplő,
de	eddig	bejött.	Épp	eleget	járt	a	dilidokiknál,	hogy	mindent	tudjon	a	mentális
gátakról	 és	 a	 túlélés	 érdekében	 begyakorolt	 rutinokról.	 Ki	 nem	 állhatta	 a
terápiát,	 de	 Sawyer	 kedvéért	 elment,	 nehogy	 a	 nevelőapja	 azt	 higgye,	 nem
tesz	 meg	 mindent.	 Sawyer	 megmentette	 –	 szó	 szerint	 és	 átvitt	 értelemben
egyaránt.	Olyan	 életet	 kapott	 tőle,	 amilyenre	mindig	 is	 vágyott.	Ő	 ki	 akarta
rabolni,	ám	Sawyert	mégis	jobban	érdekelte	a	sorsa,	mint	bárkit	azelőtt.
Megrázta	a	fejét,	ahogyan	a	múlt	képei	rajzani	kezdtek	a	fejében.	Már	évek

óta	 az	 utcán	 élt,	 amikor	 kipécézte	magának	 az	 olyan	 nagy	 luxusszállodákat,
mint	 a	 Waldorf.	 Nem	 esett	 nehezére	 egyenruhát	 lopni,	 és	 beilleszkedni	 a
környezetbe,	 csak	ezúttal	 rosszul	választotta	meg	a	prédát.	Sawyer	nemcsak
szupergazdag	volt,	de	 jól	 ismerte	a	dörgést,	és	nem	habozott	őt	elrángatni	a
hoteligazgató	elé.



Újraélte	 azt	 a	 zsigeri	 félelmet,	 amikor	 rádöbbent,	 hogy	 börtönbe	 fog
kerülni,	Sawyer	azonban	üzletet	ajánlott	neki.	Ha	neki	dolgozik,	nem	juttatja
sittre.	 A	 bíró	 belement.	 Előző	 éjjel,	 mielőtt	 Sawyer	 elment	 érte,	 halálra
rémítette	 a	 váratlan	 lehetőség.	 Nem	 akart	 egy	 esélyt	 csak	 azért,	 hogy
elcseszhesse.	Nem	 akart	 bízni	 senkiben,	 ezért	 sebtében	megcsináltatta	 azt	 a
tetkót,	a	lehető	legvadabbra	tupírozta	a	haját,	és	a	piercingeket	se	sajnálta.
Amikor	 Sawyer	 felvette,	 minden	 pillanatban	 várta,	 mikor	 hátrál	 ki	 az

alkuból.
Hát,	 nem	 hátrált	 ki.	 Elvitte	 Olaszországba,	 és	 esélyt	 adott	 neki,	 hogy

kitanulja	a	hotelszakmát.	Milánóban	kezdte	el	kiépíteni	luxusszálloda-láncát,
a	Purityt,	ő	pedig	mindent	megtanult	tőle,	kezdve	a	legalapabb	alapoktól.	Nem
csupán	 állást	 és	 biztonságot	 kapott,	 de	 Sawyer	 befogadta	 az	 életébe	 és	 a
szívébe	 is.	Amikor	pedig	 találkozott	Juliettával,	és	beleszeretett,	mindketten
elfogadták	őt,	és	együtt	alapítottak	új	családot.
Nem	mondott	hát	nemet,	amikor	Sawyer	arra	kérte,	hogy	járja	ki	az	üzleti

iskolát,	azután	vegye	át	a	Purity	vezetését	New	York	Cityben.	A	Conte	család
tagjai	 úgy	 gondoskodtak	 róla	 ezekben	 az	 években,	 mintha	 ők	 is	 örökbe
fogadták	 volna,	 mégsem	 hitte	 volna,	 hogy	 épp	 egy	 családi	 vacsorán	 fog
találkozni	 élete	 harmadik	 legfontosabb	 emberével.	 Gen	 kezdettől
egyenrangúként	 bánt	 vele.	 Olyannak	 fogadta	 el,	 amilyen,	 s	 nem	 törődött	 a
rovott	múltú,	 sötét	 alakkal,	 aki	 egykor	 volt.	Barátságuk	nemcsak	kitartott	 az
iskolaévek	alatt,	de	mind	szorosabbá	vált.
Ahogy	 Gen	 álmában	 felnyögött,	 gondolatai	 visszakanyarodtak	 ahhoz	 a

csókhoz.	Ő	csak	bizonyítani	akarta	az	igazát,	mielőtt	a	szart	is	kiverné	abból	a
szarházi	 vőlegényből,	 az	 események	 azonban	 magukkal	 ragadták.	 Hirtelen
elfeledkezett	mindenről,	még	arról	is,	hogy	ez	jóval	több	múló	kalandnál.	Az
ösztönei	 átvették	 felette	 az	 irányítást,	 a	 tesztoszteron	 pezsegni	 kezdett	 a
vérében,	míg	végül	már	csak	a	lány	testének	puhaságát	érezte,	s	azt	a	fenséges
illatot,	ami	mindig	megőrjítette.	Ki	más	illatozik	még	vadvirágoktól	és	Ivory
szappantól?	Egzotikus	parfümökhöz	szokott,	de	a	fülledt	csókon	is	átsugárzó
egyszerűség,	 a	 közeledésére	 adott	 őszinte	 reakció	 izgatóbban	hatott	 rá,	mint
bármilyen	 Playboy-nyuszi	 vagy	 szupermodell.	 Elakadó	 lélegzete,	 mellének
teltsége,	s	ahogy	megadta	magát,	mintha	összetartoznának…



Fogcsikorgatva	 harcolt	 az	 önuralomért.	Ez	 soha	 többé	nem	 fordulhat	 elő.
Majd	 azzal	 védekezik,	 hogy	 mindketten	 részegek	 és	 érzelmileg
kiszolgáltatottak	 voltak,	 ezért	 cselekedtek	 ösztönösen,	 hirtelen	 sugallatra.
Vagy	 inkább	 fel	 se	 hozza	 a	 dolgot.	 A	 lány	 talán	 is	 nem	 fog	 emlékezni	 rá.
Sosem	bocsátaná	meg	magának,	ha	ettől	megváltozva	a	kapcsolatuk.
Ahogy	végignyalt	 az	alsó	ajkán,	még	érezte	a	 lány	 ízét.	Behunyt	 szemmel

égette	agyába	az	emléket,	hogy	örökre	megőrizze.	Jól	 jön	majd	a	magányos,
sötét	éjszakákon,	amikor	valami	szépre	vágyik,	hogy	átsegítse	a	legkomorabb
órákon.
Miután	 újra	 szabályosan	 vette	 a	 levegőt,	 óvatosan	 kihúzta	 a	 karját,	 és

felállt.	A	lány	a	homlokát	ráncolta,	majd	arrébb	hemperedett,	mintha	álmában
is	őt	keresné.	Nem	takarította	el	maguk	után	a	sörösüvegeket	–	másnap	is	ráér
–,	csak	könnyed	mozdulattal	felkapta	a	 testét.	Gen	puhán	a	karjába	fészkelte
magát,	akár	egy	kismacska,	és	a	mellkasába	fúrta	fejét.
Összerándult	a	gyomra,	de	sikerült	bevinnie	a	 lányt	a	 rönkkunyhóba,	ahol

ágyba	 fektette,	 és	 gondosan	 betakargatta,	 majd	 ártatlan	 csókot	 nyomott	 a
homlokára.	A	sápadt	rózsaszín	ajak	szégyenlős	kis	mosolyra	rándult.
Nem	 értette,	 hogyan	 képes	 bárki	 fájdalmat	 okozni	 neki,	 de	 megfogadta

magában,	 hogy	 a	 dolog	 végére	 jár.	 Majd	 ő	 kideríti,	 mi	 történt	 valójában,
merthogy	történt	valami,	az	biztos.	Gen	talán	féltve	őrzi	a	titkait,	de	korántsem
annyira,	mint	ő.
Becsukta	 az	 ajtót,	 levetkőzött,	 és	 lefeküdt.	 Teste	 megrezzent	 a

felhalmozódott	 fölös	 energiától	 és	 a	 vágytól,	 de	 a	 nap	 eseményei	 végül
megtették	a	magukét.
Az	álom	úgy	jött	érte,	mint	egy	megbízhatatlan	és	hívatlan	barát,	aki	rosszra

csábítja.

VINCENT	SOLDANO	gyűlölte	az	anyját.
Csak	 sajnos	 ugyanúgy	 szerette	 is,	 ezért	 szinte	 bármit	 megtett	 volna
egyetlen	 mosolyáért	 vagy	 kedves	 szaváért.	 Korán	 megtanulta,	 mikor
zavarja	őt,	mikor	jobb	távol	tartania	magát	tőle.	A	fehér	por	volt	a	király,	a
mindenható	 isten.	 Porcukorszerű	 anyagával	 meg	 is	 birkózott	 volna.
Akárcsak	a	tűkkel.	Vagy	a	pofonokkal	és	a	hisztikkel.



A	férfiak	rémítették	halálra.
Csoszogva	 ért	 a	 bejárati	 ajtóhoz,	 tenyere	 máris	 izzadtan	 markolta	 a

kicsorbult	gombot.	A	házat	a	vékony	falaival,	a	beázó	tetejével	és	a	törött
kövezeten	burjánzó	gazzal	hajléknak	is	csak	jóindulattal	lehetett	nevezni.	A
két	 ablakot	 benejlonozták.	 A	 Happy	 Street	 zsákutcájában	 éltek.	 Amikor
megtanult	olvasni,	ezt	szerencsés	előjelnek	hitte,	de	hamar	megtapasztalta,
hogy	ez	is	csak	egyike	Isten	rosszízű	tréfáinak.
Belépett	 a	 házba.	 A	 szobát	 üresen	 találta.	 Mihelyt	 szétáradt	 benne	 a

megkönnyebbülés,	 felélénkült.	 Ki	 tudja,	 mennyi	 ideje	 van,	 mielőtt
betoppannak	 az	 idegenek,	 és	 ismét	 kezdődnek	 a	 zajok?	 Letette	 egyetlen
könyvét	az	összecsukható	asztalra,	majd	átkutatta	a	hűtőt	és	a	szekrényeket
valami	emészthető	után.	A	mamája	szobáját	zárva	találta.
Lepöckölte	 a	 mosogató	 szélén	 masírozó	 csótányokat,	 ivott	 egy	 pohár

vizet,	 és	 talált	 egy	 régi	 müzliszeletet,	 benne	 aszott	 csokidarabkákkal.
Lassan	 evett,	 kiélvezett	 minden	 egyes	 falatot,	 közben	 felütötte	 a
matekkönyvét.	 Sokat	 hiányzott	 az	 iskolából,	 pedig	 amikor	 eljutott	 oda,
könnyűnek	 találta	 a	 feladatokat.	 Különösen	 jól	 boldogult	 a	 számokkal	 –
csak	 ránézett	 egy	 oldalra,	 behunyta	 a	 szemét,	 és	 emlékezetből	 fel	 tudta
idézni	az	egészet.	Ahogy	vézna	lábát	lógatta,	és	magában	feljegyezte,	hogy
este	el	kell	mosogatnia,	hirtelen	meghallotta	a	padló	csikorgását.
Megdermedt.	Felnézett.
A	férfi	arcán	fura	kis	vigyor	játszott.
–	Hé,	kishaver.	Nem	is	hallottalak	bejönni.
Máris	 fojtogatta	 a	 félelem.	 Nem	 igazán	 tudta,	 miért.	 Csak	 néhány	 éve

döbbent	 rá,	 hogy	 a	 férfiak	 rosszak,	 és	 olyan	 dolgokat	 akarnak,	 amiktől
rosszul	 érzi	 magát.	 Próbált	 keménynek	 tűnni,	 de	 ez	 nem	 nagyon
sikerülhetett,	mert	a	férfi	vigyora	szélesebbé	vált,	és	közelebb	lépett	hozzá.
–	Hol	a	mama?
Az	 idegen	 hátranyalt	 haja	 koszosan	 és	 olajosan	 fénylett	 a	 befóliázott

ablakon	 át	 beszűrődő	 fakó	 napsugárban.	 Magas	 volt,	 farmert	 és	 pólót
viselt.	 Szenvtelen	 tekintetével	 leginkább	 egy	 cápára	 emlékeztetett.
Szürkének,	közönyösnek,	kíméletlennek	tűnt.
–	Leugrott	a	boltba,	de	mindjárt	itt	lesz.	Szereted	a	sulit?



Megdermedt,	de	próbált	úgy	tenni,	mintha	nem	félne.
–	Fogjuk	rá.
–	 Biztos	 okos	 fiú	 vagy,	 de	 könnyebben	 is	 kereshetsz	 ám	 pénzt.

Lefogadom,	hogy	tetszene.
Megszólaltak	a	vészcsengők.	A	tekintete	félrerebbent,	ahogy	felmérte	az

asztal	és	az	ajtó	közti	távolságot.
–	Nekem	nem	kell	a	pénz.
A	férfi	örömtelenül	elnevette	magát.
–	Elvárod,	hogy	a	mamád	gondoskodjon	rólad?	Hát	ilyen	egy	igazi	férfi?

Épp	ideje,	hogy	te	is	csinálj	valamit.	–	Megnyalta	az	ajkát,	és	még	közelebb
lépett.	–	Én	segíthetek.
Felkészült	 a	 menekülésre.	 Nem	 először	 fordult	 elő	 ilyen,	 és	 hála	 az

égnek,	 gyorsan	 tudott	 szaladni.	 Azt	 is	 tudta,	 hol	 rejtőzhet	 el.	 Odakint	 az
erdőben	elrejtett	egy	takarót	és	némi	vizet	szükség	esetére.	A	szekrényajtót
is	magára	tudta	zárni.	Nem	mindenki	vette	a	fáradságot,	hogy	betörje.
Ökölbe	szorította	kezét,	lassan	felállt,	és	megfeszítette	izmait.
Hirtelen	 kitárult	 az	 ajtó.	 A	 mamája	 lépett	 be	 botladozva,	 az	 arcán

üdvözült	mosollyal.	 Sebes	 és	 vörös	 volt	 az	 orra.	 Rövid	 piros	 szoknyát	 és
ujjatlan	 felsőt	 viselt,	 csontjai	 éles	 szögben	 kiálltak,	 ha	 csak	megmozdult.
Még	 emlékezett	 rá,	 hogy	 kiskorában	 mennyire	 szerette	 hosszú,	 sötét	 és
selymes	 haját.	 Imádta	 belefúrni	 az	 arcát,	 és	 beszippantani	 az	 illatát,	 a
mamája	 pedig	 csak	 nevetett,	 és	 az	 ő	 kis	 csillagának	 nevezte.	 Az
egyenetlenül	levágott	fürtök	most	csapzottan	keretezték	az	arcát.
–	Hé,	bébi.
Vincent	izmai	ellazultak.	Most	éppen	normálisnak	tűnt.	Egyelőre.
–	Szia,	anya.
–	Megismerkedtél	Johnnyval?
Bólintott.	A	Johnnynak	nevezett	férfi	kierőszakolt	magából	egy	mosolyt,

mielőtt	elvette	anyjától	a	szatyrot,	és	a	kis	konyhai	pulthoz	lépett.
–	Ja,	dumáltunk	kicsit,	mint	férfi	a	férfival.
–	Az	jó.	Volt	akciós	csirke,	kis	szívem.	Megsütöm	neked,	ahogy	szereted.
Vincent	felállt.
–	Kösz,	anya.	Most	megyek	tanulni.



–	Ne	menj	messzire,	mindjárt	kész.
Bevette	 magát	 a	 nagy	 szekrénybe,	 ami	 a	 szobájaként	 szolgált,	 és	 ahol

nem	először	kívánta,	bárcsak	Harry	Potter	volna,	hogy	elvarázsolja	magát
ebből	a	koszfészekből	egy	távoli,	biztonságos	helyre.	Legalább	kis	időre.
Közben	 próbált	 nem	 gondolni	 a	 férfi	 szenvtelen	 arcára,	 és	 arra	 a

dermesztő	érzésre,	hogy	legközelebb	talán	nem	lesz	ekkora	szerencséje.
Tízéves	volt.



hat

GENEVIEVE	KINYITOTTA	a	szemét.
Brr…	 Hunyorgott,	 nyögdécselt	 –	 próbált	 magához	 térni.	 Üres	 gyomra
szénhidrátot	 követelt,	 közben	 a	 világ	 úgy	pörgött	 körülötte,	mintha	 száguldó
tekegolyóból	nézné.	Mi	történt?	Hol	van	David?
Az	emléktől	 éles	 fájdalom	nyilallt	 a	 fejébe.	Nem	csak	 rémálom.	Tényleg

megtörtént.	 Faképnél	 hagyta	 vőlegényét	 az	 esküvője	 napján,	 az	 oltárnál,
százak	szeme	láttára.	Tönkretett	mindent.	Vége	az	életének.	Meg	fog	halni.
Az	érzelmek	komolyabb	ámokfutást	rendeztek	a	testében,	mint	az	influenza:

borzongások	 és	 rángások	 szaladtak	 rajta	 végig.	 Minek	 egyáltalán	 felkelni?
Jobb	meglapulni	a	takaró	alatt,	amíg	valaki	fel	nem	fedezi	rothadó	holttestét.
Akkor	 legalább	 elintéznék	 annyival,	 hogy	 sosem	 volt	 teljesen	 komplett,	 és
David	örülhet,	amiért	megmenekült	az	élethosszig	tartó	szégyentől.	Mindenki
szépen	 elfelejtené,	 kivéve	 a	 testvéreit.	 A	 szüleit.	 Meg	 talán	 a	 barátait,	 de
tényleg	ennyi.
Amikor	megcsikordult	az	ajtó,	fel	se	nézett.	Mi	értelme,	ha	úgyis	véget	vet

az	 életének,	 és	 soha	 többé	 nem	 kel	 fel	 az	 ágyból?	 Csak	 a	 feje	 ne	 sajogna
így…
–	Szívem?	Mindjárt	tizenegy.	Ideje	enni	valamit.
A	párnájába	mormolta	a	szavakat.
–	Mmmnj	emmml…
Léptek.	Szappan,	kávé	és	napsütés	friss	illata.
–	Nem	megyek,	és	azt	se	hagyom,	hogy	átaludd	a	napot.	Gyere,	kitaláltam

valamit,	de	előbb	enned	kell	valamit,	ami	nem	csokis	pufi.	Egy	gyors	zuhany
se	ártana…
–	Csak	hagyj	meghalni…
A	matraca	megereszkedett	a	súly	alatt.	Kinyitotta	a	fél	szemét.
Wolfe	komoly,	eltökélt	arccal	nézett	le	rá.	Tudta,	hogy	ő	nem	olyan,	mint	a

barátnői	 –	 nem	 fogja	 hagyni,	 hogy	 elbarikádozza	 magát	 egy	 doboz
zsebkendővel,	és	egész	nap	gajra	ment	életét	gyászolja.	A	férfiak	nem	vevők
erre.	 Ők	 a	 cselekvésben	 hisznek,	meg	 abban,	 hogy	 ilyen	 helyzetben	 csak	 a



tettek	segítenek.	Nos,	rosszul	tudják.	Az	ott	tényleg	kávé?
A	férfi	mintha	a	gondolataiban	olvasott	volna.
–	Igen,	a	te	bögréd,	meg	két	aszpirin	a	fejfájásodra.	Tudom,	hogy	totál	kész

vagy,	de	ez	az	én	hétvégém	is,	amit	nem	akarok	azzal	tölteni,	hogy	szívfacsaró
történeteket	mesélünk	a	romba	dőlt	szerelmi	életünkről.
Szipogni	kezdett.	Egy	centiméternyit	sikerült	felemelkednie	az	ágyról.
–	Mintha	lenne	szerelmi	életed…
–	Na,	látod.	Most	az	a	dolgom,	hogy	elvonjam	a	figyelmedet	még	legalább

huszonnégy	órára,	mielőtt	farkasszemet	nézünk	a	viharral.	Benne	vagy?
Valahányszor	próbálja	kitalálni,	mi	legyen,	mintha	éles	kést	mártanának	az

agyába.	Még	az	kecsegtet	 a	 legtöbb	eredménnyel,	ha	halottnak	 tetteti	magát,
holnap	 azonban	 nem	 lesz	 más	 választása,	 mint	 kapcsolatba	 lépni	 a
családjával,	 és	 összeszedegetni	 életének	 szétszóródott	 darabkáit.	 Épp	 az
okozza	a	gondot	–	sejtelme	sincs,	hogyan	csinálja.	Ha	viszont	eltölt	még	egy
napot	Wolfe-fal,	talán	megvilágosodik,	és	rájön,	mi	a	következő	lépés.
–	Örülök,	 hogy	 benne	 vagy.	Most	 ülj	 fel,	 vedd	 be	 a	 bogyóidat,	 és	 gyere

reggelizni.
Gen	belekortyolt	az	erős	főzetbe.
–	Mi	van	reggelire?	Palacsinta?	Rántotta?	Francia	pirítós?
A	férfi	a	szemét	forgatta.
–	Zabpehely,	Gen.
–	De	hát	vettél	tojást!
–	 Megfőzni	 se	 tudnám.	 Oké,	 talán	 tudnám,	 de	 nem	 vagyok	 kimondott

mesterszakács.
–	 Juliettával	 éltél,	 aki	 folyton	 házi	 tésztát,	 paradicsomszószt,	 fűszeres

kolbászt	 meg	 húsgombócot	 főz.	 Azt	 mondtad,	 ellested	 tőle	 a	 szakmai
fortélyokat.
–	Hazudtam.	Elég	gazdag	vagyok,	hogy	házhoz	hozassam	a	kaját.
Elgyötört	sóhaj	tört	fel	a	lányból.
–	 Hányszor	 kell	 még	 csalódnom	 benned?	 Esküszöm,	 ha	 még	 egyszer

bagózni	látlak,	ott	helyben	felhívom	Juliettát.
A	férfi	bosszús	pillantást	vetett	rá.
–	Szép	kis	barát	az	ilyen.	Leszoktam,	oké?	Az	csak	egy	kis	botlás	volt.



Gen	a	szájába	vette,	és	lenyelte	az	aszpirint.
–	 Nagyon	 remélem.	 Tudod,	 hány	 tüdőrákos	 esetünk	 van	 évente?	 Meg

gégerákos?	Szeretnél	nyelv	nélkül	élni,	és	egy	dobozon	keresztül	társalogni?
A	férfi	láthatóan	elsápadt.
–	Tudod,	hogy	hallani	se	bírom	az	ilyet…	úgyhogy	állj	le.
Gen	fontoskodva	kihúzta	magát.
–	Az	a	munkám,	hogy	figyelmeztessek	a	rossz	döntések	élettani	hatásaira.
–	 Oké,	 te	 irgalmas	 szamaritánus,	 találkozunk	 a	 konyhában.	 Rizspehely

legyen	vagy	zabkása?
–	Lehet	Cini	Minis?
–	Ja,	csak	ne	várass	túl	soká.	Egész	napra	megvan	a	programunk.
Amikor	 a	 férfi	 távozott,	még	morgott	 valami	 a	 bajsza	 alatt,	 de	miközben

Gen	 tovább	kortyolgatta	 a	kávéját,	 ráeszmélt,	hogy	Wolfe-fal	még	vitázni	 is
öröm.	Mintha	ezt	 is	meg	akarná	könnyíteni	a	számára.	Meghallgatja,	de	nem
tör	pálcát	felette.	Ösztönzi,	de	nem	nyomja	el.	S	ahogy	csókol…
A	gondolat	 lelombozta.	Jaj,	ne!	Az	éjjel	megcsókolta	a	legjobb	barátját	–

vagy	 inkább	 az	 őt?	 Csak	 ködösen	 emlékezett,	 a	 teste	 viszont	 nagyon	 is	 fel
tudta	idézni,	milyen	érzéseket	keltett	benne	az	a	puha	száj,	a	férfiból	sugárzó
túlfűtött	érzékiség,	no	meg	persze	a	combjának	feszülő	erekció.
Szörnyülködve	a	kezébe	temette	az	arcát.	Ez	rossz,	nagyon	rossz!	Mondott

is	 valamit?	Vagy	 szerencsésen	 elájult,	mielőtt	még	 súlyosabb	 hibát	 követett
volna	el?	Amivel	megnehezítené	a	kapcsolatukat?	Egyáltalán,	hogyan	lehetett
ekkora	ribanc,	amikor	csak	aznap	hagyta	faképnél	a	vőlegényét?
Nyílt	az	ajtó,	Wolfe	bedugta	a	fejét.
–	Amúgy	bocs	azért	a	csókért.	Biztos	szégyelled	magad,	de	ne	hagyd,	hogy

ez	hazavágja	a	napunkat,	oké?
A	szája	is	tátva	maradt.
–	Öö…	oké.	Sajnálom,	Wolfe,	de	tényleg.	Nem	is	tudom,	mit	gondoltam.	–

Egy	pillanatra	elhallgatott.	–	Azért	jó	volt?
Ahogy	 a	 férfi	 ajkán	 csibészes	 mosoly	 játszott,	 újra	 szembesült	 rosszfiús

vonzerejével.	 A	 bőr	 karkötőről	 és	 a	 tetkóról,	 a	 szemöldökpiercingről	 és	 a
metszően	kék	szemből	egyaránt	az	sugárzott,	hogy	ismer	minden	rosszaságot,
amit	csak	egy	nővel	tenni	lehet	–	és	örömét	leli	mindben.



–	 Pokolian	 jó	 volt,	 csak	 mindketten	 berúgtunk,	 és	 magunk	 alatt	 voltunk.
Nagyon	ránk	fért,	de	nem	akarom,	hogy	ez	bármit	megváltoztasson.	Különben
is	én	csókoltalak	meg,	úgyhogy	nincs	miért	szégyenkezned.
–	Öö…	oké.
–	És	Gen?
–	Igen?
A	férfi	rákacsintott.
–	 Fantasztikusan	 csókolsz.	 Ha	 nem	 lennénk	 a	 legjobb	 barik,	 ott	 helyben

levarrlak,	és	te	meg	se	próbálsz	ellenállni.
A	 szíve	 a	 torkában	 dobogott,	miközben	 hirtelen	 forróság	 sugárzott	 szét	 a

gyomrában.	Az	ajka	halvány	mosolyra	görbült.
–	Hát,	kösz.	Asszem…
A	 férfi	 nevetve	 csukta	 rá	 az	 ajtót.	A	 franc	 vigye	 el!	Külön	 tehetsége	 van

hozzá,	hogy	az	agyába	férkőzzön	a	Jedi-trükkjeivel,	mintha	mindig	érezné,	mit
kell	mondania	vagy	tennie.	Nos,	ha	el	akarja	felejteni	azt	a	csókot,	rajta	nem
fog	múlni.	Néhány	perc	alatt	sikerült	lezuhanyoznia,	majd	belebújnia	a	rövid
farmerba,	 a	 sárga	 ujjatlan	 felsőbe	 és	 a	 papucsba.	 A	 sminkkel	 örökre
leszámolt,	amikor	kimászott	azon	az	ablakon,	és	csak	lófarokba	fogta	a	haját,
majd	elindult	a	konyha	felé.
Leült	a	bárszékre,	és	lapátolni	kezdte	az	ételt.	Amikor	egy	banánszelethez

ért,	felnézett	Wolfe-ra.
–	Gyümölcs	is	van	benne?	Mégiscsak	mesterszakács	lett	belőled.
–	Ha	tudnád,	milyen	isteni	pizzát	tudok	rendelni!
–	És	mit	csinálunk	ma?
–	Hemingway	megvan?
Gen	 felvonta	 a	 szemöldökét.	Már	 el	 is	 felejtette,	milyen	 jól	 tud	 esni	 egy

kiadós	reggeli!	A	cukormentes	étrend	minden	maradék	örömétől	megfosztotta.
–	Most	hülyülsz?	Ilyen	másnaposan?	Tényleg,	te	miért	vagy	ilyen	virgonc?

Engem	teljesen	kiütött	a	pia.
A	férfi	belekortyolt	a	kávéjába,	és	a	pultra	támaszkodott.
–	Mert	elpuhultál,	asszony.	Azelőtt	tartottad	velem	a	lépést.
–	Biztos	a	sok	alkoholmentes	sör	miatt.	Nem	vagyok	edzésben.
Wolfe	elvigyorodott.	Levágott	 szárú	 farmerjában,	matrózkék	pólójában	és



bőrszandáljában	 éppolyan	 lazának	 tűnt,	 mint	 ő.	 Frissen	 mosott	 haja	 fénylő
csigákat	vetett	a	homlokán.	A	fémkarika	a	szemöldökében	vidáman	csillogott,
míg	 a	 tetovált	 kígyó	 előfurakodott	 pólója	 alól,	 hogy	 érzékien	 tekergőzzön	 a
nyakán.	 Sokszor	 belegondolt,	 miért	 éppen	 kígyót	 választott,	 de	 sosem
kérdezett	rá.
–	Most	már	elmondod,	vagy	élvezed,	hogy	kínozhatsz?
–	Te,	én	és	a	halak,	bébi.	Csak	mi	hármasban.
Pislogni	kezdett.
–	Nem	mondod	 komolyan.	Nálad	 ez	 a	 kalandtúra?	Ücsörögni	 egy	 rohadt

stégen,	és	malmozni,	amíg	egy	vígan	ficánkoló	hal	ráharap	a	horgodra,	hogy
utána	fejbe	vághasd?
–	Nem.	A	nagy	vakációmon	nem	fogunk	rohadt	stégeken	malmozni.	Sokkal

jobbat	találtam	ki.
–	Úgymint?
–	Bérelünk	egy	vízi	járművet.
Gen	felkelt,	a	mosogatóba	 tette	a	 tálját	és	a	kanalát,	azután	visszaindult	a

szobája	felé.
–	Sok	szerencsét.	Jó	éjt.
A	férfi	elkapta	a	derekát,	és	maga	felé	pördítette.
–	 Ne	 már,	 fantasztikus	 lesz.	 Szeljük	 a	 habokat,	 kifogjuk	 a	 halakat,	 és

megsütjük	őket	vacsorára.	Tudod,	eggyé	válunk	a	természettel.
–	Dehogy	sütök	halat.
–	Semmi	gond.	Akkor	majd	én.
A	lány	elnevette	magát.	Szinte	már	ezért	a	látványért	megérte.	Szinte.
–	Halálra	unom	magam	–	nyafogott.
–	Mellettem	nem.	Kapd	össze	magad,	a	botok	odakint	várnak.
Morgolódott,	 de	 tette,	 amit	mondott.	 Egyelőre	 sajnos	 nem	 rendelkezett	 a

képességgel,	hogy	önálló	döntéseket	hozzon,	ezért	a	férfira	volt	utalva.	Wolfe
felvett	 valami	 horgászládát,	 a	 botokat,	 egy	 karton	 vizet,	 meg	 némi
harapnivalót,	és	nekivágtak	az	erdőnek.
Gen	csak	vonszolta	magát,	egyszavas	válaszokat	adott,	és	próbálta	tartani	a

lépést.	A	férfi	vígan	fütyörészett,	ügyet	se	vetett	epés	megjegyzéseire,	és	nem
lassított	a	tempón,	holott	négyszer	olyan	hosszú	lábai	voltak,	mint	a	lánynak.



Miután	 jó	 húsz	 percen	 át	 caplattak	 a	 bozótosban,	 összevissza	 csipdesték	 a
szúnyogok,	 és	 hiába	 durrogott,	 már	 épp	 készült	 bejelenteni,	 hogy	 részéről
ennyi	volt,	amikor	a	férfi	megtorpant.
–	Épp	ideje!	–	kiáltott	fel	a	lány.	–	Miért	nem	kocsival	jöttünk?	Rühellek	az

erdőben	kutyagolni.	Elfáradtam.	Kaphatok	egy	kis	vizet?	Hol	van	a	hajó?
–	 Valahol	 itt.	 –	 Wolfe	 ledobta	 a	 holmijukat,	 majd	 turkálni	 kezdett	 a

bozótban,	 félrehajtogatta	 a	 fűzfavesszőket,	 amik	 fegyvernek	 is	 beillettek
volna.	 –	 Á,	 meg	 is	 van.	 –	 Néhány	 pillanatra	 elveszett	 az	 aljnövényzetben,
majd	felbukkant	egy	csónakkal.
Gen	csak	bámult.
Valami	 modernebb	 járműre	 számított,	 hifivel	 és	 friss	 levegővel.	 Valami

motoros	jachtra,	amivel	cirkálhatnak	a	tavon,	míg	ő	napozik.
Ez	az	izé	talán	el	se	bírná	őket.
A	régimódi	facsónakot	régimódi	faevezők	hajtották,	és	vészesen	nyikorgott.

Keskeny	és	imbolygó	törzsével	mintha	csak	arra	várt	volna,	hogy	levesse	őket
magáról,	bele	a	betegesen	zöld	vízbe,	amelynek	 tetején	hínárcsomók	úsztak.
Beleborzongott	a	félelembe,	hogy	ebben	kellene	küzdenie	a	túlélésért.	Na	ne!
A	férfi	bedobta	a	cuccukat	a	csónakba,	majd	felé	nyújtotta	a	kezét.
–	Nem	és	nem.
Wolfe-nak	volt	képe	türelmes,	elnéző	mosollyal	várakozni.
–	Mi	a	gond,	hercegnőm?
Gen	nem	látott	a	pipától.
–	Megháborodtál?	Hol	vannak	a	mentőmellények?	Hol	egy	hajó,	ami	nem

süllyed	 el?	Hol	 a	 fickó,	 aki	 rád	 sózta	 ezt	 a	 ladikot,	 hogy	minden	 jártasság
nélkül	kimenj	vele	a	vízre?
–	Épp	az	a	szép	az	egészben.	Mi	hajtjuk,	nem	valami	motor,	 így	azokra	a

titkos	 kis	 helyekre	 is	 eljutunk,	 ahol	 a	 halak	 élnek.	 Nincsenek	 szabályok,
nincsenek	mások.	Csak	te,	én	és	a	halak.
–	Ez	rosszabb,	mint	férjhez	menni!
–	Bízz	bennem.	Remekül	fogjuk	érezni	magunkat.	Repesel	majd	az	örömtől.
Haragosan	 nézett	 rá,	 szinte	 toporzékolt.	 A	 francba,	 van	 választása?	Nem

akar	egész	nap	a	kunyhóban	gubbasztani,	s	közben	Daviden,	a	hibáin	meg	az
elcseszett	 életén	 agyalni.	 Talán	 ez	 segít.	 Olvasta	 Hemingwayt,	 azt	 a



dögunalmas	regényt	az	öreg	halászról	meg	a	tengerről.	Látta	azt	a	régi	filmet,
Az	aranytót	a	Fondákkal.	Mikor	lett	ennyire	tervszerű	az	élete,	hogy	egyetlen
ösztönös	döntés	se	fér	bele?
Amióta	eljegyezték.
David	nem	szívesen	tér	le	a	járatlan	útról,	nehogy	kínos	helyzetbe	kerüljön.

Hasonló	 esetben	 ő	 befizetne	 egy	 horgásztúrára	 valamelyik	 kikötőben,	 teljes
ellátással,	 profi	 személyzettel	 és	 műholdas	 navigációval.	 Az	 ő	 világában
sosem	 fordulhat	 elő,	 hogy	 valaki	 minden	 terv	 nélkül	 csak	 úgy	 kievez	 a
hínárosba.
Kezdetben	 még	 elbűvölőnek	 találta.	 Tényleg	 tetszett	 neki,	 hogy	 ilyen

komolyan	veszi	 a	 dolgokat,	 hogy	mindent	 agyonszervez.	Azután	 rájött,	 hogy
már	 levegőt	 se	 kap	 mellette.	 Amikor	 próbált	 felvillantani	 előtte	 más
nézőpontokat	 is,	 a	 viszolygásával	 és	 a	 körmönfont	 büntetéseivel	 kiirtotta
belőle	a	lelkesedés	maradékát	is,	míg	végül	már	rábólintott	mindenre.
Tényleg	David	hibája?	Vagy	inkább	az	övé,	mert	nem	harcolt	az	igazáért?
Félresöpörte	a	kéretlen	gondolatokat.
–	 Oké.	 Csináljuk.	 –	 Óvatosan	 belépett	 a	 lélekvesztőbe,	 s	 miután	 lassan

leereszkedett	a	hátsó	padra,	görcsösen	megkapaszkodott	a	csónak	oldalában.
Wolfe	 ellökte	 a	 csónakot,	 és	 felvette	 helyét	 az	 evezőknél.	 Néhány	 percnyi
hamisítatlan	rettegés	után	Gen	lassan	kezdett	feloldódni,	miután	a	csónak	bírta
a	 vizet,	 és	 szemlátomást	Wolfe	 is	 értett	 a	 kormányzásához.	Oké,	még	 jól	 is
kijöhetnek	ebből.	Gyönyörű	idő	van,	dalolnak	a	madarak,	a	tavat	mintha	egy
elvarázsolt	erdő	venné	körül,	és	mások	miatt	sem	kell	aggódniuk.
–	Már	jobb?
Bólintott.
–	Ja.	Mégiscsak	tudod,	mit	csinálsz.
–	Nem	kell	hozzá	agysebésznek	lenni.	Ez	csak	evezés.
Gen	ráöltötte	a	nyelvét.
Néma	csendben	siklottak.	A	 lány	háborgó	gondolatai	 is	elcsitultak,	ahogy

átadta	 magát	 a	 pillanatnak.	 A	 felszínt	 fodrozó	 kis	 hullámok	 sokszínű	 vízi
faunáról	árulkodtak.	Leküzdötte	a	borzongását,	és	veszettül	remélte,	hogy	csak
halak	úszkálnak	alattuk,	nem	mindenféle	förtelmes	tengeri	szörnyek,	amik	csak
azt	várják,	mikor	boríthatják	fel	a	csónakjukat.



–	 Miért	 bámulsz	 úgy	 a	 vízre,	 mintha	 David	 bármelyik	 pillanatban
kiugorhatna	belőle?
–	Ne	mondj	 ilyeneket!	Basszus,	ez	a	 tó	nagyon	gáz.	Nem	hiszem	el,	hogy

este	megfürödtem	benne.
–	 Csak	 azért	 mondod,	 mert	 az	 agyonklórozott	 medencékhez	 szoktál.	 Az

embereknek	 igenis	 szükségük	 van	 bacikra.	 Attól	 csak	 egészségesebbek
lesznek.
Gen	megcsóválta	a	fejét.
–	Kösz	szépen,	dr.	Wolfe.
–	Nem	is	hangzik	rosszul…
–	Emlékszel,	amikor	apám	meghallotta,	hogy	csak	egy	néven	futsz?
Wolfe	a	szemét	forgatta.
–	Az	apád	az	első	perctől	rühellt.
Kuncogva	idézte	fel	az	emléket.
–	Azt	kérdezte:	„Csak	Wolfe,	mint	az	arisztokratáknál?”	Azt	felelted:	„Nem

egészen.”
–	 Úgy	 nézett	 rám,	 mint	 egy	 undorító	 féregre,	 amit	 le	 akar	 kaparni	 a

cipőjéről.
–	Igazából	nem	rühell,	de	úgysem	hiszed	el.	Csak	óvatos.	Izzy	folyton	úgy

néz,	mintha	 rád	 akarna	mászni,	 az	 apám	meg	 elég	 vaskalapos.	Nagy	bajban
lettünk	volna,	ha	meglát	rajtunk	bármilyen	tetkót	vagy	piercinget.
–	Nem	mintha	Izzyn	fogott	volna	a	nevelése…
–	 Az	 tuti.	 –	 Hosszú	 ideje	 fúrta	 az	 oldalát	 egy	 kérdés.	 Most,	 a	 csónak

magányában,	önkéntelenül	is	kibukott	belőle.	–	Lefeküdtél	vele?
A	 férfi	 akkorát	 rántott	 az	 egyik	 evezőn,	 hogy	 a	 csónak	 megingott.	 Gen

megkapaszkodott	az	oldalában,	amíg	újra	meg	nem	állapodtak.
–	Ez	most	komoly?	Naná,	hogy	nem!	Miért	kérdezel	ilyet?
Szétáradt	benne	a	megkönnyebbülés.	Megvonta	a	vállát.
–	Izzy	mindig	is	akarta.	Szerintem	féltékeny	a	barátságunkra,	és	keresve	se

találhatott	 volna	 jobb	módszert,	 hogy	 visszavágjon.	 Azt	mondja,	 mindig	 én
voltam	a	jó	kislány,	anyuci	és	apuci	szíve	csücske.	Mindig	is	rosszul	éreztem
magam	 amiatt,	 hogy	 elkönyvelték	 született	 bajkeverőnek.	 Naná,	 hogy
mindketten	követtük	a	nekünk	kijelölt	utat.	Én	jól	viselkedtem,	ő	meg	pokollá



tette	mindenki	életét.
Wolfe	gondosan	megválogatta	a	szavait.
–	Néhányszor	próbálkozott,	de	mindig	tudtam,	hogy	igazából	nem	én	kellek

neki.	Csak	össze	volt	zavarodva.	Azt	se	tudta,	mit	akar.
–	Én	se	nagyon.	Amikor	 rászokott	a	drogokra,	minden	a	 feje	 tetejére	állt.

Apa	nem	tudott	hatni	rá,	nevelési	kudarcnak	könyvelte	el,	és	szóba	se	áll	vele.
Izzy	 teljesen	 elszigetelődött.	 Tudod,	 akkor	 se	 hibáztatnálak,	 ha	 lefeküdtél
volna	vele.	De	tényleg.
A	 lélegzete	 is	 elakadt,	 de	 állta	 Wolfe	 pillantását.	 A	 metsző	 tekintetből

mindent	kiolvashatott.
–	 Nem	 feküdtünk	 le	 egymással.	 Sosem	 vágytam	 Izzyre,	 világos?	 –	 Gen

küszködve	 próbált	 levegőt	 venni,	 de	 sikerült	 bólintania.	 –	 Helyes.
Megjöttünk.	Most	már	fogjunk	néhány	halat.
Az	elszigetelt	kis	öböl	nem	tűnt	Saratoga	pecás	paradicsomának,	de	ez	nem

nagyon	zavarta.	Wolfe	megtanította	rá,	hogyan	tűzze	horogra	a	csalit,	hogyan
etessen	 be,	 és	 hogyan	 kezelje	 a	 botot.	 Végül	 hátradőlt,	 és	 ugrásra	 készen
várta,	mikor	 rezdül	 a	 damil.	Most,	 hogy	 idáig	 jutottak,	már	ő	 is	 fogni	 akart
valamit.	 Lehetőleg	 nagyobb	 valamit,	 mint	 Wolfe,	 hogy	 ezt	 is	 a	 képébe
dörgölhesse.
–	 Sosem	 tudom,	 mi	 jár	 a	 fejedben,	 amikor	 ilyen	 kajánul	 vigyorogsz	 –

jegyezte	meg	Wolfe.
–	 Az	 jó,	 mert	 nem	 is	 akarom,	 hogy	 tudd.	 Viszont	 kérdezhetek	 valamit?

Valami	trükköset?
–	Ki	vele.
–	Miért	van	egy	neved?
Amikor	 Wolfe	 válla	 megfeszült,	 már	 bánta,	 hogy	 rákérdezett,	 de	 amióta

elszökött	 az	 oltár	 elől,	 valamiért	 egyre	 jobban	 izgatta	 a	 múltja.	 Azt	 várta,
hogy	emlékeztetni	fogja	a	kisujjesküjükre,	de	a	férfi	ezúttal	is	meglepte.
–	Régen	egészen	más	voltam.	Szar	dolgok	történtek	velem.	Amikor	Sawyer

felkarolt,	 teljesen	össze	voltam	zavarodva.	Azt	hittem,	ha	nevet	változtatok,
másvalaki	lehetek.
–	Logikusan	hangzik,	 tiszta	 lappal	akartál	 indulni.	De	miért	Wolfe?	Miért

nem	Snake	vagy	Serpent,	ha	már	kígyós	tetkód	van?



A	férfi	ajka	torz	félmosolyra	rándult.
–	Mert	az	állati	bénán	hangzik.
Gen	vele	vigyorgott.
–	Az	tuti.
A	férfi	elcsendesedett,	és	a	horgászbotra	meredt.
–	A	Wolfe	olyan,	mint	egy	nagy	vadász	neve.	Hangsúlyozni	akartam,	hogy

mostantól	 nálam	 van	 a	 hatalom.	 Többé	 nem	 rám	 vadásznak.	 Többé	 nem
vagyok	préda.
A	 szavak	 a	 legmélyebb	 szinten	hatottak	Genre.	Úgy	 tűnt,	 a	 férfi	 a	 kezébe

adta	a	kirakójáték	egy	fontos	darabkáját,	még	ha	nem	tudta	is	pontosan,	hová
illik.	 A	 megfeszülő	 damil	 szakította	 félbe	 a	 gondolatmenetet.	 Wolfe
megragadta	a	botot,	és	elkezdte	behúzni	a	fogást,	míg	ő	lelkesen	szurkolt	neki,
mert	rá	is	átragadt	izgatottsága.
–	Húzd	erősebben,	balra,	így	elveszíted!
–	 Hallgass	 már,	 ezzel	 csak	 elijeszted	 a	 többit.	 Szerintem	 valami	 vízi

ragadozó…
A	 bot	 ívben	 meghajolt,	 amint	 a	 hal	 felbukkant.	 Vadul	 csapdosott,	 és

fröcskölte	 a	 vizet.	 Wolfe	 berángatta	 a	 csónakba,	 kiakasztotta	 a	 horgot,	 és
sugárzó	büszkeséggel	nézett	le	zsákmányára.
Gen	 meredten	 bámulta	 a	 közepes	 méretű,	 ezüstösen	 fénylő	 áldozatot.	 A

kopoltyúja	lázasan	tátogott,	és	a	szeme	egészen	kidülledt,	mert	érzékelte,	hogy
az	életének	hivatalosan	is	vége.	Lassú	és	fájdalmas	fulladásos	halál	várt	rá.
–	Megvan	a	mocsok!	Megcsíptem!	Sawyer	mintha	azt	mondta	volna,	hogy

ilyenkor	fejbe	kell	verni.	Kell	itt	lennie	valami	kalapácsnak,	ami…	hé,	Gen,
mi	a	frászt	csinálsz?	Gen!
Gen	 előrevetette	magát	 a	 csónakban,	megragadta	 a	 nyálkás-síkos	 halat,	 s

miközben	alig	bírta	kézben	tartani,	visszahajította	a	tóba.
Néhány	lágy	fodor	megtörte	a	felszínt,	azután	elsimult	a	víz,	ő	pedig	átadta

magát	 a	 megkönnyebbülésnek.	 Hála	 az	 égnek.	 Sosem	 tartotta	 magát
finnyásnak,	 de	 az	 tuti,	 hogy	 nem	 vesz	 részt	 egy	 szerencsétlen	 állat
megkínzásában	 és	 megölésében.	 Inkább	 hagyja,	 hogy	 hazaússzon	 a
családjához,	 és	 szívből	 reméli,	 hogy	 a	 jövőben	 nem	 ugrik	 be	 a	 horgászok
trükkjeinek.



Talán	jobban	hasonlít	a	nővérére,	Alexára,	mint	gondolta.
Mosolyogva	fordult	a	férfi	felé	–	és	nyomban	megkövült.
Hoppá.
–	Te	visszadobtad	a	halat,	amit	fogtam?	–	Wolfe	hangja	olyan	magaslatokba

szökött,	 hogy	 alig	 ismert	 rá.	 Mint	 aki	 tényleg	 kibukott.	 Annyira,	 hogy	 nem
képes	uralkodni	magán.
Összerezzent.
–	Bocsi,	 egyszerűen	 nem	bírtam	nézni.	Nem	akartam	bűnrészes	 lenni	 egy

gyilkosságban.
A	férfi	ádáz	indulattal	vonta	össze	a	szemöldökét.
–	 Ugye,	 csak	 hülyülsz?	 Ez	 egy	 hal!	 Eddig	 is	 ettél	 halat!	 Nem	 volt	 vele

semmi	gondod,	most	meg	hirtelen	gyilkosság	kifogni?
Gen	kihúzta	magát.
–	 Az	 bizony.	 Szét	 akartad	 verni	 a	 fejét,	 az	 pedig	 fáj.	 Inkább	 legyünk

sporthorgászok,	és	dobjuk	vissza	a	halakat.
A	 férfi	 felmordult.	 Ahogy	 közelebb	 lépett	 hozzá,	 úgy	 szorongatta	 a

horgászbot	szárát,	mintha	az	ő	nyaka	lenne.
–	A	halaknak	nem	hiszem,	hogy	fáj,	de	különben	se	tartom	jó	bulinak,	hogy

visszadobjam,	amit	kifogtam.	Szerintem	ez	egy	béna	sport.
Gen	haragos	pillantást	vetett	rá.
–	Honnét	tudod,	hogy	nem	éreznek	semmit?	Előző	életedben	hal	voltál?	Ez

nem	bénaság,	hanem	emberség.
–	Ha	még	egyszer	hozzányúlsz	a	halamhoz,	megnézheted	magad.
Már	 szóra	 nyitotta	 a	 száját,	 hogy	méltó	 választ	 adjon,	 amikor	 egy	 fekete

valamire	lett	figyelmes,	amint	a	csónak	fenekén	nagy	sebességgel	Wolfe	lába
felé	 tartott.	Miután	rádöbbent,	mi	az,	befogta	a	száját,	és	megvonta	a	vállát.
Lelkiismeretlen	 gyilkost	 akar	 játszani?	 Ám	 legyen.	 A	 karmával	 nem	 lehet
szórakozni.
–	Örülök,	hogy	értjük	egymást.	–	A	 férfi	 szórakozottan	csapott	a	 lábszára

felé,	 de	 látta,	 ahogy	 a	 szőrös	kis	 test	 elkerülte	 a	 kezét,	 és	 kitartóan	mászott
tovább.	 Igen.	 Ez	 határozottan	 jó	 mulatság	 lesz.	 –	Most	 pedig	 leszel	 szíves
hallgatni,	amíg	fogok	egy	másikat.
–	Egy	szót	se	szólhatok?	–	kérdezte	édesen.



–	Egyetlen	árva	mukkot	se.	–	Újra	legyintett,	de	a	rovar	ezúttal	is	megúszta,
és	mostanra	elérte	a	rövidnadrág	szegélyét.	S	ha	bemászik	alá?	Gen	beharapta
az	 alsó	 ajkát,	 mert	 hirtelen	 rátört	 a	 nyugtalanság.	 Kaphat	 szívrohamot	 egy
fiatal,	egészséges	férfi,	ha	valóra	válik	a	legszörnyűbb	félelme?	Nem	kellene
mégis	figyelmeztetnie,	bármennyire	megérdemelné?
–	Öö…	Wolfe.	Mondanom	kell	valamit.
–	Eleget	hallottam.	Halat	akarok	vacsorára,	és	meg	is	szerzem.
–	 Szerintem	 van	most	 fontosabb	 dolgod,	mint	 kifogni	 azt	 a	 halat.	 Sokkal

fontosabb.
–	Igazán?	Mégis	mi?
A	csupasz	lábszárán	tanyázó	pókra	mutatott.
–	Az	a	jószág	ott.
–	Kurva	élet!
Olyan	gyorsan	történt,	hogy	az	egész	jelenet	elmosódott.
Wolfe	 fél	 lábon	 ugrándozott,	 s	 ahogy	 dühödten	 csapdosta	 a	 nadrágját,

vészesen	 megingott.	 A	 csónak	 vele	 együtt	 billent	 meg,	 egy	 pillanatra
mozdulatlanná	dermedt,	azután	mindkettőjüket	beborította	a	vízbe.
Ahogy	elmerültek,	Gen	egyszerre	zihált,	és	próbálta	csukva	tartani	a	száját,

de	a	hideg	víz	máris	átitatta	a	 ruháját,	 és	 szinte	megdermesztette.	A	haja	az
arcához	 tapadt,	miközben	 vadul	 prüszkölt	 abban	 a	 hitben,	 hogy	 benyelt	 egy
maroknyi	 hínárt.	 A	 tudattól,	 hogy	 ki	 van	 szolgáltatva	 az	 aligátoroknak	 és
egyéb	vízi	szörnyeknek,	szinte	az	eszét	vesztette.
–	Húzz	ki!	–	sikoltozta.	–	Ne	hagyd,	hogy	így	haljak	meg!
Erős	 karok	 hurkolódtak	 a	 derekára,	 és	 a	 felszínen	 tartották.	Combja	 közt

máris	ott	érezte	a	férfi	tempózó	lábait.
–	Mi	a	frászért	sikoltozol,	mint	egy	elmebajos?	Tudsz	úszni.
Feljajdult,	miközben	szorosan	ráfonta	a	férfira	a	karját	és	a	lábát.
–	 Mindenféle	 állatok	 vannak	 itt!	 Csúszómászó	 nyálkás	 mocsári	 lények!

Vigyél	vissza	a	csónakba!
A	 férfi	 nevetése	 a	 fülében	 visszhangzott.	 Borsózott	 a	 bőre,	 ugyanakkor	 a

combja	 között	 máris	 ott	 lüktetett	 a	 fojtott	 izgalom,	 ahogyan	 az	 ütemesen
tempózó	izmos	lábszár	a	legérzékenyebb	pontjára	tapintott.
–	Egy	pók	voltam	rajtam.	Egy	óriáspók,	és	te	láttad,	igaz?



Kétségbeesetten	rázta	a	fejét.
–	Nem,	esküszöm	–	nyöszörgött.	–	Könyörgök,	tegyél	vissza	a	csónakba.
–	 Oké,	 de	 többé	 nem	 ártod	 bele	 magad	 a	 halfogásba.	 Akkor	 most

felemellek	és…	hé,	ez	meg	mi	az	ördög?
–	Mi?	Mi?
–	Nem	tudom,	valami	hozzáért	a	lábamhoz.	Mintha	ujjai	lettek	volna…
Gen	hatalmasra	tátotta	a	száját,	és	eleresztett	egy	sikolyt.
Már	 a	 férfi	 nevetését	 se	 hallotta,	 csak	 az	 lebegett	 a	 szeme	 előtt,	 hogy

mindenáron	visszajusson	a	csónakba.	Végül	megkapaszkodott	a	palánkjában,
és	 érezte,	 ahogyan	 az	 erős	 kezek	 hátulról	 megemelik,	 míg	 végül	 kapálózva
átbucskázik	a	biztonságba.	Itt	nyomban	felpattant,	és	csapkodni	kezdte	a	lábát,
miközben	 eszelősen	 tépdeste	magáról	 a	 hínár	 szálait.	Wolfe	 is	 felmászott,	 s
miután	visszaült	a	helyére,	csak	nevetve	csóválta	a	fejét.
–	Ember,	látnod	kellett	volna	az	arcodat.	Ez	megfizethetetlen.
–	Mekkora	seggfej	vagy!	Nem	is	volt	semmilyen	kéz,	igaz?
–	Bocs,	bébi.	Nem	tudtam	megállni.
–	Utálok	horgászni!	Szar	az	egész.	Csuromvíz	vagyok,	meg	nyálka.
–	Eleinte	nagy	kihívás,	de	innen	csak	felfelé	vezet	az	út.	Rosszabb	már	nem

lehet.	Nézd,	milyen	szép	az	idő.	Talán	elmehetnénk	túrázni	is…
Isten	közbeavatkozott.
A	 nap	 hirtelen	 eltűnt,	 az	 égből	 néhány	 esőcsepp	 hullott	 rájuk.	 Gen

hunyorogva	nézett	fel.	Ez	nem	lehet	–	vagy	mégis?
–	Esik?	–	nyögött	fel.
Wolfe	követte	a	tekintetét.	A	cseppek	egyre	sűrűbben	koppantak.
–	Igen,	talán	vissza	kellene	mennünk.	Hol	az	evező?
–	Mi	a	frászról	beszélsz?	Ott	van	abban	a	villaszerű	izében.
Körülnéztek,	 de	 csak	 az	 üres	 villákat	 látták.	 Ahogy	 elnézett	 jobbra,	 Gen

végül	 kiszúrta	 az	 evezőket	 a	 felszínen,	 tisztes	 távolságra	 tőlük.	 Zakatolni
kezdett	a	szíve.	Jó	messzire	kerültek	a	parttól	és	a	kunyhótól.
–	Wolfe?	Most	mit	csinálunk?
A	férfi	csak	megvonta	a	vállát,	mintha	naponta	előfordulna	ilyen.
–	Na,	ez	már	tényleg	gond.	Szerintem	úsznunk	kell.
A	száját	is	eltátotta.



–	Én	aztán	bele	nem	mászom	még	egyszer	a	vízbe!	Láttam	a	Scooby-Doo-t!
A	tengeri	szörny	átkát	Lilyvel!	Nincs	az	az	Isten!
–	Oké,	akkor	mássz	fel	a	hátamra.	Majd	én	úszom,	és	megvédelek.
Kövér,	 hideg	 cseppek	 hullottak	 a	 nyakába	 egyre	 sűrűbben.	 Tehetetlenül

felnyögött,	és	a	vízre	meredt.
–	Képtelen	vagyok	rá…
–	Ugyan	már.	 –	 A	 férfi	 visszaereszkedett	 a	 vízbe,	 taposni	 kezdett,	 és	 rá

várt.
–	Mi	lesz	a	cuccunkkal?
–	 Néhány	 üveg	 vizet	 és	 pár	 horgászbotot	 feláldozhatunk	 a	 szent	 cél

érdekében.	Gyerünk	már,	Gen.	Ugorj.
–	Nem	megy.
Megborzongott,	minden	pillanattal	 egyre	 jobban	 reszketett.	A	 férfi	 hangja

ostorként	csattant.
–	Most	mondom	utoljára,	mássz	ki	abból	a	kurva	csónakból.	Ígérem,	hogy

nem	lesz	semmi	bajod.
Gen	nyelt	egyet.
–	Ígéred?
A	férfi	megenyhült,	ő	pedig	rádöbbent,	hogy	a	világ	végére	is	követné.
–	Ígérem.
Elrugaszkodott.
ROPOGOTT	 A	 TŰZ.	 Az	 eső	 szüntelenül	 verte	 az	 ablakokat,	 míg	 a	 rönkök

vidáman	pattogtak,	és	a	levegőt	betöltötte	az	égett	fa	és	a	pizza	aromája.	Gen
takaróba	bugyolálva	kötélhúzást	játszott	az	olvadt	sajttal,	közben	elégedettem
felsóhajtott.
–	Ez	olyan	jó…
Wolfe,	 aki	 szokás	 szerint	 az	 égett	 kéregtől	 haladt	 befelé,	 helyeslően

bólogatott.
–	A	halnál	mindenképp	jobb.
–	Megmondtam.	–	A	lány	megnyalta	ujjait,	majd	újabb	elégedett	nyögéssel

elterült	a	kanapén.	Kikémlelt	az	ablakon,	amelyen	túl	bömbölt	a	szél,	és	olyan
klasszikus	 nyári	 vihar	 tombolt,	 amilyet	 ezerszer	 megfestettek.	 –	 A
csónakodnak	búcsút	inthetsz.	Remélem,	nem	volt	túl	drága.



A	férfi	nevetve	törölgette	a	kezét.
–	Ma	reggel	séta	közben	botlottam	bele.
Gen	felkapta	a	fejét.
–	Mi?	Azt	sem	tudtad,	hogy	biztonságos-e?	Meg	is	ölhettél	volna	minket!
A	férfi	felhorkant,	hátradőlt,	és	feltette	a	lábát	a	kávézóasztalra.
–	Megvédtelek	 a	 fekete	 lagúna	 szörnyétől,	 nem?	 Inkább	 te	 voltál	 az,	 aki

majdnem	megöltél,	úgy	szorongattad	a	nyakamat.
Gen	próbált	haragudni	rá,	a	mosoly	mégis	ott	játszott	az	ajkán.	A	fickónak

tényleg	szerencséje	volt.	Egy	pillanatra	sem	eresztette	el,	úgyhogy	meg	kellett
küzdenie	a	kijutásért.
–	Helyes.	Akkor	egálban	vagyunk.
Meghitt	 csend	 ereszkedett	 rájuk.	 Gen	 belekortyolt	 a	 chardonnay-ba,	 és

hagyta,	 hogy	 a	 átjárja	 az	 ital	 melege.	 Mesésen	 érezte	 magát.	 Mindig	 arra
vágyott,	hogy	ugyanígy	ülhessen	Daviddel	–	csak	élvezze	a	társaságát,	elmés
megjegyzéseit	–,	ám	ahogy	 jobban	megismerték	egymást,	az	 ilyen	pillanatok
egyre	ritkultak.	David	mindig	elfoglalta	magát	valamivel,	ahogy	őt	is.	Tétlen
kéznek	az	ördög	ad	munkát,	és	hasonlók.	Végül	már	el	is	feledte,	milyen	érzés
csak	 ücsörögni,	 beszélgetni,	 átadni	 magát	 a	 pillanatnak.	 Mi	 ebben	 akkora
bűn?	Miért	kell	minden	pillanatnak	valami	hasznos	célt	keresni?
Emlékezett,	hogyan	próbált	harcolni	ellene,	megmondani	a	véleményét,	de

az	 ellenállása	 fokozatosan	 gyengült,	 míg	 végül	 érzelmi	 roncs	 lett	 belőle.
Davidnek	 komoly	 gondot	 okozott	 a	 szeretet	 elfogadása.	 A	 szülei	 korán
elváltak,	ráadásul	éppen	az	anyja	hagyta	el,	aki	a	későbbiekben	sem	törődött
vele	–	ezért	szentelte	magát	a	tanulásnak,	hogy	kitűnjön,	és	bizonyítson.	Csak
ő	látta	a	szemében	azt	a	hideg	eltökéltséget,	mintha	a	legszívesebben	szikével
metszené	ki	magából	a	múltját.	S	megtorolna	minden	csalódást.
Eleinte	 meglepte,	 milyen	 készségesen	 megosztja	 vele	 a	 múltját,	 milyen

nyíltan	vall	a	korlátairól	és	a	gyengeségeiről.	Mást	se	hallott	tőle,	csak	hogy	ő
az,	aki	megmenti.
Meg	is	próbálta,	igaz?
Csakhogy	nem	volt	elég	erős.	Ez	a	folytonos	ingázás	a	rideg	fegyelmezés	és

a	 szeretetétől	 való	 függés	 között	 kezdte	 komolyan	 megviselni.	 Oly	 sokszor
megbocsátotta	neki,	ha	fájdalmat	okozott,	csak	mert	szerette	–	de	vajon	ilyen



az	igazi	szerelem?
Már	nem	tudta.
A	rátelepedő	sötétség	kezdte	elrabolni	a	 lelki	békéjét.	Hunyorogva	nyelte

vissza	a	hasztalan	könnyeket,	miközben	a	múlt	 felett	 érzett	nyomorúság	és	a
szökés	által	keltett	bűntudat	közt	őrlődött.	Gyáva	volt.	Gyáva	kis…
–	Bébi?	Készen	állsz?
Megrázta	a	fejét,	ahogy	összpontosítani	próbált.	Wolfe	az	asztalnál	térdelt,

előtte	egy	viharvert	papírdobozzal.
–	 Scrabble.	 Gyerünk,	 húzz.	 –	 Ahogy	 felé	 nyújtotta	 a	 kis	 zsákot,	 a	 keze

automatikusan	felemelkedett,	hogy	beletúrjon.
–	Fáradt	vagyok,	Wolfe.	Talán	jobb	lenne	lefeküdni.	–	A	kimerültség	lassan

átvette	az	uralmat	a	teste	és	a	szelleme	felett.	Megriasztotta	a	gondolat,	hogy
komplikált	szavakat	kelljen	kitalálnia.	Azt	várta,	hogy	a	férfi	egyetértsen	vele,
gyengéden	megpaskolja	a	fejét,	és	egérutat	adjon.
–	Ne	már.	Unom	magam,	és	már	különben	is	játszol.	Ne	feledd	a	szabályt.

Te	nem	rakhatsz	ki	orvosi	szakkifejezéseket.
Bosszúsan	rázta	meg	a	betűkkel	teli	zacskót.
–	 Hogy	 lehetsz	 ilyen	 önző!	 Fáradt	 vagyok,	 mégis	 kényszerítesz,	 hogy

játsszam	veled.
–	Neked	is	jót	fog	tenni.	–	Wolfe	felkelt,	hogy	újratöltse	a	poharukat,	majd

visszatért	egy	jegyzetfüzettel	és	egy	tollal.	–	Mibe	játsszunk?
Kifújta	a	levegőt.
–	 Basszus,	 fogalmam	 sincs.	 Csóró	 rezidens	 vagyok,	 te	 meg	 milliomos.

Mondjuk,	pénzben?
–	Te	okostojás.	Játsszunk	titkokban.
Megdermedt.	A	férfi	arcát	kémlelte.	Komolynak	tűnt,	ahogyan	kihalászta	az

első	betűjét.
–	Miféle	titkokban?
Wolfe	megvonta	a	vállát.
–	 Ha	 nyersz,	 bármit	 kérdezhetsz	 tőlem,	 válaszolok.	 És	 fordítva.

Megállapodtunk?
Nem	veszíthetett	nagyot.	Sokat	lendített	a	játékkedvén,	hogy	elsőre	mindjárt

S-t	húzott,	míg	a	férfi	A-t.	Be	fog	bukni.



–	Te	kezdesz.
Már	el	is	felejtette,	milyen	jó	móka	a	Scrabble.	Azelőtt	rengeteget	játszott	a

családjával,	 amikor	minden	kört	 felháborodott	 kiabálás	kísért,	 és	 rongyosra
koptatták	 a	 kéziszótárt.	 A	 játék	 egyszerűsége	 és	 összetettsége	 segített
összpontosítani,	 amíg	 végül	 azon	 kapta	 magát,	 hogy	 késhegyig	 menő
küzdelmet	 folytat	 az	 általa	 ismert	 egyik	 legokosabb	 fickóval.	 Akiben	 az	 a
legjobb,	hogy	nem	is	látszik	okosnak	–	a	vonzó	csomagolás	és	a	nyers	beszéd
hatásosan	 leplezi	a	 tényt,	milyen	értelmes	és	magasan	képzett.	Scrabble-ben
viszont	így	sincs	esélye.
Máris	vagy	húsz	ponttal	vezetett,	és	még	magánál	tartotta	a	titkos	adut:	a	C-

t.	Talán	nem	hazai	pályán	játszott,	de	akkor	sem	hagyta	magát.	Ő	jött.	Az	egyik
négyzet	egyenesen	hívogatta,	a	közepén	egy	hasznos	kis	R-rel.
Cukor.
A	férfi	füttyentett.
–	Nem	is	rossz.
Gen	sütkérezett	az	elismerés	fényében.	A	hirtelen	adrenalinlökettől	még	fel

is	ült	a	kanapén.
–	Annál	 is	 jobb,	mert	 háromszoros	 értéke	 van!	 –	Megragadta	 a	 zacskót,

hogy	fejtetőre	állítsa.	–	S	nincs	több	betű!
Most	már	tutira	győzni	fog.
A	férfi	a	ceruza	végét	rágcsálta,	úgy	koncentrált	a	táblára.
–	Hm,	kezd	kiéleződni.	Nem	is	 lesz	olyan	egyszerű.	–	Gen	belekortyolt	a

borába,	 miközben	 várta	 a	 nyögvenyelős	 kis	 szót,	 és	 magában	 megesküdött,
hogy	 nem	 dörgöli	 a	 másik	 orra	 alá	 a	 győzelmet.	 Legalábbis	 megpróbálja
megállni.	Wolfe	számára	csak	egy	nyomorék	kis	A	maradt.	Azzal	nem	sokra
megy.
–	Megvan.	–	A	férfi	egyenként	kitette	a	betűket	a	táblára.
Anestrus.
Mi?	 Gen	 előrehajolt,	 úgy	 próbált	 koncentrálni.	 Várjunk	 csak,	 kirakta	 az

összes	betűjét?	Hunyorogva	nézte	az	üres	betűtartót.	Wolfe	ötven	extra	pontot
szerzett	csak	azzal,	hogy	egy	betűje	se	maradt.
–	Várjunk	csak.	Mi	a	búbánat	az	az	Anestrus?	Nincs	 is	 ilyen	szó.	S	hogy

tudtál	elrejteni	előlem	két	S-t?



A	férfi	megvonta	a	vállát,	mintha	ez	naponta	előfordulna.
–	Nem	tudom,	csak	félretettem	őket	rosszabb	időkre.	Ne	mondd,	hogy	nem

ismered	ezt	a	szót.	Igenis	létezik.
–	Megóvom!
A	férfi	a	fejét	ingatta.
–	Orvos	vagy,	tanultál	bioszt.	Azt	mondod,	hogy	még	sosem	hallottad?
–	Sosem	hallottam,	mert	nem	létezik.	Oké,	szerinted	mit	jelent?
–	Az	anestrus	a	nemi	élettől	való	tudatos	tartózkodás	az	emlősök	körében.
Pislogva	nézte.
–	Ezt	nem	mondod	komolyan.
–	De	bizony.	Nézz	csak	utána.	Ha	megóvod,	és	elbukod,	enyém	a	parti.
–	Rendben!	 Fenntartom	 az	 óvást!	 –	Bosszankodva	 ütötte	 fel	 a	 szótárt,	 és

addig	 lapozott,	 míg	 meg	 nem	 találta	 az…	 anestrust.	 „A	 nemi	 élettől	 való
tudatos	tartózkodás	az	emlősök	körében.”
Rohadék.
Összecsapta	 a	 vaskos	 könyvet,	 de	 nem	 adta	meg	 a	 férfinak	 az	 elégtételt,

hogy	tombolni	lássa.
–	Most	már	hiszel	nekem,	doki?
A	legszívesebben	a	képébe	üvöltötte	volna,	hogy	„csaló!”.	Wolfe	túljárt	az

eszén,	 amit	 nehezen	 emésztett	 meg.	 Még	 valami,	 ami	 közös	 bennük	 a
nővérével:	az	olthatatlan	vágy	a	nyerésre.
A	 férfi	 tovább	mosolygott,	míg	 letakarította	 a	 táblát,	 és	 hagyta	 duzzogni.

Mostanra	rövid	futónadrágot	és	ujjatlan	felsőt	húzott,	ami	látni	engedte	szépen
formált	karját	és	vállát.	A	bőrét	máris	lekapta	a	nap.	Azért	fura.	Bármelyik	nő
odáig	 lenne	 a	 gyönyörtől,	 ha	 kettesben	maradhatna	 vele	 a	 pattogó	 kandalló
előtt,	 egy	 félreeső	 nyaralóban.	 Maga	 a	 két	 lábon	 járó	 szexisten	 –	 ő	 meg
társasozik	vele	az	olcsó	Walmart	cuccaiban,	smink	nélkül,	szerteálló	hajjal.
Tényleg	hihetetlen.
Kezdett	ismét	elálmosodni.	Lehajtotta	fejét	a	kanapéra,	és	nagyot	ásított.
–	Utálok	veszíteni…
–	Tudom.
–	Ezzel	együtt	tisztes	harcban	győzedelmeskedtél.	A	tiéd	vagyok.	–	A	férfi

szemöldöke	felszökött.	–	Mármint	bármit	kérdezhetsz.	Rajta,	bökd	csak	ki.



–	Egy	pillanatra	már	azt	hittem,	véget	akarsz	vetni	az	anestrusodnak.
Gen	nem	tehetett	róla,	hátravetett	fejjel	nevetett.
–	Egyszer	úgy	is	lesz,	de	nem	ma	este.
–	Jó	tudni.
A	 lány	 készen	 várta	 a	 kérdést.	 Tudta,	 hogy	 Davidre	 fog	 vonatkozni,	 és

mélyen	 elszomorította,	 hogy	 éppen	 miatta	 kezdte	 el	 kizárni	 Wolfe-ot	 az
életéből.	Be	 kellett	 vallania,	 hogy	 rosszul	 tette,	 s	 csak	 remélni	merte,	 hogy
Wolfe	 megbocsátja.	 Addig	 is,	 első	 lépésként,	 megmondja	 neki	 az	 igazat,
bármit	akar	is	megtudni.
–	Mi	járt	a	fejedben	közvetlenül	azelőtt,	hogy	kiugrottál	az	ablakon?
A	kérdés	váratlanul	érte.	A	kezét	tördelve	gondolt	vissza	a	menekülés	előtti

kritikus	pillanatra.	Amikor	csak	úgy	lemondott	tökéletes,	rendezett,	irányított
életéről.	Végül	megmondta	az	igazat.
–	 Azelőtt	 mindig	 hallgattam	 erre	 a	 kis	 belső	 hangra.	 Mindenben.	 Nem

tudom,	a	tudatalattim-e,	vagy	csak	egyszerű	ösztön,	de	mindig	bíztam	benne.
Azután,	 amikor	 már	 hónapok	 óta	 Daviddel	 voltam,	 kezdett	 elhallgatni.
Először	azt	hittem,	azért,	mert	már	nincs	rá	szükségem.	Hiszen	megtaláltam	a
férfi,	 akit	 szeretek.	 Idővel	 aztán	 rájöttem,	 hogy	 másról	 van	 szó.	 Azért
hallgatott	el,	mert	már	féltem	hallgatni	rá.	–	Reszketve	szívta	be	a	levegőt.	–
Közvetlenül	 az	esküvő	előtt	újra	 szólt	hozzám.	S	ugyanazt	 ismételgette,	újra
meg	újra.
–	Mit?
–	Hogy	meneküljek.	–	Megvonta	a	vállat.	–	Egyszerűen	fussak	el.
Az	érzelmek	hirtelen	törtek	rá.	Kifacsartan,	elgyötörten,	összezavarodottan

hanyatlott	 a	 kanapéra,	 mint	 aki	 nem	 képes	 tovább	 színlelni.	 Wolfe	 felállt,
majd	 visszatért	 egy	 párnával.	 Gyengéden	 a	 lány	 feje	 alá	 csúsztatta,
bebugyolálta	 a	 takaróval,	 hátrasimította	 a	 haját.	 A	 kedves	 gesztusoktól
doromboló	kis	hang	formálódott	Gen	torka	mélyén.	Behunyta	a	szemét,	és	tárt
karokkal	fogadta	a	sötétséget,	ahol	már	semmi	sem	számított.	Ahol	nem	kellett
gondolkodnia.
–	 Jól	 mondta	 az	 a	 hang,	 bébi.	 Mindig	 igaza	 van.	 Hál’	 istennek,	 hogy

hallgattál	rá.
Mire	a	férfi	megpuszilta	a	homlokát,	ő	már	mély	álomba	zuhant.



hét

–	HOVÁ	MEGYÜNK?
Miután	 egy	 ideig	 lógatta	 a	 fejét,	Wolfe	 váratlanul	 közölte,	 hogy	 kirándulni
mennek,	attól	majd	jobb	lesz	a	kedve.	Némi	zabpehely	és	zsémbelődés	árán
bele	is	ment,	hogy	autózzanak	egyet.
–	Oda,	ahol	valóra	válnak	az	álmok.
–	Valami	kedves	kisvárosba?	Várj	csak…	gyógyfürdője	is	van?	Az	szuper

lenne!	A	masszázs	és	az	iszappakolás	kioldaná	ezt	a	sok	méreganyagot.	Arilyn
mindig	el	akart	vinni,	de	sosem	volt	rá	időm.
–	Felejtsd	el	a	fürdőt.	Nem	tudsz	annyit	fizetni,	hogy	iszapba	forgassanak.	S

ha	már	itt	tartunk,	én	bírom	a	méreganyagokat.
–	Ó.	–	Gen	bekötötte	a	biztonsági	övet,	azután	tovább	törte	a	fejét.	–	Akkor

vásárolgatunk?	A	nők	szívesen	csinálják,	amikor	depisek.	Nem	mintha	akkora
plázacsipa	 lennék,	 de	 most	 kipróbálnám.	 A	 cipők	 mindig	 levesznek	 a
lábamról…
–	Na,	nem.	Szórakozni	akarok,	nem	egy	plázában	senyvedni.	Meglátod,	ez	a

hely	mindkettőnknek	jót	fog	tenni.
–	Kibököd	végre?
–	 Nem.	 Az	 utazás	 aranyszabálya:	 mindig	 csak	 előre,	 sose	 hátra.	 Tudod.

Csak	ússz,	és	evezz.	–	A	férfi	arcára	kiülő	árnyból	látta,	hogy	tapasztalatból
beszél,	 amiért	nagyobb	árat	 fizetett,	mint	amekkorát	el	 tud	képzelni.	Nem	 is
akarja	elképzelni	–	elég,	ha	bízik	benne.	Meg	is	lepte,	mennyire	biztonságban
érzi	 magát	 mellette,	 de	 tudta,	 hogyha	 ezt	 elmondaná,	 Wolfe	 csak	 a	 vállát
vonogatná,	és	zavarban	lenne.	Így	hát	elfogadta,	hogy	a	férfi	irányít.
–	Akkor	irány	előre.
–	Ez	a	beszéd.
Az	 eső	 még	 az	 éjszaka	 elállt,	 most	 ismét	 tűzött	 a	 nap.	 Lehajtott	 tetővel

utaztak,	Gen	hajába	belekapott	a	 szél,	kissé	 lehűtötte	kipirult	arcát.	A	kéklő
égbolton	vattacukor	felhők	úsztak.	Ezúttal	is	meghitt	hallgatásba	burkolóztak.
Wolfe	 felhangosította	 a	 démonokról	 éneklő	 Imagine	 Dragonst,	 miközben
behajtottak	a	városba.



Váratlanul	 feléledt	 benne	 egy	 emlék.	 Daviddel	 Newportba	 mentek,	 hogy
elszabaduljanak	 hétvégére.	A	 gyomra	 is	 görcsbe	 rándult	 az	 izgalomtól	 és	 a
tudattól,	 hogy	 végre	 kettesben	 lehetnek,	 távol	 a	 kíváncsi	 tekintetektől	 és	 a
kórházi	 hívóktól.	 Ahogy	 elnézte	 a	 férfi	 szépen	 metszett	 profilját,	 újra	 csak
arra	gondolt,	mekkora	szerencséje	van,	hogy	David	felfigyelt	rá.
Menet	közben	ráfutottak	valamire,	defektet	kaptak,	ezért	órákat	töltöttek	az

út	mellett,	a	háborús	hősök	emléknapján,	és	csak	várták	a	Sárga	Angyalt.	Ő
megszokta	 már	 az	 ilyen	 apró	 katasztrófákat,	 és	 egészséges	 humorérzékkel
tekintett	 rájuk,	 David	 azonban	 egyre	 mogorvább	 lett,	 amitől	 ő	 is	 kezdte
rosszul	érezni	magát.	Mire	a	kocsi	elkészült,	már	azzal	vádolta,	hogy	flörtölt	a
szerelővel.	Azt	állította,	ha	nem	vonja	a	figyelmét,	feltűnt	volna	neki	az	úton
heverő	 törmelék,	 és	 az	 egész	meg	 sem	 történik.	A	 támadás	 és	 a	maró	 gúny
készületlenül	 érte	 Gent,	 annál	 is	 inkább,	mert	 David	 eközben	 sem	 veszített
angyali	kedvességéből.	Mire	a	szálláshelyre	értek,	már	ő	kért	bocsánatot	–	de
azt	sem	tudta,	miért.
S	ez	még	nem	minden.
Hirtelen	 libabőrös	 lett.	 Azelőtt	 miért	 nem	 látta,	 hogy	 David	 milyen

manipulatív?	Hisz	mindig	is	az	volt.	A	kapcsolatuk	olyan	szédítő	sebességgel
haladt	 előre,	 hogy	 alig	 győzte	 tartani	 a	 lépést,	miközben	 a	 férfi	 folyton	 azt
bizonygatta,	mennyire	szereti.	Csak	meg	akarja	védeni.	Csak	azt	akarja,	hogy
boldoguljon	a	szakmai	és	magánéletéti	kihívásokkal.	Ez	olyan	szörnyű?
Ahhoz	 elég	 szörnyű,	 hogy	 kiugorj	 a	 templom	 ablakán,	 csattant	 fel	 a	 kis

belső	 hang.	Ahhoz	 elég	 szörnyű,	 hogy	 estére	mindig	 kész	 idegroncs	 legyél,
hátha	megint	elszúrtál	valamit.
Ne	most,	torkolta	le.	Még	nem	állok	készen.
Felőlem…	de	ha	készen	állsz,	el	kell	mondanom	egy	s	mást.
–	Fázol?	Felhúzhatom	a	tetőt.
Wolfe	felé	fordult,	aki	az	arcát	fürkészte.
–	Nem,	jó	így.	Csak	ez	az	őrült	hang	a	fejemben	kezd	kiakasztani.	Mindjárt

összeszedem	magam.
A	férfi	bólintott.
–	Nem	kell	kapkodnod.
–	Te	hogyan	szoktad	elhallgattatni?



Wolfe	az	útra	koncentrált,	de	látta	rajta,	hogy	gondolatban	egészen	máshol
jár.
–	Csak	felhangosítom	a	zenét.
Elmosolyodott,	és	felhangosította	a	zenét.
Amikor	 végre	 megérkeztek,	 lassítottak,	 szinte	 lépésben	 közeledtek	 a

pályához.	Lóverseny?	Na,	ne.	Tudhatta	volna.	Utált	fogadni.	Mindig	veszített.
–	 Ez	most	 komoly?	 Előbb	 a	 vőlegényem,	most	 meg	 a	maradék	 pénzem?

Nekem	ez	nem	buli.
A	férfi	éles	pillantást	vetett	rá.
–	 Még	 senki	 sem	 mutatta	 meg	 neked	 a	 lóverseny	 igazi	 szépségét,	 igaz?

Amikor	felpezsdül	az	adrenalin,	amikor	a	paták	dübörögni	kezdenek,	amikor	a
tömeg	 üdvrivalgásban	 tör	 ki?	 A	 saratogai	 pálya	 az	 egyik	 leghíresebb,	 a
Travers	 Stakes	 otthona.	 Bajnokok	 születnek	 itt,	 az	 emberek	 a	 világ	minden
részéről	elzarándokolnak	ide,	hogy…	csak	nem	untatlak?
Gen	látványosan	ásított	egyet.
–	Egyszer	ültem	lóháton,	az	sem	tetszett.
A	férfi	a	szemét	forgatta.
–	 Itt	 nem	 kell	 lovagolnod,	 csak	 fogadnod.	 Bár	 így	 termetre	 elmennél

zsokénak…
A	lány	méltatlankodva	fújta	ki	a	levegőt.
–	Ez	övön	alul	volt.	Azt	hittem,	keresed	a	pénzt,	nem	eljátszod.
–	Lovon	még	sose	vesztettem.
–	 Rohadt	 unalmas	 lehet.	 Első	 blikkre	 majdnem	 annyira,	 mint	 egy

horgászbaleset…
–	Most	már	elég,	Gen.
Gen	sóhajtva	kimászott,	nyafogott	még	egy	sort,	azután	csak	húzta	a	lábát,

mint	 egy	 zsémbes	 kiskölyök.	 A	 pálya	 felé	 tömött	 sorban	 hömpölyögtek	 az
érdeklődők,	 akik	 lelkesen	 fecserésztek,	 versenynaptárt	 gyűrtek	 a	 hónuk	 alá,
vagy	éppen	kis	ceruzájukkal	megjelölték	az	adott	futamot,	oddsot,	istállót.	A
föld	és	a	lótrágya	csípős	illata	az	orrába	kúszott,	miközben	Wolfe	kifizette	a
belépőjüket,	majd	átvezette	a	díszes	kovácsoltvas	kapun.
Meglepte	 az	 elé	 táruló	 jelenet.	 Szivarozó	 és	 dühödten	 hadonászó	 férfiak

helyett	a	vidéki	Amerika	bájával	szembesült.	A	pázsitot	átszelő	kis	ösvények



mentén	 színes	 bódék	 kínáltak	 friss	 limonádét,	 forró	 perecet	 és	 mindenféle
rágcsálnivalót.	 A	 bejáratnál	 rezesbanda	 játszott,	 a	 gyerekek	 nevetgélve
ugráltak	 és	 szaladgáltak	 a	 zene	 ütemére.	 Hatalmas	 fák	 vetettek	 árnyékot	 a
piknikezéshez	 kijelölt	 területre,	 ahol	 monitorokat	 szórtak	 szét.	 A	 levegő
pezsgett	az	energiától,	ahogy	a	szpíkerek	elsorolták	a	futamok	indulóit	és	az
esélyeket.	 Pazar	 ruhákba	 és	 színes	 kalapokba	 öltözött	 nők	 libbentek	 el
mellettük.	Az	egész	inkább	emlékeztetett	ünnepi	hétvégére,	mint	lóversenyre.
–	 Hogyan	 vonzhat	 egy	 ilyen	 hazárdjáték	 egész	 családokat?	 –	 tette	 fel	 a

kérdést,	miután	a	férfi	vett	egy	műsorfüzetet,	két	ceruzát,	meg	egy	nagy	pohár
limonádét,	majd	az	egyik	pad	felé	vették	az	irányt.
–	 A	 lóverseny	 tisztességes	 sport.	 Saratoga	 kizárólag	 augusztusban	 van

nyitva,	 és	 sok	 család	 beugrik	 ide,	 útban	 a	 George-tó	 felé.	 Ez	 az	 egyetlen
versenypálya,	 ahol	 közvetlen	 közelről	 figyelheted	 a	 lovakat,	 beszélhetsz	 a
zsokékkal,	és	a	futamok	alatt	ott	állhatsz	a	kerítés	mellett.
Letelepedett	 a	 férfi	 mellé,	 és	 ivott	 egy	 nagy	 korty	 limonádét.	 Egyszerre

érezte	 fanyarnak	 és	 édesnek,	 amitől	 elégedetten	 csettintett.	 Legfeljebb
piknikeznek	egyet.
–	Oké,	hogyan	tovább?
Wolfe	néhány	percig	tanulmányozta	a	kiírást.	Néma	csendben	nézte,	várta	a

bonyolult	stratégiát.
–	Fogadunk.	Hoztál	pénzt?
Pislogva	ráncolta	a	homlokát.
–	A	menyasszonyi	ruhámban	jöttem	el,	ha	még	emlékszel.
A	férfi	összerezzent.
–	Bocsi.	Akkor	ma	az	én	kontómra	játszunk.
–	Így	beszél	egy	igaz	barát.
–	Cserében	enyém	a	nyereményed	tíz	százaléka.
Gen	kivette	a	szájából	a	szívószálat.
–	 Ez	 rablás	 fényes	 nappal!	 Miféle	 ember	 képes	 hasznot	 húzni	 más

tapasztalatlanságából?
A	 férfi	 tekintete	a	kis	könyvre	 tapadt,	miközben	a	ceruzájával	 itt-ott	 jelet

hagyott	a	margón.
–	Nem	ismerek	nálad	dörzsöltebb	nőt.	Jó	lesz	vigyáznom.



A	 lány	méltatlankodva	 fújta	 ki	 a	 levegőt,	 bár	 jólesett	 neki	 az	 elismerés.
Kacéran	rebegtetni	kezdte	a	pilláit.
–	Ugyan	má’,	Wolfe	uraság,	há’	mit	értök	én	a	fogadáshó’?
A	férfi	bosszúsan	nézett	fel,	amiért	megzavarta	a	koncentrálásban.
–	Van	az	egyszerű,	és	van	az	összetett	módszer.
–	Hogy	értve?
–	 Elmagyarázhatom,	 hogyan	 szűkítsd	 le	 az	 esélyesek	 körét	 matematikai

alapon.	 Számításba	 vehetjük	 az	 átlagsebességet,	 a	 tenyésztő	 pedigréjét,	 a
zsoké	 korábbi	 eredményeit.	 Megvizsgálhatjuk	 a	 hivatalos	 besorolást	 és	 a
megadott	 oddsokat,	 majd	 az	 információ	 birtokában	 kikalkulálhatjuk	 a
győzelem	valószínűségét.
Megborzongott.	Ennél	még	egy	gyökértömés	is	jobb	mókának	tűnt.
–	S	ha	nem	nehezítem	meg	a	dolgom?
–	Csak	megnézed	a	neveket,	és	ráböksz	a	favoritra.
–	 Benne	 vagyok.	 Legyen	 a	 könnyebbik	 út.	 Ide	 azzal	 a	 füzettel.	 –	 A	 férfi

szenvedő	 tekintetéből	 látta,	 hogy	 nem	 ért	 egyet	 a	 választásával,	 de	 nem
törődött	vele.	A	súlya	miatt	már	rég	nem	kellett	aggódnia,	úgyhogy	legfeljebb
körbejárja	 az	 ételudvart,	 míg	 Wolfe	 számba	 veszi	 az	 összes	 lényeges
paramétert.
Lenézett	 a	 lovak	 listájára.	 Fejében	 azonnal	megszólalt	 a	 csengő,	 amint	 a

lista	negyedik	nevéhez	ért.	Született	Álmodozó.
–	Ez	az.
–	 Nos,	 nem	 valami	 fényes	 választás.	 Hadd	 mutassam	 meg,	 mit	 mond	 a

statisztika.	Ez	 az	oszlop	 a	korábbi	versenyeké,	 amiből	kiderül,	 hogy	április
óta	nem	nyert	semmit.	Egykor	 ígéretesnek	 tűnt,	de	 történt	valami,	azóta	csak
vergődik.	S	nézd	meg	ezt.	Hendikepes	a	javából.
–	Pont	nem	érdekel.	Hogyan	kell	fogadni?
–	 Azt	 javaslom,	 erre	 legfeljebb	 pár	 dollárt	 tegyél	 fel.	 Alapvetően	 arra

fogadsz,	hogy	az	adott	ló	benne	lesz-e	az	első	háromban.	A	legtöbbet	persze	a
győzelem	 ér,	 de	 számít	 az	 első	 és	második,	 sőt	 első,	második	 és	 harmadik
hely	 is.	 Itt	 húsz	 az	 egyhez	 számolják	 a	 győzelmi	 esélyt,	 vagyis	 a	 fasorban
sincs.	Az	esélyest	három	az	egyhez	adják.
Kiterítette	előtte	a	névsort,	hogy	megmutogassa	a	számokat.



–	Az	első	számú	a	legesélyesebb,	zsinórban	hozta	az	utolsó	három	futamát.
A	 győztesnek	 őt	 kell	 lefutnia.	 Ha	 akarsz,	 feltehetsz	 rá	 néhány	 dolcsit,	 csak
hogy	tudd,	milyen	érzés	nyerni.
Sötét	 felhő	 telepedett	 Genre.	 A	 győzelem	 mindig	 nagyon	 fontos	 volt

Davidnek.	 A	 legjobbnak	 lenni	 –	 előzékenynek	 lenni	 a	 legyőzöttekkel,	 de
mindenáron	eléjük	kerülni.	Halálosan	belefáradt	már,	hogy	olyan	legyen,	mint
szegény	Született	Álmodozó,	aki	nyilván	minden	erejével	próbálja	utolérni	a
nagy	favoritot.	Talán	a	trénere	nem	engedi,	hogy	a	saját	tempójában	fusson,	és
sosem	 fut	 be	 elsőnek,	 de	 akkor	 is	 emelt	 fővel	 járhat,	 hiszen	 minden	 tőle
telhetőt	 megtesz.	 Soha	 többé	 matematikai	 esélyeket	 és	 kényszeres
győzelmeket.	Örökre	végzett	a	favoritokkal.
–	Az	első	számú	forduljon	fel!	–	Csak	úgy	köpdöste	a	szavakat.	–	A	négyes

számút	akarom.	Ide	azt	a	zsét.
Wolfe	félrehajtott	fejjel	tanulmányozta.	Ajka	gúnyos	kis	mosolyra	húzódott,

de	csak	bólintott,	benyúlt	a	zsebébe,	és	odacsúsztatott	egy	húszast	a	lánynak.
–	Tessék.	–	Gen	felnyalta	a	pénzt,	azután	újra	kinyújtotta	a	kezét.	–	Mi	az?
–	Még.
–	 Még?	 Húsz	 dodó	 egy	 ilyen	 bányalóra	 több	 mint	 elég,	 bébi.	 Úgyis

elbukod.	 Majd	 adok	 a	 következőre.	 –	 Wolfe	 a	 limonádé	 után	 nyúlt,	 hogy
belekortyoljon.
Gen	határozottan	megrázta	a	fejét.
–	Száz	dodót	akarok	tenni	a	győzelmére.
Wolfe-nak	 kis	 híján	 cigányútra	 ment	 a	 limonádé.	 Gen	 türelmesen

várakozott.
–	Elment	az	eszed?
–	 Melyikünk	 is	 a	 multimilliomos,	 Wolfe?	 –	 A	 férfi	 nyomban

meghunyászkodott.	–	Na,	azért.	Kiperkálom	a	tíz	százalékodat,	de	ide	azzal	a
százassal.	Ja,	és	kéne	még	húsz	rágcsára.
A	 férfi	 a	 tárcájáért	 nyúlt,	 hogy	 kivegye	 a	 bankjegyeket.	 Láthatóan	 utálta,

hogy	nem	tudta	érvényesíteni	az	akaratát.
–	Kösz.	Mindjárt	jövök.
–	Még	meg	se	mutattam,	hogyan	kell	fogadni!
–	Majd	beállok	 a	 sorba.	Te	 csak	 elemezgesd	 a	 statisztikáidat,	 egyedül	 is



boldogulok.	Hali.
Ahogy	elindult,	furcsa	pezsgést	érzett	az	ereiben,	mintha	csak	előre	látná	a

jövőt.	Kivárta	a	sorát,	közben	kihallgatott	néhány	társalgást.	Végül	közel	kerül
egy	háromfős	társasághoz.
–	Csak	azért	nyomatod	a	négyest,	mert	lapátra	tettek,	ember.	Miért	akarod

bebukni	a	pénzedet	is?
–	 Ja,	 egy	 csomó	 dögös	 csaj	 van	 errefelé,	 akivel	 eltöltheted	 a	 hétvégét.

Felejtsd	már	el.	Csak	ikszeld	be	az	egyest,	és	nyerj	egy	kis	lét.
A	lapátra	tett	fickóról	lesírt,	milyen	vacakul	érzi	magát.	Kócos	szőke	haja

és	kivörösödött	arca,	harmadnapos	borostája	és	gyűrött	ruhája	egyaránt	arról
árulkodott,	hogy	reménytelenül	belesüppedt	az	önsajnálatba.	A	szerencsétlen.
A	barátai	karéjba	fogták,	kedélyesen	söröztek,	és	próbálták	addig	húzni,	amíg
tovább	 nem	 lendül	 a	 mélyponton.	 Mindhárman	 fiatalnak	 tűntek,	 talán	 még
főiskolára	 jártak,	 s	 láthatóan	 inkább	érdekelték	őket	 a	dögös	 lányok,	mint	 a
gyors	lovak.
A	lapátra	tett	felsóhajtott.
–	Francot	se	érdekel,	hogy	nyerek-e.
A	barátai	elszörnyedve	felnyögtek.
–	Basszus,	én	ezt	nem	hallgatom	egész	hétvégén.	Szórakozni	jöttünk,	haver!

Nyerni	egy	kis	pénzt.	Bulizni.
Gen	nem	bírta	megállni,	megkocogtatta	az	egyikük	vállát.
–	Bocs,	amiért	hallgatózom,	de	szerintem	is	a	négyes	fog	győzni.
Miután	mindhárman	 végigmérték,	 úgy	 tűnt,	 átment	 a	 teszten.	 A	 pórul	 járt

fickó	haverjai	széles	mosollyal	fogadták	a	körükbe.
–	Hé,	ez	tényleg	szuper.	Ed	vagyok,	ő	Tom,	ő	meg	Steve.
–	 Sziasztok,	Gen	 vagyok.	 –	 Edre	 összpontosította	 figyelmét.	 –	 Sajnálom,

hogy	kidobott	a	barátnőd.
A	másik	kettő	összerezzent,	de	Ed	csak	bólintott.
–	Kösz.	 Tényleg	 nagy	 szívás.	 Két	 évet	 húztunk	 le	 együtt,	 erre	 belezúgott

valami	 színészbe	 az	 évfolyamáról.	 Szuvasak	 a	 fogai,	 de	még	 ez	 se	 zavarja.
Azt	mondja,	egyedi	és	kreatív,	igazi	művészlélek.
Gen	együtt	érzőn	bólintott.
–	Ha	 ennyire	 nem	 értékelt	 téged,	 szerintem	 jobb	 is	 így,	 bár	 tudom,	 hogy



ettől	még	pocsékul	érzed	magad.	Mázli,	hogy	ilyen	barátaid	vannak.
Tom	és	Steve	kihúzta	magát.
–	 Hé,	 miért	 nem	maradsz	 velünk,	 és	 nézed	 végig	 a	 futamot?	 Lemegyünk

egészen	a	kerítéshez.	Nincs	véletlenül	két	barátnőd	a	közelben?	–	tették	hozzá
reménykedve.
–	 Bocs,	 de	 nincs,	 ráadásul	 én	 se	 vagyok	 egyedül.	 Viszont	 segíthetnétek

abban,	hogy	mit	mondjak,	ha	fel	akarok	tenni	száz	dolcsit	arra,	hogy	a	négyes
fog	győzni.
–	Tényleg	rá	vagy	kattanva	a	négyesre,	mi?	–	kérdezte	Tom.
–	Csak	unom,	hogy	mindig	a	favoritok	kaszálnak.	Szerintem	neki	is	jár	egy

esély.
Ed	halványan	elmosolyodott.
–	Szerintem	is.	Mindent	felteszek	a	négyesre.
Steve	megvonta	a	vállát.
–	A	 te	 temetésed.	 Én	maradok	 az	 egyesnél.	Ha	majd	 odaérsz,	Gen,	 csak

annyit	 kell	mondanod,	 hogy	 első	 futam,	 száz	dollár	 a	 négyesre,	 első	helyre.
Megvan?
–	Kösz.	Tudod,	van	egy	érzésem…
Ez	 a	 Black	 Eyed	 Peas-nóta	 ment	 a	 fejében,	 miközben	 megtette	 a	 tétet.

Miután	Wolfe-ot	nem	találta	az	asztaluknál,	úgy	döntött,	lemegy	a	kerítéshez	a
srácokkal.	 Nem	 nyomultak	 rá,	 csak	 viccelődtek,	 és	 ártatlanul	 flörtölgettek
vele.	 Mikor	 érezte	 magát	 utoljára	 ilyen	 fiatalnak?	 Alig	 huszonhat	 évesen
máris	úgy	él,	mint	egy	százéves	remete.	Jólesett	lazulni	egyet	a	szép	időben	–
kicsit	úgy	tenni,	mintha	a	lóverseny	lenne	a	legnagyobb	gondja.
A	 jegyét	 szorongatva	 kémlelt	 át	 a	 kerítés	 felett.	Átkozta	 százötven	 centis

mélységét,	de	mielőtt	még	észbe	kaphatott	volna,	Steve	felkapta,	és	a	vállára
ültette.	Éles	sikkantás	hagyta	el	az	ajkát.
–	Ehhez	túl	nehéz	vagyok.	Ó!	–	Eszelős	igyekezettel	markolta	a	férfi	vállát,

hogy	egyensúlyban	maradjon,	míg	a	többiek	nevetésben	törtek	ki.	A	köröttük
állók	megtapsolták	a	mutatványt.
–	Most	viccelsz?	Meg	se	érzem	a	súlyodat,	és	így	legalább	látod	a	pályát.
Kezdett	ellazulni,	sőt	egyenesen	feldobta	a	tény,	hogy	felnőttként	először	ül

egy	 pasi	 vállán.	A	 paripák	 fénylő	 testtel,	 a	 sörényüket	 dobálva	 vonultak	 el



előtte,	 ahogy	 a	 kapuk	 mögé	 vezették	 őket.	 Azután,	 minden	 figyelmeztetés
nélkül,	megkezdődött	a	futam,	és	a	szpíker	bejelentette:
–	És	elindultak!
Nem	hitte	volna,	hogy	egyszerre	lesz	ilyen	hosszú	és	ilyen	rövid.	A	lovak

nyaktörő	 tempóban	 rótták	 a	 köröket,	 patájuk	 nyomán	 rögök	 szakadtak	 ki	 a
földből.	 A	 zsokék	 előregörnyedve	 biztatták	 gyorsabb	 haladásra	 őket,
miközben	késhegyig	menő	küzdelem	folyt	minden	talpalatnyi	helyért.
Született	 Álmodozó	 a	 legvégén	 kullogott,	 míg	 az	 egyes	 számú	 –	 Fürge

Virágszál	 –	 senkinek	 sem	 engedte	 át	 az	 első	 helyet.	 A	 tömegből	 különféle
nevek	 repkedtek,	 s	 miközben	 minden	 szempár	 a	 tízes	 mezőnyre	 tapadt,	 a
négyes	számú	araszról	araszra,	de	kezdett	felzárkózni	a	középmezőnyhöz.
A	skarlátszínű	mez	jól	azonosította	zsokéját.	A	lovas	fejét	 leszegve	eggyé

vált	hátasával,	amint	az	a	tempótól	elmosódott	lábbal,	rekordidő	alatt	érte	be
az	élbolyt.	Ahogy	közeledett	a	futam	vége,	a	többiek	egyenként	elmaradoztak
mögötte,	s	bár	Fürge	Virágszál	megtartotta	vezető	helyét,	Született	Álmodozó
nagyon	 eltalálta	 a	 ritmust.	 Gyorsabban	 vágtázott,	 mint	 azt	 Gen	 valaha	 is
lehetségesnek	tartotta	volna.
Úgy	 kiabált,	 hogy	 a	 torka	 belesajdult,	 s	 közben	 fel-alá	 pattogott	 Steve

nyakában,	 aki	 alig	 bírta	 megtartani.	 A	 négyes	 fej	 fej	 mellett	 vágtatott	 az
egyessel,	hogy	néhány	végtelennek	tűnő	pillanatig	megküzdjön	az	első	helyért.
Ha	csak	orrhosszal	is,	de	Született	Álmodozó	ért	be	elsőnek.
Steve	 könnyedén	 leemelte	 a	 válláról.	 Amint	 földet	 ért,	 olyan	 táncba

kezdett,	mintha	elment	volna	az	esze.	Zakatolt	a	szíve,	izzadt	a	tenyere,	és	az
elszabadult	 adrenalin	 ámokfutást	 rendezett	 a	 szervezetében.	 A	 célfotó
egyértelművé	tette	a	helyzetet.	A	négyes	hivatalosan	is	győzött.
–	Nem	hiszem	el,	most	kaszáltál	két	lepedőt!	–	Tom	elképedve	csóválta	a

fejét.	–	Micsoda	futam!
–	 Nyertünk,	 nyertünk!	 –	 ölelgette	 Gen	 Edet.	 –	 Mondtam,	 hogy	 van	 egy

érzésem…
Váratlanul	 egy	kimért,	 hűvös	hang	zavarta	meg	az	ünneplésben,	 amelynek

hallatán	azonnal	megdermedt.
–	Mi	a	franc	folyik	itt?
Megpördült,	hogy	belenézzen	a	metszően	kék	szempárba.



Hoppá.	Újabb	érzése	támadt.
Nagy	bajban	van.



nyolc

HA	 EGY	MONDATBAN	KELLETT	 volna	 összefoglalni,	 hogyan	 éli	 az	 életét,	 azt
feleli:	„Csak	lazán.”
Nem	 sok	minden	 billentette	 ki	 az	 egyensúlyából.	 Brutálisan	 kemény	múlt

állt	mögötte,	rögös	úton	jutott	idáig,	ezért	úgy	döntött,	a	maga	részéről	leszáll
az	érzelmi	hullámvasútról.	Ezért	hitt	a	rövid	távú	kapcsolatokban.	Hírből	sem
ismerte	a	féltékenységet.	S	ha	a	munkahelyén	néha	felhúzta	is	magát,	igazából
semmi	se	hozta	ki	a	béketűrésből.
Egészen	mostanáig.
Már	készült	beverni	egy	bájgúnár	arcát,	s	még	azt	se	nagyon	tudta,	miért.
Mert	a	kibaszott	vállára	ültette!	Mert	a	nyakában	érezte	Gen	ágyékát!	Mert

az	egész	trió	együtt	örült	a	győzelmének	–	nem	beszélve	arról,	hogy	Született
Álmodozó	őt	is	alaposan	meglepte.	Mégis,	leginkább	a	lány	arcától	borult	el
az	agya.
Boldognak	látta.	Emberemlékezet	óta	először	önfeledten	boldognak.
S	nem	miatta.
Mégis,	honnét	tört	elő	ez	a	bősz	indulat?	Ahogy	résnyire	szűkült	a	szeme,	a

fősulis	 srácok	 idegesen	 összenéztek,	 és	 ösztönösen	 hátrálni	 kezdtek.	 David
előtt	 még	 dupla	 randira	 is	 jártak	 Gennel,	 hogy	 utána	 kitárgyalják	 a
tapasztalataikat.	 Előre	 megállapodtak	 a	 szabályokban.	 A	 szex	 tabu.	 Oké,
szerette	 húzni	 Gent,	 de	 a	 legtöbbször	 csak	 kitalált	 mindenfelé	 hülyeséget.
Leragadtak	 az	 apró	 részleteknél,	 és	 egy	 csomó	 humort	 vittek	 az	 egészbe.
Azután	 jött	David,	 és	Gen	 fokozatosan	magába	 zárkózott.	Egy	 év	 se	kellett,
hogy	 teljesen	 elveszítse.	 Rosszul	 érezte	 magát	 emiatt,	 sőt	 kiborult,	 de	 azt
mondogatta	 magában:	 ha	 ő	 boldog,	 neki	 is	 le	 kell	 nyelnie	 a	 békát.	 Csak
annyira…	hiányzott.	Úgy,	mint	a	legjobb	barátja.
De	most?	Már	nem	vett	volna	rá	mérget.
Nem	maradt	 ideje	a	kérdésen	rágódni	vagy	az	érzelmeit	boncolgatni.	Gen

égnek	emelte	a	szemét.
–	A	frászt	hozod	ránk,	Wolfe.	–	A	többiekhez	fordult.	–	A	látszat	ellenére

nem	a	pasim,	csak	a	barátom.	Elég	a	kakaskodásból.	Ez	itt	Ed,	Tom	és	Steve.



A	 srácok	 megnyugodtak,	 próbálták	 befogadni	 a	 körükbe,	 de	 ő	 hűvös	 és
elutasító	 maradt.	 Gen	 most	 iszonyú	 sebezhető,	 más	 se	 hiányzik	 neki,	 csak
három	taknyos,	akiben	túltengnek	a	hormonok.	Az	egyikük	kinyújtotta	a	kezét,
de	még	ekkor	sem	lépett	közelebb.
–	Hé.	Örvendünk.
A	 lány	 sötétkék	 szeme	 szó	 szerint	 szikrát	 hányt.	 Basszus,	 már	 el	 is

felejtette,	 milyen	 izgató	 tud	 lenni.	 Elfeledte	 a	 régi	 Gent	 és	 szikrázó
egyéniségét.	 Mennyire	 szerette	 az	 otromba	 ugratásokat,	 a	 nevetést,	 a	 bulit.
Tompa	fájdalmat	érzett.	Az	elmúlt	két	évben	tényleg	eltávolodtak	egymástól.
Máskülönben	feltűnt	volna,	hogy	a	lány	már	csak	árnyéka	korábbi	önmagának.
–	 Csak	 ideges	 lettem,	 amikor	 nem	 találtalak.	 Kösz,	 srácok,	 hogy

vigyáztatok	rá	helyettem.	–	Biccentett	feléjük,	majd	Genhez	fordult.	–	Gyere,
váltsuk	be	azt	a	nyereményt.
Gen	 ugrándozva	 ment	 közelebb,	 és	 megfogta	 a	 kezét,	 de	 visszafordult	 a

hódolóihoz.
–	 Ed	 is	 nyert,	 úgyhogy	 együtt	 kell	 mennünk.	 Hé,	 miért	 nem	 jöttök	 át

hozzánk?	 Wolfe-nak	 van	 egy	 piknikasztala,	 és	 segíthetnétek	 a	 következő
futamnál.
Wolfe	szabad	folyást	engedett	volna	bosszúságának,	de	a	lelkes	fogadtatás

belefojtotta	a	szót.
–	Kösz,	nagyszerűen	hangzik!	–	vágta	rá	Ed.
Steve	és	Tom	teljes	szívéből	egyetértett.
–	Talán	a	szűz	kéz	nekünk	is	szerencsét	hoz…
Konokul	 hallgatott,	 ahogy	 az	 üvegfalú	 fülkéhez	 léptek,	 és	 kiváltották	 a

nyereményüket.	 Már	 látszott,	 hogy	 Ed	 és	 Gen	 remekül	 megérti	 egymást:
mindketten	táncikáltak,	amikor	kézhez	kapták	a	pénzt.	Hát	nem	édesek?
Gen	váratlanul	két	százast	nyomott	a	kezébe.
–	Tessék.	Két	 rongy,	 a	 tíz	 százalékod.	Azt	 hiszem,	ma	már	 nem	 is	 kérek

több	kölcsönt.
Hoppá.
Megfagyott	a	levegő.	A	srácok	úgy	néztek	rá,	mintha	a	stricije	lenne.
–	 Te	 kamatra	 adtál	 neki	 pénzt?	 –	 ráncolta	 a	 homlokát	 Ed.	 –	 Nem	 azt

mondtad,	hogy	barátok	vagytok?



Wolfe	fegyelmezte	magát.
–	Csak	vicc	volt.
Gen	felnevetett.
–	 Csak	 hogy	 tudjátok,	 Wolfe	 sosem	 viccel	 a	 pénzzel.	 Szerintem	 még	 a

végrehajtót	is	rám	küldte	volna.
Basszus.	Tom	ökölbe	szorította	a	kezét,	míg	Steve	utálkozva	kiköpött.
–	Ezt	a	szarságot,	ember!	Ed	is	megszorult	a	héten,	adtam	neki	kölcsön,	de

nálunk	 ilyenkor	 nem	 szokás	 kamatot	 kérni.	 Felétek	 biztos	 mást	 jelent	 a
barátság…
Gen	 csak	 megvonta	 a	 vállát,	 mint	 aki	 észre	 sem	 veszi,	 milyen	 ádáz

indulatokat	gerjeszt	a	szavaival.
–	Hé,	semmi	gond.	A	milliomosok	mind	fösvények.
Steve	alig	kapott	levegőt.
–	Szóval	még	kőgazdag	is…
Basszus	 a	 köbön.	 Ez	 nem	 vezet	 sehová.	 Wolfe	 elővette	 a	 fenyegető

pillantást,	amit	a	különösen	nehéz	üzleti	tárgyalásokra	tartogatott.
–	Felejtsd	el.	Nem	tartozom	nektek	magyarázattal.	Gennel	már	megyünk	is.
–	 Na	 persze.	 –	 Ed	 nem	 hagyta	 magát	 megfélemlíteni,	 csak	 kedélyesen

belekarolt	a	lányba.	–	Gyere,	meghívlak	egy	kamatmentes	hot	dogra.
–	De	én	többet	nyertem…
–	Ha	legközelebb	kaszálsz,	majd	visszahívsz	egy	sörre.
–	Megdumáltuk.	Te	is	jössz,	Wolfe?
–	 Ja.	 –	 Ahogy	 mögöttük	 kullogott,	 azon	 tűnődött,	 lehet-e	 még	 ennél	 is

rosszabb.

HÁROM	ÓRÁVAL	KÉSŐBB	Wolfe	arra	jutott,	hogy	nem	kellene	ilyen	kérdésekkel
ingerelnie	az	univerzumot.
Egyedül	 ücsörgött,	 és	 versenynaptárral	 az	 ölében	 nézte	 az	 asztal	 körött

csoportosuló	 egyre	 több	 idegent	 –	 jobbára	 férfiakat.	 Mind	 Gen	 körül
legyeskedett.	Hogyan	történhetett	ez?
A	lány	a	második	futamot	is	behúzta	a	random	Varázs	Haverrel.	Lekutyagolt

vele	 a	kerítéshez,	 és	végignézte,	 ahogy	a	 favoritja	 elvérzik,	de	 legalább	Ed
vállától	távol	tartotta.	Meg	Tométól.	Meg	a	többiekétől.



A	lánynak	ugyanis	nagy	izgalmában	sikerült	szert	tennie	még	két	hódolóra:
egy	 sörtefrizurás,	 éber	 tekintetű	 tengerészgyalogosra,	 és	 vézna	 társára,	 aki
szemlátomást	 a	 légynek	 sem	ártott.	Ő	persze	 tudta,	 hogy	 csak	 a	 szerencsére
alapozva	 lehetetlen	megnyerni	három	egymást	követő	 futamot,	 ezért	 kitartott
az	 eredeti	 terv	 mellett,	 és	 Dicső	 Glóriára	 fogadott.	 A	 ló	 hazai	 pályán
versenyzett,	a	trénere	pedig	minden	rekordot	megdöntött.
Mégis	Gen	választása,	a	nyeretlen	kezdő	győzött,	aki	tíz	az	egyhez	fizetett.
Ezután	már	összemosódtak	az	események.	Valaki	szétkürtölte,	hogy	Gennek

csodálatos	 képessége	 van,	 így	 valahányszor	 beállt	 a	 sorba,	 egyre	 többen
kísérték	vissza	az	asztalhoz.	A	legutolsó	csapatban	akadt	néhány	fiatal	lány	is
–	bár	őket	leginkább	az	érdekelte,	mivel	vonzza	magához	Gen	az	összes	pasit.
Wolfe	próbált	uralkodni	magán,	és	 legalább	annak	örülni,	hogy	a	 lánynak

újra	van	étvágya.	Úgy	tűnt,	Eddel	kajafronton	is	egymásra	 találtak:	csak	úgy
tolták	magukba	a	tacót	és	a	hot	dogot,	a	sört	és	a	perecet.
Ő	 bezzeg	 sosem	 talált	 könnyen	 hangot	 az	 idegenekkel.	 Nehezére	 esett

barátkozni	–	de	még	inkább	megállni,	hogy	ne	rángassa	haza	a	lányt,	hogy	újra
belemerüljenek	a	meghitt	 hallgatásba.	Ezzel	 együtt	 neki	 is	 feltűnt,	 hogy	Gen
öröme	 sem	 felhőtlen,	 és	 amint	 hátat	 fordít	 a	 pályának,	 eszébe	 jut	mindaz	 a
szarság,	 ami	 elől	 menekül.	 Nagyon	 nem	 tetszett	 neki,	 ahogy	 kezdett
elkomorodni	 a	 tekintete.	 Már	 ebbe	 is	 belesajdult	 a	 szíve	 –	 nem	 akarta
megkockáztatni,	hogy	még	 inkább	elszomorítsa.	Ezért	 inkább	 tűrt,	és	próbált
osztozni	az	örömében.
Ahogy	Ed	 belesúgott	 valamit	 a	 fülébe,	Gen	 hátravetett	 fejjel	 kacagott.	A

srác	karja	eközben	a	vállára	siklott,	és	olyan	könnyedséggel	vonta	magához,
ami	meghittebbnek	tűnt	még	egy	nyelves	csóknál	is.
Hirtelen	nem	bírta	tovább.
–	Oké,	ideje	mennünk	–	jelentette	be.
Minden	tekintet	felé	fordult.
Gen	pislogva	nézte.
–	Még	csak	a	negyedik	futamnál	tartunk.	Mi	az?
Mindenki	várta	a	választ.	Évek	óta	nem	érezte	magát	ennyire	kívülállónak.
–	Biztosan	fáradt	vagy.	Gondoltam,	lassan	hazamehetnénk.
–	Nem	mehet	el	a	nyerő	széria	közepén	–	közölte	Ed.	–	Ezzel	bekavarna	a



karmának,	meg	minden.
–	 Te	 csak	 menj	 haza	 nyugodtan	 –	 kockáztatta	 meg	 Steve.	 –	 Mi	 majd

hazavisszük	a	csajt.
Wolfe	hangjával	üveget	lehetett	volna	vágni.
–	Azt	lesheted.	Nem	fogom	rátok	bízni,	érted?
Gen	felsóhajtott.
–	Vesztésben	vagy,	igaz?	Azért	vagy	ilyen	pipa.
Hirtelen	úgy	érezte	magát,	mint	egy	taknyos,	akit	megfegyelmeznek.
–	Nem	erről	van	szó.	Ha	maradni	akarsz,	felőlem	oké,	csak	nem	szeretném,

ha	elbuknád	minden	pénzedet.
Gen	 felvillantotta	 vakítóan	 fehér	 mosolyát,	 akár	 egy	 két	 lábon	 járó

fogkrémreklám.
–	Nem	is	fogom.	Határ	a	csillagos	ég!
A	 tömeg	 összezárult	 körülötte,	 és	 követte	 a	 példáját	 a	 fogadásnál,	míg	 ő

visszatért	az	asztalhoz.	Egyedül.	Épp,	ahogy	szerette.	Legalább	nem	vonják	el
a	figyelmét.
Helyes.
Veszített	a	soron	következő	két	futamban.	Gen	nyert,	ahogy	mindenki	más	–

mostanra	 a	 fél	 ügetőnek	 feltűnt	 a	 nyerő	 szériája,	 és	 részt	 akart	 a	 sikeréből.
Ekkor	elugrott	egy	sörért,	s	mire	visszatért,	Gen	hivatalosan	is	elveszítette	a
hatodik	futamot.	Bánatos	arcok	vették	körül,	ami	alapján	úgy	tűnt,	megszakadt
a	sorozata.	Épp	ideje	volt.	Még	sosem	hallotta,	hogy	valakinek	ilyen	mázlija
legyen.
–	Bocs,	de	végül	minden	nyerő	széria	véget	ér.
Ed	vigasztalóan	megpaskolta	a	lány	vállát.
–	Majd	a	következőt	behúzzuk.
Gen	máris	a	kiírást	tanulmányozta,	hogy	megálmodja	a	következő	befutót.
–	Ezzel	az	utolsóval	kapcsolatban	rossz	érzésem	van,	szerintem	nem	fogja

bírni.	Megint	bizsereg	a	bőröm,	úgyhogy	szerintem	most	beletrafálok.
Wolfe	megadóan	emelte	fel	a	kezét.
–	A	te	döntésed.	Majd	szólj,	ha	bármi	kérdésed	van.
Gen	máris	aktívan	levegőnek	nézte,	annyira	lekötötte	a	következő	futam	hat

indulója.	 Ahogy	 visszatért	 az	 asztalhoz,	 a	 káröröm	 és	 a	 bosszúság	 közt



őrlődött.	Úgy	tűnt,	a	lány	a	legkisebb	erőfeszítés	nélkül	továbblép.	Most,	hogy
kiszabadult	David	fogságából,	szemlátomást	szert	tett	egy	csomó	új	barátra,
akikre	máris	több	figyelmet	fordított,	mint	rá	az	elmúlt	két	évben	összesen.
A	keserű	gondolattól	csak	még	komorabb	lett.
Elnézte,	ahogy	Gen	sorban	elveszítette	a	következő	három	futamot,	míg	ő

bezsebelte	a	nyereményét.	Végre.	Ahogy	a	varázs	oszlott,	úgy	fogyatkozott	a
tömeg	is,	míg	végül	csak	az	eredeti	csapat	maradt.
A	 telefonja	 ekkor	 rezegni	 kezdett,	 mint	 egy	 megszállott.	 Ahogy

végigpörgette	 az	 üzenetek	 és	 nem	 fogadott	 hívások	 listáját,	 tudta,	 hogy	már
nem	sokáig	rejtőzködhetnek.	Kate	hamarosan	beül	a	kocsijába,	és	lenyomozza
őket.	Alexa	felhívja	Sawyert,	aki	szól	Juliettának,	s	akkor	tényleg	bajban	lesz.
Az	 ösztöne	 mégis	 azt	 súgta,	 hogy	 kell	 még	 egy	 nap,	 mielőtt	 visszamennek.
Azon	 az	 áron	 vette	 meg	 ezt	 az	 értékes	 időt,	 hogy	 üzenetet	 küldött	 tucatnyi
embernek,	 és	 mindenkit	 megnyugtatott,	 hogy	 holnap	 visszamennek.	 Azután
kikapcsolta	a	telefont.
Csesszék	meg.
Elnézte	a	kilencedik	futam	mezőnyét.	Ez	elképesztő!	Tucatnyi	ló,	a	legtöbb

életében	nem	versenyzett,	oddsok	az	egekben.	Még	a	hivatalos	becslésekre	se
támaszkodhatott,	ezért	úgy	döntött,	kukázza	az	egészet.	Az	üres	üveggel	együtt
kivágta	a	versenynaptárat,	majd	elindult	Gen	felé.
–	Még	egy	utolsót,	vagy	elég	volt?	Kár	lenne	erőltetni…
Gen	felnézett.	Szemében	ott	csillogott	az	a	furcsa	fény,	amit	oly	jól	ismert.

Konok	eltökéltség,	ádáz	akarat,	makacs	büszkeség.
Kész	rémálom.
A	szíve	hirtelen	zakatolni	kezdett.
–	Hé,	mi	jár	a	fejedben?
Gen	elmosolyodott.	Most	mintha	még	Steve	és	Tom	is	tartott	volna	tőle.
–	Utolsó	futam,	utolsó	dobás.	A	hatos.
Vetett	egy	pillantást	a	monitorra:	tizenöt	az	egyhez.	Messze	nem	a	legjobb	a

mezőnyben,	de	hát	mit	veszíthetett?
–	A	neve?
–	Felkelő	Főnix.
Nyelt	 egyet.	 Naná,	 hogy	 megint	 beleválasztott.	 Naná,	 hogy	 a	 nevet



valamilyen	jelnek	tekintette.	Kipréselt	magából	egy	nevetést.
–	Ezek	a	lovak	most	először	versenyeznek,	édesem.	A	kezdők	szerencséje

eddig	 melletted	 állt,	 de	 a	 név	 alapján	 fogadni	 inkább	 csak	 jó	 móka,	 nem
fogadás.	Fogd	a	nyereményedet,	fizess	be	egy	jó	steakre,	és	érd	be	ennyivel.
–	Csak	három	szót	akarok	mondani	neked,	Wolfe.
Próbált	 nem	 pánikba	 esni,	 de	 máris	 látta	 tekintetében	 a	 tébolyt.	 A	 lány

makacssága	tényleg	párját	ritkította.	Minél	inkább	nemet	mondtak	neki,	annál
inkább	 bizonyítani	 akart.	 Eszébe	 jutott,	 amikor	 azzal	 húzta,	 hogy	 sosem
vizsgázik	 ötösre	 olaszból.	A	 bioszt	 talán	 kente-vágta,	 a	 nyelvekkel	 azonban
hadilábon	 állt,	 így	 nem	 győzte	 azzal	 szívatni,	 hogy	 el	 fog	 hasalni	 a	 család
második	anyanyelvéből.	Erre	mit	csinált?
Egy	 hétre	 beleásta	magát	 az	 olaszba,	 sőt	 meg	 se	 szólalt	 angolul.	 Azután

levizsgázott	ötösre.
Ijesztő	tudott	lenni.
–	Mi	az	a	három	szó?
A	lány	rendületlenül	mosolygott.
–	Dupla	vagy	semmi.
Ed	láthatóan	aggódott,	de	azért	lassan	bólintott.
–	 Nincs	 más	 hátra,	 mint	 előre.	 Ez	 a	 mindent	 eldöntő	 menet.	 Ha	 a	 hatos

győz,	azt	jelnek	veszem.
Wolfe	meredten	nézte.
–	Miféle	jelnek?
–	 Jelnek,	 hogy	 okkal	 szakítottam	 a	 barátnőmmel.	 Vagyis	 a	 volt

barátnőmmel.	Ha	Főnix	győz,	én	is	feltámadok	a	hamvaimból,	és	rátalálok	az
új	szerelemre.
Steve	felnyögött.
–	Életemben	nem	hallottam	nagyobb	baromságot,	tesó.	Ez	csak	egy	ló,	nem

valami	elcseszett	párhuzam	a	szerelmi	életedre!
Wolfe	 kis	 híján	 kijött	 a	 béketűrésből,	 amikor	Gen	 úgy	 bólogatott,	mintha

mindenben	egyetértene	a	hősszerelmessel.
–	 Tökéletesen	 igazad	 van,	 Ed,	 de	 ezúttal	 határozott	 megerősítésre	 van

szükség	az	univerzumtól.	Mindenünket	fel	kell	tennünk.
Ed	 úgy	 tördelte	 a	 kezét,	 mintha	 friss	 házasként	 először	 folyamodna



jelzálogkölcsönért.
–	Oké.	Csináljuk.
–	 Elment	 az	 eszetek?	 –	 csattant	 fel	 Tom.	 –	 Ilyesmit	 csak	 béna

randifilmekben	 csinálnak!	 Nekünk	 még	 kell	 az	 a	 pénz	 piára	 meg	 benzinre,
hogy	a	kajáról	ne	is	beszéljünk.
Ed	megrázta	a	fejét.
–	Ez	már	 túlnőtt	 rajtunk,	 ember.	Most	nem	 lehet	bennünk	 szikrányi	kétely

sem.
Ahogy	magához	tért	az	első	sokkból,	Wolfe	megcsóválta	a	fejét.
–	 Oké,	 most	 már	 tényleg	 elég.	 Mindketten	 begolyóztatok.	 A	 lovak	 neve

szart	 se	 jelent,	 ha	 a	 nyerési	 esélyükről	 van	 szó.	 Csúnyán	 csalódni	 fogtok,
amitől	csak	még	depisebbek	lesztek.	Inkább	fordítsunk	hátat,	amíg	lehet.
Gen	megértően	bólogatott.
–	Tényleg	sajnálom,	hogy	neked	ez	magas,	de	akkor	is	meg	kell	tennem.	Ha

vállalom	 a	 kockázatot,	 és	 teljes	 szívemből	 hiszek,	 valami	 csodálatos	 fog
történni.	Nagyon	itt	az	ideje,	hogy	Főnix	újjáéledjen	a	hamvaiból.	Csináljuk,
Ed.
Wolfe	tátott	szájjal	nézte,	ahogy	faképnél	hagyták.	Ez	most	komoly?	Mikor

veszítette	el	az	uralmat	az	egész	nap	felett?
Steve	megköszörülte	a	torkát.
–	Basszus.	Egész	hétvégén	masszírozhatjuk	a	lelkét…
–	Mi	a	franc	köze	van	a	főnixnek	ahhoz	a	lóhoz?	–	kérdezte	Tom.
–	Az	 újjászületés	 jelképe	 –	magyarázta	Wolfe.	 –	A	 főnix	meghal,	 azután

újjáéled	a	hamvaiból.
–	Akkor	Gen	is	szakított	valakivel?
Nem	válaszolt.	Ez	már	rég	nem	a	pénzről	szólt.	Attól	tartott,	hogy	ha	a	ló

veszített,	 Gen	 újra	 alászállt	 a	 depresszió	 legmélyebb	 bugyrába.	 Túl	 nagy
bizalmat	fektetett	egy	lóba,	aki	persze	nem	is	sejtette,	hogy	ezúttal	nemcsak	a
győzelemért	 kell	 küzdenie,	 de	 azért	 is,	 hogy	 Gen	 megbocsátást	 nyerjen.
Reménységet.
–	Ti	hisztek	Istenben,	srácok?	–	élénkült	fel.
A	két	főiskolás	összenézett.
–	Hát,	fiatalabb	koromban	jártunk	templomba.	Ja,	fogjuk	rá.



–	Helyes.	Akkor	 ideje	elrebegni	egy	 imát,	mert	ha	az	a	 ló	nem	nyer,	 itt	a
világvége.

GEN	A	CETLIJÉT	SZORONGATVA	meredt	a	küzdőtérre.	A	hatos	számú	versenyző
sötétbarna	példány	volt,	gyönyörűen	selymes	sörénnyel	és	vaskos	lábakkal.	A
zsoké	 sötétkéket	 viselt.	 Ahogy	 a	 kapu	 felé	 elügettek	 előtte,	 megfigyelte	 a
jószág	ruganyos	járását,	amit	kedvező	előjelnek	vélt.
Egészen	addig,	amíg	az	állat	a	kapu	előtt	meg	nem	makacsolta	magát.
Wolfe	arckifejezésétől	a	 tenyere	 is	megizzadt.	A	 férfi	 láthatóan	komolyan

aggódott.	Még	sosem	látta	ilyennek.	Megszokta,	hogy	könnyedén	ural	minden
helyzetet	 –	 amikor	 látta,	 mennyire	 ideges	 egy	 hülye	 kis	 verseny	 miatt,
önkéntelenül	is	eltűnődött	azon,	miért	csinál	belőle	ekkora	ügyet.
Amikor	pontosan	tudja,	mit	csinál.
David	sosem	hitt	az	esélyben,	szerencsében,	vagy	Istenben.	Ő	valaha	igen,

de	két	közös	év	után	már	nem	volt	olyan	biztos	ebben.	David	újra	és	újra	azt
bizonygatta,	 hogy	 a	 tudomány	 hatékony	 eszköz,	 a	 valószínűség	 puszta
számítás,	 a	 véletlen	 egyezőség	 pedig	 csak	 statisztikai	 hiba,	 amire	 nem
érdemes	 figyelmet	 pazarolni.	 Addig	 hallgatta	 ezt,	 míg	 lassan	 kezdte
elveszíteni	fogékonyságát	a	varázslat	iránt.
Ha	racionálisan	vizsgálta	a	dolgokat,	tudta,	hogy	a	hatos	ló	sem	más,	csak

megoldandó	 probléma	 –	múló	 kísérlet	 egy	 titokzatos	 érzék	 feltámasztására,
ami	rég	kihalt	belőle.
De	nem	érdekelte.
Szüksége	volt	rá,	hogy	Felkelő	Főnix	győzzön.
Végül	minden	állatot	betereltek	a	kapuk	mögé.	Teltek	a	drága	másodpercek.

Azután	kivágódtak	a	kapuk,	és	megkezdődött	a	verseny.
A	szorosan	összetapadó	mezőny	szinte	másból	sem	állt,	csak	elmosódott	és

mennydörgő	 robajjal	 csapkodó	patákból.	 Főnix	 a	 sűrűjében	 futott,	 tartotta	 a
helyét,	 de	 semmi	különös.	Gen	beharapta	 az	 ajkát,	 amikor	 a	 srácok	üvöltve
biztatták	a	lovat,	és	a	mezőny	befordult	az	első	kanyarba.	Repkedtek	a	rögök.
A	leszegett	fejek	közül	elővillant	a	sötétkék	mez,	ahogy	ló	és	lovasa	kezdett
előrébb	araszolni.
Ekkor	a	mezőny	végéről	a	nyolcadik	ló	átfurakodott	a	kavalkádon,	hogy	az



élre	álljon.	Egy	szürke.	Azt	hallotta,	a	szürkék	különösen	szerencsések.
Főnix	tartotta	magát,	de	ahogy	közeledett	a	második	kör,	a	távolság	kettejük

között	lassan	csökkenni	kezdett.	Húsz	centi.	Tizenöt.	Tíz.	Öt.
Ed	felordított.
–	Gyerünk,	te	anyaszomorító!	Harcolj!
A	 lovak	 fej	 fej	 mellett	 fordultak	 a	 célegyenesbe,	 a	 zsokék	 kétségbeesett

erőfeszítéssel	 ösztökélték	 őket,	 a	 paták	 öklömnyi	 rögöket	 szakítottak	 ki	 a
földből,	az	állatok	szeme	kifordult	az	erőfeszítéstől.
Az	élboly	együtt	száguldott	át	a	célvonalon.
–	Győzött?	–	rikoltozta	Steve.	–	Győzött?
–	Nem	 tudom!	Basszus,	 nem	 tudom!	–	Tom	 tehetetlenül	 járkált	 fel-alá.	A

tömeg	izgatottan	morajlott,	minden	szem	a	táblára	tapadt,	ahogy	az	eredményt
várta.	Ed	szólni	sem	tudott,	csak	a	pályára	meredt.
Gen	 vadul	 zakatoló	 szívvel	 küzdött	 a	 lélegzetért,	 amikor	 erős,	 határozott

szorítást	 érzett	 a	 kezén.	 Lenézett,	 és	 Wolfe	 ujjai	 kulcsolódtak	 az	 övéire,
mintha	mindig	is	összetartoztak	volna.
Wolfe	elmosolyodott.
–	Győzött.
–	Honnét	tudod?
Az	a	gyönyörű	szempár	elsötétült	a	férfi	lelkében	dúló	vihartól.
–	Egyszerűen	tudom.
A	célfotó	szó	eltűnt	a	kijelzőről.
A	hatos	számú,	Felkelő	Főnix,	megjelent	az	első	helyen.
A	nyolcas	számút	a	második	helyen	tüntették	fel.
–	Győztünk.	–	Ed	arca	ragyogott	a	hamisítatlan	boldogságtól.	–	Győztünk,

Gen!
A	 fickó	 felkapta,	 és	 megpörgette,	 amivel	 kiszakította	 a	 lányt	 Wolfe

szorításából.	Mindenki	 lelkesen	 kurjongatott,	 miközben	 a	 sörét	 locsolta,	 és
minden	 létező	 módon	 kimutatta	 féktelen	 örömét.	 Amikor	 bemutatta	 a
varázslatos	 cetlit,	 harmincezer	 dollárt	 és	 egy	 adónyomtatványt	 nyomtak	 a
kezébe.	Ed	két	lepedőt	kaszált.
Kábultan	 nézte,	 hogyan	 ünneplik,	 miközben	 már	 pezsgős	 vacsorákról	 és

fergeteges	 bulikról	 folyt	 a	 szó.	 Wolfe	 mellette	 haladt,	 de	 a	 kapunál



megtorpant.
–	Te	is	jössz,	ugye?	–	kérdezte	Ed.	–	Te	vagy	a	szerencsehozó	talizmánom.

Együnk	valamit,	és	lazítsunk	kicsit.	Ismerjük	meg	egymást.
Steve	 és	 Tom	 is	 lemaradt,	 próbált	 lazának	 tűnni,	 míg	 Wolfe	 lassan	 a

háttérbe	szorult.
Gen	látta	a	hamisítatlan	érdeklődést	Ed	tekintetében,	és	nem	értette,	hogyan

manőverezhette	 magát	 ilyen	 helyzetbe.	 Csodálatos	 nap	 állt	 mögöttük,	 amit
tényleg	 sosem	 felejt	 el,	 de	 ennyi.	 Lábujjhegyre	 ágaskodott,	 hogy	 arcon
csókolja	a	fiút.
–	 Csak	 nemrég	 bontottam	 fel	 egy	 jegyességet,	 Ed	 –	 árulta	 el.	 –	 Totál

idegroncs	 vagyok,	 de	 legalább	 néhány	 órára	 megfeledkeztem	 az	 egészről.
Nyerő	szériánk	volt,	amit	sosem	felejtek	el,	de	most	már	ideje	hazamennem.
Esengő	kutyaszemekre	és	csalódott	ajakbiggyesztésre	számított,	de	Ed	csak

bólintott,	és	a	szájához	emelte	kezét,	hogy	lágyan	megcsókolja.
–	 Hihetetlen	 egy	 csaj	 vagy.	 Kösz	 mindent.	 Megkaptam	 a	 jelet,	 amire

vártam.	Most	már	tudom,	hogy	Tracey	nem	hozzám	való.
–	Te	pedig	hihetetlen	pasi	vagy,	aki	sokkal	többet	érdemel.	–	Mosolyogva

búcsút	intett	a	többieknek,	majd	Wolfe-fal	visszaindult	az	autó	felé.	Különös
könnyedséget	 érzett,	 mintha	 az	 univerzum	 azt	 sugallta	 volna,	 hogy	 minden
rendbe	jön.	Talán	nem	azonnal,	vagy	a	jövő	héten,	de	Felkelő	Főnix	minden
esélytelensége	 ellenére	 győzött.	 A	 világból	 talán	mégsem	 halt	 ki	 teljesen	 a
varázslat.
–	Minden	oké?
Vetett	 egy	 pillantást	 a	 férfira,	 aki	 hátradőlt	 az	 ülésben,	 és	 a	 kormányon

pihentette	a	kezét.	Készen	állt,	hogy	messze	repítse	őt	a	démonjai	elől.	Mihez
is	kezdene	nélküle?
–	Naná.	Többet	nyertem,	mint	te.
–	Igaz.	–	A	férfi	beindította	a	motort,	és	kitolatott.
–	Most	hová	megyünk?
–	Eszünk	egy	dupla	bélszínt.	Te	fizetsz,	bébi.	Ugye	nem	baj?
Kényelmesen	hátradőlt	a	bőrülésben,	és	elmosolyodott.
–	Még	szép,	hogy	nem	baj.



kilenc

WOLFE	PONTOSAN	TUDTA,	mikor	ütött	be	a	bűntudat.
Már	megrendelték	 a	 vacsorát	 a	Mouzon	House-ban,	 ami	nemcsak	 friss	 házi
alapanyagokból	 készült	 kiadós	 étkeket,	 de	 meghitt	 beszélgetésre	 alkalmas
csendes	sarkokat	is	kínált.	Itáliai	kulináris	kalandjai	egyvalamit	megtanítottak
neki:	 az	 egyszerű	 nem	 feltétlenül	 átlagos.	 Az	 ötcsillagos	 kaja	 minőségi
hozzávalókból	áll,	amelyek	anélkül	emelik	ki	az	ízeket,	hogy	egy	sor	drága	és
hivalkodó	kiegészítő	belekotyogna	a	dolgukba.
Kár,	hogy	sosem	tanult	meg	főzni.
Gen	az	autóban	még	önfeledten	fecserészett,	most	azonban	egyre	sötétebb

árny	 vetült	 az	 arcára.	A	 válla	megereszkedett,	 s	 ahogy	 a	 tányérjára	meredt,
teljesen	 beleveszett	 a	 saját	 világába.	 Egy	 olyan	 világba,	 ami	 nem	 tűnt	 túl
biztonságosnak.
–	 Hiányzott	 a	 házi	 kenyér.	 –	 Ahogy	 a	 lány	 felé	 tolta	 a	 kosarat,	 magába

szívta	a	tészta	és	a	rozmaring	illatát.	–	Vegyél	csak.	Van	még	ott,	ahonnét	ez
jött.
Gen	megrázta	a	fejét.
–	Nem,	kösz.	A	szénhidrát	nem	 jó	ötlet.	A	 tegnapi	pizzát	 se	kellett	volna

megennem.
Felvonta	a	szemöldökét.
–	Azelőtt	kisajátítottad	az	egész	kosarat,	csak	morzsákat	hagytál	másnak,	és

sosem	volt	gondod	a	súlyoddal.	Honnét	vetted	ezt	a	baromságot?
–	Davidtől.
A	 név,	 akár	 egy	 pisztolygolyó,	 átszelte	 a	 levegőt	 kettejük	 között.	 Bénító

haragot	 érzett.	 Nem	 értette,	 a	 seggfejnek	 mivel	 sikerült	 elérnie,	 hogy	 Gen
minden	 téren	 megkérdőjelezze	 a	 saját	 értékeit	 –	 legyen	 szó	 a	 karrierről,	 a
szexről,	vagy	csak	a	testsúlyáról.
Élessé	vált	a	hangja.
–	 Rendszeresen	mozogsz,	 és	 tuti,	 hogy	 jelenleg	 alultáplált	 vagy.	 Egy	 kis

kenyér	biztos	nem	árthat.	Vegyél.
Halvány	mosoly	suhant	át	Gen	ajkán.



–	Basáskododsz.
–	Meglep?
Gen	letört	egy	falatot,	és	rágcsálni	kezdte.	Azután	mosolyogva	behunyta	a

szemét.
–	Mm,	ez	fenséges.	Ráadásul	fokhagyma	is	van	benne,	úgyhogy	ma	este	a

közelembe	se	jöhetsz.
Wolfe	kézbe	vett	egy	szeletet.
–	 Mindketten	 bűzleni	 fogunk.	 Mivel	 érte	 el,	 hogy	 így	 kételkedj

önmagadban?
Gen	összerezzent.	Wolfe	 tudta,	 hogy	a	 leginkább	úgy	 szedheti	ki	belőle	 a

titkait,	ha	meglepetésszerű	támadást	indít.	Sawyer	tanította	meg	erre,	amikor
próbálta	feltárni	az	ő	sötét	titkait.
–	Nem	kételkedem…
Hazug.
Nem	tett	ellenvetést,	csak	kimérten	bólintott.
–	Az	 jó,	mert	 ha	 kételkednél,	 az	 komoly	 indok	 lenne	 arra,	 hogy	 ne	menj

férjhez.	Nem	mintha	 szakértő	 lennék,	 vagy	 ilyesmi,	 de	 szerintem,	ha	 te	 nem
hiszel	magadban,	akkor	a	partnered	se	fog,	igaz?
–	Ja.
A	pincér	zavarta	meg	őket	az	előétellel.	A	ház	specialitása,	az	édesvízi	rák

egyenesen	a	tóból	származott,	és	átkozottul	finom	volt.
–	Tudod,	 ő	 igazi	maximalista.	 Született	 tehetség.	Az	 egyik	 legkeresettebb

sebész	New	Yorkban.	Nem	hibáztathatod	azért,	ha	jobb	akar	lenni,	és	másokat
is	 erre	 ösztönöz.	 Nézd	 csak	 meg	 a	 Purityt.	 Te	 is	 mindent	 bevetettél,	 hogy
sikerre	vidd	a	manhattani	szállodát.	Még	golfozni	is	megtanultál.
–	Nate-nek	köszönhetően.	–	A	pályán	találkozott	Nate	Dunkle-lal,	miközben

kétségbeesetten	 próbált	 belerázódni	 a	 játékba,	 hogy	 elkápráztasson	 egy
ügyfelet.	 Jóllehet	nem	 ismerték	egymást,	Nate	magánleckéket	adott	neki,	 így
rekordidő	alatt	sikerült	elsajátítania	egy	sor	hasznos	fogást,	amivel	nyélbe	is
ütötte	az	üzletet.	Nate	azóta	Gen	barátnőjével,	Kennedyvel	járt.	–	Ki	gondolta
volna,	 hogy	 egyszer	 élvezni	 fogom,	 ha	 egy	 kis	 golyót	 kergetek	 a	 fűben?
Azelőtt	gúnyt	űztem	a	golfosokból,	erre	most	közéjük	tartozom.	Amúgy	igazad
van.	 Kicsit	 én	 is	 maximalista	 vagyok	 –	 annyiban	 biztosan,	 hogy	 sikerre



törekszem,	 és	 nem	 törődöm	 bele	 a	 kudarcba.	 Nincs	 is	 ebben	 semmi	 rossz,
amíg	nem	szeged	meg	a	legfontosabb	szabályt.
–	Mi	lenne	az?
A	férfi	a	tányérjára	meredt,	hogy	ne	tűnjön	túl	tolakodónak.
–	Ne	bánts	vele	másokat.
–	Nem	hiszem,	hogy	akarattal	tette	volna…
–	Bármilyen	 nemes	 egy	 törekvés,	 attól	még	 ugyanúgy	 elfogadhatatlan,	 ha

közben	mások	sérülnek.
A	 pincér	 elvitte	 a	 tányérjukat,	 és	 újratöltötte	 a	 poharukat,	 mielőtt

visszavonult.	 A	 feszültség	 kezdett	 kiéleződni	 közöttük.	 Bárhogy	 támadta
Davidet,	Gen	mindig	a	védelmébe	vette.	A	bűntudat	 elevenen	 felemésztette,
ezért	csak	abban	reménykedhetett,	hogy	egy	szép	napon	megjön	az	esze.
–	Az	az	igazság,	Wolfe,	hogy	önző	dög	vagyok.
–	Amiért	 az	 ösztöneidre	 hallgattál	 ahelyett,	 hogy	 elkövetted	 volna	 életed

legnagyobb	baklövését?
–	Nem.	Amiért	ilyen	jól	érzem	magam.
Összeakadt	 a	 tekintetük.	 A	 lány	 szeméből	 a	 legkülönfélébb	 érzelmek

sugároztak.	 Düh.	 Szomorúság.	 Szégyen.	 Csalódottság.	 Olyan	 mereven	 ült,
mintha	 attól	 félne,	 hogy	 ha	 egyszer	 elengedi	 magát,	 végleg	 elveszíti	 az
önuralmát.
Okkal	érezte	így.	Wolfe	pontosan	tudta,	milyen	ingatag	a	helyzete.
–	Mikor	érezted	magad	utoljára	ilyen	jól,	bébi?
A	lány	arcára	kiülő	fájdalomtól	összeszorult	a	szíve.
–	Már	nem	is	emlékszem,	de	ez	még	nem	ok	arra,	hogy	faképnél	hagyjam	a

vőlegényemet.
–	Talán	 nem.	Vagyis	 kell	 lennie	 egy	 igazi	 indoknak,	 ami	még	 nem	 került

elő.
A	 pincér	 új	 tányérokat	 csúsztatott	 eléjük,	 rajtuk	 a	 borsos,	 angolosan

átsütött,	 osztrigaágyon	 tálalt	 Angus	 marhaszelettel.	 Egy	 pillanatra
elfeledkeztek	a	komoly	társalgásról.
–	Ez	már	túlzás	–	jegyezte	meg	Gen	csodálattól	elkerekedő	szemmel.
–	Egyetértek.	Csak	hogy	tudd:	ezután	úgy	kell	kigurítanod	innét.
–	Semmi	gond.



–	Oké.
Csendben	 falatoztak.	 A	 családtagjait	 leszámítva	 Wolfe	 egyedül	 Gen

társaságában	nem	feszengett	evés	közben.	Ő	sem	értette	igazán.	Ha	egy	randin
eljutottak	 a	 vacsoráig,	 sosem	 oldódott	 fel	 annyira,	 hogy	 rendesen	 egyen	 –
mintha	valami	szerepet	játszana,	s	ezzel	túl	sokat	árulna	el	magáról.	Talán	az
itáliai	 évek	 miatt	 érezte	 így,	 amelyeket	 Julietta	 anyjával,	 Conte	 mamával
töltött.	 Az	 étel	 az	 érzelem	 és	 a	 lélek	 kivetülése,	 mondogatta	 mindig	 Conte
mama.	Mindkettő	 ugyanúgy	 táplál,	 ha	 kellő	 alázattal	 közelítjük	meg.	 Pangó
bűntudatot	 érzett,	 amiért	 hónapok	 óta	 nem	 látogatta	 meg	 az	 idős	 hölgyet.
Hiányzott.	 Rajta	 kívül	 talán	 csak	 Gennel	 tudott	 felszabadultan	 társalogni	 a
legnehezebb	témákról.	Még	valami,	ami	szorosra	fonja	a	köteléküket.
–	Ma	sokat	nevettem.
Gen	nyilvánvaló	önutálata	arra	buzdította	a	férfit,	hogy	vigasztalni	kezdje,

pedig	talán	ez	hiányzott	most	a	legkevésbé.
–	A	humor	alkalmas	eszköz	arra,	hogy	megbirkózzunk	a	dolgokkal.
–	 Nem	 birkóztam	 semmivel.	 Vagy	 nem	 érted,	 vagy	 csak	 megjátszod	 a

hülyét.	 Nem	 is	 tudom,	 melyik	 a	 bosszantóbb.	 Megfeledkeztem	 Davidről.
Arról,	 hogy	 tönkretettem	 az	 életét,	 hogy	 faképnél	 hagytam,	 hogy	 hátat
fordítottam	a	családomnak.	Jól	éreztem	magam.	Szerinted	mit	mond	ez	rólam?
Wolfe	megmarkolta	a	villáját,	és	mélyen	a	lány	szemébe	nézett.
–	Azt,	hogy	normális	vagy.	Próbálsz	kezelni	egy	nehéz	helyzetet.	Szerinted

ez	önzés?	Eszedbe	jutott	már,	hogy	ugyanolyan	nyomorultul	érezted	magad	a
társaságában,	mint	amilyen	felszabadultnak	azóta,	hogy	nem	vagy	vele?	Hogy
lehetsz	ennyire	vak?
–	Talán	miattam	van,	nem	miatta.	Én	vagyok	ilyen	elcseszett.
–	Nekem	mesélsz	arról,	milyen	elcseszettnek	 lenni?	Mindig	 is	 te	voltál	a

stabil	pont	a	kapcsolatunkban.	Ami	pedig	Davidet	illeti,	neki	az	a	nő	kellett,
akivé	téged	akart	átformálni.	Nem	te.	Nem	az,	aki	itt	ül	velem	szemben.
Gen	szeme	elkerekedett.
–	Mi	ezzel	a	baj?	Csak	azt	akarta,	hogy	a	lehető	legjobb	legyek.
–	Ki	szerint?	Szerinte?	–	Ahogy	az	asztal	fölé	hajolt,	villájával	bökdöste	a

levegőt.	–	Ha	feleségül	akarsz	venni	valakit,	szeresd	úgy,	ahogy	van.	Minden
hibájával	együtt.	Ha	David	valami	hercegnőre	vágyott,	utazott	volna	Disney



Worldbe.	Edd	meg	a	húsodat,	mielőtt	kihűl.
Gen	egy	hosszú	pillanatig	meredten	nézte.	Wolfe	várta	hírhedt	dühkitörését,

szarkasztikus	megjegyzéseit,	vagy	akár	a	könnyek	árját.
De	a	lány	csak	fogta	a	villáját,	és	tovább	evett.

MIUTÁN	VÉGZETT	AZ	étellel	–	s	alig	tudta	megállni,	hogy	ne	nyalja	tisztára	a
tányért	 –,	 Gen	 azon	 tűnődött,	 hogyan	 sikerült	 Wolfe-nak	 rekordidő	 alatt
rátérnie	a	lényegi	kérdésekre.
Nyilván	gyakorlat	teszi	a	mestert,	a	társasági	kellem	hiánya.	Nevéhez	híven

igazi	 ragadozó.	 A	 sikeres	 üzletember	 civilizált	 felszíne	 alatt	 valami	 ősi
nyersesség	lappang.	Itt	nem	érvényesek	a	külvilág	szabályai.
Borzongás	szaladt	végig	a	gerincén.
Ezért	 nem	 talált	még	 senkit,	 aki	mellett	megállapodott	 volna?	Mert	 nincs

olyan,	 aki	 elfogadná	 –	 ahogy	 ő	 mondta,	 „minden	 hibájával	 együtt”?	 Mert
hiába	 ez	 a	 hímringyós	 póz,	 semmi	 kétség	 afelől,	 hogy	 tartós	 kapcsolatra	 és
szeretetre	 vágyik.	Abból	 is	 látszik,	 ahogyan	 a	 családjáról	 beszél.	 Kate	 egy
időben	térden	állva	könyörgött	neki,	hogy	iratkozzon	fel	a	Társszerzőknél,	de
Wolfe	 csak	 kinevette.	 Talán	 neki	 is	 meg	 kellene	 próbálnia.	 Megérdemli	 a
boldogságot.
A	gondolattól,	 hogy	 akkor	 talán	örökre	 elveszítené	 a	 férfit,	 a	 lélegzete	 is

elakadt.	Pedig	így	lenne	normális.	Nincs	olyan	feleség,	aki	jó	szemmel	nézne
egy	 ilyen	barátságot.	A	feleségek	okkal	 rettegnek	a	barátnőktől,	ha	még	ő,	a
barátnő	is	attól	fél,	hogy	egy	szép	napon	lecserélik.
Vajon	Wolfe	is	így	érez	Daviddel	kapcsolatban?
A	gondolat	megriasztotta.	Ahogy	visszagondolt	az	elmúlt	évre,	 rádöbbent,

hogy	 a	 legfontosabb	 emberek	 fokozatosan	 kezdtek	 kikopni	 az	 életéből.
Amikor	 meg	 akarta	 látogatni	 a	 nővérét,	 David	 felvetette,	 hogy	 inkább
legyenek	kicsit	kettesben,	ahogy	más	fiatal	párok	szoktak.	Meló	után	sokszor
próbált	 beugrani	 a	 Bögrébe,	 de	 ilyenkor	 hirtelen	 át	 kellett	 vennie	 egy
műszakot,	vagy	David	előzékenyen	figyelmeztette,	hogy	kezd	kicsit	lelassulni,
ezért	 nem	 ártana,	 ha	 rendesen	 kialudná	 magát.	 Mostanában	 csak	 olyan
eseményekre	jártak,	ami	Davidről	és	a	kórházról	szólt,	miközben	egyre	csak
nőtt	a	távolság	közte	és	azok	között,	akiket	szeretett.



Egyre	 többször	 előfordult	 az	 is,	 hogy	 nem	 válaszolt	 Wolfe	 üzeneteire.
David	 rendszeresen	 ellenőrizte	 a	 telefonját,	 és	 meggyőződött	 arról,	 hogy
senki	sem	zaklatja	feleslegesen	a	kórházból.	Próbálta	elmagyarázni	neki,	hogy
a	 telefon	személyes	holmi,	de	amikor	a	 férfi	 felfortyant,	és	arra	célozgatott,
hogy	 titkolózik	 előtte,	 beadta	 a	 derekát.	Wolfe	 kitartó	 üzenetei	 láttán	David
már	 a	 kapcsolatuk	 baráti	 jellegét	 is	megkérdőjelezte.	 Végtére	 is,	 ha	 nem	 a
leendő	férje	a	legjobb	barátja,	akkor	mi	esélye	van	annak,	hogy	a	házasságuk
működjön?
Logikusnak	 tűnt.	 Az	 is,	 igaz?	 Wolfe-nak	 persze	 nem	 mondhatta	 el,	 mi

történik.	 Egyszerűen	 csak	 nem	 válaszolt	 neki,	 míg	 az	 üzenetek	 kezdtek
elmaradozni.
Egyre	inkább	összezavarodott.	Már	nem	tudta,	mi	a	jó,	és	mi	a	rossz.	A	mai

nap	csodálatos	kivétel.	Már	el	is	felejtette,	mekkora	buli,	ha	csak	megy	a	feje
után.	 Új	 emberekkel	 találkozik,	 mégsem	 kell	 amiatt	 aggódnia,	 hogy	 netán
rossz	üzenetet	küld	feléjük,	és	 flörtöléssel	vádolják.	Viselkedhet	buta	 fruska
módjára,	 nem	kell	megtorlástól	 tartania.	Úgy	 érezte	magát,	mint	 egy	madár,
amikor	végre	kiszabadul	a	kalitkából.
Ez	 lenne	 David?	 Börtön?	 Börtönőr?	 Soha	 semmit	 nem	 tett,	 amivel

fájdalmat	okozott	volna.	Soha,	de	soha	nem	emelt	rá	kezet.	Türelmesen	bánt
vele,	minden	áldott	nap	ezerszer	elmondta,	mennyire	szereti,	csak	érte	él,	és
mindent	elkövet	annak	érdekében,	hogy	tökéletes	legyen	a	kapcsolatuk.
–	Gen?
Újra	megborzongott.	 Fura.	Wolfe	 az	 évek	 során	 kismilliószor	 kimondta	 a

nevét,	 most	 valahogy	 mégis	 bensőségesebben	 hangzott.	 Mint	 egy	 kéjes	 kis
morgás.	Így	viselkedik	a	nőkkel,	akiket	az	ágyába	akar	vinni?	Tudta	róla,	hogy
szeret	dominánsként	viselkedni.	Megragadná	a	csuklóját,	és	a	fülébe	suttogna,
miközben	 beléhatolna,	 hogy	 vad	 vágtába	 kezdjen,	 ami	 megállíthatatlanul
repíti	a	gyönyör	felé?
–	Elpirultál.
Gen	 a	 pohárért	 nyúlt,	 és	 ivott	 egy	 nagy	kortyot.	Oké,	 hivatalosan	 is	 kezd

megháborodni.	 Azelőtt	 sosem	 fantáziált	 arról,	 hogy	 lefekszik	 Wolfe-fal.
Vagyis	 nem…	 így.	Bár	 ilyen	 kiélezett	 helyzetben	 ezen	 kellene	 a	 legkevésbé
meglepődnie.	Összeszedte	magát,	és	belenézett	a	férfi	szemébe.



–	Csak	a	meleg	miatt.	Wolfe?
–	Igen?
–	Sajnálom.
A	férfi	felvonta	a	szemöldökét.
–	Mit?
–	Hogy	lemondtam	rólad.	–	A	metszően	kék	szempártól	a	lélegzete	is	elállt.

Olyan	elevennek	és	fürkésznek	látta	a	férfi	szemét,	mintha	a	mélyére	hatolna,
hogy	 minden	 titkát	 felfedje.	 A	 combja	 megfeszült	 a	 váratlanul	 fellobbanó
vágytól.	 –	 Én…	 nem	 is	 fogtam	 fel,	 mit	 csinálok.	 David	 haragudott,	 amiért
ilyen	közel	állunk	egymáshoz,	ezért	nem	válaszoltam	az	üzeneteidre.	Ez	tűnt	a
legegyszerűbb	megoldásnak.	A	 lányoktól	 is	eltávolodtam,	de	 igazából	veled
volt	 baja,	 és	 folyton	 azt	 kérdezgette,	 hogy	 nem	 szoktunk-e…	 tudod…
bolondozni.	Dühös	volt,	valahányszor	kerestél.	Nem	tudtam,	hogyan	kezeljem
a	helyzetet,	ezért	végül	úgy	tettem,	mintha	megszűntél	volna	létezni.
A	férfi	kitartóan	a	szemébe	nézett,	míg	az	esetlen	bocsánatkérést	hallgatta.

Vajon	ő	hogyan	érezte	volna	magát,	ha	Wolfe	hirtelen	lepattintja	egy	féltékeny
barátnő	 kedvéért?	 Nyilván	 sértve.	 Dühösnek.	 Wolfe	 mégsem	 beszélt	 soha
David	 ellen,	 egyszer	 sem	bukott	 ki	 rá.	Pedig	hány	 találkozóra	nem	ment	 el,
hányszor	nyomta	ki	a	telefonját…
Barátainak	elvesztése	teljes	súlyával	ránehezedett.
–	 Én	 megértelek,	 bébi,	 komolyan.	 Nem	 akarok	 hazudni,	 tényleg	 vacakul

éreztem	 magam	 emiatt.	 Éreztem,	 ahogy	 elveszítelek,	 mégsem	 tudtam,	 mit
tehetnék	 ellene.	 Honnan	 is	 tudtam	 volna?	 Sosem	 éltem	 komolyabb
kapcsolatban.
Gen	felülemelkedett	szégyenkezésén,	amit	a	nagyvonalú	megbocsátás	felett

érzett.
–	Akkor	nem	haragszol?
–	 Csak	 ha	 megígéred,	 hogy	 legközelebb	 nem	 dobsz.	 Főleg	 nem	 Ed

kedvéért.
Ahogy	a	férfi	rámosolygott,	csordultig	telt	a	szíve.	Imádta	a	mosolyát.	Az

élesen	 metszett	 vonások	 ilyenkor	 hirtelen	 ellágyultak,	 ő	 pedig	 szinte
sütkérezett	a	gyengéd	figyelem	fényében.
–	Soha	–	suttogta.



–	Áll	az	alku.
Miután	 végeztek	 az	 étellel,	Gen	 félretolta	 a	 tányérját.	Eljött	 az	 idő,	 hogy

beszéljenek	 az	 egyetlen	 témáról,	 amiről	 eddig	 nem	 esett	 szó.	 Összeszedte
minden	bátorságát.
–	Mennyire	rossz	a	helyzet?
Wolfe	nem	tett	úgy,	mint	aki	nem	érti.
–	A	hívások	 terén?	Megmondtam	Kate-nek	és	Alexának,	hogy	szükségünk

van	még	egy	kis	időre.	Reggel	óta	ki	van	kapcsolva	a	telefonom.
Gen	összerezzent.
–	Mindenkit	lógva	hagytam.	Szörnyű,	milyen	gyáva	vagyok.
–	Ha	gyáva	lennél,	odaálltál	volna	az	oltár	elé,	hogy	feleségül	menj	hozzá.

Többet	nem	akarom	ezt	hallani,	vagy	nagyon	megbánod.
Gen	fuldoklott	a	nevetéstől.
–	Ja,	ettől	most	tényleg	beijedtem.
–	Helyes.	–	Összeakadt	a	 tekintetük,	mire	Gen	nyelt	egyet.	Barátságuknak

egy	másik	vetülete	 is	 feltárult,	 amivel	korábban	 sosem	szembesült.	Ez	némi
nyugtalansággal	töltötte	el.
És	felizgatta.
–	Vissza	kell	mennem.
–	Naná,	 hogy	 visszamész,	 csak	 előbb	 tisztáznod	 kell	magadban,	miért	 is

jöttél	el.	Egész	őszinte	leszek.	Kurva	nagy	káosz	van	otthon,	mindenki	neked
esik	majd,	és	faggatózik,	David	pedig	szokás	szerint	megpróbál	manipulálni.
Ha	 előtte	 nem	 raksz	 rendet	 a	 fejedben,	 talán	 olyasmit	 teszel,	 amit	 később
bánni	fogsz.	Csakis	akkor	menj	vissza,	ha	készen	állsz	minderre.
Gen	reszkető	kézzel	túrt	bele	a	hajába.
–	Oké,	csak	még	sosem	csináltam	ilyet.	Nem	szoktam	elcseszni	a	dolgokat.

Mindig	azt	teszem,	amit	várnak	tőlem.
–	Hát,	ezúttal	nem.	Szokj	hozzá.
A	szája	is	tátva	maradt.	Azután	elnevette	magát.
–	Benned	tényleg	nincs	meg	a	női	tapintat.	Ide	Kate	kell.
–	 Ide	 az	 kell,	 hogy	 szembenézz	 az	 igazsággal.	 Áss	 mélyebbre,	 Gen.

Melletted	 leszek,	 ha	 vissza	 akarsz	menni,	 de	 ha	 több	 időre	 van	 szükséged,
csak	rajta.	Bármikor	beülhetünk	a	kocsiba,	hogy	meg	se	álljunk	a	George-tóig.



Magunk	mögött	hagyhatunk	mindent.
Csábította	a	gondolat.	Utazás	a	legvégsőkig,	mint	a	Thelma	és	Louise-ban.

Vagy	 olyasmi.	 Oké,	 talán	 nem	 a	 törvény	 elől	 menekülnének,	 de	 mégiscsak
beleautóznának	a	naplementébe.
–	Ha	megcsinálom,	tuti	pokolra	kerülök.	Mindenki	utálni	fog.
–	Senki	olyan,	aki	számít.
Vadul	 örvénylettek	 a	 gondolatai.	 Megtehetné?	 Eltűnhetne	 a	 föld	 színéről

még	 néhány	 napra,	 hogy	 céltalanul	 nekivágjanak	 az	 útnak,	 és	 tárt	 karokkal
fogadják	az	újabb	kalandokat?	Felpezsdült	a	kilátástól.	Oké,	ezért	elkárhozik.
Oké,	ő	 a	 legszörnyűbb	emberi	 lény	ezen	a	világon	–	de	 akkor	 is	megteheti.
Engedélyezhet	 magának	 még	 egy	 kis	 haladékot,	 mielőtt	 a	 káosz	 elragadja.
Felhívhatja	 Kate-et	 és	 Alexát,	 hogy	 megmagyarázza.	 Névtelen	 kis	 senkivé
válhat	ahelyett,	hogy	amiatt	aggódna,	elég	szép,	elbűvölő	és	okos-e.	Önmaga
lehet.
A	remény	szárba	szökkent.
–	 Igazad	 van	 –	 felelte	 az	 izgatottságtól	 reszketve.	 –	 Csináljuk.	 Adjunk

magunknak	még	néhány	napot.
Wolfe	elvigyorodott.
–	Ez	a	beszéd.
–	 Amikor	 visszaérünk	 a	 kunyhóba,	 telefonálok	 egyet,	 hogy	 senki	 se

pánikoljon.
A	 pincér	 letette	 a	 számlát,	 ám	 ahogy	 lehajolt,	 hogy	 összeszedje	 a

tányérokat,	 hirtelen	megdermedt.	Olyan	 tekintettel	 fürkészte	 a	 lány	vonásait,
mintha	emlékezni	próbálna.
–	Olyan	ismerős	nekem.	Nem	találkoztunk	már?
Összeráncolt	homlokkal	nézte	a	férfi	arcát.	Világos	haj,	sötét	szem,	barna

bőr.	Valamivel	fiatalabb	nála,	de	ettől	még	nem	tűnik	ismerősebbnek.
–	Nem,	sajnálom.	–	Wolfe	átnyújtotta	a	hitelkártyáját,	amit	a	pincér	sietve

eltett	a	mappába.
–	Elnézést.	 Igazán	 furcsa,	 de	 úgy	 éreztem,	 találkoztunk	már.	Bocsássanak

meg	a	tolakodásért.
–	 Semmi	 baj.	 –	 Elmosolyodott,	 miközben	 a	 férfi	 indult,	 hogy	 lehúzza	 a

kártyát.	Wolfe	szórakozott	mosollyal	méregette.	–	Mi	az?



–	Egy	újabb	titkos	hódoló	a	pályáról?
Gen	a	szemét	forgatta.
–	Fejezd	be.	Ed	csak	egy	aranyos	srác.
–	Aki	rád	startolt.	Tudod,	mit	tanácsoltak	neki	a	haverjai?
–	Mit?
–	Az	új	barátnőhöz	vezető	legrövidebb	út	a	többi	csajon	át	vezet.
Elnevette	magát.
–	Ez	úgy	hangzik,	mintha	Kennedy	találta	volna	ki.
A	 pincér	 visszatért.	 Ahogy	 letette	 Wolfe	 elé	 a	 bizonylatot,	 szélesen

elvigyorodott.
–	Tudom	már!	Az	újságban	láttam!
Dermesztő	előérzet	támadt	benne.	Még	a	torka	is	kiszáradt.
–	Milyen	újságban?
–	A	Saratoga	Heraldban.	Maga	a	szökevény	menyasszony!
Wolfe	felpattant,	félredobta	a	bizonylatot,	és	megragadta	a	lány	kezét.
–	Ha	nem	fogod	be,	haver,	nem	csak	a	borravalódat	kockáztatod,	érted?
A	pincér	azonnal	felismerte,	mekkora	hibát	követett	el.
–	Elnézést,	uram	–	bólintott.	–	Bocsásson	meg.
Wolfe	 nem	 válaszolt,	 míg	 Gen	 úgy	 érezte,	 földbe	 gyökerezett	 a	 lába,	 és

moccanni	se	bír.	Nem	kellett	erőlködnie	–	a	férfi	megragadta	a	könyökét,	és
magával	vonszolta,	amíg	végül	arcán	érezte	a	kinti	forróságot,	és	fuldokolva
levegő	után	kapott.
–	Hajolj	előre.	Támaszkodj	a	térdedre.
Megtette.	Mialatt	zihálva	próbált	lélegzethez	jutni,	fejében	ott	kavarogtak	a

pincér	szavai.	Újság.	Szökevény	menyasszony.
Szentséges	ég.
Szólni	 próbált.	 Eleinte	 nem	 ment,	 azután	 a	 szavak	 nehézkesen	 felszínre

buktak.
–	Látni	akarom.
–	Gen…
–	Látnom	kell.	Azonnal.
A	férfi	ujjai	görcsösen	megfeszültek	a	csuklóján.	A	tompa	fájdalom	áttörte

a	pánik	ködét,	míg	végül	összeszedte	magát	annyira,	hogy	felegyenesedjen.



–	Maradj	itt.
A	 sötét	 járdán	 ácsorgott.	 A	 hold	 előbukkant	 a	 hegycsúcsok	 mögül,	 a

tintakék	 égbolt	 felért	 egy	műalkotással.	Nevetgélő	 pár	 sétált	 el	mellette,	 és
belépett	az	étterembe.	Görcsösen	átkarolta	magát,	amíg	a	férfi	vissza	nem	tért
az	újsággal.	Egy	szót	sem	szólt,	de	a	tekintete	mindent	elárult.
Szétnyitotta	a	lapot	és	elolvasta	a	szalagcímet.
„Egy	sebzett	szívű	szívsebész.”
Az	eljegyzési	fotó	gúnyt	űzött	belőle.	Fehér	kosztümben,	bodorított,	elegáns

kontyba	tűzött	hajjal	szorongatta	David	kezét,	szinte	csüngött	rajta.
A	következő	kép	a	zsúfolt	templomot	ábrázolta	a	számtalan	fehér	rózsával,

szikrázó	 gyertyatartóval	 és	 az	 apjával,	 amint	 kedélyesen	 paskolgatta	 az
izgatottan	várakozó	David	vállát.
Az	utolsó	fotó	pecsételte	meg	a	sorsát.
A	 megtört	 Davidet	 látta,	 amint	 a	 vakuk	 kereszttüzében	 és	 az	 arcába	 tolt

mikrofonok	 között	 távozott	 a	 templomból.	 Tekintete	 a	 semmibe	 révedt	 –
tényleg,	mint	akinek	kitépték,	sőt	megtaposták	a	szívét.
Megpördült	vele	a	világ,	de	kényszerítette	magát,	hogy	átfussa	a	cikket.	A

közhelyes	frázisok	gúnyos	kis	fénnyel	durrogtak	körülötte.
Az	ismert	sebészt	az	oltárnál	hagyta	faképnél	a	saját	rezidense.
A	 megtört	 szívű	 és	 mélységesen	 csalódott	 rokonok	 nem	 válaszoltak	 a

riporterek	kérdéseire.
A	menyasszony	 kimászott	 az	 ablakon,	 hogy	 az	 egyik	 vendég	 segítségével

elmeneküljön.	Ki	lehet	az	állítólagos	barát	–	vagy	inkább	szerető?
Egész	 testében	megdermedt.	A	 jövőbe	vetett	minden	 reményét	pernyeként

hordta	 el	 a	 szél,	 hogy	ne	maradjon	utána	más,	 csak	a	 sötét	 szégyenfolt	 és	 a
keserű	íz.	Szörnyűséget	követett	el,	s	most	fizetnie	kell	érte.
Lassan	felemelte	a	tekintetét.	Színtelennek	és	fakónak	hallotta	a	hangját.
–	Vigyél	haza.
A	férfi	megfeszítette	az	állát.
–	 Biztos?	 Emiatt	 nem	 kell	 lemondanunk	 a	 tervről.	 Itt	 az	 autó,	 bárhová

mehetünk.
–	Már	nem.	Vége,	Wolfe.	Vigyél	haza.
A	férfi	elmormolt	egy	keserű	szitkot.	Azután	bólintott.



Ahogy	beültek	az	autóba,	és	nekivágtak	az	éjszakának,	Gen	csak	görcsösen
szorongatta	az	újságot.



tíz

ELVESZÍTETTE	A	LÁNYT.
Vetett	 rá	 egy	 pillantást,	 ahogy	 kifejezéstelen	 arccal	meredt	 az	 ablakra,	mint
aki	 egészen	 máshol	 jár.	 Pontosan	 tudta,	 hol	 –	 abban	 a	 sötét	 űrben,	 amely
kiszippantja	belőle	a	lelket,	hogy	csak	egy	üres	héj	maradjon.
Nem	 csak	 a	 távozását	 gyászolta.	 Ez	 a	 három	 nap	 nemcsak	 az	 élet,	 a

barátság	 és	 a	 közös	 nevetések	 elfeledett	 örömeit	 juttatta	 eszébe,	 de	 azt	 is,
hogy	Genevieve	MacKenzie	mellett	egészen	más	ember	lehet.
Meg	 sem	 próbálta	 visszahozni.	 Erre	 bőven	 lesz	 még	 ideje.	 Csak

felhangosította	a	zenét,	miközben	egyre	közelebb	értek	az	otthonukhoz.
Gen	 elintézte	 a	 legfontosabb	 telefonokat,	 és	 beleegyezett,	 hogy	 reggel

jelentkezik	a	szülei	házában.	Ha	korábban	történik	mindez,	megvárják	ébren	–
így	legalább	eltölthetett	még	néhány	órát	a	társaságában.	Istennek	hála,	David
nem	 vette	 fel	 a	 telefont.	 Ahogy	 a	 rögzítőn	 meghallotta	 kimérten	 udvarias
hangját,	 a	hideg	 futkározott	 a	hátán.	Az	ösztöne	azt	 súgta	Wolfe-nak,	hogy	a
férfi	csak	színészkedik,	és	eljátssza	az	összetört	szívű	hősszerelmest,	de	neki
nem	 maradt	 más	 választása,	 mint	 hogy	 Genen	 tartsa	 a	 szemét,	 és	 próbálja
megvédeni.	 Elhajtott	 a	 Köszöntjük	 Verilyben	 tábla	 mellett,	 azután	 már	 a
főutcán	haladt	az	egyszintes	épület	felé.	Kennedy	és	Nate	csak	addig	lakott	itt,
amíg	át	nem	költözött	egy	nagyobb	lakásba,	így	a	ház	szerencsére	üresen	állt,
bár	nem	lepte	volna	meg,	ha	Kate	ott	vár	rájuk	az	ajtóban.	Az	a	nő	nem	ismert
lehetetlent,	ha	meg	kellett	védenie	a	legjobb	barátnőjét.
Lehúzódtak	a	vidám	sárgára	festett	ház	elé,	amely	éppoly	meghittnek	 tűnt,

mint	mindig.
–	Kész	vagy,	bébi?
Gen	bólintott,	majd	kiszállt.	Wolfe	kivette	a	csomagjait	a	kocsiból,	azután

követte	a	járdán.
Amikor	Gen	megdermedt	az	ajtóban,	átkémlelt	a	válla	felett.
A	hely	kihaltnak	tűnt.	A	bútorzat	persze	maradt,	beleértve	az	akvamarinkék

kanapét	és	párnákat,	a	falakat	díszítő	színes	akvarelleket,	a	rongyszőnyegeket
és	 a	masszív	 fenyőasztalt,	 ami	 Conte	mama	 konyháját	 juttatta	 az	 eszébe.	 A



tetőtéri	szobába	vezető	kovácsoltvas	csigalépcső	is	megőrizte	régies	báját,	a
hely	 mégis	 elhanyagolt	 benyomást	 keltett	 a	 mindent	 elborító	 háborítatlan
porréteggel.	 Még	 csak	 néhány	 hónapja	 állt	 üresen,	 de	 határozottan	 azt
sugallta,	hogy	lakók	híján	depressziós	lett.
–	Nem	gondoltam	volna,	hogy	visszatérek	ide	–	sóhajtott	fel	Gen.	–	Nincs

semmim.	Nincs	ruhám.	Nincs	laptopom.	Még	egy	fogkefém	sincs.
Wolfe	gyengéden	beterelte,	és	becsukta	maguk	mögött	az	ajtót.
–	Azt	 könnyen	 orvosolhatjuk.	 Én	 se	 vagyok	 az	 a	mentolos	 frissesség,	 de

majd	korán	beugrom	a	városba,	és	megveszem,	ami	kell.
–	David	azt	akarta,	hogy	adjam	el,	de	nem	tudtam	megválni	tőle.	Sejtelmem

sincs,	miért.
Nem	 mondott	 igazat,	 ezt	 mindketten	 tudták.	 Gen	 már	 akkor	 érezte,	 hogy

valami	 nincs	 rendben	 köztük,	 s	 ha	 eladta	 volna	 az	 otthonát,	 azzal	 feléget
minden	 hidat.	Wolfe	 a	 szekrényben	 talált	 néhány	 lepedőt	 és	 takarót.	 Sietve
megvetette	az	ágyat,	míg	Gen	csak	állt,	és	nézte,	szédelegve	a	kimerültségtől.
A	 férfi	 megfogta	 a	 kezét,	 gyengéden	 leültette	 a	 matracra,	 és	 letérdelt	 elé.
Kifűzte	és	lehúzta	a	tornacipőjét,	néhány	gyors	mozdulattal	megmasszírozta	a
lábát,	azután	beparancsolta	a	foltvarrott	 takaró	alá.	Olyan	feltétlen	gyermeki
bizalmat	látott	az	arcán,	amitől	egyszerre	sajgott	a	szíve,	és	szilárdult	meg	az
eltökéltsége.	 Átkozott	 legyen,	 ha	 nem	 oltalmazza	 meg.	 Egyszer	 már
eleresztette	a	kezét,	és	lásd,	mi	lett	belőle.
Mostantól	vele	kell	megküzdenie	mindenkinek,	aki	fájdalmat	okoz	neki.
Esze	ágában	sem	volt	kielemezni	az	elhatározás	mögött	lappangó	érzéseket,

csak	 kihúzta	 a	 hajtűt,	 hogy	 a	 göndör	 fürtök	 szabadon	 omolhassanak	 Gen
homlokára.
–	Aludj,	bébi.
Már	elfordult,	amikor	az	elsuttogott	szavak	megállították.
–	Itt	maradnál	velem?	Bocs,	hogy	ilyen	óriáscsecsemő	vagyok,	ez	tényleg

szánalmas,	de	annyira…	félek.
Bosszúsan	 pislogott,	 ahogy	 alsó	 ajka	 tehetetlenül	 reszketni	 kezdett.

Senkivel	sem	szeretett	aludni	a	rémálmai	miatt,	de	most	tényleg	nem	hagyhatta
egyedül	a	lányt.	Ebben	az	állapotban	nem.
Bólintott.	Kibújt	a	cipőjéből,	ráfeküdt	a	takaróra,	és	magához	vonta	Gent.



Orrába	kúszott	 az	 illata,	 a	 százszorszépek	édessége	és	a	 szappan	 tisztasága.
Az	ártatlansága.
Mennyire	más,	mint	ő.
A	lány	mocorogni	kezdett,	majd	miután	megtalálta	a	helyét,	az	izmai	lassan

elernyedtek.	 Wolfe	 még	 szorosabban	 vonta	 magához,	 hogy	 úgy	 melegedjen
közelségénél,	 a	 testéből	 sugárzó	 hőben,	 mint	 a	 tábortűznél.	 Magában
szitkozódva	 próbált	 a	 levegővételre	 koncentrálni,	 mielőtt	 még	 túlságosan
felizgulna.	Sok	nővel	csókolózott	már,	és	még	többel	feküdt	le,	de	már	tudta,
hogy	a	hamisítatlan	 szenvedély,	 amit	 annál	 az	egyetlen	csóknál	 átélt,	 örökre
kísérteni	fogja.
Csakhogy	Gen	a	barátja.	A	bizalmasa.	A	mindene.
Sose	tenné	ezt	tönkre	a	szexszel.
Lassan	őt	is	elragadta	az	álom.

SZÖRNYŰ	ZAJOK	voltak	akkor	éjjel.
Vincent	 felhangosította	 a	 zenét,	 és	 azt	 kívánta,	 bár	 olyan	 fejhallgatója
lenne,	ami	teljesen	kizárja	a	külvilágot.	Az	olcsó	füldugó	és	a	használt	iPod
általában	 megtette,	 de	 a	 vékony	 ajtó	 így	 is	 áteresztette	 a	 nyögéseket,
lihegést,	 a	 rugók	nyikorgását.	Tudta,	 hogy	ma	este	 többen	 is	 vannak.	Két
morgó	 férfihangot	 hallott.	 Kiáltásaik	 –	 „Szopjad,	 ribanc”	 és	 „Most
hátulról”	–	ott	visszhangoztak	a	fülében,	amíg	már	a	rosszullét	kerülgette.
A	 múltkori	 leckéből	 megtanulta,	 hogy	 ilyenkor	 nem	 ajánlatos

felbukkannia.	Még	ha	órákon	át	tart	is.
Ki	 kellett	 volna	 szöknie	 az	 erdőbe,	 csak	 iszonyú	 hideg	 volt,	 és	 nem	 is

készült	fel.	A	férfiak	általában	később	jelentek	meg,	de	egyikük	már	iskola
után	ott	ült	a	konyhájukban,	hogy	befalja	az	ő	zabpelyhét.
Az	 anyja	 is	 egyre	 rosszabb	 lett,	 ahogy	 a	 port	 felváltotta	 a	 tű.	 Tébolyt

látott	 a	 szemében,	 amikor	 nem	 jutott	 az	 adagjához,	 a	 férfiak	 pedig	 jól
tudták,	hogyan	kergessék	még	jobban	az	őrületbe.	Nem	tudhatta,	mikor	kell
végleg	elmennie.	Csak	alig	 több	mint	 száz	dollárt	 sikerült	összekaparnia,
amivel	 nem	 juthatott	 messzire.	 Anyja	 rémtörténeteket	 mesélt	 neki	 a
nevelőotthonokról	és	a	gyámszülőkről,	miközben	az	agyába	véste,	hogy	meg
kell	őriznie	a	titkukat,	különben	soha	többé	nem	találkozhatnak.



Rajta	kívül	senki	sem	törődött	az	anyjával,	ezért	nem	mehetett	el.	Amint
nagyobb	 lesz,	 kiszabadítja	 mindkettőjüket,	 de	 addig	 is	 túl	 kellett	 élnie	 a
megpróbáltatásokat.
Borsózott	a	háta	a	sikolyoktól.	Végül	lépteket	hallott	a	konyhában.
–	 Azt	 mondtad,	 adsz,	 ha	 megteszem	 –	 jajveszékelt	 az	 anyja.	 –

Megcsináltam	mindent.	Add	ide.
–	Önző	picsa.	Majd	megkapod,	ha	én	is	úgy	akarom.
Valami	a	falhoz	csapódott.
–	Fiatal	még	az	éjszaka.	Nem	úszod	meg	ennyivel.
–	Könyörgök…	csak	egy	kicsit…
Bántó	nevetés.
–	Ha	jó	kislány	leszel,	megkapod,	ami	jár.	Hol	van	a	kölyköd?
–	Egy	barátjánál.
–	Megint	a	szekrényben	lapul?	Ne	hagyjuk	már	ki	a	buliból.
Vincent	 szíve	 vadul	 zakatolt;	 teljesen	 mozdulatlanná	 vált.	 A

dörömböléstől	megrázkódott	az	ajtó.	A	zár	megreccsent,	de	kitartott.
–	Hé,	fiú,	gyere	ki,	játsszunk	egy	kicsit.	Van	itt	valami	a	számodra.
–	Mondtam,	hogy	nincs	itt.	Hagyd	békén,	itt	vagyok	neked	én.
Néhány	percnyi	fenyegetőzés,	dörömbölés	és	ordítozás	után	meghallotta,

hogy	tűk	csörrentek	az	asztalon.
–	Ketyeg	az	óra,	kis	szaros.	Egy	napon	fel	kell	nőnöd,	és	ki	kell	jönnöd

abból	a	kibaszott	szekrényből,	hogy	segíts	a	mamádnak,	hallod?
Az	 anyja	 mondott	 valamit,	 amit	 nem	 értett.	 Aztán	 áldott	 csend	 lett,

miután	belőtték	magukat,	és	visszatértek	a	hálószobába.
Vincent	 a	 zenére	 koncentrált,	 s	 ahogy	 előre-hátra	 ringatózott,	 teljes

szívéből	a	férfi	halálát	kívánta.
Tizenegy	éves	volt.



tizenegy

GEN	RÉMÜLTEN	KIPATTANT	az	ágyból.
A	dörömbölés	 egyre	követelőzőbbé	vált.	Csak	nem	a	 riporterek?	Vetett	 egy
pillantást	 az	 üres	 ágyra.	 Hol	 lehet	 Wolfe?	 Elment	 vásárolni?	 Most	 mit
csináljon?
Négykézlábra	ereszkedett,	átmászott	a	nappaliba,	és	kikémlelt	a	kis	oldalsó

ablakon.
Kate,	Kennedy	és	Arilyn	nézett	vele	farkasszemet.
–	Engedj	már	be,	bébi!
Piszmogott	 egy	 sort	 a	 retesszel,	 de	 végül	 kitárult	 az	 ajtó,	 és	 ölelő	 karok

gyűrűjében	találta	magát.
A	 falak,	 amelyeket	 az	 elmúlt	 néhány	 napban	 maga	 köré	 épített,	 egyetlen

pillanat	alatt	leomlottak.
Könnyekben	tört	ki.
Nem	is	próbált	ellenállni,	csak	zokogott	és	rázkódott,	miközben	a	barátnői

türelmesen	 a	 kanapéhoz	 terelték.	 Kate	 szorosan	 ölelte,	 Arilyn	 a	 térdét
paskolgatta,	 és	 vigasztaló	 szavakat	 suttogott,	 míg	 Kennedy	 veszett
káromkodás	közepette	eltűnt	a	konyhában.
–	 Az	 a	 faszfej!	 Telesírta	 a	 zsebkendőjét	 a	 riporterek	 előtt,	 hogy	 jobb

színben	 tűnjön	 fel!	Én	 tudtam,	hogy	valami	nagyon	nem	stimmel!	Nem	 lehet
rendes	ember,	akinek	ilyen	vakító	fehér	a	fogsora.	–	A	kanna	csörömpölése	és
a	forró	víz	pezsgése	kitöltötte	a	csend	helyét.	–	Nem	is	tehettél	volna	jobbat,
mint	hogy	kiugrottál	azon	az	ablakon.
Gen	hangosan	felzokogott.
–	De	 hát	 ott	 hagytam	 az	 oltárnál!	 Szeretett,	 én	meg	 elszúrtam	 az	 egészet!

Pánikba	estem,	és	most	mindenki	utál,	és	már	azt	se	tudom,	mit	csinálok!
Kate	 megmarkolta	 a	 vállát,	 hogy	 határozott,	 erős	 hangjával	 elfojtsa	 a

feltörő	pánikot.
–	De	igen,	tudod,	csak	nem	akarsz	szembenézni	az	igazsággal.	Az	igazság

pedig	 az,	 hogy	 nem	 akarsz	 hozzámenni	 Davidhez.	 Szerintem	 már	 régóta	 el
akartad	hagyni.



–	 Az	 elmúlt	 fél	 évben	 teljesen	 megváltoztál	 –	 vette	 át	 a	 szót	 Arilyn.	 –
Mindnyájan	láttuk,	de	nem	tudtunk	mit	 tenni.	Elkerülted	a	barátaidat,	folyton
loholtál	valahová,	és	kiveszett	az	életedből	minden	öröm.
Kennedy	lecsapta	a	bögrét	a	pultra.
–	 Az	 a	 rohadt	 szemétláda!	 Éreztem,	 hogy	 ő	 áll	 az	 egész	 mögött.

Valahányszor	 elterveztünk	 valamit,	 mindig	 találtál	 valami	 kibúvót,	 ami
Davidről	 szólt.	Teljesen	eltűntél.	És	ugrottál	mindenre.	Rohadtul	haragszom
magunkra,	 hogy	 nem	beszéltünk	 korábban	 a	 fejeddel.	 Tudnom	kellett	 volna,
hogy	erőszakos	vadbarom.
Lelki	 szemei	 előtt	 felvillantak	 az	 elmúlt	 év	 eseményei,	 amíg	 az	 eddig

elfojtott	belső	hang	sikoltozva	új	életre	kelt.	Igen!	Emlékszel,	hogy	még	azt	is
megmondta,	 mit	 vegyél	 fel?	 Hogyan	 viselkedj?	 Hogyan	 tegyél	 a	 kedvére?
Emlékszel	arra	a	rideg	tekintetre,	amikor	elégedetlen	volt	veled?	Amikor	alig
tudta	elfojtani	a	haragját,	ha	valami	nem	úgy	alakult,	ahogy	szerette	volna?
–	Sosem	ütött	meg.	–	Ahogy	a	szavak	erőtlenül	feltörtek	belőle,	rádöbbent,

hogy	 ez	 az	 utolsó	mentsvára.	 Éjjelente,	 amikor	 arra	 gondolt,	 hogy	 elhagyja
Davidet,	 mert	 az	 életük	 annyira	 egymásba	 fonódott,	 hogy	 már	 levegőt	 sem
kap,	és	egyre	jobban	eluralkodik	rajta	a	rettegés,	ezzel	a	 tudattal	vigasztalta
magát.	Mintha	 valami	 csodálatos	 extra	 lenne.	 Sosem	 ütötte	 meg	 –	 hát	 nem
fantasztikus?	Nem	azt	bizonyítja,	hogy	vele	van	baj,	amikor	azt	képzeli,	hogy
fokról	 fokra	 átveszi	 az	 uralmat	 a	 lelke	 felett,	 amíg	 nem	marad	más	 belőle,
csak	egy	kiüresedett,	lélektelen	burok?
Most	 végre	 tudatosult	 az	 igazság.	 Elhaló	 nyögés	 tört	 fel	 belőle.	 Istenem,

hányszor	 kívánta,	 bár	 megütné!	 Arilynnek	 igaza	 van.	 Akkor	 legalább
lelkifurdalás	 nélkül	 otthagyta	 volna,	 hogy	 vissza	 se	 nézzen.	 Nem	 csoda,	 ha
David	a	szerelem	köntösébe	bújtatott	manipulációt	választotta,	amíg	már	azt
is	elfeledte,	ki	valójában.
Amikor	 Kennedy	 odavitte	 a	 teáját,	 ujjai	 ráfeszültek	 a	 forró	 porcelánra,

majd	ivott	egy	kortyot.	Az	áldott	melegség	kezdte	kitölteni.
–	Idegessé	tett	a	közelsége?	Megkérdőjelezte	a	döntéseidet?	Ellenőrizte	a

telefonodat,	 a	 számítógépedet?	 Ha	 rosszul	 csináltál	 valamit,	 megtalálta	 a
módját,	hogy	megbüntessen?
Kennedy	előtte	térdepelt	a	padlón,	és	megértő	szemmel	nézett	fel	rá.	Újabb



képek	villantak	be	elé.	Egyszer	odaégette	az	ételt,	 amikor	az	egyik	barátjuk
átjött.	David	akkor	csak	nevetett,	és	gyengéden	korholta,	de	amint	kettesben
maradtak,	két	napig	egyetlen	szót	se	szólt	hozzá.	Többet	nem	is	szúrta	el	az
ételt.
Vagy	 amikor	 nem	 volt	 kedve	 lefeküdni	 vele.	Az	 a	 végtelen	 csalódottság,

azok	 a	 kis	 piszkálódó	 megjegyzések	 az	 önzéséről	 –	 s	 ahogy	 flörtölgetni
kezdett	 a	 nővérekkel,	 mintha	 figyelmeztetni	 akarná,	 milyen	 könnyen	 más
karjába	 taszíthatja,	 ha	megtagadja	 tőle	 természetes	 szükségletei	 kielégítését.
Többet	nem	is	utasította	el	a	közeledését.
–	Igen.	Ezt	csinálta.	Mindig.	Már	azt	se	tudom,	ki	vagyok.
Kate	megszorongatta	a	vállát.
–	Önmagad	vagy,	csak	megváltoztál.	Egy	kapcsolat	vagy	egy	tragédia	után

sosem	leszünk	ugyanazok,	akik	voltunk.	Ez	 így	 is	van	 jól.	Csak	 tisztába	kell
jönnöd	önmagaddal.
Az	 utálkozástól	 a	 vére	 is	 megdermedt.	 Egész	 életében	 erősnek	 és

függetlennek	képzelte	magát.
–	Sosem	hittem,	hogy	ilyen	gyenge	vagyok	–	suttogta.	–	Olvastam	azokat	a

béna	 regényeket,	 amikben	 a	 hülye	 tyúkok	 mindent	 lenyelnek	 a	 pasijuktól,
mintha	csak	az	számítana,	milyen	jó	vele	a	szex…	hogy	juthattam	én	is	idáig?
Miért	 nem	 mondtam	 egyszerűen	 nemet,	 és	 léptem	 még	 azelőtt,	 hogy	 így
eldurvult	a	helyzet?	Ennyire	hülye	vagyok?
Kennedy	felhorkant.
–	A	francokat.	Figyelj,	én	meg	csak	olyan	romantikus	regényeket	olvasok,

amikben	 a	 hősnők	 megmentik	 a	 férfiakat	 önmaguktól.	 Ez	 kell	 a	 csajoknak.
Oké,	nem	vagyunk	tökéletesek,	de	megtesszük,	amit	lehet.	Te	pedig	elég	erős
voltál,	hogy	elszökj	a	házasság	elől.	Elég	erős,	hogy	hallgass	az	ösztöneidre.
Most	csak	tovább	kell	lépned.
A	 szavak	mélyre	 hatoltak,	 és	 új	 értelmet	 nyertek.	 Igen.	 Igazuk	van.	Azzal

nem	jut	előrébb,	ha	önmagát	ostorozza.	Újra	át	kell	vennie	az	uralmat	az	élete
felett,	és	rájönnie	arra,	mit	akar.	Kicsoda	az	igazi	Genevieve.	Aki	nem	David
szörnyszülöttje.
–	Annyira	szeretlek	titeket,	csajok	–	szipogta.	–	De	tényleg.
–	Mi	 is	szeretünk.	–	Kate	újra	magához	ölelte.	–	Nagyon	aggódtam	érted.



Még	Wolfe-ot	is	megfenyegettem,	hogy	szétrúgom	a	seggét,	ha	nem	vigyáz	rád.
Gen	bágyadt	mosollyal	törölte	meg	a	szemét.
–	Igazából	ő	mentett	meg.	Időt	adott,	hogy	rájöjjek,	mennyire	más	vagyok,

ha	nincs	mellettem	David.	Csak	azután	indultunk	haza,	hogy	láttuk	az	újságot.
Titeket	is	zaklattak	a	riporterek?
Kate	csak	legyintett.
–	Leráztuk	őket.	Most	is	Nashville-ben	szimatolnak.
–	Hol?
–	Kate	vezette	őket	tévútra,	de	Alexa	is	támogatott	mindenben.	Azt	mondta,

régi	vágyad,	hogy	countryénekes	légy,	meg	hogy	üzentél	neki,	útban	Tennessee
felé.	Szerintem	csak	azt	várják,	mikor	lépsz	fel.
Nevetés	szökött	ki	az	ajka	közül.
–	Kösz.	Ezzel	legalább	nyerek	egy	kis	időt.
–	Hol	bujkáltatok	Wolfe-fal?	–	kérdezett	közbe	Arilyn.
–	Sawyernek	van	egy	kunyhója	Saratogában.	Jól	éreztem	magam.	Már	el	is

felejtettem,	 milyen	 felhőtlenül	 szórakozni,	 amikor	 nem	 kell	 attól	 rettegnem,
mit	szúrok	el.	Még	lóversenyre	is	elvitt.	Nyertem	egy	kalap	pénzt.
Kennedyvel	gyorsan	lepacsiztak.
–	Jól	hangzik.	Szerintem	Wolfe-nak	is	hiányoztál.
–	Hát,	David	nem	könnyítette	meg,	hogy	a	barátaimmal	legyek.	Most	derült

csak	ki,	mennyire	elhanyagoltam	őket,	ezért	Wolfe-fal	átbeszélgettük	az	egész
hétvégét.
Kennedy	és	Kate	összenézett.
–	Csak	beszélgetés	volt?	–	kérdezett	rá	Ken.
A	titkos	csók	emléke	felizzott	benne.	A	fojtogató	hőség,	az	ajkak	puhasága,

a	fenséges	íz…
–	Az	esküvőmről	 szöktem	el,	ha	emlékeztek,	de	különben	 se	vagyok	az	a

típus,	aki	letámadja	a	barátait.	Nem	történt	köztünk	semmi.
–	Ha	te	mondod…	–	vont	vállat	Kate.
–	Mert	ez	az	igazság!
Arilyn	elgondolkodva	kocogtatta	meg	az	állát.
–	Hm…
–	 Elég!	 Semmi	 sincs	 köztünk	 Wolfe-fal.	 Sosem	 volt,	 sosem	 lesz.



Felfogtátok?
Kitárult	az	ajtó.
–	Hé,	bébi,	meghoztam	a	reggelit.	Ideje	felkelni,	hogy…	basszus.
A	férfi	egy	pillanatig	döbbentem	meredt	a	hölgykoszorúra,	azután	megvonta

a	vállát,	és	ledobta	a	papírzacskókat	az	asztalra.
–	Szép	napot,	hölgyeim.	Meglep,	hogy	reggelig	kibírtad,	Kate.	Már	este	azt

vártam,	hogy	itt	fogsz	őrködni	az	ajtónál.
Kate	összefonta	a	karját.
–	Kikapcsoltad	a	telefonodat.	Azt	ígérted,	hogy	tartani	fogjuk	a	kapcsolatot.
Wolfe	elvigyorodott,	és	kezdett	kicsomagolni.	Hamarosan	tojás	és	szalonna

illata	töltötte	be	a	szobát.
–	 Ijesztő	 vagy,	 amikor	 átváltasz	 testőr	 üzemmódba,	 de	 most	 már

megnyugodhatsz.	Rendesen	vigyáztam	rád,	igaz,	Gen?
Amikor	Gen	 az	 éjszaka	 közepén	 felriadt,	 feje	 a	 férfi	mellkasához	 simult,

miközben	 az	 a	 combján	 pihentette	 súlyos	 lábszárát.	 Az	 ő	 lélegzete	 és
szívverése	 segített	 neki	 megnyugodni.	 A	 mosószer	 tisztasága	 és	 a	 bőréből
áradó	férfiillat	ölelte	körül.	Tudta,	milyen	veszélyes	ez	a	közelség,	de	olyan
jól,	annyira	biztonságban	érezte	magát,	hogy	nyomban	vissza	is	aludt.
–	Igaz.
–	Te	csak	most	jöttél	át,	Wolfe?	–	ráncolta	a	homlokát	Kate.
Hoppá.
–	Öö…	mi…
–	Nem,	én	is	itt	aludtam.
Basszus.
Arilyn	felkapta	a	fejét.
–	Hm.
Kennedy	elvigyorodott.
–	Épp	ideje.	Tudod,	mi	a	legrövidebb	út	két	pasi	között?
Wolfe	a	szemét	forgatta.
–	Ja,	ami	a	többi	pasin	át	vezet.	Nate-tel	is	megosztottad	a	kis	elméletedet?
Kennedy	elpirult.
–	Azt	tervezem,	hogy	Nate	már	az	abszolút	végállomás.
–	De	azért	még	nem	tűztétek	ki	az	esküvő	időpontját?



Barátnője	elkínzott	hangon	sóhajtott	fel.
–	Még	 ráér.	Miért	 tennénk	 tönkre,	 amíg	 így	 tökéletes?	Te	meg	 szállj	 ki	 a

szerelmi	életemből,	különben	teszek	róla,	hogy	Nate	soha	többet	ne	golfozzon
veled.
Wolfe	felnevetett.
–	 Csak	 ne	 akard	 irányítani,	 Ken,	 mert	 a	 végén	 ő	 ugrik	 ki	 a	 templom

ablakán.
–	Cseszd	meg.
Gen	nevetésben	 tört	ki.	 Istenem,	mennyire	hiányzott	ez!	Az	 incselkedés,	a

vagdalkozás,	és	a	mögötte	 lappangó	szeretet.	Hogyan	bírta	ki	 ilyen	sokáig	a
barátai	nélkül?
Mint	mindig,	most	is	Arilyn	vállalta	a	békebíró	szerepét.
–	Miben	segíthetnénk?	Ma	beszélsz	Daviddel?
–	Hagytam	neki	üzenetet,	miután	nem	vette	fel.	Innét	a	szüleimhez	megyek.

Kértem,	hogy	mindenki	legyen	ott.	Tartozom	nekik	egy	hihető	magyarázattal.
–	Veled	megyünk	–	jelentette	ki	Kate.
–	Ne.	Szerintem	itt	az	ideje,	hogy	tisztázzam	velük	–	s	persze	magammal	–,

hogy	milyen	kapcsolatban	is	éltem.	Ezt	most	egyedül	kell	megtennem.
Arilyn	bólintott.
–	Megértünk.	 Figyelj,	 egész	 nap	 a	 Társszerzőkben	 leszünk.	Mi	 lenne,	 ha

átjönnél,	és	rendeznénk	egy	csajos	estét?	Azután	egy	ideig	lakhatnál	nálam.
Gen	elmosolyodott.
–	Kösz,	de	nem	hinném,	hogy	készen	állok	rá.	Előbb	végig	kell	gondolnom

mindent.	 Tisztázni	 a	 helyzetet	 Daviddel.	 Nem	 maradhatunk	 annyiban,	 hogy
majd	szólok?
Kate	 aggódó	 pillantást	 vetett	 rá,	 de	 végül	 megállapodtak.	 Wolfe

szétosztotta	 az	 ételt,	 kávét	 főzött,	 azután	 a	 barátai	 távoztak.	 Fura,	 de	máris
más	 embernek	 érezte	magát.	Már	 attól	 új	 életre	kelt,	 hogy	 emlékeztették	 rá:
milyen	 sokan	 szeretik	 olyannak,	 amilyen,	 és	 eszük	 ágában	 sincs
megváltoztatni.	 Hát	 nem	 ez	 az	 igazi	 szeretet?	 Akkor	 vajon	 David	 tényleg
szerette?	S	ő	szerette	valaha	is?
–	Mikor	mész	el?
Gen	egy	fejrázással	elkergette	a	sötét	gondolatot,	és	a	mosogatóba	tette	az



edényeket.
–	Most.
A	férfi	megmosta,	és	megtörölte	a	kezét,	majd	felkapta	a	kulcsait.
–	Elviszlek.
Gen	meredten	nézte.
–	Nem	kell	velem	jönnöd.	Ez	a	családom.	Nem	lesz	semmi	bajom.
–	Tudom,	de	már	 rég	nem	 láttam	a	 szüleidet,	 és	 szeretnék	még	egy	kicsit

veled	lógni.
Gennek	résnyire	szűkült	a	szeme.
–	 Apával	 nem	 jöttök	 ki	 valami	 fényesen,	 és	 szerintem	 Izzy	 is	 ott	 lesz.

Amúgy	meg	nincs	szükségem	szárazdajkára.
–	Tudom,	de	attól	még	veled	megyek.
Haragos	pillantást	vetett	rá.	A	férfi	rezzenéstelenül	állt	a	konyhában,	és	a

fekete	tintakígyó	felkúszott	öles	vállára,	hogy	a	fülébe	sugdosson.	Megcsillant
fülében	a	gyémánt	és	 szemöldökében	az	acélkarika,	 fenségesen	összeborzolt
haja	olajosan	fénylett.	Gen	tudta,	hogy	semmivel	sem	tudja	megingatni.	Látta
már	 ezt	 a	 nézést,	 ezt	 a	 színlelt	 közönyt.	 A	 laza	 külső	 mögött	 sziklaszilárd
elhatározás	bujkált,	amin	hiába	is	próbált	volna	változtatni.
Bosszúsan	fújta	ki	a	levegőt.
–	Jó,	akkor	gyere.
Amikor	megálltak	az	anyja	háza	előtt,	már	örült	a	férfi	jelenlétének.	Autók

sora	parkolt	a	felhajtón,	amitől	a	gyomra	tótágast	állt.	Mindig	ennyire	rettegett
attól,	 hogy	csalódást	okoz	 a	 családjának?	Fura,	mert	 sosem	erőltették,	 hogy
csináljon	karriert,	és	nem	támasztottak	vele	szemben	komolyabb	elvárásokat.
Talán	csak	ő	maga	törekedett	mindig	többre,	mindig	magasabbra.	Ha	ez	igaz,
ideje	összeszednie	a	bátorságát,	és	szembenéznie	a	hibáival.	Ideje	beismerni,
hogy	 ő	 sem	 tudja	 a	 választ	mindenre	 –	 sőt	 talán	 nem	 is	 olyan	 ember,	mint
amilyennek	eddig	hitte	magát.	A	férfi	megragadta	a	kezét.
–	Készen	állsz?
–	Készen	állok.
Együtt	 indultak	 neki	 a	 nagy	 tornácra	 vezető	 lépcsőnek,	 ahol	 fehér	 fonott

hintaszékek	 ringtak	 az	 asztalok	 körül.	A	 családja	Tarának	 hívta	 az	 otthonát,
annyira	 fontos	 szerepet	 játszott	 az	 életében.	Emlékezett	 rá,	 amikor	 apjuk	 az



ital	kedvéért	búcsút	intett	nekik	–	az	anyja	csak	hatalmas	küszködés	árán	tudta
fenntartani	az	otthonukat	a	szerény	fizetéséből.	Emlékezett	rá,	hogy	esténként
mindig	sírás	szűrődött	ki	a	szobájából,	s	hogy	Izzy	minden	haragját	az	apjára
zúdította.	A	bátyja,	Lance	akkoriban	orvosi	egyetemre	járt,	és	teherbe	ejtette	a
barátnőjét.	Ez	a	ház	fogadta	be	mindnyájukat,	beleértve	a	kisbabát,	az	első	kis
unokahúgát	 is.	 Lance	 feleségül	 vette	 Ginát,	 és	 élete	 első	 néhány	 évében	 itt
nevelte	Taylort,	miközben	átverekedte	magát	a	szakvizsgákon.
Azután	 apjuk	 egy	 napon	 visszatért	 –	 színjózanul	 és	 azzal	 az	 eltökélt

szándékkal,	 hogy	 visszaszerzi	 a	 családját.	 Hosszú	 és	 rögös	 út	 vezetett	 a
megbocsátáshoz,	 ha	 elfeledni	 nem	 tudták	 is	 a	 történteket.	 Az	 anyjuk	 végül
visszafogadta	 a	 férjét,	 és	 lassan	 begyógyultak	 a	 sebek,	 a	 hegek	 azonban
megmaradtak.	 Tudta,	 hogy	 Izzy	 is	 ekkoriban	 változott	 meg.	 Ikertestvére
külsőre	talán	mindenben	hasonlított	rá,	de	belül	nem	is	különbözhetett	volna
jobban.	 Míg	 ő	 tiszteletben	 tartott	 a	 szabályokat,	 és	 igyekezett	 mindenben
kitűnni,	Izzy	megvetéssel	tekintett	minden	korlátra,	és	fellázadt	az	egész	világ
ellen	–	szinte	mintha	képtelen	lenne	magában	tartani	a	sok	túláradó	érzelmet.
Ahogy	egyre	komolyabb	bajba	sodorta	magát,	 lassan	úgy	 tűnt,	ezúttal	miatta
fog	újra	széthullani	a	család.
Emlékezett	 a	 napra,	 amikor	 a	 szekrényében,	 a	 tornazsákja	 mélyén

marihuánát	talált.	Izzy	könyörgött,	hogy	tartsa	titokban.	Esküdözött,	hogy	nem
is	az	övé,	és	elvárta,	hogy	vakon	megbízzon	benne.
Eltűnődött,	 mi	 változott	 volna,	 ha	 akkor	 hallgat	 a	 testvérére.	 Amikor

beárulta	a	szüleiknél,	minden	megváltozott.	Izzy	soha	többé	nem	bízott	benne,
kizárta	 őt	 az	 életéből,	 és	 egyre	 távolabb	 sodródott	 tőle.	 Rideggé	 vált	 a
kapcsolatuk,	miközben	leküzdhetetlenül	magas	fal	nőtt	kettejük	közé.	Azóta	is
minden	áldott	nap	meggyászolta	az	ikertestvére	elvesztését.
Most	vett	egy	nagy	levegőt,	és	kinyitotta	az	ajtót.
A	ház	nyomban	körülölelte	múltjának	emlékeivel.	A	padlóápoló	citrusillata

az	 orrába	 kúszott.	 A	 délies	 bájt	 árasztó	 csigalépcső	 kihangsúlyozta	 a	 nagy
belmagasságot,	a	panorámaablakokat	és	a	vendéget	fogadó	meghittséget.
–	Genevieve!
Anyja	 szaladt	 felé,	 teljes	 erejével	 magához	 ölelte.	 Az	 olasz	 származású

Maria	MacKenzie	 vasakarattal	 vetette	meg	 a	 család	 alapjait.	Az	 ő	 kezében



futottak	 össze	 a	 szálak,	 ő	 tárta	 ki	 otthona	 kapuját	 az	 idegenek	 és	 mindenki
előtt,	akinek	csak	szüksége	volt	 rá.	Az	apró	 termetű,	 sötét	hajú,	eleven	arcú
asszony	egy	pillanat	alatt	átvette	a	parancsnokságot.
–	Wolfe?	Hálásak	vagyunk,	amiért	vigyáztál	a	 lányunkra.	Tudtam,	hogy	 te

majd	hazahozod.
Wolfe	bólintott,	és	arcon	csókolta,	majd	a	háttérbe	húzódott.
A	rokonság	többi	tagja	mintha	csak	erre	várt	volna.
Alexa	 ért	 oda	 elsőként,	 hogy	 olyan	 erővel	 ölelje	 magához	 Gent,	 mint

anyamedve	a	bocsot.
–	Annyira	aggódtam	–	suttogta.	–	Örülök,	hogy	semmi	bajod.
–	Ne	haragudj	–	felelte	Gen.	–	Sajnálom,	hogy	ezt	tettem	veletek.
–	Csak	az	számít,	hogy	biztonságban	vagy.
Gina	és	Lance	következett.	Lance	a	nagytestvér	aggódó	tekintetével	mérte

végig,	míg	Gina	kapkodva	elmagyarázta,	hogy	Taylor	az	egyik	barátjánál	van,
de	így	legalább	nem	kell	felelnie	a	kérdésekre,	hogy	hová	tűnt	a	nagynénje	a
saját	esküvőjéről.
Ahogy	 befelé	 indultak,	 tekintete	 ráakadt	 a	 család	 utolsó	 két	 tagjára,	 akik

nem	 siettek	 úgy	 az	 üdvözlésére.	 Izzy	 szokott	 ribancos	 cuccát	 viselte:	 bőr
miniszoknyát	 ujjatlan	 felsővel.	 Mellének	 íve	 alól	 kikandikáltak	 a	 tetovált
rózsa	 vérvörös	 tövisei.	 Neki	 is	 ugyanúgy	 szerteszét	 álltak	 a	 fürtjei,	 csak	 ő
mindig	vasalva	hordta	őket,	hogy	 tépett,	 lila	csíkokkal	 tarkított	haja	keretbe
foglalja	 az	 arcát.	 Jóllehet	 ikrek	 voltak,	 de	 nem	 is	 különbözhettek	 volna
jobban,	 és	 az	 őket	 elválasztó	 távolság	 se	 csökkent.	 Amikor	 Gen	 kitárta	 a
karját,	a	testvére	hagyta	ugyan,	hogy	megölelje,	de	olyan	merev	maradt,	mint
aki	alig	tudja	elviselni	az	érintését.
–	Te	aztán	tudod,	hogy	vond	magadra	a	figyelmet	–	jegyezte	meg.	–	Minden

oké?
Gen	elfojtotta	a	nevetését.
–	 Ahhoz	 képest,	 mekkora	 riadalmat	 okoztam,	 megvagyok.	 –	 A	 válasz

halvány	 mosolyt	 csalt	 ikertestvére	 arcára.	 Ahogy	 elnézett	 mellette,	 szembe
találta	magát	apjával.	–	Szia,	apa.
Jim	MacKenzie	kék	szeméből	sütött	a	leplezetlen	szorongás.
–	Genevieve.	Aggódtunk	miattad.



–	Tudom.	Sajnálom,	apa.
A	 férfi	 nyelt	 egyet,	majd	közelebb	 lépett,	 hogy	megölelje.	Ha	kiskorában

apja	 összetörte	 is	 a	 szívét,	 az	 ő	 szemében	 mindig	 megmaradt	 gáncstalan
lovagnak.	 Jó,	 talán	 foltot	 ejtett	 a	 becsületén,	 de	 visszatért	 a	 családjához,
megharcolt	 a	 bocsánatukért,	 és	 soha	 többé	 nem	 adott	 rá	 okot,	 hogy
kételkedjenek	benne.	Ezért	se	szívesen	okozott	neki	csalódást	–	még	ha	az	ő
példájából	tudta	is,	hogy	mindenki	követhet	el	hibákat.
Ahogy	a	férfi	elfordította	fejét,	a	tekintete	fagyossá	vált.
–	Wolfe.	Te	meg	mit	keresel	itt?
–	Jim!	–	szólt	rá	az	anyja.	–	Ő	a	vendégünk.
–	Nem	mondtam,	hogy	nem	az,	csak	tudni	szeretném,	mit	keres	itt.	Ha	már

itt	 tartunk,	 arra	 is	 kíváncsi	 lennék,	 hogyan	 kötött	 ki	 a	 lányom	 éppen	 az	 ő
kocsijában.	Szóval,	Wolfe,	te	ültettél	bogarat	a	lányom	fülébe?
Genben	bennszorult	a	levegő.
–	 Elég	 ebből,	 apa!	Wolfe	 viselte	 a	 gondomat,	 ő	 aztán	 tényleg	 nem	 tehet

semmiről.	Én	döntöttem	így.	Én	voltam	az,	aki	elszökött	a	templomból.	Ő	csak
véletlenül	épp	odakint	ácsorgott,	én	pedig	megkértem,	hogy	vigyen	el.
–	Micsoda	szerencsés	véletlen.
–	Legyen	elég,	Jim	–	csattant	fel	Maria.
A	férfi	elhallgatott.	Wolfe	se	szólt.	Gen	nem	tudta,	miért	 tekint	 rá	az	apja

ilyen	 gyanakodva,	 de	 a	 barátságuk	 első	 percétől	 látta	 arcán	 a	 leplezetlen
megvetést,	 valahányszor	 Wolfe	 szóba	 került.	 A	 legtöbbször	 szóban	 is
figyelmeztette,	 hogy	 óvakodjon	 tőle,	 hiába	 állt	 olyan	 közel	 Alexához	 és
Maggie-hez.
–	Inkább	menjünk	a	nappaliba,	ott	beszéljük	meg	–	javasolta	Maria.
Jim	morgolódva,	de	követte.	A	mamája	egy	rakat	süteménnyel,	kávéval	és

teával	is	készült.	Mindenki	magához	vett	valamit,	mielőtt	helyet	foglalt.	Gen
határozottan	 furán	 érezte	 magát.	 Az	 ilyen	 családi	 válságtanácskozások
rendszerint	Izzyről	szóltak,	nem	róla.
Wolfe	a	lehető	legtávolabb	ült,	a	jelenléte	mégis	ott	lüktetett	a	levegőben.

Gen	emlékeztette	magát	arra,	hogy	most	ő	a	támasza,	és	neki	nincs	más	dolga,
mint	elmondani	az	igazat.
–	 Először	 is,	 el	 se	 tudom	mondani,	 mennyire	 sajnálom,	 hogy	 ezt	 tettem.



Tudom,	 hogy	 minden	 magyarázat	 nélkül	 faképnél	 hagytalak	 titeket.	 Tudom,
hogy	 nehéz	 helyzetbe	 kerültetek	 miattam,	 és	 tényleg	 nem	 ezt	 akartam.
Egyszerűen	csak…	pánikba	estem.
Alexa	válaszolt.
–	 Minket	 nem	 a	 következmények	 érdekelnek.	 Inkább	 az	 aggaszt,	 miért

kellett	elszöknöd.
Jim	közbevágod.
–	Hallod,	mit	mond.	Pánikba	esett.	Berezelt,	ahogy	sok	más	menyasszony	a

házasság	előtt,	és	nem	tudta	kezelni	a	helyzetet.	Még	rendbe	hozhatjuk.
Lance	bólintott.
–	Szeretem	Ginát,	de	nem	kis	dolog	örökre	elkötelezni	magunkat	egy	másik

ember	 mellett.	 –	 Elvigyorodott,	 amikor	 a	 párja	 belebokszolt	 a	 vállába.	 –
Látod?	Én	is	 tudom,	milyen	rezidensnek	lenni	egy	nagy	kórházban.	Mint	egy
taposómalom:	állandó	 túlórák,	kialvatlanság,	s	mindennek	a	 tetejébe	még	az
esküvőszervezés.	David	elmondta,	hogy	már	régóta	aggódik	miattad.
A	 belső	 hang	 feléledt	 benne,	 hogy	 méltatlankodva	 felcsattanjon:	 David

beszélt	róla	a	családjával?	Mi	ez	az	egész?
Lassan	megrázta	a	fejét.
–	 Várjunk	 csak.	 Miket	 mondott	 rólam	 David?	 Mert	 ez	 nem	 szimpla

pánikroham	 volt,	 apa.	 Jó	 ideje	 gondok	 vannak	 köztünk,	 csak	 nem	 tudtam,
hogyan	kezeljem	őket.
A	 szülei	 szúrós	 pillantást	 vetettek	 rá,	 Alexa	 együtt	 érzett	 vele,	 Izzy	 a

homlokát	ráncolta.	Ugyanakkor	zajlott	valami	a	háttérben,	mintha	mindnyájan
ugrásra	készen	várnák,	mit	fog	tenni.	Jim	végül	megköszörülte	a	torkát.
–	 Bárcsak	megosztottad	 volna	 velünk	 a	 kételyeidet,	 szívem.	 Segíthettünk

volna.	David	elmesélte,	hogy	korábban	is	voltak	pánikrohamaid.	Azt	mondta,
állandóan	megkérdőjelezted,	 hogy	 elég	 jó	munkát	 végzel-e	 a	 kórházban,	 és
kezdted	úgy	érezni,	hogy	nem	érdemelsz	meg	egy	ilyen	férjet.	Őszintén	feltárta
előttem	 és	 édesanyád	 előtt	 a	 problémáitokat,	 de	 ettől	még	 ugyanúgy	 szeret.
Miért	nem	vetted	be	azt	az	orvosságot?
A	levegő	a	torkán	akadt.	A	vészcsengő	vadul	szirénázott	a	fejében.
–	Miféle	orvosságot?	Fogalmam	sincs,	miről	beszélsz.
–	Nem	szégyen	az,	ha	valaki	gyógyszert	szed	–	szúrta	közbe	Alexa.	–	Sok



ember	 szenved	 depressziótól	 és	 a	 stressztől.	 Egyszerűen	 túl	 sokat	 vállalsz.
David	mondta,	hogy	le	akarta	venni	a	válladról	a	terhet,	de	te	nem	engedted.
Fel	 akart	 venni	 egy	 esküvőszervezőt,	 de	 te	 ragaszkodtál	 hozzá,	 hogy
egymagad	intézz	mindent.	Néha	talán	nem	ártana	segítséget	kérned…
A	vér	olyan	erővel	szökött	a	fejébe,	mintha	szét	akarná	robbantani.
–	Na,	itt	álljunk	meg.	Nem	tudom,	miket	mesélt	nektek,	de	ebből	egy	szó	se

igaz.	 Ő	 kérte	 folyton,	 hogy	 túlórázzak	 a	 kórházban,	 nem	 pedig	 fordítva.	 Ő
hajtogatta,	hogy	nincs	szükségünk	egy	idegenre,	majd	mi	elintézünk	mindent.
Alexa	meredten	nézte.
–	Édesem,	David	még	az	esküvőszervező	nevét	 is	elkérte	 tőlem.	Próbálta

felfogadni,	 de	 te	 nemet	 mondtál.	 Nem	 emlékszel,	 miről	 beszéltünk	 az
ebédnél?	Amikor	mondtam,	hogy	hívd	fel,	de	te	nem	akartad?
Már	 emlékezett.	 David	 épp	 aznap	 reggel	 jegyezte	 meg,	 milyen	 csalódott

lenne,	ha	egy	idegenre	bízná	a	szervezést.	Azt	kérdezte,	hogy	a	gyerekeiket	is
egy	dajka	gondjaira	akarja	majd	bízni?	Ilyen	feleség	és	anya	akar	lenni?	Hogy
volt	 képes	 ilyen	 könnyen	manipulálni?	Mire	 Alexa	 felhozta	 a	 kérdést,	 már
eltökélten	be	akarta	bizonyítani,	hogy	egyedül	is	képes	megszervezni	mindent.
David	kezdettől	fogva	ilyen	kis	hazugságokból	szőtt	köré	hálót.
Ezt	haladéktalanul	meg	kellett	értetnie	velük.
–	 Nincs	 szükségem	 semmilyen	 gyógyszerre.	 David	 eltorzít	 mindent.

Kezdettől	 manipulál,	 mert	 uralni	 akarja	 az	 egész	 életemet.	 Ellenőrzi	 a
telefonomat,	 távol	 tart	 a	 barátaimtól.	 Van	 fogalmad	 róla,	 Alexa,	 hányszor
akartam	találkozni	veled,	vagy	csak	átjönni	ide	vacsorára,	de	ő	mindig	talált
valami	ürügyet,	amiért	nem	jöhettem?
Édesanyja	a	homlokát	ráncolta.
–	 Azt	 mondod?	 Én	 épp	 az	 ellenkezőjét	 láttam.	 Hetente	 felhívott,	 hogy

megkérdezze,	mi	van	velünk,	és	meséljen	arról,	veletek	mi	van.	Apádnak	egy
hónappal	ezelőtt	elárulta,	hogy	hiába	próbál	rábírni,	 járjatok	el	otthonról,	 te
egyre	 mélyebben	 belesüppedsz	 a	 depresszióba.	 Emlékszel,	 amikor
felhívtalak?	Azt	kérdezgettem,	hogy	menjek-e	át,	de	azt	felelted,	hogy	muszáj
kialudnod	magad.
Át	akarta	hívni	a	szüleit	vacsorára.	David	mögött	nehéz	műszak	állt,	ezért

elveszítette	a	 türelmét,	és	azt	kérdezte,	ő	miért	nem	elég	neki.	Azt	kérdezte,



miért	nem	vacsorázhatnak	kettesben,	miért	muszáj	mindenkit	belerángatniuk	a
kapcsolatukba.	 Mire	 az	 anyja	 hívta,	 már	 annyira	 felzaklatta	 magát,	 hogy
inkább	hazudott,	és	az	alvást	használta	ürügyként.	Mindig	így	óvta	a	sötét	kis
titkait,	nehogy	bárki	is	megsejtse	az	igazat.
Beleértve	önmagát	is.
Csak	ő	tehetett	róla,	hogy	így	belegabalyodott	a	hazugságok	hálójába.	Vett

egy	nagy	levegőt.
–	 Egyszerűen	 nem	 akartam	 nagydobra	 verni,	 mennyire	 kibukott	 David,

amikor	veletek	akartam	vacsorázni.	Amikor	hívtál,	annyira	szégyelltem,	hogy
nemet	kell	mondanom,	inkább	azt	hazudtam,	hogy	fáradt	vagyok.
–	Értem.
Nem,	 nem	 értette.	 Sőt	 Gen	 hirtelen	 kristálytisztán	 látta,	 hogy	 az	 egész

családja	ellene	fordult.	David	valahogy	meggyőzte	őket	arról,	hogy	ő	a	jó	fiú,
neki	pedig	segítségre	van	szüksége.
–	Ha	ilyen	gondjaitok	voltak,	miért	nem	szóltál	hamarabb?	–	vetette	fel	az

apja.	–	Fényes	eljegyzési	partit	rendeztünk.	Bőven	lett	volna	alkalmad,	hogy
megoszd	velünk	a	kételyeidet.
–	 Hiába	 tudtam,	 hogy	 valami	 nem	 stimmel,	még	magamnak	 sem	 akartam

beismerni.	Megijedtem.	Együtt	éltünk,	és	ő	a	főnököm.	Úgy	éreztem,	csapdába
kerültem.
–	Csapdába?	Fenyegetőzött	valamivel?
–	Nem,	de	teljesen	elnyomott,	apa.
Lance	előrehajolt.
–	Meg	is	ütött?	Kinyírom	a	rohadékot.
–	Nem,	sosem	ütött	meg.
Néma	csend	lett.	Gina	lehajtotta	a	fejét.	Alexa	a	homlokát	ráncolta,	mintha

próbálna	megfejteni	 egy	 rejtvényt.	 Izzy	 nem	 szólt,	 csak	 a	 körmét	 nézegette,
mint	aki	fél	elmondani	a	véleményét.	A	szülei	teljesen	összezavarodtak.
A	tekintete	ekkor	összeakadt	Wolfe-éval.
Ő	hitt	neki.	Tudta.	Ez	erőt	adott	neki,	még	ha	ez	az	ő	küzdelme	maradt	is	–

az	ő	családja,	az	ő	igazsága.
Szóra	nyitotta	a	száját.
Ekkor	megszólalt	a	csengő.



Jim	felállt.
–	Rendben.	Most	a	végére	járunk	ennek.
–	Ki	az,	apa?
A	férfi	álla	megfeszült.
–	 David.	 Tudnod	 kell,	 hogy	mindenáron	 találkozni	 akart	 veled.	 Teljesen

maga	alatt	van.	Mindennap	eljött	ide,	amíg	te	távol	voltál,	és	próbált	rájönni,
mit	csinált	rosszul.	Szeret	téged,	ezért	tartozol	neki	egy	jó	magyarázattal.
A	 pánik	 felkúszott	 Gen	 torkán,	 de	 nem	 maradt	 ideje	 összeszedni	 a

gondolatait	vagy	felkészülni	a	találkozásra,	mert	David	máris	előtte	termett,	ő
pedig	a	szemébe	nézett,	és	megdermedt.
Amikor	először	látta	ezt	az	arcot,	nyomban	beleszeretett.	Maga	volt	a	testet

öltött	 férfiszépség,	 amit	 két	 teljes	 évig	 csak	 távolról	 csodált,	mielőtt	David
végre	 felfigyelt	 rá.	 A	 hosszúra	 nyúlt	 ebédszünetek	 vacsorákhoz	 vezettek,	 s
amikor	végül	az	ágyban	kötöttek	ki,	úgy	érezte,	az	ég	is	egymásnak	teremtette
őket.
Meddig	 tartott?	 Az	 áldott	 tudatlanságnak	 ez	 a	 röpke	 időszaka,	 amikor	 a

közelségétől	is	izgalomba	jött,	amikor	órákon	át	csak	feküdtek	a	takaró	alatt,
hogy	 felváltva	 szeretkezzenek,	 és	 megosszák	 egymással	 a	 gondolataikat,	 az
álmaikat?	Ő	testesített	meg	mindent,	amire	valaha	vágyott.	Oly	könnyen	ment
tudomást	 se	venni	 az	 árulkodó	 jelekről	 és	 az	 alig	 titkolt	 csalódottságról,	 ha
valamit	 elrontott.	 Észre	 sem	 vette,	 és	 minden	 vágya,	 minden	 törekvése
másodlagos	lett	az	övéi	mögött.
Barnára	 sült	 arcában	 szinte	 világított	 smaragdzöld	 szeme.	 Tömött,

aranylóan	 szőke	 haja	 mindig	 glóriára	 emlékeztette,	 ami	 csak	 kiemelte	 a
kedélyes	kis	ráncokat	a	szája	szegletében	–	azt	az	erőt,	amit	sugárzott,	bárhol
megjelent.	Most	is	hiába	próbált	rátalálni	az	alkalmas	szavakra,	a	férfi	szokás
szerint	messze	megelőzte.
A	 karjába	 vonta,	 és	megcsókolta.	Átfogta	 a	 derekát,	 a	 haját	 cirógatta,	 és

szerelmes	 szavakat	 sugdosott	 a	 fülébe.	 Oly	 gyengéden	 és	 gondoskodóan…
Mennyire	 imádta	 azt	 az	 oldalát,	 az	 odaadó	 szerelmest,	 akinek	 a	 figyelmétől
újra	 egésznek	 érezte	 magát	 –	 miközben	 pontosan	 tudta,	 hogy	 mindez
pillanatokon	belül	megváltozhat,	s	hogy	mekkora	fájdalmat	képes	okozni	neki
egyetlen	odavetett	megjegyzéssel	vagy	rideg	tekintettel.



Próbált	hátralépni,	de	a	férfi	szorosan	magához	ölelte.
–	Annyira	sajnálom,	bébi	–	mondta	újra	és	újra.	–	Az	egész	én	hibám.	Túl

sokat	 akartam.	 Nem	 figyeltem	 rád	 eléggé.	 Kérlek,	 bocsáss	 meg	 nekem,
szerelmem.
Rosszullét	 kerülgette.	 Kétségbeesetten	 próbált	 távol	 kerülni	 tőle,	 végül

ellökte	magától,	és	botladozva	hátrébb	lépett.	A	férfi	megsemmisült	tekintete,
az	üres	levegőt	ölelő	karja	láttán	megsajdult	a	szíve.	Hallotta,	ahogyan	anyja
levegő	 után	 kap,	 annyira	 szívtelennek	 találja	 elutasítását,	 és	 megint
belegondolt,	 hogy	 talán	 tényleg	elment	 az	 esze,	hiszen	David	 jó	 ember.	Aki
megérdemel	még	egy	esélyt.
–	Sajnálom.	Tényleg	nem	akartalak	így	cserben	hagyni.	Erre	nincs	mentség.

–	Megtört	a	hangja.	–	Sosem	bocsátom	meg	magamnak,	hogy	ilyen	helyzetbe
hoztalak…
–	 Mindent	 megbocsátok,	 Genevieve.	 Nem	 akarlak	 elveszíteni.	 Vissza

akarlak	kapni.
Abban	a	pillanatban	a	külvilág	zajai	elhalkultak,	amíg	nem	hallatszott	más,

csak	 a	 szívverése.	 Egykor	 szerette	 őt.	 Hitte,	 hogy	 ő	 az	 igazi.	 Azután	 ez	 a
szeretet	 valahogy	 átfordult	 félelembe,	 kételybe	 és	 bánatba.	 Nem	 maradt
számukra	remény,	mert	nem	válhatott	újra	azzá,	aki	David	mellett	volt.
Azzá	az	idegenné.
Mindenki	 arcán	 remény	 tükröződött.	Mindenki	 várta	 a	 boldog	 véget	 és	 a

feloldozást,	amit	nem	adhatott	meg.
–	David,	én…	Nem.	Nekem	ez	nem	megy.
Jim	megköszörülte	a	torkát.
–	Azt	hiszem,	négyszemközt	kellene	beszélnetek.
Bólintott.	 Néma	 csendben	 mentek	 fel	 az	 emeletre,	 ahol	 bezárkóztak	 a

vendégszobába.	Amióta	a	ház	ki-ürült,	az	apja	irodává	alakította	át,	benne	kis
futonággyal,	 számítógéppel,	 íróasztallal	 és	 tévével.	 A	 falakat	 halvány
barackszínre	 festették.	Kitapintotta	 a	 bemélyedést	 az	 ablak	mellett.	Arra	 az
estére	emlékeztette,	 amikor	a	 testvérével	hiphoptáncversenyt	 rendeztek,	 Izzy
pedig	egy	balul	végződött	kézállási	kísérlet	nyomán	alaposan	beütötte	a	fejét.
–	Miért?	Miért	hagytál	el,	Genevieve?
Mindig	a	teljes	nevét	használta.	Azelőtt	ezt	meghittnek	találta,	most	mégis



úgy	érezte,	mintha	egy	szigorú	tanár	fegyelmezné.
–	 Már	 korábban	 fel	 kellett	 volna	 ismernem	 az	 érzéseimet.	 Oly	 régóta

boldogtalan	vagyok…	Nem	hinném,	hogy	lenne	együtt	bármi	esélyünk.
A	férfi	szemöldöke	felszökött.
–	Hogy	mondhatod	 ezt?	Kezdettől	 tökéletes	 pár	 vagyunk.	 Szeretlek.	Meg

akarlak	védelmezni,	örökké	melletted	akarok	lenni.	Mi	kell	még?
Áthelyezte	a	testsúlyát.	Most	kellett	erősnek	maradnia	és	koncentrálnia.
–	Úgy	érzem	magam	melletted,	mintha	nem	is	én	lennék.	Mintha	teljesen	ki

kellene	 fordulnom	 önmagamból,	 csak	 hogy	 elég	 jó	 legyek	 neked,	 de	 sosem
lehetek	az.	Nem	vagyok	boldog,	és	szerintem	te	sem	vagy	az	mellettem.	Mást
se	 hallok	 tőled,	 csak	 hogy	 min	 kellene	 változtatnom	 a	 boldogságunk
érdekében.	 Akik	 szeretik	 egymást,	 azoknak	 úgy	 kell	 elfogadniuk	 a	 másikat,
ahogy	van.
–	 Ezt	 a	 szöveget	 is	 Wolfe-tól	 kölcsönözted?	 –	 Gen	 összerezzent.	 –	 Van

egyáltalán	 fogalmad	 arról,	mennyire	megaláztál?	Mindenki	 tudja,	 hogy	 vele
voltál.	 Azt	 hiszik,	 azért	 szöktél	 el,	 mert	 viszonyod	 van	 vele,	 én	 meg	 csak
tartsam	a	gyertyát.	A	kórházban	is	mindenfélét	beszélnek,	az	a	sok	pletyka	már
a	 munka	 rovására	 megy.	 Megbámulnak,	 riporterek	 ólálkodnak	 a	 házunknál,
zaklatják	a	szüleimet	és	a	családodat.	Közben	még	annyi	sincs	benned,	hogy
legalább	felhívj?	Nem,	te	csak	fogod	magad,	és	felszívódsz	azzal	a	bunkóval.
Minden	 gyengédség	 eltűnt	 belőle,	 ahogy	 közelebb	 lépett,	 és	 a	 falhoz

szorította.	Lüktetve	sugárzott	belőle	az	indulat,	de	nem	moccant,	csak	ketrecbe
zárta	 kinyújtott	 karjaival.	 Pontosan	 tudta,	 hogyan	 fenyegesse	 egyetlen	 szó
nélkül	 is.	Gen	próbált	nyugodt	maradni,	de	a	pánik	máris	 feléledt	benne,	és
arra	 biztatta,	 hogy	meneküljön,	 amíg	 lehet.	Mivel	 tudja	 David	 így	 sakkban
tartani?
–	 Semmi	 sem	 történt	 közöttünk.	 Soha	 nem	 történt,	 és	 nem	 is	 fog.	 Csak

odakint	állt,	amikor	kimásztam	az	ablakon,	és	megkértem,	hogy	vigyen	el.	Az
egész	az	én	hibám.	Csak	azért	nem	hívtalak,	mert	végig	kellett	gondolnom	a
dolgokat.	Végre	szembe	kellett	néznem	az	igazsággal.
Emlékezett	rá,	amikor	Wolfe	azzal	kísértette,	hogy	hagyjanak	hátra	mindent.

Várja	őket	az	út.	Ha	nincs	az	az	újságcikk,	tovább	menekül	vele,	talán	vissza
se	néz.	A	bűntudat	szinte	megbénította,	de	akkor	is	meg	kellett	vetnie	a	lábát.



–	Én	sosem	foglak	boldoggá	tenni	–	suttogta.	–	Nem	vagyok	hozzá	elég.
A	fenyegetés	elhalványult,	ahogy	David	teste	megereszkedett.	Szeméből	az

a	szomorúság	és	vágyakozás	sütött,	ami	először	is	megfogta	–	amikor	nem	a
briliáns	sebészt	látta,	hanem	az	összetört	embert,	aki	áhítozik	a	szeretetre,	és
lehozza	neki	a	csillagokat.
–	Nem	–	csóválta	meg	fejét	David.	–	Én	nem	vagyok	elég	neked.	Soha	nem

is	 voltam.	 –	Beletúrt	 a	 hajába,	majd	 hátravetette	 a	 fejét,	mintha	 az	 égiektől
várná	 a	 választ.	 –	 Nem	 gondoltam	 komolyan,	 amit	 Wolfe-ról	 mondtam.
Tudom,	hogy	nincs	köztetek	 semmi.	Én	csak…	nem	 tudom,	mit	mondhatnék.
Egy	 szemhunyást	 se	 aludtam,	 amióta	 elmentél.	Újra	 és	 újra	 végigveszem	 az
apró	 részleteket,	 hogy	megértsem,	mivel	 riasztottalak	 el,	mivel	 ébresztettem
benned	kételyt.	A	legszörnyűbb	félelmem	vált	valóra.	Elhagytál.	–	Elcsuklott
a	hangja.	–	Ahogyan	a	mamám	is.	Mindig	tudtam,	hogy	ez	lesz	a	vége.
Gen	 behunyta	 a	 szemét.	 Nem	 akarta	 bántani.	 Talán	 nem	 akart	 feleségül

menni	 hozzá,	 de	 valaha	 őszintén,	 szívből	 szerette.	A	 férfit	máig	 kísértette	 a
múltja,	és	az	ő	tettei	csak	még	sebezhetőbbé	tették.	Szégyenkezett	emiatt.
–	Sajnálom…	Utálom	magam,	amiért	ezt	tettem.	Nincs	rá	mentségem,	csak

az,	hogy	pánikba	estem,	és	nem	tudtam	mást	tenni.	Féltem	odaállni	eléd.
–	Megütöttelek	valaha,	Genevieve?	Bántottalak	bármilyen	módon?
Megborzongott,	de	sikerült	megráznia	a	fejét.
–	Csak	a	szavaiddal.
A	férfi	látható	értetlenséggel	meredt	rá.
–	Mindig	 elmondtam,	mennyire	 szeretlek.	Dicsértelek.	Csak	 azért	 kértem

tőled	még	 többet,	mert	 fantasztikus	orvos	vagy,	 és	 azt	 akarom,	hogy	 sikeres
légy.	Látom	benned	a	korlátlan	lehetőségeket,	és	nem	szeretném,	hogy	beérd
kevesebbel.	Ha	csak	ez	a	gond,	segíthetünk	rajta.	Megváltozom.
Újra	belé	villant	 a	páni	 rémület,	 hogy	a	 férfi	 valahogy	mégis	 rábeszéli	 a

folytatásra.	 Vele	 szemben	 mindig	 elillan	 minden	 eltökéltsége	 és	 ereje.
Kétségbeesetten	küzdött,	hogy	tartsa	magát	az	elhatározásához.
–	Már	nem	akarom	rendbe	hozni,	David.	Véget	kell	vetnünk	ennek.
A	férfi	könnyei	láttán	elfacsarodott	a	szíve.	Elkínzott	nyögés	tört	fel	David

melléből.
–	 Kérlek	 –	 suttogta.	 –	 Csak	 egy	 kis	 időt.	 Csak	 egy	 kis	 időt	 adj	 nekünk.



Túlságosan	akartam	ezt	az	esküvőt,	túl	sok	terhet	raktam	a	válladra.	Rosszul
vagyok	a	tudattól,	hogy	bántottalak,	vagy	azt	az	érzést	keltettem	benned,	hogy
nem	szeretlek	teljes	szívemből.	Könyörgök,	adj	egy	kis	időt.
–	Nem	 tudom…	–	 ingott	meg.	 –	Nem	hinném,	 hogy	 ez	 jó	 ötlet.	Nem	 fog

működni.
–	Csak	 rajtunk	múlik.	 –	Felé	 nyúlt,	 azután	 ernyedten	 leengedte	 a	 kezét.	 –

Nem	akarok	rád	erőltetni	 semmit,	még	azt	 sem,	hogy	 itt	helyben	dönts.	Még
nem	állsz	készen.	Tölts	egy	kis	időt	a	családoddal.	Gondold	végig.	Jövő	héten
találkozunk	a	kórházban,	azután	elölről	kezdünk	mindent.
–	Nem,	David.	Nem	akarom…	–	Elhaltak	a	szavai,	ahogy	egyedül	maradt	a

szobában.
Reszketni	 kezdett,	 összefonta	 a	 karját	 maga	 előtt,	 hátha	 így	 talál	 egy	 kis

melegséget.	Miért	nem	hallgatja	meg?	S	miért	gyengül	így	el	a	közelségétől?
Mesterien	kelt	 benne	bűntudatot,	 hogy	beadja	 a	derekát,	 de	 soha	 többé	nem
engedi.	Az	idő	nem	old	meg	semmit.	Azzal,	hogy	makacsul	nem	vesz	tudomást
a	 szavairól	 és	 azok	 igazságáról,	 a	 férfi	 csak	 meghosszabbítja	 a	 saját
szenvedését.
Élesen	 beszívta	 a	 levegőt,	 és	 a	 padlóra	 rogyott.	 Soha	 többé.	 Ad	 neki

néhány	 napot,	 ha	 ez	 kell,	 de	 amikor	 visszatér	 a	 kórházba,	megmondja	 neki.
Egyértelművé	teszi,	hogy	a	kapcsolatuk	véget	ért.	A	munkahelyen	talán	majd
jobban	kezeli	 a	dolgot,	 képes	 lesz	kompetens	 és	magabiztos	nő	benyomását
kelteni,	 aki	 ura	 az	 érzelmeinek.	 Sosem	 akart	 fájdalmat	 okozni,	 de	 a	 dolgok
végső	kimenetelén	akkor	sem	változtathat.
Vége.
–	 Bébi?	 –	Wolfe	 állt	 meg	 felette,	 az	 árnyéka	 rávetült.	 Gen	 feltérdelt,	 és

felemelte	a	fejét.	–	Ennyire	szörnyű	volt?
–	Még	nem	áll	készen	rá,	hogy	elengedjen.
A	férfi	ujjai	az	arcát	cirógatták.
–	Nem	lesz	más	választása.
Gen	bólintott.
–	 Igazad	 van.	Nem	 szívesen	 okozok	 neki	 fájdalmat,	 de	 nekem	 sincs	más

választásom.	 Arra	 kért,	 hogy	 néhány	 napig	 gondolkodjam,	 azután	 majd
beszélünk,	amikor	újra	dolgozni	kezdek.



–	Megfenyegetett?
–	 Nem.	 Szerintem	 még	 sokkos	 állapotban	 van.	 A	 munkahelyen	 majd

találkozunk,	 és	 megismétlek	 mindent,	 amit	 itt	 mondtam.	 Talán	 könnyebben
elfogadja,	ha	látja,	hogy	nem	gondoltam	meg	magam.
Wolfe	 arca	 megkeményedett,	 ami	 éles	 ellentétben	 állt	 érintésének

pihekönnyű	gyengédségével.
–	S	ha	mégsem?
–	Elfogadja.	Csak	azt	nem	értem,	miért	mond	ilyeneket	a	családomnak.
–	Rajtuk	keresztül	akar	uralni.	Megtartani	maga	mellett.	Ha	felszámolja	a

hátországodat,	 mindenben	 rá	 vagy	 utalva.	 –	 Segített	 neki	 talpra	 állni.	 –	 A
családod	 is	 meg	 fogja	 érteni,	 csak	 adj	 egy	 kis	 időt.	 A	 színfalak	 mögött
alaposan	 megdolgozta	 őket.	 Amiatt	 se	 legyen	 túl	 nagy	 bűntudatod,	 hogy
fájdalmat	 okozol	 neki.	 Pontosan	 tudja,	 hogyan	 manipuláljon.	 Hidd	 el,	 még
annál	is	nagyobb	gazember,	mint	hittem.
Talán	Wolfe-nak	 van	 igaza.	David	 nem	 érheti	 el	 többé,	 hogy	 féljen	 vagy

kételkedjen	önmagában.	Ideje	kézbe	vennie	a	saját	életét.
–	Majd	hétfőn	beszélek	vele.	Elhozom	a	cuccomat.	Döntök	a	jövőmről.
Halvány	mosoly	játszott	a	férfi	ajkán.
–	 Tervnek	 nem	 rossz.	 Mi	 lenne,	 ha	 most	 lemennénk,	 és	 egységfrontot

képeznénk	a	szüleid	előtt?
A	 férfi	 a	 kezéért	 nyúlt.	 Amikor	 megragadta,	 átáramlott	 belé	 minden

melegség	és	erő,	ami	csak	kellett.
Követte	Wolfe-ot	a	lépcsőn.

–	MACKENZIE!	Miért	nincs	a	viziten?
Kinézett	 az	 előtte	 tornyosuló	 irathalom	 mögül,	 ami	 azzal	 fenyegetett,	 hogy
maga	alá	temeti.
–	 Ma	 ide	 osztottak	 be.	 Sheilának	 annyi	 a	 dolga,	 hogy	 azt	 mondta,

kihagyhatom	a	vizitet.
Dale	 olyan	 pillantást	 vetett	 rá	 a	 szemüvege	 felett,	 mintha	 különösen

visszataszító	mocsári	lényt	látna.
–	Talán	ha	kihúzná	a	fejét	a	seggéből,	jobban	be	tudná	osztani	az	idejét.	Na,

tűnés,	várják	a	viziten.



Gen	visszafogta	magát.
–	 Vettem.	 –	 Ahogy	 végigsietett	 a	 folyosón,	 hátában	 érezte	 az	 utálkozó

tekinteteket,	de	erőt	vett	magán.	Megfogadta,	hogy	nem	törik	meg,	akármilyen
szörnyű	legyen	is.
Márpedig	elég	szörnyű	volt.
A	 legrosszabbra	 készült,	 de	 a	 valóság	 így	 is	 meghaladta	 a	 várakozásait.

Nem	 tudta,	 mit	 mondott	 David	 a	 többieknek,	 de	 a	 látottak	 alapján	 úgy
tekintettek	rá,	mint	az	új	rotavírusra.	Az	évek	során	többekhez	is	közel	került
a	 kórházban,	 de	 miután	 a	 Daviddel	 folytatott	 kapcsolata	 kiderült,	 az
úgynevezett	 barátai	 sorban	 elmaradoztak.	Az	orvos-diák	 kapcsolatot	mindig
is	 rossz	 szemmel	 nézték	 a	 köreikben,	 de	 David	 státusának	 és	 hírnevének
köszönhetően	eddig	nem	ütközött	komolyabb	ellenszenvbe.
Mindez	mostanra	megváltozott.	Senki	nem	állt	vele	 szóba.	Ha	mégis	erre

kényszerültek,	rideg	és	keserű	hangon	utasítgatták,	mintha	nem	is	Davidet,	de
őket	 hagyta	 volna	 faképnél.	 A	 háta	 mögött	 összesúgtak,	 és	 azzal	 vádolták,
hogy	 viszonyt	 folytat.	 A	 kartonjai	 folyton	 elkeveredtek,	 neki	 jutott	 minden
éjszakás	és	dupla	műszak.	Még	egy	kávét	sem	ihatott	a	büfében	–	mindig	épp
nála	 fogyott	 el,	 és	 nem	 tudott	 negyedórákat	 várni,	 amíg	 főztek	 egy	 újat,	 ám
amint	távozott,	a	legelső	szembejövő	nővér	kezében	gőzölgő	csészét	látott.
–	Hogy	bírod?
Nem	 lassított,	 de	 kissé	megkönnyebbült,	 amikor	 ráismert	 a	 hangra.	 Sally

Winters	maradt	az	egyetlen	rezidens,	aki	még	beszélt	vele.	Csinos	lány	volt	a
maga	 üdítően	 természetes	 módján,	 kontyba	 fogott	 mézszínű	 hajával	 és
huncutságtól	csillogó	barna	szemével.	Mindig	szeretett	viccelődni	és	segíteni
másokon	–	mosolyogva	átvállalt	bármilyen	extra	műszakot	vagy	feladatot.
–	Vigyázz,	nehogy	elkapd	a	vírust.
Sally	a	homlokát	ráncolta.
–	Melyiket?
–	Amelyiknek	én	vagyok	a	gazdája.	Beszélgetés	útján	terjed.
Sally	felnevetett.
–	Adj	egy	kis	időt,	ezt	is	elfelejtik.	David	errefelé	istenszámba	megy,	és	az

emberek	imádnak	ítélkezni	mások	felett.
Gen	megnyomta	a	felvonó	gombját,	majd	vetett	egy	pillantást	az	órájára.



–	Azt	hiszem,	én	ideális	alany	vagyok.	Mondd	meg	az	igazat,	Sally.	Nagyon
szörnyűek	a	pletykák?
Sallynek	felelnie	sem	kellett,	az	arca	elárult	mindent.	A	szíve	kihagyott	egy

ütemet.	 Megalázónak	 érezte,	 hogy	 mindenki	 a	 magánéletét	 boncolgatja	 és
elemezgeti	 –	 annál	 is	 inkább,	 mert	 igazából	 senki	 sem	 tudta,	 mi	 zajlik	 a
színfalak	mögött	–,	de	akkor	is	eltökélte	magát,	hogy	nem	fog	megtörni.
–	 Figyelj,	 amint	 az	 egyik	 Kardashian	 csinál	 valami	 hülyeséget,	 szépen

továbblapoznak.
Gen	vigyorogva	lépett	be	a	felvonóba.
–	Kösz.	Jó,	hogy	legalább	egyvalaki	szóba	áll	velem.
–	Rám	számíthatsz.	Később	megiszunk	egy	kávét?
Elfintorodott.
–	Engem	már	nem	szolgálnak	ki.
Sally	megcsóválta	a	fejét.
–	Szemetek.	Majd	én	helyre	teszem	őket.	Műszak	után	a	földszinten?
–	Ha	még	életben	leszek…
Az	ajtó	becsukódott.	Gen	felkészült	az	újabb	keserű	pirulára.
Órákkal	 később,	 testileg	 és	 lelkileg	 totál	 kimerülten,	 sikerült	 eljutnia	 a

pihenőszobába,	amit	szerencsére	üresen	talált.	Keresett	egy	papírpoharat,	és
töltött	magának	egy	kis	vizet.
–	Genevieve?
Megdermedt.	 Az	 elmúlt	 napokban	 nem	 jutott	 idő	 a	 beszélgetésre,	 s	 nem

tudta,	hogy	maradt-e	hozzá	elég	ereje.	Ki	gondolta	volna,	hogy	ilyen	kimerítő
egy	egész	kórház	utálatában	dagonyázni?	Amikor	a	férfi	odalépett	mellé,	már
az	is	nehezére	esett,	hogy	kihúzza	magát,	és	felnézzen	rá.
–	David.
A	férfi	az	arcát	fürkészte.
–	Fáradtnak	tűnsz.
Örömtelenül	felnevetett.
–	Az	is	vagyok.
Amikor	nem	fejtette	ki	bővebben,	David	ajka	megfeszült.
–	Sajnálom,	hogy	keresztül	kell	menned	ezen.	Majd	ez	a	 lufi	 is	kipukkad,

azután	minden	visszatér	a	régi	kerékvágásba.	Gondolkodtam	kettőnkről.



–	Akárcsak	én.
–	 Ennek	 örülök.	 –	 Eltökéltség	 sugárzott	 a	 férfi	 arcáról.	 –	 Jobban	 fogom

csinálni.	 Jobban	 fogjuk	 csinálni.	 Rájöttem,	 hogy	 rosszul	 fejeztem	 ki	 az
érzéseimet,	 de	 változtatni	 fogok	 ezen.	 Azt	 hiszem,	 ezzel	 az	 esküvővel
túlfeszítettem	a	húrt,	úgyhogy	ezúttal	együtt	szökünk	el.	A	szüleim	csalódottak
lesznek,	de	így	bensőségesebb,	és	a	negatív	sajtót	is	ellensúlyozzuk.	Ha	majd
lehiggadnak	a	kedélyek,	tartunk	egy	ízléses	fogadást,	amit	mindketten	élvezni
fogunk.
Rosszullét	markolt	a	gyomrába,	miközben	a	szíve	a	fülében	dobolt.	Miért

nem	 akarja	 megérteni?	 Határozottan	 megrázta	 a	 fejét,	 hogy	 David	 végre
felfogja:	ebből	az	egészből	nem	lesz	semmi.
–	Továbbra	sem	figyelsz	rám.	Sokat	gondolkodtam	kettőnkről,	hogy	mit	is

akarunk.	 Egyszerűen	 nem	 illünk	 össze,	 és	 ez	 nem	 olyasmi,	 amin	 változtatni
lehet.	Tényleg	vége.
Szinte	tapintani	lehetett	a	férfi	döbbenetét.
–	Nem.	Szeretjük	egymást.
–	Már	 nem.	 –	 Kényszerítette	 magát,	 hogy	 a	 szemébe	 nézzen.	 –	 Az	 ilyen

szerelem	 nem	 egészséges,	 mert	 csak	 boldogtalanná	 tesz.	 Nem	 tehetjük	 ezt
egymással.	El	kell	engedned.
A	férfi	dermedten	nézte,	majd	határozottan	megrázta	a	fejét.
–	 Az	 enyém	 vagy,	 Genevieve.	 Mindig	 is	 az	 leszel.	 Azért	 választottalak

téged,	 amikor	 bárkit	 választhattam	 volna,	mert	 felismertem	 a	 közös	 célt.	 A
közös	akaratot.	Az	igényt	arra,	hogy	jobbá	váljunk.	Nincs	igazad.	A	szerelem
nem	fogadja	el	a	korlátokat,	hanem	túllép	rajtuk.
–	David…
–	Nem	engedem,	hogy	csak	azért	eltaszíts	magadtól,	mert	félsz.	Szükséged

van	rám.
A	rettegéstől	mintha	összesűrűsödött	volna	a	vére.
–	Nem	akarok	feleségül	menni	hozzád.	Vége.
–	Nem,	nincs	vége.
A	férfi	olyan	fürgén	mozgott,	hogy	teljesen	készületlenül	érte.	Megragadta	a

derekát,	 magához	 rántotta,	 és	 megcsókolta.	 Brutális	 erővel,	 minden
gyengédség	nélkül,	csak	hogy	egyértelművé	tegye	a	tulajdonviszonyokat.	Mire



ellenállhatott	volna,	már	véget	is	ért.
Zihálva	szorította	ökölbe	a	kezét.
–	Ezt	soha	többé	ne	merészeld…
–	Ne	akard	megmondani	nekem,	hogy	mit	tehetek	és	mit	nem.	–	Újjáéledt	a

sötét	oldala,	ami	 teljesen	kifordította	önmagából.	–	Épp	elég,	hogy	szégyent
hoztál	mindkettőnkre.	Az	egész	karrieredet	el	akarod	dobni	egy	múló	szeszély
miatt?
–	Ennek	semmi	köze	a	munkámhoz!
–	 A	 lelkiállapotodnak	 nagyon	 is	 sok	 köze	 van	 a	 munkádhoz.	 Mindenki

tudja,	hogy	állandó	pánikrohamaid	vannak.	Még	a	családod	is	engem	támogat.
Tudod,	hogy	dokumentáltam	minden	kórházi	rohamodat?
Gen	reszkető	kézzel	kapott	az	ajkához.
–	Te	is	tudod,	hogy	nincsenek	pánikrohamaim.	Hazudsz.
David	vállat	vont.
–	 Az	 eljegyzés	 óta	 kész	 idegroncs	 vagy.	Mindenki	 láthatja.	 Beszéltem	 a

személyzeti	osztályon	a	problémáidról,	de	hozzátettem,	hogy	még	van	remény
a	 gyógyulásodra.	 Elmondtam,	 hogy	 gyógyszeres	 kezelést	 javasoltam,	 de	 az
esküvő	 csak	 rontott	 a	 helyzeten.	Most	már	 késő	 visszakozni.	Nekünk	 együtt
kell	lennünk.	Ha	nem	hiszed	el,	bebizonyítom.
–	Neked	 elment	 az	 eszed!	Ezt	 nem	úszod	meg.	Nem	kényszeríthetsz	 arra,

hogy	szeresselek!
David	megrázta	a	fejét.
–	Még	most	sem	érted.	Minden	tőlem	telhetőt	el	fogok	követni	azért,	hogy

együtt	 maradjunk.	 Egész	 életemben	 foggal-körömmel	 küzdöttem	 mindenért.
Nem	 most	 fogom	 feladni.	 –	 Elfordult.	 –	 Gondolkodj,	 Genevieve.	 A
beosztottam	 vagy.	 Tőlem	 függ	 az	 egész	 karriered.	Még	 lehet	 olyan	 életünk,
amilyenről	 mindig	 is	 álmodtunk.	 Csak	 annyit	 kell	 tenned,	 hogy	 adsz	 egy
esélyt.
–	Soha	nem	megyek	vissza	hozzád.	–	Egész	testében	remegett	az	indulattól.

–	 Nem	 engedem,	 hogy	 még	 egyszer	 átgázolj	 rajtam.	 Még	 ma	 elviszem	 a
cuccomat,	és	feljelentelek.
–	Csak	rajta.	Már	beszámoltam	a	kórház	vezetésének	az	elmeállapotodról,

és	 tanúk	 igazolják	 minden	 szavamat.	 Ami	 pedig	 a	 cuccaidat	 illeti,	 már



lecseréltem	a	zárat.	A	végén	úgyis	visszaköltözöl.	Ez	csak	azt	a	célt	szolgálja,
hogy	motiváljon.
–	Baszd	meg!
A	férfi	összeráncolt	homlokkal	fordult	felé.
–	Tudod,	hogy	ki	nem	állom	a	mosdatlan	beszédet,	Genevieve.	Túl	 sokat

lógsz	 az	 aljanéppel.	 Igazából	 Wolfe	 az,	 aki	 kettőnk	 közé	 áll,	 úgyhogy
szabadulj	meg	tőle.	–	Egy	pillanatra	elhallgatott.	–	Mielőtt	én	teszem.
Távozott.
Gennek	megroggyant	a	térde.	Most	először	igazán	halálra	rémült.
Mihez	kezdjen?
Először	 ösztönösen	 arra	 gondolt,	 hogy	 felhívja	 Wolfe-ot,	 de	 ellenállt	 a

késztetésnek.	A	férfi	olyan	 lelkesen	 támogatta,	minden	programját	 lemondta,
csak	 hogy	 őt	 dajkálgassa.	 A	 visszatérésük	 óta	 még	 közelebb	 kerültek
egymáshoz,	 de	 úgy	 érezte,	 épp	 elégszer	 igénybe	 vette	 már	 a	 jóindulatát.
Fontos	üzleti	útra	készült,	nem	hiányzott	neki,	hogy	bekavarjon.	Nem,	egyedül
is	 boldogul.	 Davidet	 nyilván	 csak	 elragadta	 az	 indulat,	 de	 pár	 nap	 alatt
lehiggadt.	Sosem	váltotta	be	a	 fenyegetését.	 Ilyen	aljas	húzást	még	róla	sem
feltételezett.
Semmi	 szükség	 rá,	 hogy	 felfújja	 a	 dolgot.	 Beleássa	 magát	 a	 munkájába,

teszi	 a	dolgát,	 és	 lehetőség	 szerint	 elkerüli	Davidet.	Egy	hét	múlva	mindent
más	színben	látnak	majd.
Imádkozik,	hogy	így	legyen.



tizenkettő

WOLFE	 FELÁLLT	AZ	 ÍRÓASZTALÁTÓL,	 és	 türelmetlenül	 járkálni	 kezdett	 belső
szentélye	magányában.	Fiatalon	megtanulta,	hogy	hallgasson	az	ösztöneire.	A
civilizáltság	máza	talán	igyekezett	elfedni	az	ösztönös	megérzés	igazságát,	de
ő	mindig	ez	utóbbi	mellett	döntött.	Mindig	ez	tette	neki	a	legjobb	szolgálatot.
Mindig	ez	mutatta	meg	a	veszélyt	–	vagy	épp	a	kiutat.
Most	pedig	azt	súgta,	hogy	Gen	komoly	bajban	van.
Éjszakába	 nyúlóan	 dolgoznia	 kellett,	 felkészülni	 a	 háromnapos

konferenciára,	amiből	nem	maradhatott	ki.	Egyik	találkozó	a	másikat	követte,
s	 mind	 ugyanarról	 szólt:	 az	 ügyfélkör	 bővítéséről	 és	 a	 befektetői	 szerkezet
átalakításáról.	A	Gen	társaságában	töltött	 idő	arra	 is	 lehetőséget	adott,	hogy
új	 szemszögből	 tekintsen	 a	 Purityre,	 és	 felismerje,	 min	 kell	 változtatnia.
Általában	 egy	 személy	 jelleménél	 sokkal	 fontosabbnak	 találta	 az	 általa
megtestesített	 üzleti	 lehetőséget,	 de	 a	 Daviddel	 való	 találkozás	 után	 úgy
döntött,	 nem	 akar	 gyenge	 szemeket	 a	 láncban.	 Mindig	 rendelkezett	 azzal	 a
képességgel,	hogy	bármit	megtegyen	a	profit	érdekében.	Ezt	diktálta	a	logika
is,	ugyanakkor	most	felismerte,	hogy	Sawyer	a	szívét	és	a	lelkét	tette	ebbe	a
hotelbirodalomba,	 így	 az	 sokkal	 többet	 jelent	 puszta	 pénzkereseti
lehetőségnél.	 Mindketten	 többet	 érdemeltek.	 Eljött	 az	 ideje	 az	 alapos
nagytakarításnak.
Felkapta	 a	mobilját,	 és	 beütötte	 a	 számot.	Francba	 az	 egésszel.	Gen	 első

kórházi	 hete	 felért	 a	 földi	 pokollal.	 Még	 szerencse,	 hogy	 lemondta	 a
programjait,	és	szakította	rá	időt,	hogy	esténként	vele	legyen.	Ezen	a	héten	a
helyzet	 mintha	 javult	 volna	 kicsit,	 de	 akkor	 sem	 tudott	 szabadulni	 az
előérzettől,	hogy	valami	történni	fog.	Kate	és	a	barátnők	talán	Genen	tartották
figyelő	tekintetüket,	de	ez	még	nem	jelentette,	hogy	ő	feleslegessé	vált.
Belegondolt,	 miért	 okoz	 ez	 számára	 ekkora	 elégtételt.	 Talán	 mert	 Gen

azelőtt	 elvolt	 nélküle?	Ő	 a	 legerősebb	 lány,	 akit	 ismer,	 s	 akit	 a	 botlása	 óta
csak	még	 jobban	 tisztel.	Nem	sok	ember	van,	aki	 szembenéz	a	 tévedésével,
változtatni	 próbál,	 és	 nem	 keres	 ürügyeket.	 Mostanában	 nagy	 divat
nyavalyogni	 –	milyen	 rossz	 nekem,	 hogy	meghalt	 az	 anyám,	 ivott	 az	 apám,



vagy	 utáltak	 a	 testvéreim.	 Ezért	 nincs	 rendes	 munkám,	 elég	 pénzem	 vagy
barátom.	Én	szegény	szerencsétlen.
Sosem	volt	türelme	hallgatni	a	kifogásokat.	Mindig	könnyebb	mást	okolni	a

saját	 sikertelenségünkért.	 Ezért	 is	 becsülte	 Gent,	 amiért	 a	 vállára	 vette	 a
terhet.
A	hangposta	vette	fel.
–	Hé,	itt	Wolfe.	Hívj	fel,	ha	van	egy	perced.	–	Kinyomta	a	telefont.
Mikor	 aggódott	 utoljára	 olyan	 nőért,	 aki	 nem	 a	 család	 tagja?	 Legfeljebb

azzal	 törődött,	 hogy	 elég	 gyorsan	 eljuttassa	 a	 csúcsra,	 azután	 végre
elhúzhasson.	Nem	tartotta	magát	különösebben	ridegnek	vagy	kegyetlennek	–
egyszerűen	így	volt	összerakva.	Már	hosszú-hosszú	ideje	nem	próbált	törődni
másokkal.
A	 kis	 belső	 hang	 gúnyt	 űzött	 belőle.	 Akkor	 miért	 akarod	 ennyire,	 hogy

többet	jelentsen	a	számodra?
Fogd.	Be.
A	hang	szót	fogadott.
Nem	bízott	Davidben.	Ez	már	nem	csak	arról	szólt,	hogy	visszakapja	Gent

–	 meg	 akarta	 torolni,	 hogy	 elhagyta	 és	 megszégyenítette.	 Tudta,	 hogyan
működik	a	zaklatás,	s	hogy	zárt	ajtók	mögött	milyen	gyorsan	eldurvulhat.	Jobb
félni,	mint	megijedni.	Közhely,	de	így	van.
A	konferencia	után	majd	 jobban	odafigyel	a	dolgokra,	s	addig	 is	van	min

törnie	 a	 fejét.	 Gen	 tud	 vigyázni	 magára.	 Különben	 is	 csak	 barátok,	 nem
szerelmesek.	Kár	lenne	elmosni	a	határokat	és	bonyolítani	a	dolgokat.
Kinek	lenne	bonyolultabb?	Neki?	Vagy	neked?
Ezúttal	nem	hallgattatta	el	a	hangot.	Csak	folytatta	a	munkát.

GENEVIEVE	 UTAT	 TÖRT	 MAGÁNAK	 a	 sürgősségi	 osztály	 káoszában,	 hogy	 a
következő	páciens	felé	induljon.	A	sürgősségi	máskor	sem	volt	leányálom,	de
ma	 valahogy	 minden	 rosszul	 sült	 el.	 Hiányt	 szenvedtek	 fekvőhelyekből	 és
nővérekből,	így	amióta	visszatért,	megállni	se	maradt	ideje.
A	 helyzet	 felért	 egy	 valódi	 rémálommal,	 de	 úgy	 tekintett	 rá,	 mint	 egy

ostromállapotra,	amit	csak	túl	kell	élnie,	azután	véget	ér.
Elhúzta	 a	 függönyt,	 hogy	 tanulmányozza	 a	 hármas	 ágyon	 fekvő	 beteg



lázlapját.	 Susan	 Avery.	 Negyvenkét	 éves	 nőbeteg.	 Alhasi	 fájdalmak,
gyógyszerallergiája	 nincs.	 Elmosolyodott,	 és	 belenézett	 a	 csinos	 szőke	 nő
melegbarna	szemébe.
–	Helló,	Susan,	a	nevem	Genevieve.	Van	egy	kis	hasfájásunk?
Susan	kissé	kipirult.
–	Igen.	Tényleg	nem	akartam,	hogy	behozzanak,	de	nem	múlik	el,	és	kezdek

ideges	lenni.
–	Ez	természetes.	Egyéb	tünetek?
–	Nem	igazán.	Az	éjjel	vettem	be	savlekötőt,	de	nem	használt.
–	Mindez	mikor	kezdődött?
–	Most	az	éjjel.
–	Rendben,	először	végezzünk	egy-két	rutinvizsgálatot.	–	Megmérte	Susan

vérnyomását,	 amit	 kissé	 magasnak	 talált.	 –	 Előfordul,	 hogy	 magas	 a
vérnyomása?
–	Nem.
Feljegyezte	 az	 értéket	 a	 lázlapra,	 miközben	 tudta,	 hogy	 a	 kórháztól	 való

félelem	is	okozhatja.
–	Elvégzünk	egy	ultrahangos	vizsgálatot	is,	Susan.	Ki	akarjuk	zárni	az	akut

has	 lehetőségét,	 ezért	 van	 rá	 szükség.	 Csak	 pihenjen	 nyugodtan,	 a
technikusunk	nemsokára	itt	lesz.
Susan	fészkelődni	kezdett.
–	 Nincs	 biztosításom.	 –	 Felszegte	 az	 állát,	 mintha	 összeszedné	 minden

maradék	büszkeségét.	–	Ez	gond?
Gen	 utálta,	 hogy	 ilyen	 sok	 beteg	 fordul	 meg	 náluk,	 akiknél	 el	 kellene

végezni	bizonyos	vizsgálatokat,	de	nem	engedhetik	meg	maguknak.	A	kórház
megtett	minden	tőle	telhetőt,	de	így	is	túl	sok	lyuk	tátongott	a	rendszeren,	amin
túl	sokat	áthullottak.	Megrázta	a	fejét.
–	Nem	gond.	Mindent	a	maga	idejében,	rendben?
–	Köszönöm.
Elrendelte	 a	 vizsgálatot,	 s	 közben	 megfigyelte	 a	 technikus	 bosszús

pillantását,	 mintha	 nem	 szívesen	 segítene	 neki.	 Sietve	 továbblépett	 a
következő	 ágyhoz,	 és	 két	 pácienssel	 is	 végzett,	 amikor	 a	 telefon	 sürgetően
csörögni	 kezdett	 a	 zsebében.	 Vetett	 egy	 pillantást	 a	 kijelzőre,	 és	 meglátta



Wolfe	számát.	Míg	lehallgatta	a	rövid	üzenetet,	önkéntelenül	is	elmosolyodott.
Megtartotta	a	Daviddel	való	összetűzést	magának,	s	ahogy	várta,	a	dolgok	az
elmúlt	néhány	napban	lassú	javulásnak	indultak.	Habár	még	mindig	leprásként
kezelték,	 a	 férfi	 megtartotta	 a	 három	 lépés	 távolságot.	 Sietve	 küldött	 egy
SMS-t,	amiben	tudatta,	hogy	jól	van,	csak	sokáig	bent	kell	maradnia.
–	 Dr.	MacKenzie	 még	mindig	 úgy	 érzi,	 mintha	 vakáción	 lenne,	 nem	 egy

zsúfolt	 sürgősségi	 osztályon.	 Ha	 van	 ideje	 chatelgetni	 a	 telefonján,	 nyilván
nem	áll	a	helyzet	magaslatán.
Megdermedt,	 majd	 kapkodva	 eltette	 a	 telefont.	 Dr.	 Tyler	 Ward,	 a

sürgősségi	osztály	vezetője	hamisítatlan	seggfej	volt	–	amellett	David	barátja.
–	Elnézést.	–	Csak	rontott	volna	a	helyzetén,	ha	bármilyen	kifogást	keres.	A

férfi	utálkozva	összevonta	bozontos	szemöldökét,	és	 tüntetően	végigmérte.	–
Szükségünk	van	a	hármas	ágyra,	a	beteg	már	úton	van.	Hogy	áll?
–	Az	ultrahang	eredményét	várom,	uram.
–	Sürgesse	meg.
–	 Igen,	 uram.	 –	 Már	 tudta,	 hogy	 a	 technikus	 a	 lista	 legvégére	 sorolta	 a

kérését,	ezért	személyesen	kell	felkeresnie.	Az	eredmény	nem	utalt	akut	hasra.
Jó	jel,	ugyanakkor	talált	valamit,	ami	nem	stimmelt.	Visszatért,	hogy	beszéljen
a	beteggel.
–	Megvan	az	eredmény?	–	kérdezte	Susan.
–	Igen,	az	ultrahang	eredménye	negatív	lett.
–	Az	 jó,	 nem?	Talán,	 ha	megpróbálnék	 egy	másik	 savlekötőt,	 és	 aludnék

egy	 nagyot?	 –	 A	 mosoly	 lehervadt	 a	 nő	 arcáról,	 amikor	 Gen	 feszengve	 a
hasára	tette	tenyerét.
–	Csak	még	ellenőrzök	néhány	dolgot.
–	Persze.
Újra	 megmérte	 a	 vérnyomást.	 Hm,	 még	 mindig	 magas,	 s	 nem	 valószínű,

hogy	 az	 idegességtől.	 A	 bőre	 tapintásra	 feszesnek	 és	 verejtékesnek	 tűnt.
Ahogy	 kitapogatta	 az	 izmokat,	 azonnal	 feltűnt	 a	 láthatóan	 duzzadt	 boka.
Hányszor	 előfordult	már,	 hogy	 egy	 keringési	 zavart	 az	 emésztés	 számlájára
írtak?
–	 Mi	 újság	 van	 odahaza?	 –	 kérdezte	 kedélyes	 hangon,	 miközben

meghallgatta	a	nő	szívét.



–	 Csak	 a	mindennapi	 stressz.	 Leánybúcsút	 tervezek	 a	 kislányomnak,	 ami
sok	időmet	elviszi.	A	munkahelyemen	közben	előléptettek,	ami	jó,	de	többet
is	kell	dolgoznom.
–	 Gratulálok	 mindkettőhöz.	 Szeretnék	 elvégezni	 még	 néhány	 vizsgálatot,

hogy	nyugodt	szívvel	küldhessem	haza.	Elnézést.
Kézbe	 vette	 a	 lázlapot.	 Biztosítás	 híján	 és	 negatív	 ultrahanggal	 külön

engedély	 kellett	 a	 szívmarkerek	 vizsgálatához.	 Odalépett	 dr.	 Wardhoz,	 aki
egyszerre	kiabált	az	osztályon	tartózkodó	összes	nővérrel.
–	Szükségem	van	arra	az	ágyra!
–	Tudom,	dr.	Ward,	de	még	ellenőrizni	szeretném	a	szívmarkereket.
–	Minek?
–	Hasi	fájdalomra	panaszkodik,	és	az	ultrahang	nem	mutat	semmit.
–	Akkor	mi	a	csudának	kísérletezik	vele?	Küldje	haza.
–	Szerintem	a	szívével	van	baj.
–	Ó,	az	ég	szerelmére,	adja	azt	a	lázlapot.	–	Egy	pillanat	alatt	meghozta	a

döntést.	–	Nincs	biztosítása.	Küldje	el.
A	makacssága	erőt	vett	rajta.
–	Arra	kérem,	hogy	ön	is	vizsgálja	meg.
Hátrahőkölt	a	férfi	szeméből	lövellő	leplezetlen	utálattól.
–	Már	 képzelődik	 is,	 doki?	Nincs	 időm	magát	 dajkálgatni,	 van	 épp	 elég

dolgom.	Ajánlom,	hogy	igaza	legyen!
Követte	Gent,	széthúzta	a	függönyt,	és	egy	szempillantás	alatt	átváltozott	dr.

Bűbájjá.
–	Helló,	 Susan.	 Dr.	Ward	 vagyok.	Az	 ultrahang	 eredménye	 kedvező	 lett.

Evett	mostanában	valamit,	ami	hozzájárulhat	az	emésztési	gondjaihoz?
–	Csak	kínait.
–	 Hm,	 abban	 rengeteg	 a	 só.	 –	 Haragos	 pillantást	 vetett	 Genre,	 amivel

tudatta,	hogy	ki	 is	zárta	a	duzzadt	bokát.	–	Mi	a	helyzet	a	stresszel?	Történt
valami	szokatlan	mostanában?
Susan	felnevetett.
–	Épp	meséltem	Genevieve-nek,	hogy	a	lányom	nemsokára	férjhez	megy,	és

az	éjjel	egy	teljes	órán	át	beszéltünk	telefonon.	A	vendéglistát	egyeztettük.	Te
jó	ég,	 tényleg	nem	tudom,	hogyan	fogom	átvészelni	az	esküvőt,	ha	már	most



ennyire	ki	vagyok	bukva!
–	Az	esküvő	stresszes	időszak	mindenki	életében.	Szed	savlekötőt?
–	Igen,	amit	vény	nélkül	lehet	kapni.
–	Értem.	Nos,	az	a	jó	hír,	hogy	rendbe	fog	jönni.	Írunk	fel	Prilosecet,	és	egy

ideig	próbálja	kerülni	a	sót.	Nincs	több	kínai.
–	Köszönöm,	doktor	úr.
–	Nincs	mit.
Gen	követte	kifelé	menet.
–	Dr.	Ward,	én	azt	hiszem…
A	férfi	dühödten	pördült	felé,	és	megbökte	a	mutatóujjával.
–	Nem	érdekel,	mit	hisz!	Végezze	a	munkáját,	és	ne	vesztegesse	a	kórház

erőforrásait	 olyan	 betegekre,	 akiknek	 nincs	 biztosításuk.	Még	 egy	 ilyen,	 és
kivágom	a	sürgősségiről,	megértette?
Ahogy	a	férfi	elviharzott,	keserű	csalódottság	áradt	szét	Genben.	Bizonyos

szempontból	 meg	 tudta	 érteni,	 másfelől	 viszont	 az	 ösztöne	 azt	 súgta,	 hogy
valami	nagyobb	baj	van,	és	megbánja,	ha	hazaengedi	Susant.
Az	orvosin	annyi	tudást	kellett	feldolgoznia,	hogy	folyamatosan	túlterhelte

az	agyát,	de	az	ösztöne	már	akkor	is	jól	működött.	Ha	odafigyelt	rá,	a	felszín
mögé	tekintett,	és	hagyta,	hogy	a	sugallatai	vezessék,	olyasmit	is	feltárt,	amit	a
rutinvizsgálatok	és	a	száraz	logika	nem.	Büszkeséggel	töltötte	el	ez	a	tudat	–
amíg	nem	találkozott	Daviddel,	aki	az	elmúlt	két	évben	megmutatta	neki,	hogy
egyedül	a	tudományos	bizonyosság	számít.	A	vizsgálat	az	isten;	a	bizonyított
tény	az	élet.	Az	ösztön	nem	vezethet	máshoz,	csakis	káoszhoz	és	halálhoz.
Megváltozott	 hát.	 Elfojtotta	 a	 primitív	 ösztönt,	 amire	 addig	 oly	 nagy

büszkeséggel	tekintett.
Most	azonban	nem	hagyta	magát.
Nyelt	egyet,	mielőtt	visszatért	a	pácienshez.
–	Ha	 nem	 bánja,	 Susan,	 egy	 vizsgálatot	még	 szeretnék	 elvégezni,	mielőtt

hazaengedem.	Úgy	vélem,	ez	fontos	lehet.
–	Öö…	rendben.	Itt	úgyis	sokkal	nyugisabb,	mint	otthon.
–	Köszönöm.	Mindjárt	küldöm	a	nővért.
A	keze	alig	reszketett,	miközben	megrendelte	a	szívmarkerek	ellenőrzését	a

labortól.



–	Ehhez	engedély	kell	–	közölte	morogván	Ted.
Egy	pillanatig	se	habozott.
–	 David…	 vagyis	 dr.	 Riscetti	 engedélyezte.	 –	 Ted	 bosszúsan	 fújtatott,

ahogy	 beütötte	 a	 számot.	 Rövid	 idő	 után	 újra	 felnézett.	 –	 Tudni	 akarja,
megkérdezte-e	dr.	Wardot.
Az	újabb	hazugságtól	se	jött	zavarba.
–	Természetesen,	de	ő	most	nagyon	elfoglalt.	–	Ted	elismételte	a	szavakat,

bólintott,	majd	bontotta	a	vonalat.	–	Megcsináljuk.
–	Köszi.	Lehetne	kicsit	sietősen?	Nagyon	kéne	az	az	ágy.
Zakatolt	 a	 szíve,	 de	 hosszú	 idő	 óta	 először	 végre	 úgy	 érezte,	 helyesen

cselekedett.	 Ahogy	 visszarohant	 a	 többi	 pácienshez,	 az	 órájára	 nézett,	 és
remélte,	hogy	megkapja	az	eredményt,	mielőtt	lelepleződik.	Talán	szerencséje
lesz.	 Talán	Ward	 tényleg	 olyan	 elfoglalt,	 hogy	 nem	 tűnik	 fel	 neki	 az	 újabb
vizsgálat.	Talán…
–	Mi	a	francért	foglalt	még	mindig	a	hármas?
Kidugta	a	fejét	a	függöny	mögül,	és	úgy	tett,	mint	aki	annyira	elfoglalt,	hogy

válaszolni	sem	ér	rá.
–	Mindjárt	kész,	uram.
–	Húsz	perce	is	az	volt.	Mi	folyik	itt?
A	veríték	kiütközött	a	homlokán.	Basszus,	ez	nem	lesz	sima	menet.
–	Én…	szóval	megkértem	a	laboreredményt,	de	most	már	mindjárt	itt	lesz.
A	férfi	odalépett	elé.	Sütött	belőle	a	harag.
–	Milyen	laboreredményt?
–	A	szívmarkereket,	uram.
A	férfi	lehalkította	a	hangját.
–	Mondtam,	hogy	küldje	haza.	Ki	engedélyezte	ezt	az	egészet?
Azt	kívánta,	bár	ezúttal	is	meggyőzően	hazudna.
–	Dr.	Riscetti.
Ward	a	fogát	csikorgatta.
–	 Nem	 érdekel,	 mennyit	 kefél	 vele	 a	 szabadidejében.	 Azt	 hiszi,	 mindent

megengedhet	magának?	–	Felkapta	a	telefont,	és	dühösen	beütötte	a	számokat.
–	 David?	 Mi	 a	 francért	 engedélyezel	 egy	 olyan	 laborvizsgálatot,	 amit	 én
kategorikusan	megtagadtam?



Gen	behunyta	a	szemét.	Ennyi.	Vége.
–	Értem.	Igen.	Jobb	lesz,	ha	idejössz.
Ward	szeme	résnyire	szűkült.
–	A	tárgyalóban	megvárhatja	a	főnökét.	Takarodjon	az	osztályomról.
Nem	 felelt.	 Miért	 érzi	 úgy,	 mintha	 a	 Grace	 klinika	 egyik	 epizódjába

csöppent	 volna?	 Csakhogy	 ott	 a	 rezidensek	 bármilyen	 őrültséget
megcsinálhatnak,	 sosem	rúgják	ki	őket,	 sosem	kerülnek	 igazán	bajba.	Tudta,
hogy	 átlépte	 a	 határt,	 de	 újra	 megtette	 volna,	 függetlenül	 a	 dolog
kimenetelétől.	Ez	rossz	orvossá	tette?	Vagy	igazi	orvossá?
David	 nemsokára	 megjelent,	 kócos	 hajjal	 és	 kialvatlan	 szemmel.	 Gen

hallotta,	hogy	dupla	műszakokat	vállal,	a	munkába	fojtja	a	bánatát,	miközben
minden	 gyötrelmének	 okozója	 –	 mármint	 ő	 –	 éli	 az	 életét.	 Nem	 csoda,	 ha
mindenki	utálja.	Még	csak	egy	hét	 telt	el,	de	máris	 jobban	evett,	mélyebben
aludt,	és	többet	nevetett,	mint	az	egész	elmúlt	évben.
–	Mit	akarsz	bizonyítani,	Genevieve?
Nem	 akart	 védekezőállásba	 vonulni,	 de	 a	 szokás	 hatalmas	 úr.	 Igyekezett

tárgyilagos	hangot	megütni.
–	 Sajnálom,	 hogy	 dr.	Ward	 nem	hallgatott	meg,	 de	 véleményem	 szerint	 a

páciensnél	akkor	is	fennáll	a	súlyos	szívelégtelenség	kockázata.	Nők	esetében
a	tüneteket	gyakran	összetévesztik	az	emésztési	zavarokéval,	ezért	muszáj	volt
lefuttatnom	a	tesztet.	Amit	ő	megtagadott.
–	Okkal	 tagadta	meg.	 Emésztési	 zavarról	 van	 szó,	 és	 a	 páciensnek	 nincs

biztosítása.	Ki	fogja	fizetni	ezt	az	egészet,	talán	te?
Gen	ajka	vékony	vonallá	préselődött.
–	Ha	nincs	más.
–	 Ez	 nemes	 lélekre	 vall.	Mondd,	 tényleg	 azt	 hiszed,	 hogy	 okosabb	 vagy

Wardnál?
–	Nem.
–	Akkor	okosabb	vagy	nálam?
Haragos	pillantást	vetett	felé.
–	 Én	 csak	 követem	 az	 ösztöneimet.	 Valami	 nem	 stimmel,	 és	 nem	 tudnék

tükörbe	nézni,	ha	komoly	baj	lenne,	én	meg	csak	úgy	hazaküldeném.	Különben
is,	az	én	páciensem.



–	Szóval	 ezt	 súgja	 az	 ösztönöd.	Ugyanaz,	 amelyik	 rávett,	 hogy	ugorj	 ki	 a
templom	ablakán?
Összerezzent.
–	Ennek	semmi	köze	kettőnkhöz.
–	Egyedül	ahhoz	van	köze.	–	A	férfi	beletúrt	a	hajába,	és	közelebb	 lépett

hozzá.	–	Hiányzol,	Genevieve.
–	Kérlek,	ne…
–	Vissza	akarlak	kapni.	Épp	eleget	vártam.	Gyere	hozzám.
–	 Nem	 lehet.	 Vége.	 Sajnálom,	 hogy	 így	 történt,	 nem	 akartam	 fájdalmat

okozni,	de	soha	többé	nem	leszünk	újra	együtt.	Soha.
A	 szépség	 átadta	 helyét	 az	 undokságnak.	 A	 gyönyörű	 ajak	 torz	 vigyorra

húzódott.
–	 Szerintem	 még	 mindig	 nem	 érted.	 Nem	 engedem,	 hogy	 megalázz,	 és

nevetségessé	 tegyél.	 Azt	 sem,	 hogy	 elhagyj.	 Ha	 mindketten	 akarnánk,
élhetnénk	boldogan,	 de	ha	megtagadsz	 engem,	nem	marad	más	választásom.
Meg	 fogom	 torolni	 a	 sérelmet.	 –	Gennek	 elakadt	 a	 lélegzete,	 ahogy	 a	 férfi
kivörösödött	 arccal	 fölé	 tornyosult.	 –	 Kezdjük	 mindjárt	 egy	 hivatalos
fegyelmivel.	 Megtagadtad	 két	 orvos	 –	 a	 főnökeid	 –	 utasítását,	 amikor
engedély	nélkül	elrendeltél	egy	vizsgálatot.
–	Csak	azt	tettem,	ami	a	legjobb	a	betegnek.	Nem	te	mondtad	mindig,	hogy

ez	a	legfontosabb	az	orvosi	hivatásban?
–	 Azt	 is	 mondtam,	 hogy	 mindig	 vizsgáld	 meg	 a	 tényeket.	 Az	 ötletszerű,

ösztönös	 döntések	 veszélybe	 sodornak	 mindenkit.	 Nincs	 szükségem	 ilyen
orvosokra.
–	Csak	azért	csinálod	ezt,	hogy	visszakapj…	–	suttogta	a	lány.
–	 Azért	 akarlak	 visszakapni,	 mert	 összetartozunk.	 El	 is	 felejthetjük	 az

egészet,	és	visszakísérlek	az	osztályra	Wardhoz.
–	Ha	hozzád	megyek.
–	Ha	visszatérsz	ahhoz,	aki	őszintén	szeret.
Végtelen	 ürességet	 érzett	 a	 mellében.	 Gyász	 és	 düh	 kavargott	 a	 mélyén,

aztán	hirtelen	kirobbant	belőle.
–	Soha!	Távol	tartod	magad	tőlem,	és	hagyod,	hogy	végezzem	a	munkámat.

A	 szerelmed	 csak	 ürügy,	 hogy	manipulálhass	 és	 irányíthass.	Tudom,	 hogyan



szédíted	a	családomat	a	hátam	mögött,	hogyan	tetszelegsz	a	jó	fiú	szerepében,
de	ennek	vége.
–	Igen.	Ennek	vége.	–	Felemelte	a	kezét,	hogy	megsimogassa	a	haját,	de	ő

elkapta	 a	 fejét.	 –	Azzal	 kezdjük,	 hogy	 ennek	 az	 egésznek	nyoma	 lesz.	Ward
hivatalosan	 is	panaszt	 emel	ellened,	 amiért	kiszámíthatatlanul	viselkedsz.	A
társaidnak	 is	 feltűnt	 az	 önkényes	 viselkedésed,	 hiába	 próbáltad	 eltitkolni
előlük	a	kis	problémádat.	Felőlem	maradhatsz,	Genevieve,	de	 tudd,	hogy	ez
az	én	világom.	Pokollá	teszem	minden	napodat,	és	a	végén	elérem,	hogy	páros
lábbal	rúgjanak	ki	innét.	Fokozatosan	ízekre	szedem	a	karrieredet.	Érted,	amit
mondok?
A	könnyei	kitöréssel	fenyegettek,	de	inkább	meghalt	volna,	semhogy	a	férfi

sírni	lássa.
–	 Szóval	 így	 mutatod	 ki	 a	 szeretetedet?	 Így	 viselkedsz	 azokkal,	 akiket

szívből	szeretsz?
–	Nem	kellene	így	lennie.	Te	döntöttél.	Ez	sose	felejtsd	el.
Látta	 maga	 előtt	 a	 jövőjét.	 A	 háta	 mögött	 elsuttogott	 pletykákat,	 az

inzultusokat.	 A	 ridegséget	 és	 manipulációt	 megtanulta	 kezelni,	 de	 hogy
fokozatosan	 hiteltelenné	 tegyék,	 és	 megkérdőjelezzék	 a	 hozzáértését…	 Ezt
nem	tudta	volna	elviselni.	Végül	minden	önbizalmát	elveszítette	volna,	s	vele
a	gyógyítás	szeretetét	 is,	ami	elválaszthatatlanul	kötődött	hozzá.	Akkor	aztán
nem	marad	semmije.	David	mindent	elvehet	tőle.
Tudta,	milyen	lehetőségek	állnak	előtte.	Felmehet	a	személyzeti	osztályra.

Harcolhat	 az	 igazáért,	 de	 a	 férfi	 ilyen	 presztízzsel,	 ilyen	 pozícióban	 –	 s
különösen	 a	 közös	múltjukra	 való	 hivatkozással	 –	 könnyedén	 elérheti,	 hogy
úgy	 tűnjön,	 mintha	 csak	 kétségbeesett	 kísérletet	 tenne	 a	 visszaszerzésére.
Addig	csűrné-csavarná	a	dolgot,	amíg	mindenki	ezt	hinné.	Azután	már	sehová
nem	vennék	fel	rezidensnek.
Szívének	 egy	 darabkája	 levált,	 és	 lassan	 elporladt.	 Abban	 a	 pillanatban

összeomlott	 az	 egész	 élete:	 a	 remény	 és	 a	 szeretet,	 amiben	 egykor	 hitt;	 a
karrier,	amiről	gyerekkorától	álmodott.
Mind	oda	lett.
–	Értem.
–	Helyes.	Akkor,	hogyan	döntesz?



Kábán	lépett	hátra.	Talán	így	lesz	a	legjobb.	A	fájdalom	majd	csak	később
jön,	miután	kimondja	a	szavakat,	amelyekkel	elvágja	az	utolsó	köteléket	is.
–	Lemondok	a	posztomról.	Ég	veled,	David.
Kisétált	az	ajtón.	Mindenki	meredten	bámult,	várta	a	kórházi	szappanopera

drámai	végkifejletét.	Gen	úgy	döntött,	nem	adja	meg	nekik	ezt	az	elégtételt.
A	technikus	megérintette	a	vállát.
–	Doktornő?	Megjött	a	szívmarkerteszt	eredménye.
–	És?
–	Pozitív.
Kiélvezte	az	apró	elégtételt,	majd	Davidhez	fordult,	aki	az	ajtóból	követte

távozását.
–	 Add	 oda	 a	 leletet	Wardnak,	 és	mondd	meg	 neki,	 hogy	 igazam	 volt.	 A

betegnek	érelzáródása	van,	s	ha	nem	tesz	valamit,	szívrohamot	kap.
E	szavakkal	hagyta	maga	mögött	egész	addigi	életét.



tizenhárom

–	KELJ	FEL,	GEN.
–	Brr,	mi	ez	a	szag?
–	Szerintem	ő.	Már	tegnap	mondtam,	hogy	törjük	be	az	ajtót.
–	 Tudom.	 Nem	 találtam	 a	 pótkulcsot.	 Miért	 nem	 ébred	 már	 fel?	 S	 ha

túladagolta	magát?
–	Ne	drámázz	már.	Látsz	itt	valahol	üveget	vagy	gyógyszeres	dobozt?	Ezek

csak	üres	fagyistégelyek	és	csokipapírok.	Legfeljebb	cukortúladagolása	lehet.
Gen,	szívem,	nyisd	ki	a	szemed.
A	 hangok	 csodálatos	 zenei	 harmóniában	 egyesültek.	 Nehéznek	 érezte	 a

szemhéját,	 és	 az	 az	 előérzet	 gyötörte,	 hogy	 ha	 kinyitja,	 menten	 eszébe	 jut
valami	rettenetes.	Próbált	ügyet	sem	vetni	rájuk,	de	a	kedves	hangokhoz	kezek
is	járultak,	melyek	bökdösték,	és	próbálták	átfordítani.	Felmordult.
–	Hagyjatok.	Fáradt	vagyok.
Erősebben	rázták	a	testét,	mint	egy	James	Bond-féle	martinit.
–	Kelj	fel,	de	most	már	tényleg.	A	frászt	hozod	ránk.
Kinyitotta	a	fél	szemét.	Három	női	arc	nézett	le	rá.
–	Hogy	lehet,	hogy	nem	dolgoztok?	–	motyogta.
–	Vasárnap	van	–	 felelte	Kate.	–	Tegnap	óta	próbálunk	elérni.	Azt	hittük,

Wolfe-fal	vagy,	de	ő	valami	konferencia	izére	ment,	ezért	azt	mondta,	 törjük
rád	az	ajtót.	Mióta	vagy	ebben	az	ágyban?
Lássuk	csak,	mikor	is	 tört	apró	szilánkokra	az	élete,	hogy	ne	maradjon	se

munkája,	se	cucca,	se	jövője?	Á,	igen.	Csütörtökön.
–	Néhány	napja.
Kennedy	hátrahőkölt.
–	Hugi,	tényleg	rád	férne	egy	fogmosás.
–	Majd	holnap.	–	Próbált	átfordulni,	de	erővel	felültették,	és	felmásztak	az

ágyra,	hogy	minden	oldalról	körülfogják.
–	Történt	valami	a	kórházban?	–	kérdezte	Arilyn.
Rádöbbent,	 hogy	 nem	 tudnak	 semmit.	 Távozása	 után	 egyenesen	 a	 boltba

ment,	 hogy	 felvásároljon	 mindent,	 ami	 a	 kinézete	 alapján	 végezhetett	 vele.



Főként	telített	zsírsavat	és	cukrot.	A	gajra	ment	menyegző	után	végképp	nem
akart	 részvétnyilvánításokat,	 ezért	 mindenkire	 ráírt,	 hogy	 megállás	 nélkül
dolgoznia	 kell,	 amíg	 utol	 nem	 éri	 magát.	 Abban	 a	 tudatban,	 hogy	 Wolfe
úgysem	hagyná	békén,	 neki	 azt	mondta,	 hogy	Kate-nél	 lesz,	 de	majd	 a	 jövő
héten	beszélnek.
Azután	befeküdt	az	ágyba,	és	többé	fel	se	kelt.
–	Mi	történt,	szívem?	Wolfe	teljesen	ki	van	bukva.	Miért	hazudtad	azt,	hogy

nálam	vagy?
–	 Nem	 akartam,	 hogy	 aggódjon.	 Egyre	 cikibb,	 hogy	 folyton	 neki	 kell

megmentenie.	Majd	elleszek.
Kennedy	felmutatott	két	üres	chipses	zacskót.
–	Ha	ilyeneket	eszel,	nem	sokáig.
Vett	egy	nagy	levegőt.
–	Felmondtam	a	kórházban.	Már	nem	vagyok	rezidens.	Volt	egy	jelenetünk

Daviddel,	megfenyegetett,	hogy	pokollá	teszi	az	életemet,	és	rájöttem,	hogy	ez
nem	mehet	így	tovább.
Kate	felállt,	és	hátrasimította	a	haját.
–	Oké,	most	már	tényleg	kinyírom.	Figyeljetek,	mert	ti	lesztek	a	tanúk,	hogy

végig	veletek	voltam.
Gen	elkapta	a	kezét.
–	 Tudom,	 hogy	 komolyan	 mondod,	 úgyhogy	 gyorsan	 ülj	 vissza.	 Itt	 van

szükségem	rád,	nem	a	börtönben.
Kennedy	is	füstölgött	a	haragtól.
–	Ezt	nem	úszhatja	meg	szárazon.	Fel	kell	jelentened.
Felemelte	a	kezét.
–	Gondolt	erre,	elhiheted.	Mindenki	azt	hiszi,	hogy	depressziós	vagyok	és

pánikbeteg.	Már	jelentette	is	a	személyzetin.	Ő	vezeti	az	osztályt,	én	meg	csak
egy	 üresfejű	 rezidens	 vagyok,	 ráadásul	 szökött	 menyasszony.	 Nem	 megyek
vissza	 oda.	 Nem	 akarok	 részt	 venni	 egy	 vizsgálatban	 sem,	 amiből	 csak
vesztesen	kerülhetek	ki.	Az	csak	tovább	rontana	a	helyzetemen.
–	Sajnálom,	Gen,	de	akkor	nincs	más	választásom,	mint	hogy	kinyírom.
Elmosolyodott.
–	Tudom,	hogy	képes	lennél	rá.	Igaz	barát	vagy.



–	 Nem	 kereshetnénk	 olyan	 megoldást,	 amiben	 nem	 hal	 meg	 senki?	 –
csattant	 fel	 Arilyn.	 –	 S	 ha	 titokban	 felvennénk,	 amikor	 bevallja,	 hogy	 az
egészet	eltervezte?
Meredten	 néztek	 rá.	 Az	 ártatlanul	 édes	 külső	 mögött	 igazi	 pragmatikus

lapult,	ami	sosem	mulasztotta	el	lenyűgözni	Gent.
–	Nem	rossz	ötlet	–	vélte	Ken.	–	Nate	segíthetne	a	részletekben.
Gen	 felnevetett.	 Csak	 a	 barátnői	 tudták	 humorral	 oldani	 a	 legszörnyűbb

helyzetet	is.
–	 Kösz	 a	 lehetőséget,	 de	 azt	 hiszem,	 passzolok.	 Inkább	 csak	 tovább

szeretnék	lépni.	Most	semmi	más	nem	számít.
–	Mihez	 kezdesz?	 –	 tette	 fel	 a	 kérdést	 Kate.	 –	 Áthelyezteted	magad	 egy

másik	kórházba?
Megrázta	a	fejét.
–	Szünetet	tartok.	Muszáj	kitalálnom,	hogy	igazán	ezt	akarom-e,	vagy	ez	is

csak	egy	cél,	amit	kitűztem	magam	elé.	Még	mindig	évek	választanak	el	attól,
hogy	sebész	 legyek.	Ez	 talán	egy	 jel,	hogy	ne	erőltessem	tovább	a	dolgot.	–
Amikor	mind	egyszerre	kezdtek	 tiltakozni,	újra	felemelte	a	kezét.	–	Nem	azt
mondom,	hogy	nem	vagyok	elég	jó,	csak	nem	hiszem,	hogy	mérlegeltem	volna
más	 lehetőségeket.	 Kell	 egy	 kis	 idő.	 –	 Halvány	 mosoly	 játszott	 a	 szája
szegletében.	 –	 Nem	 maradt	 semmim,	 de	 talán	 jobb	 is	 így.	 Legalább	 az
alapoktól	kezdhetem.	Kideríthetem,	ki	vagyok	valójában.	Nem	logikus?
Arilyn	határozottan	bólintott.
–	Tökéletesen	logikus.
–	David	erőszakoskodott	veled?	–	ráncolta	a	homlokát	Kennedy.	–	Félsz	a

közelében	lenni?	Mert	még	mindig	hívhatjuk	a	zsarukat…
–	Nem.	Most,	 hogy	 kiléptem,	 már	 nem	 árthat	 nekem.	 Tartsa	 csak	 meg	 a

cuccaimat,	 francot	 se	 érdekel.	 Nekem	 elég,	 hogy	 végre	 szabad	 vagyok,	 és
mindent	elölről	kezdhetek.
–	 Oké,	 de	 akkor	 sem	 töltheted	 minden	 idődet	 az	 ágyban,	 és	 zabálhatod

halálra	magad	–	jelentette	ki	Kate.	–	Dolgozni	fogsz.
–	Mégis	hol?
–	Természetesen	a	Társszerzőknél.
Kennedy	és	Arilyn	összepacsizott.



–	Igen,	ez	a	tökéletes	megoldás.	Olyan	gyorsan	növekszünk,	hogy	már	nem
győzzük,	úgyhogy	felveszünk	egy	segítőt.	Holnap	kezdesz.
–	 Mi?	 Én	 nem	 dolgozhatom	 a	 Társszerzőknél!	 Semmit	 sem	 tudok	 a

párkeresésről.
–	Nem	is	kell	–	sietett	leszögezni	Kate.	–	Majd	menet	közben	belerázódsz.

Nem	 hinném,	 hogy	 gondjaid	 lennének.	 Mindig	 is	 bámulatosan	 működött	 az
ösztönöd.	Nem	kell	mást	tenned,	csak	újra	bíznod	benne.
Az	 ötlet	 olyan	 nevetségesnek	 tűnt	 –	 szinte	 el	 is	 hitte,	 hogy	 működhet.

Kitanulja	 a	 barátnői	 üzletét,	 elfoglalja	 magát,	 segít	 másokon.	Még	 pénzt	 is
keres.	 S	 hol	 érezné	 magát	 otthonosabban,	 mint	 azok	 körében,	 akiket	 a
legjobban	szeret?
–	Nem	fogadunk	el	nemleges	választ,	úgyhogy	törődj	bele	–	közölte	Kate.
Gen	elvigyorodott.
–	Ott	is	így	fogsz	basáskodni?
–	Mindig.	Slade	imádja.
Ken	a	szemét	forgatta.
–	Jaj,	kérlek,	mind	tudjuk,	hogy	ő	a	domináns	a	kapcsolatotokban.	Mindent

megteszel	a	kedvéért,	tiszta	pincsikutya	vagy	mellette.
Kate	felhorkant.
–	Mivel	is	foglalkozik	Nate	éppen,	Ken?	Az	anális	ajzószerekkel?
Gen	 nevetve	 látta,	 hogy	 Kennedy	 arca	 céklavörösre	 vált.	 Ez

megfizethetetlen.	 Ken	 kockafejű	 rakétamérnöke	 szenvedélyesen	 művelt
minden	 tudományágat,	de	egyet	 sem	annyira,	mint	a	 szexológiát.	Szüntelenül
az	 élvezetesebb	 nemi	 élet	 távlatait	 kutatta,	 s	 ennek	 következtében	 Kate
nemegyszer	 azon	 kapta	 Kent,	 hogy	 az	 irodájában	 pótolja	 az	 alvást,	 amit
éjjelente	elmulaszt.
Egy	 pillanatra	 megsajdult	 a	 szíve.	 Nekik	 is	 így	 kellett	 volna	 élniük

Daviddel.	Belegondolt,	 létezik-e	 a	 világon	 bárki,	 aki	 képes	 úgy	 szeretni	 és
elfogadni,	 ahogy	 van	 –	 minden	 problémájával	 együtt?	 Bármennyire	 nem
akarta	beismerni,	alaposan	megingott	az	önbizalma.	Lesz	valaha	is	olyan	férfi,
aki	így	kívánja	majd?	Képes	még	egyáltalán	vonzalmat	kelteni?
Wolfe	csókjának	emléke	villant	fel	benne.	Az	a	feszülő	erekció	a	combján.

A	férfi	bőréből	sugárzó	forróság.	Az	a	követelőző	nyelv,	ahogy	birtokba	vette.



Ó,	igen…	Daviddel	is	megvolt	a	testi	kötődés,	különösen	az	elején,	de	hamar
rutinná	 vált,	 és	 nélkülözte	 az	 igazi	 szenvedélyt,	 abból	 az	 egyetlen	 csókból
azonban	 ízelítőt	 kapott,	 milyen	 gyönyörök	 várnak	 Wolfe	 partnereire	 az
ágyban.	Olyan	nagy	baj,	hogy	ezekre	áhítozik?
Félresöpörte	a	kínos	gondolatokat,	és	próbált	a	jelenre	koncentrálni.
–	Ha	úgy	gondoljátok,	hogy	segíthetek,	benne	vagyok.
Kate	elégedetten	elmosolyodott.
–	Helyes.	Kilenckor	kezdünk.	Meglátod,	csodás	lesz.
–	Csak	előtte	zuhanyozz	le	–	kotyogta	közbe	Kennedy.
Arilyn	megpaskolta	a	vállát.
–	Miért	 nem	 szeded	 össze	magad,	 azután	 rendelünk	 valamit	 a	Bögréből?

Tarthatnánk	mozis	estét	is.
–	Ja,	 lehetne	a	Női	szervek	Sandra	Bullockkal	–	bólogatott	Kate.	–	Azon

szakadtra	röhögtem	magam.
Ken	felsóhajtott.
–	Te	meg	a	vígjátékaid!	Mit	szólnátok	a	Magic	Mike-hoz?
Arilyn	megrázta	a	fejét.
–	Már	vagy	háromszor	volt.	Nincs	is	rendes	cselekménye.
Kate	felvonta	a	szemöldökét.
–	Kinek	kell	az?
Gen	felkelt,	és	a	fürdőszoba	felé	indult.	A	remény	kezdett	újjáéledni	benne.

Egyszer	majd	túl	lesz	ezen,	meglátja	a	fényt	az	alagút	végén.	S	akkor	mi	van,
ha	 feladta	 a	 karrierjét,	 és	 vénlányként	 fog	 megöregedni?	 Mögötte	 áll	 a
családja	és	a	barátai,	működik	az	agya	és	az	összes	végtagja.
Mi	kell	még?

–	HELLÓ,	ÜDV	A	TÁRSSZERZŐKNÉL…	Wolfe?	Te	meg	mit	keresel	itt?
Ó,	a	legszívesebben	megfojtotta	volna.
Wolfe	öles	léptekkel	indult	a	recepciós	pult	felé,	amely	mögül	a	lány	tágra

nyílt,	 ártatlan	 szemmel	 nézett	 fel	 rá.	 Eddig	 legfeljebb	 orvosi	 köpenyben	 és
farmerban	 látta,	 ezért	 egy	 pillanatra	 kibillentette	 egyensúlyából	 a	 falatnyi
csipkés	felső	és	a	miniszoknya	alól	kivillanó	csupasz	 lábszárak	 látványa.	A
szokott	 lófarok	 helyét	 bodor	 hajfürtök	 vették	 át,	 amelyek	 szeszélyesen



omlottak	a	vállára	 és	 a	homlokába	–	az	egyik	egyenesen	a	 szemébe	–,	 amit
egyszerre	 talált	 bosszantónak	 és	 veszettül	 izgatónak.	Mintha	 minden	 ízében
flörtölne	vele.	Ahogyan	a	másik	Gen	soha.
Az	asztal	lapjára	támaszkodva	előrehajolt.
–	Szerintem	az	a	kérdés,	hogy	te	mit	keresel	itt?
A	lány	az	ajkát	biggyesztette.	Tényleg	kirúzsozta?	Sosem	hitte	volna,	hogy

használna	 ilyen	 hivalkodó	 színt,	 de	 a	 telt,	 kávészínbe	 hajló	 árnyalat	 szinte
csábított	a	csókra.
Mi	nem	jár	a	fejében?
–	Mi	bajod	van?	Itt	dolgozom.
Egy	fokkal	még	bosszúsabb	lett.
–	Te	orvos	vagy.	Miért	nem	a	kórházban	dolgozol?
Gen	fészkelődni	kezdett	a	székén.
–	Felmondtam.
A	férfi	elfordult.
–	Megölöm	a	rohadékot.	Itt	várj	meg.
Wolfe	már	megtett	néhány	lépést,	mire	Gen	kikászálódott	az	asztal	mögül,

és	sietve	elállta	az	útját.
–	Kate	már	kétszer	is	megtette	helyetted.	Figyelj,	bocs,	hogy	nem	szóltam,

de	így	volt	a	legjobb.	Történt	valami,	ami	ráébresztett,	hogy	nem	maradhatok
tovább.
–	 Miért	 nem	 mondtad	 el?	 Először	 azt	 írod,	 hogy	 sokat	 kell	 melóznod,

azután	meg	azt,	hogy	Kate-nél	vagy.	Nem	válaszolsz	a	hívásaimra,	s	amikor
végre	 elértem	 Kate-et,	 kiderül,	 hogy	 nem	 is	 vagy	 nála.	 Basszus,	 Gen,	 a
szívbajt	 hoztad	 rám!	 Ott	 ragadtam	 a	 konferencián	 egy	 csomó	 öltönyössel,
azért	nem	jöttem	rögtön.	Mi	történt?
–	Összekülönböztünk	egy	beteg	miatt.	Kicsit	 egyedül	kellett	 lennem.	Nem

akartam	gondot	okozni	senkinek.
Wolfe	a	fogát	csikorgatva	próbált	lehiggadni.
–	Te	nem	gond	vagy	a	számomra,	hanem	a	barátom.
Gen	 arca	 ellágyult,	 és	 elkapta	 a	 férfi	 karját.	 Ujjai	 hozzásimultak

csuklójának	 vékony	 bőrrétegéhez,	 hogy	 az	 érintése	 nyomán	 perzselő	 hőség
sugározzon	szét.



–	 Tudom,	 de	 meg	 kell	 értened,	 milyen	 ez	 nekem.	 Mostanában	 úgy
viselkedem,	 mint	 egy	 gyenge,	 védtelen	 kis	 nyafka.	 Mindenféle	 hülyeséget
csinálok.	Muszáj	összekapnom	magam,	de	neked	hála,	a	legjobb	úton	haladok.
A	védekezéstől	 csak	még	dühösebb	 lett.	Ő	 sem	 tudta	 volna	megmondani,

miért.	 Gen	 önként	 vállalt	 száműzetése	 az	 őrületbe	 kergette,	 de	 még
szörnyűbbnek	 találta,	 hogy	 kezdett	 valaki	mássá	 változni.	A	 legszívesebben
addig	rázta	volna,	amíg	meg	nem	érti,	mennyire	fontos.
–	Cseppet	sem	vagy	jobban.	Nem	hagyom,	hogy	az	a	seggfej	kigolyózzon,

amikor	 sebésznek	 születtél.	 Nem	 dolgozhatsz	 egy	 párkereső	 irodában.	 Ez
annyira	méltatlan	hozzád.
A	kedvesség	eltűnt,	helyét	a	perzselő	indulat	vette	át.	Gennek	még	a	szeme

is	villámokat	lövellt.
–	 Ki	 a	 frász	 vagy	 te,	 hogy	 megítélj	 engem	 vagy	 a	 Társszerzőket?	 Hogy

lehetsz	 ilyen	 istenverte	 sznob?	 Éppen	 te,	 a	 playboyból	 lett	 milliomos
hotelmágnás?
Wolfe	próbált	higgadt	maradni.
–	 Ne	 légy	már	 nevetséges.	 Csak	 azt	 mondom,	 hogy	 te	 sebész	 vagy,	 nem

kerítő.
A	lány	egy	legyintéssel	félresöpörte	az	érvet.
–	 Nem	 értek	 egyet.	 Lehet,	 hogy	 ez	 az	 igazi	 hivatásom.	 Belefáradtam	 a

stresszbe,	a	gyógyításba,	meg	hogy	élet-halál	kérdésekben	döntsek.	Kicsit	jól
érzem	magam.	Ki	tudja?	Talán	én	is	megtalálom	az	igazit…
Wolfe-ot	mintha	leöntötték	volna	egy	vödör	jeges	vízzel.
–	Egy	hét	alatt	halálra	unod	magad.
Gen	kinyújtotta	rá	a	nyelvét.	Ez	most	komoly?
–	Hát	nem!	Addig	nem	lépek	ki,	amíg	tető	alá	nem	hozok	egy	kapcsolatot.

Meg	kell	tapasztalnom	ezt	a	varázslatos	érzést.	Hé,	nincs	kedved	feliratkozni?
Kate	azt	mondja,	bónuszt	fizet	minden	beszervezett	ügyfél	után.
Wolfe	felhördült.
–	 Komolyan	 kérded?	 Nem,	 nem	 iratkozom	 fel,	 kösz	 szépen.	 Figyelj.

Segítek,	hogy	bekerülj	egy	másik	kórházba.	Ismerek	néhány	fickót	Albanyben,
aki	 el	 tudja	 intézni.	 Nem	 adhatod	 fel,	 miután	 ennyit	 küzdöttél.	 Találunk
megoldást	a	problémádra.



–	Nincs	semmilyen	problémám.	Ez	az	új	munkám.	Jobb	lesz,	ha	megszokod.
–	Hirtelen	felélénkült,	mert	megcsörrent	a	telefon.	–	Ezt	fel	kell	vennem,
Wolfe	 nézte,	 ahogy	 az	 asztalhoz	 szalad,	 és	 fölé	 hajol.	A	 falatnyi	 szoknya

megfeszült	a	hátsóján,	de	előtte	még	illetlenül	magasra	szaladt	a	combján.	A
nyolccentis	tűsarkú	se	könnyítette	meg	a	dolgát	–	az	ég	szerelmére,	sose	viselt
tűsarkút!	Kennedy	vette	rá	erre?	S	miért	ilyen	fülledt	itt	a	levegő?
Beletúrt	 a	 hajába,	 miközben	 hallgatta,	 ahogyan	 a	 lány	 valami	 közelgő

koktélpartiról	 csiripelt.	 Ahogy	 végül	 búgó	 torokhangon	 felnevetett,
megerősítette	 a	 legszörnyűbb	 gyanúját	 –	 igen,	 Kennedy	 valami	 rémséget
művelt	 vele.	Miután	 a	 lány	 letette,	 pipiskedve	 visszafordult,	 és	 eligazította
magán	a	zsebkendőnyi	szoknyát.	Még	parfümöt	is	váltott.	A	barack	édes	illatát
kiszorította	 a	 pézsma	 fojtottan	 igéző	 aromája.	 Azért	 állt	 be	 ide,	 hogy	 párt
találjon	 magának?	 Nem,	 ez	 egyáltalán	 nem	 vallott	 volna	 rá.	 Azt	 mondta,
hónapokba	telik,	amíg	túlteszi	magát	egy	kapcsolaton.	Egy	felbontott	eljegyzés
nála	legalább	másfél	év.
–	Biztos	nem	akarsz	segíteni,	hogy	keressek	egy	kis	pénzt?	–	kacsintott	rá

Gen.	–	Kelendő	lennél	a	csajok	körében.
Wolfe	nem	hagyta	magát	zavarba	hozni.
–	Kösz,	de	egyedül	is	tudok	ismerkedni.
–	Nyilván,	de	legalább	nem	egyedül	iratkoznék	fel.
Wolfe	kinyitotta	a	száját,	majd	hangtalanul	becsukta.	Azután	újra	kinyitotta.
–	Te	meg	mi	a	csudáról	beszélsz?
Gen	elvigyorodott.
–	Előtted	áll	a	Társszerzők	legújabb	ügyfele!
–	 Csak	 most	 szakítottál	 Daviddel!	 Mindig	 arról	 győzködtél,	 hogy	 egy

komoly	kapcsolatot	hónapokba	telik	kiheverni.	Emlékszel,	amikor	szakítottam
Allie-val,	 te	 meg	 lemondattad	 velem	 a	 hétvégi	 randimat?	 Két	 teljes	 hétig
senkit	sem	engedtél	a	közelembe!
Gen	 egyszerre	 forgatta	 a	 szemét	 és	 a	 csípőjét.	 A	 fekete	 top	 helyet

változtatott,	 hogy	 felfedje	 a	 melltartó	 csipkepántját.	 Mi?	 Biztos	 forrásból
tudta,	hogy	a	lány	csakis	pamut	fehérneműt	visel.
–	Rád	fért,	hogy	szenvedj	kicsit.	Összetörted	a	szívét.
–	Nem	én.	Pontosan	tudta,	mit	vállal.



–	Attól	még	helytelen.	Ha	nem	is	akarsz	komoly	kapcsolatot,	ez	bármikor
változhat.	 Beléd	 zúgott,	 te	meg	 lepattintottad	 anélkül,	 hogy	 adtál	 volna	 egy
esélyt.
Wolfe	ezúttal	elvörösödött.
–	Minden	nőnek	előre	elmondom,	hogy	nem	akarom	lekötni	magam,	ezt	te

is	tudod.	Mindig	dicsértél,	amiért	ilyen	egyenes	és	őszinte	vagyok.
–	 Nos,	 már	 másképp	 látom.	 Szerintem	 szar	 szöveg.	 Ideje,	 hogy	 elkezdj

foglalkozni	 a	 jövőddel.	 Miért	 nem	 iratkozol	 fel	 velem?	 Járhatnánk	 dupla
randikra!
Wolfe	 úgy	 érezte,	 mintha	 elrontotta	 volna	 a	 gyomrát.	 Határozottan	 a

rosszullét	kerülgette,	ha	csak	elképzelte,	ahogy	két	idegen	társaságában	ülnek
egy	asztalnál.	A	feje	is	kezdett	megfájdulni.
–	Nekem	jó	így,	ahogy	van,	s	szerintem	neked	se	hiányzik,	hogy	összeszűrd

a	 levet	 egy	másik	 fickóval.	Tarts	 egy	kis	 szünetet.	Talán	kereshetnél	 egy	 jó
hobbit.	Kézimunka?
A	lány	haragos	pillantást	vetett	rá.
–	Szingli	vagyok,	nem	nyugger.	Nem,	szerintem	épp	ez	kell	nekem.	David

kis	híján	kiölt	belőlem	valamit,	és	most	vissza	akarom	kapni.
Basszus.	Ha	így	fogalmazta	meg,	bármit	megtett	volna,	csak	hogy	segítsen.
–	De	akkor	miért	nem	szállsz	magadba,	miért	mástól	várod	a	gyógyulást?
A	lány	szeme	elkerekedett.
–	 Hú,	 ez	 tényleg	 mély	 volt.	 Oké,	 máskor	 talán	 egyetértenék	 veled,	 de

belefáradtam	 a	 félelembe	 és	 a	 bizonytalanságba.	 Bátor	 akarok	 lenni,	 fejest
ugrani	az	ismeretlenbe.	Érted,	hogy	értem?
Nagyon	is	értette.	Azt	viszont	kevésbé,	hogy	miért	zavarja	ennyire.	Máskor

kedélyesen	elsztorizgattak	a	 témáról,	még	segített	 is	helyre	 tenni	a	dolgokat.
Mitől	 változott	 meg	 minden?	 Nem	 szívesen	 boncolgatta	 volna	 ezt	 a	 kínos
kérdést.
–	De	miért	hordod	ezt?
–	Mit?	A	szoknyát?
–	Ki	nem	állhatod	az	ilyen	göncöket.	Kennedy	erőltette	rád?
A	lány	úgy	meredt	rá,	mintha	szarva	nőtt	volna.
–	Kezdesz	tényleg	fura	lenni,	haver.	Ennyire	megviselt	a	konferencia?



–	 Nem,	 az	 egész	 jól	 ment.	 –	 Nem	 akart	 most	 erről	 beszélni:	 a	 végtelen
megbeszélésekről	és	üzleti	számokról.	–	Szerintem	van	miről	dumálnunk.	Mit
szólnál	egy	vacsorához?	Hétre	érted	megyek.
A	lány	karba	tette	a	kezét.
–	Csak	ha	megígéred,	hogy	nem	próbálsz	győzködni.
–	Ezt	nem	ígérhetem,	de	meghívlak	egy	hamburgerre.
Gen	felsóhajtott.
–	Hát	jó.	Akkor	este.
Wolfe	 elnézte,	 ahogy	 visszasétál	 az	 asztalához,	 leül	 mögé,	 és	 keresztbe

teszi	a	lábát.	Hófehér	bőre	egy	pillanatra	elvakította.	Mindig	azzal	húzta,	hogy
nincs	benne	egy	csepp	olasz	vér	sem,	olyan	könnyen	leég,	és	sosem	barnul	–
mégis	 volt	 valami	 csupasz	 bőrének	 puhaságában	 és	 tisztaságában,	 amitől
viszketni	kezdett	az	ujja,	olyan	szívesen	megérintette	volna.
Hátat	 fordított	 neki	 és	 riasztó	 gondolatainak.	 Ráfért	 egy	 hideg	 zuhany	 és

egy	 kis	 szunyókálás.	 Lassan	 kételkedni	 kezdett	 abban,	 jó	 ötlet	 volt-e	 ez	 a
három	hónapos	önkéntes	cölibátus.	Eleinte	annak	tűnt.	Belefáradt	már	ebbe	az
állandó	 darutáncba:	 az	 alkalmi	 partnerekbe,	 akik	 mindig	 többet	 akarnak.
Mintha	csak	kihívást	látnának	abban,	hogy	betörjék.
Ha	tudnák,	hogy	nincs	benne	semmi,	amit	ne	törtek	volna	meg…
A	 szex	 valamiért	 oldotta	 benne	 a	 feszültséget,	 de	 akkor	 sem	 engedhette,

hogy	 a	 testi	 vágyai	 bekavarjanak	 a	 legjobb	 barátjánál	 –	 az	 egyetlen	 nőnél,
akivel	 sikerült	 tartós	 kapcsolatot	 kialakítania.	 Nem	 engedhette,	 hogy	 ezt
elszúrja,	csak	mert	túltengenek	benne	a	hormonok.
Visszaautózott	 Manhattanbe.	 A	 tetőtéri	 lakás	 rendelkezett	 minden	 létező

biztonsági	berendezéssel	 és	 fényűzéssel,	 amit	 csak	pénzért	kapni	 lehetett.	A
parketta	és	a	belmagasság	eleganciát	sugallt,	a	bútorzat	ugyanakkor	spártaian
és	férfiasan	egyszerű	maradt:	sötét	fa,	üveg,	drága	számítógép	és	hifi,	csupasz
falak.	Nem	sokat	tartózkodott	itt,	inkább	a	Purityben	szállt	meg,	hogy	jobban
kézben	tarthassa	a	dolgokat.
Vett	egy	gyors	zuhanyt,	átöltözött,	majd	feltett	egy	kávét.	Talán	lazít	kicsit,

megnéz	 egy	 meccset	 a	 tévében,	 azután	 átfut	 néhány	 papírt.	 Mindent
egybevetve,	az	elmúlt	pár	nap	nagyon	megviselte,	ráfért	a	pihenés,	a	vacsora
kilátása	mégis	 jobb	 kedvre	 hangolta.	Gennel	 újra	 visszavedlenek	 a	 legjobb



haverokká,	 azután	 keres	magának	 egy	 új	 szexpartnert,	 akinek	 semmi	 köze	 a
Társszerzőkhöz.
Amikor	a	portás	felcsöngetett	azzal,	hogy	egy	rendőr	látni	kívánja,	azonnal

rosszat	sejtett.
A	 rendőr	 ideiglenes	 távoltartási	 végzést	 nyújtott	 át	 dr.	 David	 Riscetti

vonatkozásában,	aki	zaklatással	és	egy	sor	egyéb	bűncselekménnyel	vádolta.
A	rossz	érzése	beigazolódott.	Ahogy	mindig.
Wolfe	 átnézte	 a	 papírokat.	 El	 kellett	 ismernie,	 hogy	 a	 seggfej	 tudja,	 mit

csinál.	 Sakkjátszmába	 kezdett,	 és	 máris	 előnybe	 került,	 de	 ez	 cseppet	 sem
érdekelte	volna,	ha	távol	tartja	magát	Gentől,	csak	az	ösztönei	sajnos	ezúttal
is	működésbe	léptek,	és	azt	jelezték,	hogy	a	kirakójáték	egy	fontos	darabkája
elkerülte	a	figyelmét.
Mindent	összevetve,	ez	nem	az	ő	napja.

GEN	BEVITTE	AZ	ADATOKAT	 az	 Arilyn	 által	 fejlesztett	 rendszerbe,	miközben
azon	tűnődött,	mi	üthetett	Wolfe-ba.
Azt	hitte,	 a	 férfi	 kitörő	örömmel	üdvözli	majd,	hogy	újra	 randiképes	 lett,

ám	ehelyett	csak	megnehezítette	az	életét.	Biztos	a	konferencia	miatt.	Teljesen
lekötötte	a	munkája	–	éjt	nappallá	téve	azon	dolgozott,	hogy	sikeres	legyen,	és
kiharcolja	Sawyer	elismerését.
Megsajdult	 a	 szíve.	Wolfe	 talán	 az	 életét	 is	 kockára	 teszi	 azokért,	 akiket

szeret,	 de	 mi	 rossz	 van	 abban,	 ha	 ő	 át	 akarja	 élni	 az	 igaz	 szerelmet
olyasvalaki	 mellett,	 aki	 megérdemli?	 Ezért	 kell	 fáradoznia.	 Ha	 bekerül	 a
Társszerzők	rendszerébe,	nagy	eséllyel	megtalálja	az	igazit.
S	ezzel	talán	rövidre	zárja	azokat	a	fura,	szexuálisan	túlfűtött	gondolatokat

is,	amelyek	mostanában	az	eszébe	jutnak	róla.
Felsóhajtott,	 és	 indult,	 hogy	újratöltse	 a	 vizespalackját.	A	 férfi	mindig	 is

vonzó	jelenség	volt.	Milliókat	keresett	egy	szál	alsóban,	rosszfiús	tetkójával
és	 sziklakemény	 hasával.	 Izmos,	 ruganyos	 teste	 láttán	 minden	 nő	 a	 nyálát
csorgatta,	 de	 ő	 valahogy	 mindig	 el	 tudott	 vonatkoztatni	 ettől,	 hogy	 a
barátságukra	koncentráljon.
Egészen	mostanáig.	 Kis	 híján	 leesett	 a	 székről,	 amikor	ma	 berontott.	 Az

európai	szabású	öltöny	kékje	tökéletesen	illett	a	szeméhez	és	a	testalkatához.



Csokoládébarna	 fürtjeivel,	 érzéki	 ajkával	 és	 tekintélyt	 parancsoló	 aurájával
mintha	 az	 összes	 levegőt	 kiszippantotta	 volna	 a	 szobából.	Egy	 férfinak	 sem
lenne	szabad	ilyen	jól	kinéznie.	Ez	nem	igazság.
Ma	valami	mást	 is	 észrevett.	Wolfe	 tekintete	úgy	 simogatta	a	combját,	 és

járta	 át	 vékony	 csipkefelsőjét,	mintha	 a	 legszívesebben…	 leteperné.	 S	még
nem	 is	 ez	 a	 legrosszabb.	Egy	 szörnyű	 pillanatig	 ő	 sem	vágyott	másra,	 csak
hogy	 levetkőzzön	 előtte,	 és	 lássa	 a	 szemében	 azt	 a	 mohó	 vágyat,	 mintha
elevenen	fel	akarná	falni.
Borzongás	futott	végig	a	gerincén.	Hülyeség.	Csak	egy	felbontott	jegyesség

és	egy	kis	párkeresési	pánik,	némi	kielégületlenséggel	fűszerezve.
Mi	más	lenne?
Életre	 kelt	 a	mobilja.	Vetett	 egy	 pillantást	 a	 számra,	 de	 nem	 ismerte	 fel.

Azért	fogadta	a	hívást.
–	Halló?
–	Genevieve!	Itt	Sally.	Mi	van	veled?
Elmosolyodott.	 A	 kórház	 sok	 szempontból	 hiányzott	 neki,	 ő	 viszont

láthatóan	 nem	 hiányzott	 senkinek	 –	 leszámítva	 Sallyt,	 aki	 a	 távozása	 óta
többször	 felhívta.	 Bár	 nem	 beszéltek	 sokat,	 Sally	 kifejezte,	 mekkora
szemétségnek	 tartja,	 ahogy	bántak	vele.	 Jólesett	 a	 tudat,	hogy	nem	mindenki
ítéli	el.
–	Hé,	Sally.	Megvagyok.	Nem	ismertem	fel	a	számodat.
–	 Az	 egyik	 önkéntes	 telefonjáról	 hívlak.	 Bocs,	 hogy	 egy	 ideje	 nem

jelentkeztem…
–	Viccelsz?	Örülj,	hogy	lélegezni	van	időd.	Mi	a	helyzet	odabent?
–	Csak	meg	akartam	kérdezni,	van-e	kedved	egyik	este	velem	vacsorázni.

Tényleg	hiányzol.
–	 Kösz.	 Ez	 sokat	 jelent	 nekem.	Majd	 írj	 rám,	 mikor	 tudsz	 elszabadulni.

Igazodunk	a	műszakjaidhoz.	Én	most	sokkal	lazábban	vagyok.
–	Jó	hallani.	Ö…	van	itt	még	valami,	de	elég	kínos.
Bizseregni	kezdett	a	bőre.
–	Csak	nincs	valami	baj?
–	 Nem,	 Davidről	 van	 szó.	 Figyelj,	 én	 tényleg	 nem	 akarok	 közvetíteni

kettőtök	között.	Remélem,	nem	haragszol	érte,	de	megkérdezte,	hogy	tartom-e



veled	 a	 kapcsolatot.	 Mondtam,	 hogy	 beszéltünk	 néha,	 mire	 könyörögni
kezdett,	 hogy	mindenképp	 hívd	 fel.	Mintha	 azt	 mondta	 volna,	 a	 cuccaiddal
kapcsolatban…
Gen	a	homlokát	ráncolta.
–	Ő	kérte,	hogy	hívj	fel?
Sally	kényszeredetten	nevetett.
–	 Igen.	 Dupla	 műszakokat	 nyom,	 neki	 egyszerűen	 nincs	 rá	 ideje.	 Bocs.

Tényleg	nem	tudtam,	mit	csináljak.
Felizzott	 benne	 a	 harag.	 Szegény	 Sally,	 őt	 is	 belerángatták	 ebbe.	 Naná,

hogy	nem	mert	nemet	mondani	a	főnökének.
–	Semmi	baj.	Majd	rácsörgök.	Ne	felejtsd	el	azt	a	vacsorát.
–	 Kösz	 a	 megértést.	 Esküszöm,	 utoljára	 közvetítettem.	 Bocs,	 de	 most

mennem	kell.	Majd	írok.
A	telefon	elnémult.
Elgondolkodva	 ütögette	 mutatóujjával	 az	 ajkát.	 Nem	 örült	 ennek	 az

egésznek,	de	mi	van,	ha	David	tényleg	azért	akar	beszélni	vele,	hogy	elvigye
a	cuccát,	és	végre	továbbléphessenek?	Ha	ennyire	lefoglalja	a	munkája,	nem
csoda,	 hogy	nem	ő	keresi	 –	 sosem	 szerette,	 ha	 bármi	 elvonja	 a	 figyelmét	 a
páciensekről.	 A	 mintadoki.	 Hogyan	 lehet	 egyszerre	 ilyen	 könyörtelen	 és
manipulatív	is?
Nem	akart	 túl	sokat	 tépelődni	ezen.	Zakatoló	szívvel	beütötte	a	 jól	 ismert

számot,	majd	hallgatta,	ahogy	kicseng.	Egyszer.	Kétszer.
–	Halló.
A	férfi	telt	hangja	bekúszott	a	fülébe.	Azelőtt	szerette	hallgatni,	különösen,

amikor	 tanította.	 Mígnem	 ez	 a	 gyönyörű	 hang	 fojtott	 fenyegetéseket	 kezdett
suttogni,	 megdermesztette	 a	 vérét,	 és	 még	 azt	 sem	 értette,	 mitől	 annyira
zaklatott.	Önkéntelenül	is	megborzongott.
–	Én	vagyok.	Sally	mondta,	hogy	hívjalak.
–	Á,	igen.	Történt	egy	csúnya	buszbaleset,	nincs	egy	szabad	percem	se.
–	Mit	akarsz?
Rövid	szünet.
–	 Nem	 akarok	 megtartani	 semmit,	 amit	 a	 tiéd,	 Genevieve.	 Ha	 tényleg	 a

szakítás	 mellett	 döntünk,	 természetesen	 megkaphatod	 a	 holmidat.	 Ne



viselkedjünk	gyerekesen,	és	ne	rontsuk	tovább	a	helyzetet.
Kezdett	ellazulni.	Úgy	tűnt,	a	férfi	már	nem	akarja	mindenáron	visszakapni.

Talán	most,	hogy	kilépett,	végre	tudatosult	benne,	hogy	semmi	esélye.
–	Egyetértek.
–	Ma	átviszem	a	számítógépedet	és	néhány	holmidat,	azután	megbeszéljük,

mikor	jöhetsz	el	a	többiért,	hogy	én	ne	legyek	ott.
–	Ennyire	azért	nem	sürgős.
Rosszallást	hallott	David	hangjában.
–	 A	 számítógépeden	 személyes	 anyagok	 is	 vannak.	 Miután	 felmondtál	 a

kórházban,	 nem	 akarom,	 hogy	 bármi	 közöm	 legyen	 hozzájuk.	 Hét	 körül
átugrom.
–	Hétre	vacsorázni	megyek.
–	Akkor	legyen	hat.	Nem	maradok.	Egy	perccel	sem	akarom	tovább	húzni.

Egyetértesz?
Nem	 mondhatott	 nemet,	 ha	 a	 férfi	 felelősségteljesen	 akar	 viselkedni,	 és

visszahozza	a	dolgait.
–	Igen.
–	Akkor	este.
Próbált	visszatérni	a	munkájához,	de	rátelepedett	a	rosszkedv.	Ez	az	egész

annyira…	 elszomorította.	 Amikor	 az	 ember	 szerelmes,	 azt	 hiszi,	 ismeri	 a
másikat.	Fájdalmas	ráeszmélni,	hogy	igazából	semmit	sem	tud	róla.	Korábbi
lelkesedése	nyom	nélkül	elpárolgott.	Talán	 tényleg	korai	belevetni	magát	az
életbe.	Talán	mégis	jobb,	ha	meghúzza	magát.
Arilyn	 jelent	meg	 fekete	melegítőben,	 testhez	 álló	 pólóban	 és	 kényelmes

klumpában.	Haja	a	vállára	omlott,	a	hímzett	táska	pántjára.
–	Hé.	Hogy	megy	a	munka?
Gen	elmosolyodott.
–	Egész	jól.	Belenézek	néhány	ügyfél	anyagába,	ismerkedem	a	rendszerrel,

fogadom	a	hívásokat.
–	Minden	rendben	lesz.	Van	egy	kézikönyvem,	ami	segíthet	a	betanulásban.

Majd	elhozom	otthonról.
–	Ráérsz	vele,	egyelőre	még	nem	kell.
Arilyn	felsóhajtott.



–	 Különben	 is	 találkám	 van	 a	 szerelővel.	 Kezdek	 torkig	 lenni	 az
albérletemmel.	Beázik	a	mennyezet,	eldurrant	a	vízcső,	egész	 télen	alig	volt
fűtés,	erre	most	az	áram	is	elment.
Gen	felvonta	a	szemöldökét.
–	Mi	van	a	tulajjal?	Ez	az	ő	gondja	lenne.
–	 Semmire	 se	 megyek	 vele.	 Hiába	 hagyok	 üzenetet,	 nem	 is	 ebben	 az

államban	 él,	 szinte	 sosem	 hív	 vissza.	 Meg	 akar	 szabadulni	 az	 egész
kócerájtól.	Ideje	lenne	máshová	költöznöm,	de	nem	mindenhol	látják	szívesen
a	kutyákat.
–	Majd	én	is	körbekérdezek.
–	Kösz.	Jóga	után	beadom	a	kézikönyvet.
–	És…	hogy	megy	a	jóga,	A?	Mármint…	vele?
Árny	suhant	át	Arilyn	arcán.
–	Egyre	jobban.	Ezúttal	elkötelezett.	Szerintem	működni	fog,	ha	mindketten

teszünk	érte.	Nem	könnyű,	amikor	a	tanítványaid	ennyire	beléd	vannak	zúgva,
és	kötelességednek	érzed,	hogy	megfelelj	az	elvárásaiknak.	Tanár	és	tanítvány
közt	néha	elmosódik	a	határvonal.	Amúgy	szenzációs	fickó.
Ez	az	affér	a	jógatanárral	már	jó	ideje	tartott.	Nem	ismert	minden	részletet,

de	 barátnői	 megjegyzései	 és	 a	 sündisznóállás	 alapján,	 amit	 Arilyn	 felvett,
valahányszor	 e	 titkos	 kapcsolatra	 terelődött	 a	 szó,	 a	 legrosszabbtól	 tartott.
Amikor	 utoljára	 kapta	 rajta	 a	 férfit	 valaki	 mással,	 Arilyn	 láthatóan
megváltozott.	 Szertefoszlott	 korábbi	 nyugalma,	 nem	 tudott	 rendesen
összpontosítani.	Kate	akkor	azzal	fenyegetőzött,	hogy	megmutatja	a	fickónak	a
jóga	 valódi	 jelentését,	 és	 a	 szart	 is	 kiveri	 belőle,	 de	 alig	 egy	 hét	 után	 újra
összejöttek,	s	Arilyn	azóta	is	mindig	a	védelmébe	vette.
Nem	éppen	mintakapcsolat.
Nem	mintha	joga	lenne	ítélkeznie,	miután	megszökött	a	saját	esküvőjéről.
–	Örülök	–	bólintott.	–	Megérdemled	a	boldogságot.
Arilyn	elmosolyodott.
–	Akárcsak	te.	Minden	rendben?
Gen	felsóhajtott.
–	David	ma	este	áthozza	a	cuccaim	egy	részét.	Eddig	egész	jól	voltam,	de

most	hirtelen	 tudatosult	bennem,	mennyire	elcsesztem	a	dolgot.	Nem	hiszem



el,	 hogy	 két	 teljes	 évet	 elpazaroltam	 egy	 férfira,	 és	 nem	 láttam,	mi	 történik
velem.	Ezek	után	hogyan	bízhatnék	meg	az	ösztöneimben?
–	Arra	is	az	ösztönöd	vett	rá,	hogy	ne	menj	hozzá.	Az	erős,	független	nők	a

leginkább	 kiszolgáltatottak.	 Szeretjük	 kiengedni	 a	 kezünkből	 az	 irányítást,	 s
csak	 hagyni,	 hogy	 védelmezzenek	 és	 dédelgessenek.	 Sokszor	 elmosódnak	 a
határok,	ha	nem	látunk	tisztán	a	szerelemtől.	Ne	légy	túl	kemény	önmagadhoz.
Mindnyájan	követünk	el	hibákat,	de	továbblépünk.
–	 Talán	 mégsem	 kellene	 feliratkoznom	 párkeresésre.	 Még	 nem	 állok

készen.
Arilyn	felvonta	a	szemöldökét.
–	Általában	én	is	szünetet	szoktam	javasolni,	de	a	randizás	a	te	esetedben

szerintem	 segíthet.	Önbizalmat	 kell	 szerezned.	Úgyis	 hetekbe	 telik	 alkalmas
párt	 találni.	Néha	már	 a	 változás	 ígérete	 is	 elég,	 hogy	más	 színben	 lássunk
mindent.
–	Néha.
Arilyn	az	ajtó	felé	libbent.
–	Gondolkodj	csak.	Kate	és	Kennedy	bent	van,	ha	bármire	szükséged	lenne.

Később	találkozunk.
–	Szia.
Gen	 visszarogyott	 a	 székbe,	 és	 piszkálgatni	 kezdte	 a	 körmét.	 Oly	 sok

minden	változott	mostanában	–	mintha	felült	volna	egy	érzelmi	hullámvasútra.
Valahol	 hiányzott	 neki	 a	 kórház	 szervezett	 káosza,	 a	 minden	 mozdulat	 és
döntés	 mögött	 ott	 bujkáló	 magasabb	 rendű	 cél,	 ugyanakkor	 meg	 is
könnyebbült,	amiért	már	nem	tartozott	felelősséggel	mindenkiért.
Végül	 visszafordult	 a	 számítógéphez,	 és	 nekilátott,	 hogy	 megtalálja	 a

szerelmet	más	embereknek.



tizennégy

–	MEGYEK!
A	 második,	 türelmetlenebb	 kopogtatás	 jelezte,	 hogy	 a	 férfi	 nem	 szokott	 a
várakozáshoz.	 Gen	 fél	 lábon	 ugrálva	 húzta	 fel	 az	 ezüstszínű	 balerinacipőt,
miközben	az	ajtóhoz	botorkált.
David	 egyetlen	 pillantással	 végigmérte	 az	 öltözékét,	 míg	 ő	 leküzdötte	 a

késztetést,	 hogy	 kihúzza	magát,	 és	 a	 helyeslését	 várja.	Hányszor	 kellett	 úgy
kijönnie	 a	 szobából,	 hogy	 szembesült	 ezzel	 a	 rosszalló	 pillantással	 és	 a
kimondatlan	 követeléssel,	 hogy	 öltözzön	 át?	 David	 határozott	 véleményt
formált	 arról,	 hogyan	 kell	 öltözködnie	 egy	 sikeres	 sebész	 feleségének.	 Ő
pedig	 szép	 csendben	 elkezdte	 hordani	 azokat	 a	 ruhákat,	 amelyeket	 a	 férfi
szívesen	látott	rajta.
Most	 is	 idegesen	gyűrögette	a	virágmintás	 selymet,	miközben	nyelt	 egyet,

és	hátrébb	lépett.
–	Gyere	be.
A	férfi	olyan	határozottan	lépett	be,	mint	akinek	minden	joga	megvan	rá.
–	 Nicsak,	 milyen…	 friss	 vagy.	 –	 Gen	 megdermedt,	 de	 nem	 válaszolt.	 –

Vissza	a	kályhához,	 igaz?	Reméltem,	hogy	az	együtt	 töltött	 idő	alatt	 fejlődik
kicsit	az	ízlésed…
–	Nekem	így	is	jó.	Hol	a	gépem?
–	 Az	 autóban.	 –	 A	 férfi	 most	 is	 a	 kórházi	 ruháját	 viselte,	 amelyben	 az

elhivatott	 sebész	 mintaképének	 tűnt.	 Állán	 némi	 borosta	 sötétlett.	 Mindig
tartott	borotvát	a	keze	ügyében,	ezért	Gent	kisssé	meglepte,	hogy	nem	ügyelt
erre	 a	 részletre.	 Szeretett	mindig	 felkészültnek	 tűnni.	Azt	mondta,	 az	 orvosi
hivatásának	fontos	része,	hogy	bizalmat	ébresszen	a	betegben.
Sajgó	 szívvel	 látta	 viszont.	 Oly	 szép	 volt,	 mégis	 oly	 hűvös.	 Mint	 egy

kőszobor,	amit	 lehet	csodálni,	de	attól	még	nem	kel	életre.	Elfordult,	mert	a
szeméből	 előtörtek	 a	 könnyek	 –	 olyasvalami	 elvesztése	 felett,	 ami	 igazából
soha	nem	is	volt	az	övé.
–	 Behozom.	 Vasárnap,	 amikor	 ügyelni	 szoktál,	 át	 tudnék	 menni	 a	 többi

holmimért.



–	Sietsz?	–	A	férfi	közelebb	lépett.
Gen	teljes	magasságában	kihúzta	magát	–	ami	szánalmas	erőfeszítésnek	tűnt

–,	miközben	próbált	összeszedettnek	látszani.
–	Vacsorázni	megyek.
–	Ahogy	mondtad.	Majd	hétkor.
–	Szívesen	túl	lennék	már	ezen.
A	férfi	felvonta	a	szemöldökét.
–	Duzzogsz,	mint	egy	kis	taknyos.	Mintha	jogod	lenne	rá.	Te	szöktél	el,	és

tettél	nevetségessé	az	esküvőnk	napján.	Sosem	hittem	volna,	hogy	a	nő,	akit	a
karomban	tartottam,	akivel	a	közös	jövőnket	tervezgettük,	ilyen	rútul	elbánik
velem.
Gen	összerezzent.
–	Sajnálom	–	felelt	halkan.	–	Egy	örökkévalóságon	át	mondogathatom	ezt,

akkor	 sem	 érted	 meg,	 mi	 volt	 az	 igazi	 gond.	 Pánikba	 estem.	 Úgy	 éreztem,
sosem	 figyeltél	 rám	 igazán,	 bárhogy	 próbáltam	 is	 elérni.	 Megszabtad,	 mit
viseljek,	 mit	 egyek,	 mit	 mondjak.	 Hogyan	 viselkedjem,	 kikkel	 találkozzam.
Megfojtottál.
A	férfi	ajka	keserű	vigyorra	húzódott.
–	Ez	hát	a	probléma?	Világ	feministái,	egyesüljetek?	Én	csak	gondoskodni

akartam	rólad,	betölteni	a	szükségleteidet.	Amit	azzal	háláltál	meg,	hogy	úgy
viselkedtél,	mint	egy	ócska	ribanc.
Zakatolt	a	szíve.	Utálta	ezt	az	oldalát,	amivel	zsigeri	szinten	rémítette	meg

–	maga	sem	értette,	hogyan.
Megkerülte	a	férfit,	és	próbálta	megőrizni	a	hidegvérét.
–	Ne	játsszuk	el	újra	ezt	a	jelenetet.	Csak	hozom	a	gépemet,	azzal	vége.
A	férfi	olyan	hirtelen	és	olyan	erővel	lökte	hátra,	hogy	a	kanapéra	zuhant.	A

sokktól	egy	pillanatra	megkövült.
–	 Még	 nem	 végeztünk.	 Távolról	 sem.	 Végighallgattam	 a	 nyafogásodat,

miközben	 én	 megadtam	 neked	 mindent.	 Azt	 hiszed,	 megúszhatod
következmények	nélkül,	ha	egy	futó	viszonyért	felrúgsz	mindent?	Azt	már	nem.
Épp	eleget	járattad	velem	a	bolondját.
Gen	 felpattant,	 és	 gyors	 pillantást	 vetett	 a	 telefonra.	 A	 férfiból	 sugárzó

utálattól	 a	 veríték	 is	 kiverte.	 Próbált	 nem	 zihálni,	miközben	 nem	 tudta,	mit



tegyen.	Valaha	megesküdött	volna,	hogy	David	soha	nem	emelne	rá	kezet,	nem
okozna	 neki	 fájdalmat,	 most	 azonban	 egy	 olyan	 idegent	 látott	 maga	 előtt,
akivel	 sosem	osztotta	volna	meg	az	ágyát	és	az	életét.	Ez	mindennél	 jobban
megrémítette.
–	Hallgatlak.
A	 férfi	 ezúttal	 is	 olyan	 fürgén	 csapott	 le,	mint	 egy	 kígyó.	Megmarkolta	 a

csuklóját,	 és	 a	 falhoz	 szorította.	 Küzdött	 ellene,	 ahogy	 csak	 bírt,	 próbálta
visszanyerni	az	egyensúlyát,	de	máris	teljes	súlyával	ránehezedett,	miközben
kíméletlen	erővel	szorította.	Lélegzete	az	arcába	csapott.	Eszelős	düh	fénylett
zöld	szemében.
–	Ne	beszélj	velem	 ilyen	 leereszkedően,	Genevieve.	Remélem,	Wolfe-fal

jobban	megy,	mint	velem.	Csak	hogy	 tudd,	 az	 első	néhány	hét	 után	 rohadtul
unalmas	lettél.
Próbálta	 felrántani	 a	 térdét,	 és	 kiszabadulni	 a	 szorításából,	 de	 a	 férfi

vasmarokkal	 tartotta.	 A	 szavak	 a	 torkán	 akadtak,	 levegőért	 kapkodott,	 és
kétségbeesetten	próbálta	megőrizni	a	nyugalmát.
–	Ne.	Csak	menj	el,	kérlek.
–	Majd	ha	végeztem.	–	Hozzápréselte	a	csípőjét.	Ahogy	Gen	megérezte	a

feszülő	 erekcióját,	 tehetetlenül	 felnyögött,	 miközben	 máris	 felfordult	 a
gyomra.	 –	 Ő	 végre	 megtanított	 rendesen	 szopni?	 Amikor	 ő	 kefél,	 úgy
vonaglasz,	mint	egy	tüzelő	szuka?	Mert	velem	sosem	voltál	olyan.	Ó,	 tudtad
te,	mit	kell	csinálni,	 csak	mintha	egy	gumibábuval	 lettem	volna.	Néhány	kis
nyögés,	egy	színlelt	orgazmus…	azt	hitted,	nem	veszem	észre?	Lefogadom,	ha
benyúlnék	a	bugyidba,	most	is	csontszáraz	lennél.
A	 verbális	 támadás	 már-már	 akkora	 fájdalmat	 okozott	 neki,	 mint	 a	 testi

erőszak.	A	 bensője	 reszketni	 kezdett,	 félelmében	 és	 szégyenében	 a	 fogai	 is
összekoccantak.	 Mindig	 rettegett	 a	 szeretkezésektől.	 Mindig	 tudta,	 hogy
valami	hiányzik.	Kétségbeesetten	próbálta	kielégíteni	őt,	önmagát,	de	hiába	–
a	férfi	addig	kritizálta	és	formálta	a	saját	képére,	míg	végül	nem	maradt	benne
semmi,	csak	az	ásító	űr,	amit	sosem	tölthetett	be.
–	Kérlek,	menj	el	–	suttogta.
A	férfi	elvigyorodott.
–	Csak	 színlelj,	 ahogy	mindig,	 bébi.	 –	A	 farmer	 felpattanó	gombja	 olyan



élesen	csattant,	mint	egy	pisztolylövés.
Nem	bírta	tovább.
A	hisztéria	határán	volt,	ellökte	magától,	és	foggal-körömmel	nekiesett,	és

minden	mással,	ami	a	keze	ügyébe	került.
Azután	a	férfi	hirtelen	hátrarepült,	és	ő	végre	kiszabadult	a	szorításából.
Wolfe-ot	 látta,	 amint	 megállt	 kifektetett	 támadója	 felett.	 Mint	 egy

bosszúálló	angyal:	ökölbe	szorított	kézzel	és	villámokat	 lövellő	tekintettel	–
valahol	félúton	a	civilizált	ember	és	a	primitív	ösztönlény	között.
–	 Jól	 vagy?	 –	 Nyugodt	 hangja	 tökéletes	 ellentétben	 állt	 a	 benne	 lüktető

indulattal.
–	Igen.
–	Helyes.
David	talpra	vergődött,	és	lesimította	műtősruháját.
–	Mint	a	mesében.	Megjött	a	gáncs	nélküli	lovag,	hogy	megmentse	a	szíve

hölgyét.	 Sebaj,	 Wolfe.	 Majd	 legközelebb.	 –	 Elvigyorodott.	 –	 Talán	 teszek
vele	még	egy	próbát,	miután	kiszórakoztad	magad.	Addigra	talán	jobb	lesz.
Wolfe	kedélyesen	elmosolyodott.
–	Ezt	nagyon	fogom	élvezni.	–	Megvillant	az	ökle.	David	megtántorodott,

és	 hitetlenkedve	 tapogatta	 sajgó	 állát.	 –	 Ha	 még	 egyszer	 a	 közelébe
merészkedsz,	 ha	 csak	 kimondod	 a	 nevét,	 ha	 csak	 eszedbe	 jut,	 Istenre
esküszöm,	hogy	kinyírlak.
Gen	levegő	után	kapott,	ahogy	Wolfe	újra	előrelendült,	és	iszonyú	gyorsan

beleöklözött	 David	 hasfalába,	majd	 nyomban	 ezután	 bevitt	 egy	 horgot.	 Vér
fröccsent,	ahogy	David	a	földre	rogyott.	Névtelen	és	sötét	fenyegetés	villant
Wolfe	tekintetében.	Gen	tudta,	ha	nem	állítja	meg,	talán	átbillen,	és	belezuhan
a	szakadékba,	ahonnét	már	ő	sem	hozhatja	vissza.
Közelebb	botladozott,	és	a	karjába	vetette	magát,	hogy	szorosan	magához

ölelje,	míg	a	tébolyult	köd	oszladozni	nem	kezd	körülötte.
–	Wolfe!	Ne!
David	hörögve	markolászta	a	hasát.
–	Neked	véged!	Ezért	beperellek!
Wolfe	 tett	 felé	 egy	 lépést.	Gen	zokogva	a	kezébe	 fogta	 az	 arcát,	 és	maga

felé	fordította,	hogy	a	szemébe	nézzen.



–	 Elég,	 Wolfe.	 Nem	 ér	 ennyit.	 Nem	 éri	 meg.	 –	 A	 férfi	 úgy	 hunyorgott,
mintha	egy	másik	világból	térne	vissza.	Kapkodva	tapogatta	meg	a	lány	testét,
az	arcát,	a	karjait.
–	Bántott	téged?	–	Megremegett	a	hangja.	–	Hozzád	ért?
–	Nem,	időben	jöttél.	Már	vége.	Nem	csinált	semmit.
Wolfe	gyengéden	két	kezébe	fogta	az	arcát,	úgy	kémlelte.	Azután	szorosan

magához	ölelte.
A	testéből	sugárzó	hő	átmelegítette	Gent,	és	már	nem	reszketett.	Köré	fonta

a	karjait,	arcával	a	mellkasához	simult.
–	Állj!	Rendőrség!
Villódzó	 fények	 mosódtak	 össze	 az	 ablakon	 túl.	 A	 félig	 nyitott	 ajtón	 két

járőr	lépett	be.
–	Engedje	el.	Azonnal.
Gen	levegő	után	kapott.
–	Ő	semmi	rosszat	nem	csinált,	biztos	úr…
–	Ne	moccanjon!	Hölgyem,	megkérem,	hogy	lépjen	hátrébb.	Szép	lassan.	–

Gen	 engedelmeskedett,	 és	 néhány	 centire	 eltávolodott	 Wolfe-tól.	 David
felnyögött,	és	meggörnyedve	próbált	 felállni.	–	Mindenki	maradjon	ott,	ahol
van.	Kér	orvosi	ellátást,	uram?
–	Nem,	köszönöm.	Ez	a	rohadék	megütött.	Azt	akarom,	hogy	tartóztassa	le.
–	 Ez	 nem	 igaz!	 –	 Gen	 a	 rendőrök	 felé	 fordult,	 akik	 egyenruhát	 és

oldalfegyvert	viseltek.	Nyomban	feltűnt,	mennyire	különböznek	egymástól.	Az
egyikük	 sörtére	 nyíratta	 sötét	 haját,	 amivel	 csak	 hangsúlyozta	 égbe	 szökő
termetét.	 Kis	 híján	 beverte	 a	 fejét	 az	 ajtófélfába,	 de	 éles	 vonásaival	 és
kecskeszakállával	 fenyegető	 benyomást	 keltett.	 Arcára	 mintha	 rátetoválták
volna	 a	 gúnyos	 vigyort.	 Nem	 szívesen	 találkozott	 volna	 vele	 egy	 sötét
sikátorban.	 A	 másik	 felborzolt	 szőke	 hajával	 és	 mogyoróbarna	 szemével
inkább	 emlékeztetett	 jelmezes	 hollywoodi	 sztárra	 –	 nemesen	 metszett
vonások,	telt	ajak,	szomszéd	fiús	báj.	A	másiknak	a	válláig	se	ért.	–	Ez	a	férfi
megtámadott,	 biztos	 úr.	Wolfe	 időben	 érkezett,	mielőtt	még	 rosszabb	 történt
volna.
David	talpra	állt,	miközben	fájós	állát	dörzsölgette.	A	tekintetéből	csak	úgy

sütött	a	megbántottság.



–	Miféle	játékot	űzöl	velem,	Genevieve?	Te	hívtál	ide.	Könyörögtél,	hogy
jöjjek.	 Azután	 ez	 a	 seggfej	 nekem	 ront,	 te	 meg	 odadobsz	 a	 zsaruknak?
Jesszusom,	én	nem	akartam	semmi	rosszat!
–	Hazudik!
Mindnyájan	a	tekintélyt	sugárzó	női	hang	felé	pördültek.	Arilyn	rontott	be,

mint	 akinek	 semmi	 sem	állhatja	 útját.	Egyenesen	Genhez	 sietett,	 és	 átölelte.
Ahogy	a	barátnője	karjába	omlott,	Gen	úgy	érezte,	mintha	valami	 alternatív
szappanoperában	 szerepelne.	 Az	 NCIS-ben	 volt	 ilyen?	 Nem,	 ez	 inkább
tárgyalótermi	dráma.	Politikai	összeesküvés.	Vagy…	jesszusom,	kezd	teljesen
elmenni	az	esze.
Az	ijesztő	járőr	résnyire	szűkült	szemmel	mérte	végig	Arilynt.
–	Maga	meg	ki?	–	reccsent	fel.
–	Arilyn	Meadows.	Én	hívtam	magukat.
–	De	hogyan?	–	hebegte	Gen.	–	Honnét	tudtad?
–	 Beugrottam	 a	 kézikönyvvel,	 miután	 az	 irodába	 már	 nem	 értem	 vissza.

Amikor	megláttam	David	autóját,	azonnal	tudtam,	hogy	baj	van.	Nem	akartam
önhatalmúlag	cselekedni,	ezért	kihívtam	a	rendőrséget,	de	Wolfe	előbb	ideért.
–	Kihúzta	magát,	és	elfintorodott,	mintha	valami	kellemetlen	szagot	érezne.	–
Azt	 kértem,	 azonnal	 jöjjenek,	 de	 egy	 örökkévalóságig	 tartott.	 –	 Haragos
pillantást	vetett	a	járőrökre.	–	Ennél	sokkal	felkészültebbnek	hittem	a	verilyi
rendőrséget.	Most	nagy	csalódást	okoztak.
A	szépfiú	elvigyorodott.	Partnere	felmordult,	és	bosszúsnak	tűnt.
–	Magának	 aztán	 van	 vér	 a…	 szóval,	 helyén	 van	 a	 szíve,	 hölgyem.	Mit

szólnának,	 ha	 szép	 nyugodtan	 megbeszélnénk,	 mit	 történt	 itt?	 –	 Wolfe	 felé
intett.	 –	Maga	 ne	moccanjon,	 Rambo,	megértette?	 –	Wolfe	magasba	 emelte
mindkét	kezét,	hogy	jól	láthassák.	–	Csak	szépen	egyesével.	Maga.	Mondja	el,
mi	történt.
David	hadarni	kezdett.
–	Genevieve-vel	szakítottunk,	de	megbeszéltük,	hogy	újra	összejövünk.	Ma

délután	 felhívott	 a	 kórházban,	 és	 megkért,	 hogy	 jöjjek	 át.	 Beszélni	 akart
velem.	Azt	mondta,	sajnálja,	hogy	megcsalt	Wolfe-fal	–	ezzel	a	fickóval	itt.	A
dolgok	jól	is	mentek,	kezdtünk	ellazulni,	már	nagyban	csókolóztunk,	amikor	ez
a	vadbarom	nekem	rontott,	és	úgy	döntött,	hogy	a	szart	is	kiveri	belőlem.



Gen	megmarkolta	Arilyn	kezét,	mert	úgy	érezte,	elhagyja	az	ereje.
–	Nem	igaz	–	szólt	közbe	szaggatott	hangon.	–	Hazudik.
Mindkét	járőr	végigmérte	Davidet,	majd	bólintott.	Ennyit	számít	a	külső.
–	Rendben,	hölgyem.	Maga	szerint	mi	történt?
Újra	reszketni	kezdett.
–	 Daviddel	 szakítottunk.	 Eszem	 ágában	 se	 volt	 újra	 összejönni	 vele.

Felhívott	azzal,	hogy	áthozná	néhány	cuccomat.	Amikor	ideért,	megkérdeztem,
hol	 vannak,	 mire	 azt	 felelte,	 a	 kocsiban.	 Azután	 elkezdett	 szidalmazni,
nekilökött	a	falnak,	és	meg	akart…	meg	akart…
–	Erőszakolni!	–	 fejezte	be	Arilyn.	–	Bántott,	és	kis	híján	megerőszakolt!

Az	 ég	 szerelmére,	 uraim,	 végezzék	 a	 dolgukat,	 és	 tartóztassák	 le	 azt	 az
embert.
A	nagydarab	éles	pillantást	vetett	rá,	mire	elhallgatott.
A	szépfiú	előrelépett,	és	a	konyha	felé	terelte	őket.
–	 Kérem,	 jöjjenek	 velem,	 hölgyeim.	 Szeretném	 hallani	 a	 részletes

vallomásukat.
A	nagydarab	addig	Wolfe-hoz	fordult.
–	Hát	maga?	Maga	mit	látott?
–	 Gennel	 megbeszéltük,	 hogy	 hétkor	 együtt	 vacsorázunk.	 Korábban

érkeztem.	 Megláttam	 a	 kocsit.	 Kiabálást	 hallottam	 a	 lakásból,	 ezért
berontottam,	 és	 láttam,	 ahogyan	 ez	 a	 faszkalap	 Gennel	 erőszakoskodik.
Lerángattam	róla,	és	megütöttem.
David	dühödten	rázta	a	fejét.
–	 Te	 szemétláda!	 Felültettél!	Halálra	 rémítetted	Gent	 a	 dühkitöréseiddel,

azért	 nem	 merte	 elmondani,	 hogy	 újra	 összejöttünk.	 Mit	 gondolsz,	 miért
kértem	a	távoltartási	végzést?
Gen	megdermedt.
–	Mi?
A	nagydarab	éles	pillantást	vetett	Wolfe-ra.
–	Igaz	ez?	Távoltartási	végzést	kért	maga	ellen?
Wolfe	állkapcsa	megfeszült.
–	Én	is	csak	ma	tudtam	meg.	Kezdettől	eltervezte	az	egészet.
A	rendőr	elfojtott	egy	vaskos	káromkodást.



–	Ezt	ellenőriznem	kell.	Beszólok	rádión.
A	szépfiú	aggódó	pillantást	vetett	Genre.
–	Önnek	szüksége	van	orvosi	ellátásra,	hölgyem?	Megtámadta	ez	a	férfi?
Gen	a	karját	dörzsölte,	hogy	egy	kis	melegséget	masszírozzon	belé.
–	Megfenyegetett.	Nem	tudom,	mi	történt	volna,	ha	Wolfe	nem	lép	közbe.
David	vádló	ujjal	mutatott	rá.
–	 Tisztában	 vagy	 vele,	 hogy	 veszélybe	 sodrod	 az	 orvosi	 karrieremet	 a

hazugságaiddal?	Azt	már	nem,	bizonyítani	tudom,	hogy	igazat	mondok.	A	saját
számomon	 hívott	 fel.	 Ő	 tervezte	 el	 előre	 az	 egészet.	 Nézzék	 csak	 meg	 a
mobilját.
–	Nem,	nem,	 te	akartál	 találkozni!	Úgy	értem,	Sally	 felhívott,	és	megkért,

hogy…	–	Elhalt	 a	 hangja.	Az	 egésztől	 hirtelen	 a	 rosszullét	 kerülgette.	 –	Te
utasítottad,	hogy	hívjon	fel.	–	Szájához	kapta	remegő	kezét.	–	Te	intézted	úgy,
hogy	felhívjalak,	és	úgy	tűnjön,	mintha…
–	 Nekem	 ebből	 elég!	 Fel	 akarom	 jelenteni	 ezt	 a	 férfit.	 Haladéktalanul

hívom	az	ügyvédemet.	Majd	ő	bizonyítja,	hogy	nem	tett	eleget	a	 távoltartási
végzésnek.	Azt	akarom,	hogy	zárják	börtönbe.
–	Ne!
–	Én	tanúskodom!	–	kiáltotta	Arilyn.	–	Mi	akarjuk	feljelenteni	őt!
A	nagydarab	felemelte	a	hangját.
–	Mindenki	 higgadjon	 le.	Egy	 szót	 sem	akarok	hallani.	 –	Elmormolt	még

egy	 szitkot,	 majd	 miután	 néma	 biccentéssel	 jelzett	 társának,	 kézbe	 vette	 a
rádióját.	A	szépfiú	elkezdett	 jegyzetelni,	 és	ütemesen	bólogatott,	míg	Arilyn
magából	kikelve	sorolta	a	részleteket.
A	nagydarab	végül	odafordult	Wolfe-hoz.
–	Meg	kell	kérnem,	hogy	jöjjön	be	velünk	az	őrsre.	Megszegte	az	ön	ellen

hozott	távoltartási	végzést,	és	bizonyíthatóan	könnyű	testi	sértést	követett	el.
Wolfe	bólintott.	A	rendőr	elővette	a	bilincsét.
–	 Istenem,	 ne.	 Ez	 nem	 lehet	 igaz…	 veled	 megyek.	 –	 Gen	 még	 most	 is

reszketett.
–	A	magam	részéről	 támogatom.	Szeretném,	ha	mindnyájan	befáradnának.

Ott	majd	felvesszük	a	hivatalos	tanúvallomásukat.
David	arcára	már	kezdett	ráalvadni	a	vér.



–	Én	 a	 saját	 autómmal	megyek.	Az	 ügyvédem	már	 várni	 fogja	magukat	 a
központban.
A	nagydarab	a	szemét	forgatta.
–	 Nem	 a	 központba	 megyünk,	 uram.	 Itt	 vagyunk	 a	 főutcán.	 Ez	 itt	 egy

előváros.
A	szépfiú	szórakozott	pillantást	vetett	rájuk.
–	Majd	én	beviszem	a	kocsimon.
Wolfe	tett	egy	lépést	Gen	felé,	de	a	nagydarab	elkapta	a	karját.
–	 Ne.	 Inkább	 ne	 érintkezzenek	 egymással,	 amíg	 fel	 nem	 vettük	 a

tanúvallomásokat.
Gen	látta,	hogy	Wolfe	alig	tud	uralkodni	magán.	Szinte	a	fogát	csikorgatta

dühében.
–	 Jól	 vagyok	 –	 nézett	 mélyen	 a	 szemébe.	 –	 Menj	 vele,	 majd	 az	 őrsön

találkozunk.
–	Mi	van	magukkal,	ember?	–	csattant	fel	Wolfe.	–	Ezt	a	nőt	megtámadták!

Legalább	egy	takarót	adnának	neki?
A	nagydarab	szeme	résnyire	szűkült.
–	 Vidd	 innét	 –	 mordult	 rá	 a	 társára,	 miközben	 intett	 az	 ajtó	 felé.	 Gen

tehetetlenül	 nézte,	 ahogyan	 a	 szépfiú	 kiterelte.	 Arilyn	 maga	 elé	 mormolt
néhány	 kivehetetlen	 szót,	 míg	 a	 nagydarab	 beültette	 őket	 a	 rendőrautóba.
Miután	becsukta	az	ajtót,	eltűnt,	hogy	egy	takarót	és	két	palack	vizet	kerítsen	a
csomagtartóból.	 –	 Tessék.	 –	 Arilyn	 kezébe	 nyomta	 az	 egészet,	 majd	 beült
előre.
Arilyn	 betakargatta	 Gent,	 és	 gondosan	 bebugyolálta	 a	 lábát	 is,	 azután

kibontott	egy	üveget.	Gen	ivott	néhány	kortyot.	Az	érdes	pokróc	melegségétől
valamelyest	 ellazult.	 Hogy	 lehetett	 ennyire	 ostoba!	 Csak	 ő	 tehet	 róla,	 hogy
felhívta	 Davidet.	 Elhitte	 a	 meséjét.	 Hogyan	 juthattak	 ilyen	 mélyre,	 hogyan
torkollhatott	a	kapcsolatuk	ilyen	erőszakba	és	gyűlöletbe?
Távoltartási	végzés?	David	megvesztegetett	egy	bírót,	és	meghamisította	a

tényeket?	Wolfe	soha	nem	fenyegette	meg	őt.	Valahogy	helyre	kell	ezt	hoznia,
de	most,	hogy	David	megmutatta	 az	 igazi	 arcát,	 attól	 félt,	 hogy	csak	 tovább
ront	Wolfe	helyzetén.	Davidnek	mindenfelé	vannak	kapcsolatai,	pokollá	teheti
Wolfe	 életét.	 Ilyen	 sötét	 gondolatok	 kavarogtak	 a	 fejében,	 miközben	 néma



csendben	autóztak	az	őrs	felé.
Arilyn	biztatóan	megpaskolta	a	térdét,	majd	támadásba	lendült.
–	Remélem,	maga	nem	tartozik	az	öregfiúk	klubjába	–	jegyezte	meg	epésen.

–	Tudja,	biztos	úr…
–	A	nevem	Petty.	Stone	Petty.	–	Stone?	Tökéletes	név	egy	 ilyen	fickónak.

Még	a	hangja	 is	 rideg,	mint	a	kő.	–	Árulja	már	el,	mit	ért	öregfiúk	klubján,
kisasszony…
–	A	nevem	Meadows.	Arilyn	Meadows.	Ahogy	a	telefonban	is	mondtam.
–	 Nem	 én	 fogadtam	 a	 hívását,	 Meadows	 kisasszony.	 –	 Alaposan

megnyomta	a	kisasszony	szót.	–	A	diszpécser	küldött.
–	Verily	csak	kis	előváros,	ahogy	maga	is	mondta.	Szóval,	mi	történt?	Épp

pihenőt	 tartott?	 Biztosan	 nagyon	 el	 volt	 foglalva,	 ha	 tizenöt	 percébe	 telt
ideérni.
Gen	 lenyűgözve	 nézte,	 hogyan	 alakul	 át	 mindig	 oly	 kedves	 és	 higgadt

barátnője	vérbeli	hárpiává.
–	Jól	mondja,	épp	fánkot	zabáltunk	az	öregfiúkkal.
Arilyn	ajka	vékony	vonallá	préselődött.
–	 Én	 csak	 a	 látszat	 miatt	 aggódom.	 A	 rendőrök	 hajlamosak	 az	 első

benyomás	 alapján	 ítélni,	 és	David	 hazudik.	 Zaklatta	 a	 barátnőmet,	 ráadásul
előre	 eltervezte	 az	 egészet,	 és	 úgy	 intézte,	 hogy	Wolfe-ra	 terelje	 a	 gyanút.
Nagyon	nem	örülnék	neki,	ha	az	igazság	csorbát	szenvedne,	csak	mert	valaki
bűbájosan	tud	mosolyogni,	és	megvannak	a	kellő	összeköttetései.
A	 rendőrautóban	 fagypont	 alá	 süllyedt	 a	 hőmérséklet,	 mintha	 közben

áthaladtak	volna	a	sarkkörön.
–	Majd	 igyekszem,	 hogy	 ne	 vakítson	 el	 a	 bűbájos	mosolya,	 és	 próbálom

megdolgoztatni	azt	a	lomha	agyamat.	Olykor	bámulatos	dolgokra	képes,	még
az	 orvosi	 vizsgálatokon	 és	 a	 teszteken	 is	 simán	 átsegít.	 Muszáj,	 ha	 meg
akarom	keresni	a	mindennapi	fánkra	valót.
Arilyn	méltatlankodva	fujtatott.
–	 Próbál	 gúnyt	 űzni	 belőlem,	 pedig	 én	 csak	 arra	 akarom	 figyelmeztetni,

hogy	alaposan	vizsgálja	meg	a	tényeket,	és	azok	alapján	ítéljen.
–	Ez	csak	természetes,	hölgyem.	Ön	az	adófizető.	Amúgy	egyetértek	azzal,

amit	az	első	benyomásról	mondott.	Tudja,	önnel	kapcsolatban	is	megcsalt.



Arilyn	összevonta	a	szemöldökét.
–	Ez	meg	mit	akar	jelenteni?
Stone	Petty	a	lehető	legártatlanabb	hangon	felelt.
–	Elsőre	kedves,	visszahúzódó,	jó	szándékú	hippinek	gondoltam.
–	Ó.	És	most?
Gen	visszatartotta	a	lélegzetét.	Valami	különös	feszültség	vibrált	közöttük,

amitől	 a	 tűzvonalban	 érezte	 magát.	 Annyira	 nem	 vallott	 Arilynre	 ez	 a
kötekedés,	különösen	egy	hivatalos	személlyel	szemben.	Ehhez	túlságosan	is
tisztelt	minden	egyenruhást.
–	Hát,	már	nem.
A	kimondatlan	sértés	 telibe	 talált.	Arilyn	 levegő	után	kapott,	de	mostanra

elérték	 a	 kis	 rendőrőrsöt,	 és	 leparkoltak	 a	 járdaszegély	 mellett.	 A	 férfi
kinyitotta	az	ajtót,	hogy	kiengedje,	és	bevezesse	őket.
Gen	még	életében	nem	járt	a	rendőrségen.	Az	épület	 jellegzetes	kisvárosi

hangulatot	árasztott,	mintha	az	önkéntes	mentők	és	a	tűzoltóegylet	tagjai	is	itt
dolgoznának.	Az	előtérben	magas	pult	és	néhány	szék	állt,	a	levegőben	kávé,
veríték	 és	 bűntudat	 nehéz	 szagával.	 Petty	 rendőr	 végigvezette	 őket	 a	 hosszú
folyosón,	be	egy	kis	helyiségbe,	amit	néhány	viharvert	asztal,	iratszekrény	és
kis	 konyhasarok	 uralt	 –	 semmi	 olyan,	 amit	 Kate	 és	 Kennedy	 borzongatón
izgalmasnak	 találhat,	 amikor	 majd	 töviről	 hegyire	 el	 kell	 mesélnie	 nekik
mindent.
Petty	 a	 fal	 melletti	 asztalhoz	 ültette	 őket.	 Miután	 helyet	 foglalt,	 Gen

végigmérte	 a	 falra	 tűzött	 körözéseket	 és	 fotókat.	 Petty	 asztalán	 semmilyen
személyes	holmit	nem	látott.	Akták.	Számítógép.	Naptár.	Óra.	Az	összegyűrt
alufóliákból	 ítélve	 a	 rendőr	 élt-halt	 az	 édességért.	 Egy	 bontott	 csomag
Marlborót	 is	észrevett.	 Jaj,	ne.	Csak	Arilyn	észre	ne	vegye.	Vagy	ha	mégis,
magát	is	vegye	már	észre,	és	ne	rontson	tovább	a	helyzetükön…
–	Maga	dohányzik?
Barátnője	metsző	hangjától	egész	testében	megborzongott.	Hát,	erről	ennyit.

Petty	 felvonta	 a	 szemöldökét,	 majd	 eltette	 a	 bagót	 a	 felső	 fiókba,	 és	 rideg
pillantást	vetett	Arilynre.
–	Van	ezzel	valami	gond?
Arilyn	az	íróasztal	viseltes	lapjára	könyökölt.



–	Ami	azt	illeti,	igen.	Nem	is	kicsi.	Túl	azon,	hogy	szennyezi	a	környezetet,
és	ártatlan	embereket	gyilkol	a	passzív	dohányzással,	olyan	lesz	tőle,	mint	egy
időzített	egészségügyi	bomba.	Rák.	Fájdalom.	Halál.	Mondja,	megéri?
Gen	mozdulatlanná	vált.	A	feszültség,	ha	lehet,	még	fokozódott.	Ahogy	a	két

párbajhős	 egymásra	 meredt,	 levegőt	 venni	 is	 félt.	 Petty	 végül	 lassú,
kiszámított	gesztussal	elvigyorodott.
–	Ami	azt	 illeti,	 igen.	Nem	 is	kicsit.	Most	pedig	 térjünk	 rá	 a	 történtekre,

mielőtt	tényleg	felhúzom	magam,	és	bevágom	a	sittre.
Arilyn	csak	hebegni	tudott.
–	Nem	beszélhet	velem	ilyen	hangon!
–	 Már	 miért	 ne	 beszélhetnék?	 Ez	 itt	 az	 én	 placcom,	 kiscica.	 Jobb,	 ha

hozzászokik.
Gen	pislogni	sem	mert,	nehogy	elmulasszon	egyetlen	pillanatot	is.	Mindig

oly	 összeszedett	 barátnője	 szinte	 izzott	 a	 haragtól,	 és	 kivehetetlen	 szitkokat
mormolt	maga	elé,	majd	sértődötten	levágta	magát	a	kényelmetlen	székre.
–	Hol	van	Wolfe?	–	kérdezett	gyorsan	közbe	Gen.
–	 Devine	 rendőrrel.	 Szóval,	 Meadows	 kisasszony,	 lassan	 elkezdi?	 Mit

látott	vagy	hallott,	mielőtt	kihívott	bennünket?
Arilyn	 nem	 kevés	 nehezteléssel,	 de	 beszámolt	 a	 történtekről.	 Amikor

rákerült	 a	 sor,	 Gen	 igyekezett	 alapos	 lenni,	 nehogy	 kifelejtsen	 egyetlen
részletet	is.	Odaadta	Pettynek	a	telefonját,	hogy	láthassa	a	kórházból	érkezett
hívást,	majd	 az	 ő	 válaszát.	 Petty	 figyelmesen	 hallgatta,	 csak	 néha	 kérdezett
közbe.	Végül	összecsukta	az	aktát,	és	felnézett.
–	Megvizsgáljuk	a	tényeket,	és	majd	keressük.
Arilyn	nyomban	felpattant.
–	Ennyi?	Ez	minden?	Le	se	tartóztatják	Davidet?
–	Fel	akarja	jelenteni?
–	Igen.
–	Nem	–	 vágott	 közbe	Gen.	Arilyn	 élesen	 felé	 kapta	 a	 tekintetét.	 –	Nem

akarom.	Csak	az	számít,	hogy	engedjék	el	Wolfe-ot,	és	végre	hazamehessünk.
Barátnője	megragadta	a	kezét.
–	Erőszakoskodott	veled.	Tudom,	hogy	félsz,	de	mi	majd	segítünk.	Fel	kell

jelentened.



–	 Most	 nem	 lehet.	 Kérlek,	 A,	 ne	 erőltesd.	 Itt	 sokkal	 többről	 van	 szó.
Gondolnom	 kell	 a	 kórházra,	 a	 jogi	 következményekre,	 a	 nyilvánosságra.
Wolfe-ra.	 Majd	 távoltartási	 végzést	 kérek,	 hogy	 a	 közelembe	 se	 jöhessen.
Soha	többé	nem	akarom	látni.
Arilyn	 beharapta	 az	 ajkát.	 Láthatóan	 csalódott	 volt,	 de	 hiába	 erőltetette

volna	a	kérdést.
–	Hát,	jó.	Keressük	meg	Wolfe-ot,	és	menjünk	haza.
–	Sajnálom,	hölgyeim,	de	a	barátjukat	itt	tartjuk	éjszakára.
Devine	 rendőr	–	 ismertebb	nevén,	a	„szépfiú”	–	az	asztalhoz	 lépett,	hogy

együtt	érző	pillantást	vessen	rájuk.
–	Megsértette	a	 távoltartási	végzést,	amikor	 rátámadt	dr.	Riscettire.	Majd

reggel	befizetheti	az	óvadékot,	amikor	kinyit	a	bíróság.
Gen	 a	 könnyeivel	 küszködött,	 azután	 rájött,	 mennyire	 utálná	 Wolfe,	 ha

miatta	 sírna.	 Nyelt	 egy	 nagyot,	 kihúzta	 magát,	 és	 megfogadta,	 hogy
gyakorlatias	 marad.	 Ő	 rángatta	 bele	 ebbe	 az	 egészbe,	 ő	 is	 fogja	 kihúzni	 a
csávából.
–	Hívta	az	ügyvédjét?
Devine	megrázta	a	fejét.
–	Még	nem.
–	 Akkor	 a	 mi	 dolgunk,	 A.	 Hívd	 fel	 Kate-et,	 hogy	 beszéljen	 Slade-del.

Azután	beszélünk	Maxszel.	Ő	mindig	tudja,	mit	kell	csinálni.
–	Vettem.
–	Hazavihetem	a	hölgyeket?	–	tudakolta	Petty.
Arilyn	tekintete	dühösen	villant	felé.
–	Azt	hiszem,	már	épp	eleget	tett.	–	Pillanatnyi	hatásszünetet	tartott.	–	Vagy

mégsem.
A	férfi	szó	szerint	prüszkölt	a	nevetéstől.
–	Kapcsolatban	maradunk,	 dr.	MacKenzie.	 –	Hirtelen	 elfordította	 a	 fejét,

hogy	 megsemmisítő	 pillantást	 vessen	 Arilynre.	 –	 Ami	 pedig	 magát	 illeti,
Meadows	kisasszony,	nemsokára	találkozunk.
Ez	 inkább	 fenyegetésnek	 tűnt,	 mint	 ígéretnek.	 Arilyn	 próbálta	 megőrizni

hűvös	méltóságát,	de	kifelé	menet	egy	pillanatra	összeakadtak	a	lábai.	A	férfi
kuncogva	vette	észre.



Gen	mégis	 úgy	 döntött,	 nem	 hozza	 fel	 a	 fura	 szóváltást,	 inkább	 nekilát	 a
munkának.



tizenöt

–	 EZ	 PONT	AZ	A	HELYZET,	 ami	 remélhetőleg	 sosem	 történik	meg	 velem,	 ha
majd	a	fiam	nagykorú	lesz.
Wolfe	a	rácsok	között	nézett	Maximus	Grayre,	nevelőapja	közeli	barátjára,

intézőjére	 és	 partnerére	 a	 La	 Dolce	 Maggie-ben	 –	 abban	 a	 New	 York-i
üzletláncban,	 amely	 a	 Conték	 eredeti	 olasz	 pékségének,	 a	 La	 Dolce
Famigliának	a	mintájára	jött	létre.	Max	farmerben,	tápszerrel	és	egyéb	színes
foltokkal	tarkított	pólójában	is	félelmetesebbnek	tűnt,	mint	a	legtöbb	férfi,	akit
ismert.	A	látvány	megmosolyogtatta.
Felkelt	a	padról,	és	közelebb	lépett.
–	Ne	reménykedj.	Azt	tanítom	meg	majd	legelőször	az	ifjabb	Maxnek,	hogy

ebben	az	esetben	mindig	öreg	barátját,	Wolfe-ot	hívja.	Te	már	most	morcos
vagy,	ha	nem	alhatod	ki	magad.	Egyáltalán,	ki	szólt	neked?	–	Neki	még	nem
nyílt	alkalma	telefonálni.
–	Gen.	Mi	történt?
–	Gebasz.
–	Ismerős.	Mondj	el	mindent.
Ellazultak	 az	 izmai.	 Felidézte	 a	 történteket,	 nem	 hallgatott	 el	 semmit.	 A

makacsság	általában	meggátolta	abban,	hogy	másokkal	takaríttassa	el	a	saját
szemetét,	most	azonban	olyan	cél	lebegett	a	szeme	előtt,	ami	háttérbe	szorított
minden	mást.
A	lehető	leghamarabb	vissza	akart	térni	Genhez.
Amit	a	börtönben	nem	tehetett	meg.
Max	lefirkantott	néhány	sort.
–	Először	is	kihozunk	innen.	Elintézek	néhány	telefont.	Riscetti	távoltartási

végzése	 kamunak	 tűnik.	 Semmi	 nem	 indokolta,	 vagyis	 feltehetően
megmozgatott	néhány	szálat.	Gennel	minden	rendben?
–	Azt	hiszem.	Erős	lány,	de	akkor	is	ki	kell	jutnom	innét.	Most	mellette	van

a	helyem.
Max	elgondolkodva	bólintott.
–	Ez	azt	jelenti,	hogy	együtt	vagytok?



Wolfe	bágyadtan	elnevette	magát.
–	 Igen,	 de	 csak	 barátként.	 Miért	 van	 az,	 hogy	 az	 első	 perctől	 mindenki

össze	akar	boronálni	minket?
Várta,	 hogy	Max	 vele	 nevessen,	 de	 a	 férfi	 csak	 hallgatott,	 s	 közben	 úgy

fürkészte	az	arcát,	mintha	gyanítana	valamit.	Wolfe	próbált	nyugodt	maradni.
Még	Max	sem	tudhatott	arról	a	lopott	csókról.
–	Mert	összeilletek	–	vont	vállat	Max.	–	Nem	mintha	nem	örültem	volna,	ha

boldog	házasságban	él,	de	annak	még	jobban	örülök,	hogy	elszökött	egy	ilyen
seggfej	 elől,	 mielőtt	 késő	 lett	 volna.	 Gennek	mindig	 is	megvolt	 a	magához
való	esze.
–	 Azért	 ne	 becsüld	 le	 azt	 a	 seggfejet,	Max.	 Előre	 eltervezte	 az	 egészet,

kirúgatta	Gent	a	kórházból,	és	mindenáron	uralkodni	akar	 felette.	Aggódom.
Nem	akarom,	hogy	Gen	közelében	legyen.
–	 Értem.	 Majd	 intézkedem.	 Akarod,	 hogy	 szóljak	 Sawyernek	 és

Juliettának?
Wolfe	 összerezzent.	 Nem	 akarta,	 hogy	 olyasmi	 miatt	 aggódjanak,	 amin

úgysem	tudnak	változtatni.
–	 Nem.	 Majd	 én	 szólok	 nekik,	 ha	 az	 egésznek	 vége.	 Ahogy	 ismerem,

Sawyer	nyomban	iderepülne,	hogy	szétrúgjon	néhány	segget.	Előbb	járjunk	a
végére	ennek.
Max	 bólintott.	 Wolfe	 annyira	 megszokta,	 hogy	 bármit	 el	 tud	 intézni	 –

hajlamos	volt	megfeledkezni	a	tényről,	hogy	nem	ügyvéd.
–	Hé,	hogyan	fogsz	kivinni	innét?
Gonosz	kis	mosoly	jelent	meg	a	férfi	arcán.
–	Fogalmazzunk	úgy,	hogy	megvannak	a	kapcsolataim.	Mindjárt	jövök.
Wolfe	megcsóválta	 a	 fejét.	Hálás	 lehet,	 hogy	Max	 az	ő	oldalán	 áll.	Nem

szívesen	lett	volna	az	ellenfele.
Járkálni	kezdett	a	cellájában,	és	a	szabadulására	várt.

–	KINT	VAGY!
Genevieve	 a	 karjába	 vetette	 magát.	 A	 férfi	 könnyedén	 felemelte,	 berúgta
maguk	 mögött	 az	 ajtót,	 s	 csak	 hagyta,	 hadd	 szorongassa	 a	 lány.	 Általában
kinevette	 és	 nyafkának	 nevezte,	 amikor	 így	 túláradtak	 az	 érzelmei,	 de	most



engedte,	hadd	préselje	ki	belőle	a	szuszt.	Ami	jó,	mert	akkor	sem	tudta	volna
elereszteni,	ha	akarja.
A	 férfi	 a	homlokára	nyomta	az	ajkát,	 és	gyengéden	becézgette,	 csitítgatta.

Az	éjszaka	eseményei	annyira	megviselték	Gent,	hogy	újra	reszketni	kezdett.
Wolfe	arra	számított,	hogy	a	veríték	és	a	pézsma	állott	 szagát	érzi	 rajta,	ám
ehelyett	a	pamut,	a	víz	és	a	szappan	tiszta	illata	szökött	az	orrába.	Az	ismerős
melegség	vattaként	burkolta	be,	a	póló	puha	párnaként	simult	az	arcához.
–	Nagyon	sajnálom	–	suttogta.
A	férfi	felemelte	az	állát.
–	Ez	butaság.	Bocsánatot	 akarsz	 kérni	 a	 sorozatgyilkosok	 és	 a	 természeti

katasztrófák	miatt	is?
Ahogy	élesen	levegő	után	kapott,	elhaló	nyögés	tört	fel	Genből.
–	Igen,	ezekért	is	bocsánatot	kérek.	Mindenért,	ami	csak	fáj	neked.
A	férfi	arca	ellágyult,	és	a	szemében	valami	forróság	villant.	Félresimította

a	 lány	 arcából	 a	 kósza	 fürtöket,	 ahogy	már	 sok	 százszor	megtette	 –	 ezúttal
mégis	másként.	Bensőségesebben.	Mintha	a	szeretője	lenne,	nem	a	barátja.
Ajaj.
Úgy	 tűnt,	 Wolfe	 ugyanerre	 a	 felismerésre	 jutott,	 mert	 megköszörülte	 a

torkát,	eleresztette,	és	hátrébb	lépett.
–	Bölcs	 lépés	volt	Maxet	hívni.	Mindent	elintézett,	de	ettől	még	meg	kell

jelennem	a	bíróság	előtt.	Gyorsan	elintézem,	azután	visszajövök.	Jól	vagy?
Bólintott.
–	 Igen.	 Arilyn	 velem	 maradt	 éjszakára.	 Slade	 már	 intézi	 a	 távoltartási

végzést	 David	 ellen,	 bár	 nem	 hinném,	 hogy	 még	 egyszer	 a	 közelembe
merészkedne,	amikor	a	karrierje	forog	kockán.	Slade-nek	gondja	lesz	rá,	hogy
a	holmimat	is	visszakapjam.	Soha	többé	nem	kell	találkoznom	vele.
A	férfi	összepréselte	az	ajkát.
–	Csak	egyféleképpen	lehetünk	biztosak	ebben.	Ha	ideköltözöm	hozzád.
Ahogy	a	 szavak	 lassan	 tudatosultak	 a	 lányban,	 ideges	kis	 nevetés	 tört	 fel

belőle.
–	Elment	az	eszed?	Nem	költözhetsz	ide.
–	Biztonságban	érzed	magad,	Gen?
Gen	elnyomta	a	borzongását.



–	 Nem,	 de	 majd	 beszereltetek	 egy	 biztonsági	 reteszt	 és	 egy	 riasztót.	 A
környéken	 mindenki	 azt	 figyeli,	 mikor	 tűnik	 fel	 a	 kocsija.	 Ott	 lesz	 a
távoltartási	végzés	is.	Fedezve	vagyok.
Wolfe	szeme	résnyire	szűkült.
–	Ez	nem	elég.	Belegázoltál	a	lelkébe,	amikor	elhagytad,	ezért	bosszút	akar

állni.	 Nem	 bízom	 benne,	 és	 Manhattan	 túl	 messze	 van	 innen.	 Mindketten
jobban	éreznénk	magunkat,	ha	itt	aludnék.
Gen	járkálni	kezdett	a	szobában.	Nem	hagyhatja,	hogy	ez	megzavarja	a	férfi

munkáját.	Megint	neki	kell	megmentenie	őt,	mintha	nem	lenne	amúgy	is	torkig
ezzel.
–	Nem.	Értékelem	az	ajánlatodat,	de	tudom	kezelni	a	helyzetet.	Nem	élhetsz

Verilyben,	amikor	a	 lakásod	olyan	közel	van	a	Purityhez.	Legalább	egy	órát
kéne	 ingáznod.	 Nálam	 különben	 is	 csak	 egy	 háló	 van.	 Már	 az	 első	 héten
egymás	torkának	esnénk…
–	 Ne	 légy	 nevetséges.	 Remekül	 kijövünk	 egymással.	 Majd	 alszom	 a

kanapén.	Buli	lesz,	olyan,	mint	egy	végtelenített	pizsiparti.	A	lányok	bírják	az
ilyet,	nem?
Már	az	ötlet	is	kész	tébolynak	tűnt.
–	Egymás	haját	is	befonjuk?
–	Ha	akarod…
–	Nem!	Tudok	vigyázni	magamra.	A	barátaim	is	itt	élnek.	Arilyn	bármikor

szívesen	átjön,	ha	rám	törne	a	frász.	Nem	költözhetsz	ide.
–	Rendben,	 akkor	majd	 a	 kocsimban	 alszom.	Felpakolom	a	 cuccomat,	 és

minden	éjjel	őrt	állok	a	ház	előtt.	Ha	ki	akarsz	innét	tiltani,	a	te	dolgod.	Bár
személy	szerint	én	jobban	örülnék	a	kanapénak…
Tudta,	hogy	megtenné.	Ha	egyszer	eldönt	valamit,	makacsul	kitart	mellette.

Képes	 lenne	 minden	 éjjel	 a	 háza	 előtt	 aludni,	 amíg	 csak	 be	 nem	 adja	 a
derekát.	 Ökölbe	 szorította	 a	 kezét.	 A	 francba!	 Mikor	 lett	 belőle	 Disney-
hercegnő?	Pedig	hogy	utálja	azokat	az	élveteg	tyúkokat…
Viszont	 ez	 sem	 változtat	 azon,	 hogy	 mellette	 nagyobb	 biztonságban	 érzi

magát.	 S	 hogy	 retteg.	 Retteg	 attól,	 hogy	 David	 arcát	 látja	 majd	 a	 sötét
sarkokban,	az	ablakon	túl,	amint	gúnyosan	azt	vicsorogja,	hogy	csak	lazítson
és	színleljen,	ahogy	szokott.	Az	ocsmány	jelenet	mélyen	beleégett	a	lelkébe.



Talán	egy-két	hétre.	Maximum.	Meggyőződik	róla,	hogy	David	elveszítette
az	 érdeklődését,	 s	 közben	 Wolfe	 is	 megnyugszik.	 Idővel	 majd	 nevetve
tekintenek	vissza	erre	az	epizódra,	még	erősebbre	fűzik	a	barátságukat,	és	a
végén	továbblépnek.
Nincs	 is	 sok	 választása.	 Jobban	 teszi,	 ha	 olyan	 csatákra	 tartalékolja	 az

erejét,	amikben	győzhet.
–	Oké.	Nyertél.
–	 Újabb	 bölcs	 döntés.	 –	 A	 férfi	 beletúrt	 a	 hajába,	 és	 elvigyorodott.	 –

Összecsomagolok,	benézek	a	Puritybe,	és	jövök.	Azután	főzök	valamit	az	első
közös	esténk	tiszteletére.
Gen	a	szemét	forgatta.
–	Ennem	is	kell	valamit,	úgyhogy	inkább	én	főzök.
–	Még	jobb.
Karba	tette	a	kezét.
–	Ne	hidd,	hogy	úgy	el	foglak	kényeztetni,	mint	Julietta.	És	előre	szólok:	ha

egy	koszos	gatyát	is	találok	a	házban,	repülsz.
A	férfi	szívére	vette	a	feltételezést.
–	Kívánni	sem	lehet	nálam	jobb	lakótársat.
–	Mondod	te,	aki	még	sosem	lakott	senkivel.
–	Rajta	volt	a	bakancslistámon.	Ezt	is	kipipálhatom.
Miután	 Wolfe	 elment,	 Gen	 körülnézett	 a	 lakásban,	 és	 felfigyelt	 a

pókhálókra,	amiket	eddig	valahogy	elmulasztott	leszedni.	Úgy	döntött,	hogy	itt
az	alkalom	a	teljes	generálra.	Egy	csomó	mindenre	ráfért	a	javítás,	túl	azon,
hogy	 Mrs.	 Blackfire	 –	 másként	 Verily	 Gonosz	 Boszorkája	 –	 követelőző
levelekkel	bombázta,	hogy	vágja	ki	a	kedvenc	fáját.	A	hatalmas,	öreg	fenyőt
teljesen	 benőtték	 a	 kúszónövények,	 amitől	 enyhén	 jobbra	 dőlt,	 ezért	 a
Boszorka	 kitartóan	 állította,	 hogy	 bármikor	 rádőlhet	 a	 háza	 tetejére.	 Nem
értett	vele	egyet.	Egy	ügyvéddel,	biztosítási	kockázatfelméréssel	és	városházi
meghallgatással	 később	 neki	 adtak	 igazat.	 Úgy-ahogy.	 Amikor	 Davidhez
költözött,	 elejét	 vette	 a	 további	 piszkálódásnak,	 de	 most,	 hogy	 visszatért,
elkezdhetett	melegíteni	a	második	menetre.
Ezzel	együtt	szerette	ezt	a	helyet,	és	nem	hagyja,	hogy	David	megfossza	a

biztonságérzetétől.



Sem	hogy	a	boszorka	megfossza	a	kedvenc	fenyő-jétől.
Lófarokba	fogta	a	haját,	és	vödröt,	szivacsot	és	tisztítószert	fogott.	Később

majd	 elugrik	párnáért	 és	 ágyneműért	 –	hadd	 legyen	kényelmes	 az	 a	 kanapé.
Úgyis	meg	kell	vennie	az	alapanyagokat	a	vacsorához.	Talán	lehetne	szűzérme
barackmártásban.
Felhangosította	a	zenét,	azzal	munkához	látott.

–	ÖSSZE	FOGTOK	KÖLTÖZNI?
Kate	fejhangon	sipítozott,	és	lerogyott	lila	székébe.	A	tanácsadáshoz	használt
tárgyalóban	 ültek,	 ahol	 a	 legfontosabb	 jellemzőket	 szokták	 listába	 szedni,
hogy	alkalmas	párt	találjanak	a	jelölteknek.
Takarítás	és	vásárlás	után	Gen	bement	dolgozni,	hogy	elterelje	a	figyelmét.

Azelőtt	 mindig	 a	 kórházban,	 az	 egymást	 követő	 műszakokban	 vezette	 le	 a
benne	 felgyülemlett	 feszültséget,	 de	most	 eltökélte,	 hogy	 a	 lehető	 legtöbbet
hozza	 ki	 a	 megváltozott	 helyzetből.	 A	 munka	 nemcsak	 mankó	 lehet,	 de
rózsaszín	szemüveg	is.
–	 Nem	 úgy,	 mintha	 egy	 pár	 lennénk	 –	 szögezte	 le	 sietve.	 –	 Barátok

maradunk.	Csak	valahogy	meg	kell	győznöm	róla,	hogy	biztonságban	vagyok.
Barátnője	elgondolkodva	fürkészte	az	arcát.
–	Gondolod,	hogy	David	újra	megpróbál	ártani	neked?
Megvonta	a	vállát.
–	Nem,	de	Wolfe-nak	megvannak	a	maga	kételyei,	és	könnyebb	volt	hagyni,

hogy	 eljátssza	 a	 hős	 megmentőt,	 mint	 vitázni.	 Enélkül	 is	 ki	 vagyok	 bukva.
Amúgy	se	tart	sokáig.
–	 Ami	 azt	 illeti,	 szerintem	 ez	 jó	 ötlet.	 Azért	 tudod,	 hogy	 bármikor

odaköltözhetsz	hozzám,	Roberthez	és	Slade-hez,	ugye?
Roberthez,	 a	 végtagbénult	 pitbullhoz,	 akit	 Kate	 a	 biztos	 haláltól	 mentett

meg,	 hogy	 a	 világ	 legszelídebb	 kutyájává	 tegye,	 és	 Slade-hez,	 aki	 annyira
megszerette,	hogy	cseppet	sem	bánta,	ha	egyet	fizet,	de	kettőt	kap.
–	Kétháznyira?	Kösz,	de	inkább	passzolok.	Ha	már	lehet	választani,	inkább

élek	egy	boszorka	mellett,	az	legalább	nem	szexel	egész	éjjel.
–	Megint	rád	szállt?	Esküszöm,	annak	a	banyának	távcsöve	van.	Tudod,	mit

csinált	 velem	 a	 múlt	 héten?	 Egy	 zacskó	 kutyaszart	 hagyott	 a	 küszöbömön,



ezzel	 a	 szöveggel:	 „Ezt	 a	 pázsitomon	 felejtette.	Ezúton	visszaszolgáltatom.”
Mintha	Robert	valaha	is	átmerészkedne	a	telkére.
Fojtott	nevetés	tört	fel	belőle.
–	 Szegény	 Robert.	 Verily	 tényleg	 jobb	 hely	 lenne	 a	 banya	 nélkül.

Gondolod,	hogy	valaha	elköltözik?
–	A	remény	hal	meg	utoljára,	bár	nem	hinném,	hogy	egyetlen	szeretetotthon

is	befogadná.	Még	mindig	ki	akarja	vágatni	a	fádat?
Bólintott.
–	Csak	úgy	hívom,	a	Nagy	Bosszantó.
Kate	elnevette	magát.
–	 Én	 imádom.	 Legalább	 nem	 lát	 át.	 Hogy	 ki	 fog	 borulni,	 amikor	 majd

találkozik	Wolfe-fal!
–	Már	ezért	megéri.
–	S	ha	már	a	szexnél	tartunk…	–	Kate	az	asztalon	fekvő	aktákra	mutatott.	–

Minél	 előbb	 töltöd	 ki	 a	 kérdőívet	 és	 adod	 be	 a	 jelentkezésedet,	 annál
gyorsabban	találunk	neked	valakit.
Gen	habozott.
–	Wolfe	 azt	 mondja,	 még	 nem	 állok	 készen.	 Szerinte	 jobb	 lenne,	 ha	 egy

kicsit	meghúznám	magam.
–	Csak	nem	féltékeny?
–	Dehogy.	Egy	hangyányit	sem.	Csak	meg	akar	védeni,	mint	a	nagy	bátyus	a

kishúgát.	Tudod.
Kate	gondosan	kielemezte	a	szavait,	de	megállta	megjegyzés	nélkül.
–	Két	 éven	 át	 éltél	 egy	 elnyomó	 kapcsolatban.	 Szerintem	 egyáltalán	 nem

lenne	rossz,	ha	ismerkednél	kicsit	a	szingliléttel.	Már	több	mint	egy	hónap	telt
el	az	esküvő	óta,	egy	kis	randizás	biztos	nem	árthat.
–	 Arilyn	 is	 ezt	 mondja.	 Oké,	 ha	 csak	 kis	 lépésekkel	 haladunk,	 hajlandó

vagyok	 megpróbálni.	 –	 Egy	 ideig	 elnézte	 rövidre	 harapdált	 körmeit,	 míg
összeszedte	 minden	 bátorságát,	 hogy	 feltegye	 az	 igazán	 fontos	 kérdést.	 –
Sosem	éreztél	semmit	velem	és	Daviddel	kapcsolatban?
Tudta,	hogy	átlép	egy	határt.	Megesküdtek	rá,	hogy	egyikük	sem	használja

Kate	különleges	képességét,	és	nem	kéri	ki	a	véleményét	az	általa	választott
férfiakról.	 Kate	 attól	 tartott,	 hogy	 így	 befolyásolná	 őket,	 ezért	 nem	 szabad



akaratukból	 döntenének.	 A	 szabályt	 csupán	 egyetlenegyszer	 szegte	 meg:
amikor	bevallotta	Kennedynek,	hogy	Nate-et	 az	ég	 is	neki	 szánta.	Persze	az
egészen	 más	 körülmények	 között	 történt	 –	 Kennedy	 úgy	 érezte,	 hogy	 a
szerelem	egyáltalán	nem	neki	való,	s	emiatt	kis	híján	örökre	elveszítette	Nate-
et.	Gen	pontosan	tudta,	mit	kér	tőle.
Kate	felsóhajtott.	Szomorúság	sugárzott	a	tekintetéből.
–	 Nem,	 de	 csak	 egyszer	 tudtalak	 mindkettőtöket	 megérinteni,	 az	 ikrek

szülinapi	buliján.	Akkor	döbbentem	rá,	hogy	elveszítettem	a	képességemet,	s
miután	soha	többé	nem	próbálkoztam,	tényleg	nem	tudom.
Gen	teste	elernyedt	a	megkönnyebbüléstől.	Örült	a	válasznak.	Ha	Kate	érez

valamit,	még	kevésbé	értette	volna,	miért	nem	működött.
–	 Emlékszem	 arra	 a	 napra	 –	 merengett	 el.	 –	 Totál	 meglepett,	 amikor

megkérte	 a	 kezemet.	 Nem	 számítottam	 rá,	 hogy	 az	 egész	 család	 előtt	 teszi
meg.
–	Szerintem	éppen	így	akarta.	Biztos	akart	lenni	benne,	hogy	nem	mondasz

nemet.	 –	Kate	 fészkelődni	 kezdett,	 és	 beharapta	 az	 alsó	 ajkát.	 –	Ha	már	 itt
tartunk,	észrevettem,	ahogy	Wolfe-ra	néztél,	mielőtt	igent	mondtál.
–	Tényleg?
–	Igen.	Vajon	miért?
Gen	 elfordult	 barátnője	 fürkésző	 tekintetétől.	 Istenem,	 bár	 elfelejthetné…

David,	akit	szeretett,	és	oly	régóta	akart,	végre	megkérte	a	kezét,	de	mielőtt
válaszolt	 volna	 neki,	 szükségét	 érezte,	 hogy	 Wolfe-ra	 nézzen.	 A	 férfi
rezzenéstelen,	 feszült	 arccal	 állt	 a	 háttérben.	 Mit	 várt	 tőle?	 Engedélyt?
Belenyugvást?	Valami	egészen	mást?
Ahogy	 összeakadt	 a	 tekintetük,	 felizzott	 minden	 idegvégződése	 –

megijesztette	a	kékség	mélyéről	 felszínre	bukó	 ígéret	és	 fenyegetés.	Minden
olyan	gyorsan	történt.	Egy	őrült	pillanatig	már	arra	készült,	hogy	nemet	mond
Davidnek,	 azután	 a	 pillanat	 elmúlt,	 és	 Wolfe	 elfordult.	 Az	 egész	 család	 a
válaszát	 várta,	 élén	 az	 előtte	 térdeplő	 Daviddel,	 így	 kimondta	 az	 egyetlen
szót,	amit	kimondhatott	–	s	amiről	azt	hitte,	ki	akarja	mondani.
Igen.
–	Nem	emlékszem.	–	Kate	hallgatását	a	hazugságnál	is	ordítóbbnak	érezte.

Furdalta	a	bűntudat,	de	akkor	sem	akart	leragadni	ennél	a	napnál.	–	Feltehetek



még	egy	kérdést?	Esküszöm,	ez	tényleg	az	utolsó.
–	Persze.
–	 Éreztél	 valaha	 bármit	 köztem	 és	 Wolfe	 között?	 –	 Kate	 összerezzent.

Tapintani	 lehetett	 a	 döbbenetét.	Miért	 kérdez	 tőle	 ilyen	hülyeséget?	Amikor
igazából	nem	is	akarja	tudni?	Hiszen	barátok,	nem	lelki	társak.	–	Tudod,	mit?
Inkább	ne	válaszolj.	Biztos	a	kialvatlanságtól	van…
–	Nem.
Gen	a	lélegzetét	is	visszafojtotta.
–	Nem?	Soha?
–	Érzem	bennetek	a	kötődést,	de	azt	a	kapcsolódást	soha.	Sajnálom.
Gen	kierőszakolt	magából	egy	nevetést.
–	Ne	már.	Nem	is	vártam,	hogy	érezd.	Még	azt	sem	tudom,	miért	kérdeztem.
–	Szerintem	nagyon	is	tudod.
Nem	 akarta	 értelmezni	 a	 kijelentést,	 csak	 sugárzóan	 elmosolyodott,	 és

felkapta	a	mappáit.
–	Beviszem	ezeket	a	gépbe,	azután	Kennedy	megmutatja,	hogyan	formáljuk

át	az	ügyfeleket.	Alig	várom,	hogy	belássak	a	színfalak	mögé.
Kate	bólintott,	és	hagyta	visszavonulni.
–	 Csak	 szólj,	 ha	 szükséged	 van	 bármire.	Hétvégén	 próbálunk	 összehozni

egy	csajos	estét.	Benne	vagy?
–	Naná.	Koktélok	és	pletykák,	pont	erre	van	szükségem.
Visszatért	 dolgozni,	 miközben	 igyekezett	 tudomást	 sem	 venni	 a

csalódottságáról.	 Talán	 úgy	 próbálta	 feldolgozni	magában	 a	 szakítást,	 hogy
mindenfélét	beképzelt	magáról	és	Wolfe-ról.	Oké,	csodálatos	volt	az	a	csók,
de	 nem	 fog	 megismétlődni.	 Ahhoz	 túlságosan	 sokra	 tartják	 a	 barátságukat,
hogy	 átlépjék	 a	 határt.	 Különösen,	 ha	 úgysincs	 jövőjük.	 Kate	 nem	 érzi	 a
kötődést,	tehát	sosem	lesznek	mások,	csak	a	legjobb	barátok.	Ami	jól	van	így.
Nagyon	is	jól.



tizenhat

–	NEM	SZERETEM	a	kelbimbót.
Gen	hátranézett,	hogy	lássa	kisfiús	duzzogását.	Nagyon	nem	illett	a	tetkókhoz,
a	piercingekhez	és	a	duzzadó	izmokhoz.
–	 Kár,	 mert	 nagyon	 egészséges.	 Úgy	 ízleni	 fog,	 ahogy	 én	 készítem.	 –

Lehúzta	 a	 serpenyőt,	 és	 tett	 egy	 próbát	 a	 villával.	 Fenségesen	 ropogósra
sültek	 a	 széleken,	 egy	 kis	 olívaolajjal	 és	 öntettel	 mesés	 ízük	 lesz.	 Korán
megtanulta,	 hogy	 sütve	 minden	 zöldség	 finomabb.	 –	 Ránéznél	 a	 pirítósra?
Hajlamos	vagyok	odaégetni.
A	férfi	kinyitotta	a	sütőajtót.	Úgy	kémlelt	be,	mintha	bármelyik	pillanatban

ráugorhatna	valami.
–	Elég	barnák…
–	Basszus.	Kapcsold	le	a	sütőt,	és	szedd	ki	őket	egy	tányérra.
Ahogy	a	férfi	a	lapátkezével	ügyködni	kezdett,	elfojtotta	a	nevetését.	Wolfe

talán	a	puszta	jelenlétével	uralta	a	konyhát,	de	láthatóan	rettegett	a	legapróbb
feladatoktól	 is.	Megfogadta	magában,	hogy	amíg	 itt	 lakik,	megtanítja	néhány
alapvető	 fogásra.	Nem	 árt,	 ha	 elsajátítja	 a	 túléléshez	 szükséges	 fortélyokat.
Nem	 tűnt	 reménytelennek	 –	 most	 is	 magától	 kitalálta,	 hogy	 szükségük	 lesz
vajra,	 és	 addig	 kutatott,	 amíg	 elő	 nem	 ásta	 a	 hűtőből.	 Az	 összevissza
porcelánok	 és	 üvegpoharak	 láttán	David	 szívrohamot	 kapott	 volna.	Amikor
összejöttek,	 csak	 csetlett-botlott	 a	 konyhában,	 szívesebben	 rendelt	 valamit,
vagy	 beérte	 egy	 zabpehellyel,	 de	 a	 férfi	 gyorsan	 változtatott	 ezen.
Egyértelművé	 tette	 számára,	 hogy	 a	 házias	 konyha	 a	 családi	 vacsorák	 és	 a
későbbi	fényes	fogadások	szíve-lelke.	Rövid	úton	megtanult	rendesen	teríteni,
megfelelően	elhelyezni	az	evőeszközöket,	takarosan	felgöngyölni	a	szalvétát.
Idővel	 már	 nem	 égette	 oda	 a	 dolgokat,	 követte	 a	 recepteket	 –	 és	 gyűlölt
minden	alkalmat,	amikor	David	a	 szájába	vette	az	első	 falatot,	hogy	 ítéletet
mondjon	felette.
Mosolyogva	 nézte	 az	 összevissza	 terítést,	 a	 csorba	 tányérokat	 és	 az

edényektől	 roskadozó	 kopott	 fenyőasztalt.	 Ez	 így…	 tökéletes.	 Az	 odaégett
kenyereket	 egy-egy	 kinyújtott	 középső	 ujjnak	 látta,	 mintha	 ezekkel	 is



bemutatna	volt	vőlegényének,	aki	kismilliószor	hangot	adott	csalódottságának,
amiért	egy	pirítóst	se	képes	rendesen	elkészíteni.
Személy	szerint	ő	ropogósan	szerette,	bár	ettől	még	rendesen	odaégette.
–	Bocs	a	pirítós	miatt.
A	férfi	felhorkant.
–	 Most	 hülyülsz?	 Még	 Olaszországban	 ettem	 ilyet	 utoljára.	 Különben	 is

bírom,	ha	rendesen	át	van	sütve.
Gen	már	ettől	jobban	érezte	magát.
–	 Én	 is.	 –	 Töltött	 két	 pohár	 Chiantit,	 azután	 leültek	 falatozni.	 Wolfe

lehajtotta	a	fejét,	és	behunyta	a	szemét.	Gen	lenyűgözve	nézte,	hogyan	ad	hálát
az	 egyszerű	 ételért.	 Amikor	 kézbe	 vett	 egy	 pirítóst,	 és	 nekiállt	megvajazni,
Wolfe	elkapta	a	tekintetét.
–	Mi	az?
–	Még	sosem	láttam,	hogy	asztali	áldást	mondtál	volna.
A	férfi	láthatóan	elvörösödött.	Ezt	is	imádta	benne.	Egy	nagydarab,	kigyúrt

milliomos,	aki	hajlamos	pironkodni.	Lehetne	ennél	is	jobb?
–	Conte	mama	azt	mondja,	hogy	minden	étek	áldás.	Tudod,	volt	idő,	amikor

meg	 kellett	 küzdenem	 minden	 falatért.	 Még	 azokért	 is,	 amiket	 a	 szemétből
halásztam	 ki.	Amikor	 először	 ettem	 rendes	 házi	 kosztot,	 nem	 győztem	 hálát
adni,	amiért	örökre	lezárult	életemnek	az	a	szakasza.
Gennek	megsajdult	a	szíve,	de	az	ételre	koncentrált.	Tudta,	milyen	vékony

jégen	jár.	Nem	ismerte	a	férfi	múltját,	és	a	kisujjeskü	garantálta,	hogy	ez	így	is
maradjon.	Még	ha	érzi	is	ezt	a	sötét	árnyat,	ami	mindenhová	elkíséri,	be	kell
érnie	 azzal,	 hogy	 a	 barátja	 marad,	 aki	 bármikor	 kész	 meghallgatni.	 A	 férfi
néma	bólintással	köszönte	meg	a	diszkrécióját.
Amit	bátorításnak	vett.
–	Meddig	kellett	így	élned?
Wolfe	a	villájával	piszkálgatta	az	ételt.
–	Öt	évig.	Tizennégy	éves	koromban	jöttem	el	otthonról.
Igen,	tizenkilenc	lehetett,	amikor	Sawyer	a	szárnyai	alá	vette.	Húsz,	amikor

ők	ketten	találkoztak.
–	A	mamád	miatt?	A	drogok	miatt?	Azért	kellett	elszöknöd?
A	férfi	belekortyolt	a	borba,	de	kerülte	a	tekintetét.



–	Részben.
Továbbmerészkedett.
–	 Miért	 nem	 kerültél	 nevelőotthonba?	 El	 sem	 tudom	 képzelni,	 hogyan

maradtál	életben	ilyen	fiatalon.	Iszonyú	bátornak	kellett	lenned.
A	férfi	ujjai	megfeszültek	a	poháron.	A	gyönyörű	kék	szempárban	önutálat

és	engesztelhetetlen	gyűlölet	villant.	Gen	döbbenten	hőkölt	hátra,	még	szólni
se	mert.
–	Sosem	gondoltam	rá	így.	Soha.	Csak	tettem,	amit	kellett.
Gennek	meghasadt	és	vérzett	a	szíve.	A	hang	is	a	torkán	akadt.
–	Wolfe…
–	Mikor	tanultál	meg	így	főzni?	–	A	férfi	belemarkolt	a	kelbimbóba,	hogy	a

szájába	tömködje.	–	Ez	nem	is	olyan	szörnyű…
A	 fal	 újra	 közéjük	 állt.	A	kihallgatás	 hivatalosan	 is	 lezárult.	Gen	próbált

visszatalálni	a	szilárd	talajra.
–	Hm…	 lássuk	 csak.	Az	biztos,	 hogy	David	 ragaszkodott	 hozzá.	Szerinte

minden	leendő	feleségnek	és	anyának	otthonosan	kell	mozognia	a	konyhában.
–	Sebészként	elég	pénzt	kerestél	volna,	hogy	felvegyél	valakit.	Lefogadom,

a	kis	mocsok	önmagával	szemben	nem	támasztott	ilyen	elvárásokat.
Gennek	megrezzent	az	ajka.
–	Nem,	nem	támasztott.	Egy	ideig	én	is	haragudtam	ezért,	de	utána	érdekes

dolog	történt.	Kezdtem	megszeretni.	A	főzés	nemcsak	kreatív	elfoglaltság,	de
önálló	 tudományág.	 Valahogy	 megnyugtató,	 amikor	 követed	 a	 bevált
formulákat	egy	adott	eredmény	elérése	érdekében.
–	Rajtam	bármikor	nyugodtan	kísérletezhetsz.
Gen	felvonta	a	szemöldökét.
–	Ó,	 itt	 nem	 csak	 rólam	 van	 szó.	 Te	 is	megtanulsz	 egy	 csomó	 új	 dolgot,

amíg	itt	leszel.	Meglátod,	jót	fog	tenni.
A	férfi	felnyögött.
–	Tudnom	kellett	volna,	hogy	nem	úszom	meg	ennyivel.	Oké,	vegyük	is	át	a

beosztást,	hogy	később	ne	legyen	vita.
Gen	zavartan	ráncolta	a	homlokát.
–	Az	én	munkabeosztásom	nem	túl	bonyolult,	és	azt	is	tudom,	hogy	te	éjjel-

nappal	 húzod	 az	 igát.	Majd	 írd	meg,	mikorra	 érsz	 haza,	 addig	 elkészülök	 a



vacsorával	és	a	többivel.	Nem	lehet	olyan	komplikált.
A	férfi	a	szemét	forgatta.
–	Ki	beszél	itt	a	melóról?	A	tévéről	van	szó.	A	távirányítóról.	Mikor	kinél

lesz.	S	ne	hidd,	hogy	vevő	vagyok	azokra	a	béna	valóságshow-kra.	A	nagy	Ő?
A	pokol	konyhája?	Felejtsd	el.
Gen	megdobta	egy	jókora	kelbimbóval.	A	férfi	feljajdult,	ahogy	a	zöldség

lepattant	kőkemény	mellkasáról.
–	Cseszd	meg.	A	nagy	Ő	új	évada	különben	is	csak	két	hét	múlva	kezdődik.

Majd	ha	vége	lesz	a	Szombat	esti	láznak.
–	Azt	fel	is	veheted.
–	 Tudod,	 mikor!	 Nem	 hagyom	 magam	 kínozni	 a	 paranormális

hülyeségeiddel.	Nincs	se	kísértet,	se	jeti.	Ki	kéne	vizsgáltatnod	magad.
A	férfi	megvetően	felhorkant.
–	Igenis	vannak	bizonyítékok,	csak	te	kiégeted	az	agyad	ezzel	a	sok	reality

szarsággal.	Szélesítsd	egy	kicsit	a	látóköröd.
–	 Megvolt.	 Láttam	 a	 Botrányt,	 és	 imádtam.	 Tudod,	 Washington,	 a

politika…
A	férfi	utálkozva	dörgölte	az	arcát.
–	Meghaltam,	és	a	pokolba	kerültem.	Tényleg.
–	 Hát,	 ott	 legalább	 több	 az	 ismerős.	 –	 Felkapott	 egy	 kelbimbót,	 hogy

könnyed	mozdulattal	a	szájába	dobja.
Ugyanezt	 a	 vitát	 lefolytatták	 a	 takarítás,	 a	 gardrób	 felosztása	 és	 a

hűtőszekrény	polcai	felett	is,	majd	megmutatta	az	újonnan	vásárolt	párnát,	és
segített	 a	 férfinak	 megágyazni.	 A	 kanapé	 tényleg	 nem	 tűnt	 túl	 hosszúnak.
Wolfe-nak	 rendesen	 össze	 kellett	 hajtogatnia	 magát,	 hogy	 elférjen.	 Genbe
belemart	a	bűntudat.
–	Memóriahabos,	meg	minden…	 –	 Felnézett,	 miközben	 betűrte	 a	 lepedő

sarkát.	 A	 férfi	 gyengéden	 magához	 ölelte	 új	 párnáját.	 –	 Nem	 azt	 mondtad,
hogy	imádod	a	memóriahabot?	Azt	akartam,	hogy	otthonosan	érezd	magad.
Kis	 mosoly	 játszott	 a	 férfi	 ajkán.	 Ahogy	 ellágyultak	 a	 vonásai,	 nagyon

kellett	igyekeznie,	nehogy	felsóhajtson,	mint	egy	epekedő	kamasz	lány.	Bármit
megtett	volna,	hogy	előcsalja	ezt	a	mosolyt.
Akármit.



–	Nézhetjük	a	Szombat	esti	lázat,	ha	annyira	akarod.
Elnevette	magát.
–	Nem	lesz	könnyű	veled.	Oké,	tiéd	lehet	a	tévé,	én	elmegyek	zuhanyozni.

Biztos,	hogy	kényelmesen	elleszel?
A	férfi	csak	legyintett.
–	Ha	tudnád,	milyen	helyeken	aludtam.	Ez	itt	a	Tádzs	Mahal,	bébi.
Gen	tekintete	a	bőr	karkötők	felé	rebbent,	miközben	újra	azon	tűnődött,	mi

rejtőzhet	mögöttük.	Nem	tudta	Wolfe-ot	elképzelni	tizennégy	évesen,	ahogy	az
utcán	 alszik,	 és	 a	 kukákban	 turkál.	 Milyen	 szörnyűségek	 történhettek	 vele
éjjelenként?
Abban	 a	 tudatban	 söpörte	 félre	 túláradó	 érzéseit,	 hogy	meg	 kell	 hagynia

mindezt	 annak	 a	 szerencsés	 lánynak,	 aki	 képes	 lesz	 kiérdemelni	 Wolfe
bizalmát.	 Talán	 barátok,	 de	 a	 legféltettebb	 titkait	 mégis	 azzal	 kell	 majd
megosztania,	akit	megszeret.
Előre	utálta	a	csajt.
Belépett	 a	 szobájába,	 felkapta	 a	 pizsijét,	 és	 a	 fürdőszobába	 indult.	 Nem

időzhet	 tovább	az	 ilyen	gondolatoknál.	Főként	nem	úgy,	hogy	egy	fedél	alatt
laknak.	Valamivel	el	kell	terelnie	a	figyelmét.	Csak	van	ellenszere	a	szerelmi
bájitalnak.
Megnyitotta,	 majd	 kicsivel	 hidegebbre	 vette	 a	 vizet.	 Kezdetnek	 ez	 is

megteszi.

WOLFE	BEVALLOTTA	MAGÁNAK,	hogy	remekül	mulat.
Amióta	 eljött	 Olaszországból,	 hozzászokott	 az	 egyedülléthez	 és	 az

önállósághoz.	Mégis,	van	valami	abban,	hogy	Gennel	lóghat	és	főzőcskézhet,
miközben	egymás	vérét	szívják.	Ezt	a	fajta	meghittséget	eddig	csak	Sawyer	és
Julietta	társaságában	tapasztalta	meg.
Megigazította	 a	 párnát,	 kinyújtóztatta	 a	 lábát,	 és	 váltogatta	 a	 csatornákat.

Talán	 nem	 lesz	 olyan	 egyszerű	 bejutnia	 a	 Puritybe,	 de	 ennek	 is	megvan	 az
előnye.	Ha	már	Gen	újraértékeli	az	életét,	akár	ő	is	megteheti.	Az	elmúlt	öt	év
jobbára	 a	munkáról	 szólt	 –	 ez	 lett	 a	 legfontosabb	ösztönző	 erő	 az	 életében.
Amióta	 megismerte	 Nate-et,	 és	 összebarátkoztak,	 a	 heti	 egy	 golfozást	 is
beillesztette	 a	 napirendjébe,	 de	 lassan	 talán	 itt	 az	 ideje,	 hogy	 újra	 randizni



kezdjen.	 Hátha	 talál	 valakit,	 aki	 több	 egy	 felszínes	 kalandnál.	 A	 kilátás
halálra	 rémítette,	 de	Gen	 ráébresztette,	 hogy	 talán	 többre	 van	 szüksége	 egy
kiadós	ágytornánál.
A	halványan	felizzó	remény	úgy	aludt	ki,	mintha	leöntötte	volna	egy	vödör

fagyos	vízzel.
Nem	 képes	 szembenézni	 a	 mély	 érzelmekkel,	 sem	 az	 igazsággal.	 Sosem

lesz	képes.	Akárki	 jönne	 is,	 a	végén	 leásna	a	 felszín	alá,	 s	 amit	ott	 találna,
attól	fejvesztve	menekülne.	Vissza	se	nézve.
Még	Gen	sem	ismerte	a	teljes	igazságot.
Egy	 pillanatig	 elidőzött	 valami	 tehetségkutatónál,	 aztán	 gyorsan

továbbkattintott.	 Az	 égvilágon	 mindenki	 halálra	 bosszantotta	 volna	 a
kérdéseivel,	csak	ő	nem.	Tiszteletben	tartotta	azt	a	gyerekes	kisujjesküt,	de	a
tekintete	mindent	elárult	–	 szomjazott	 az	 igazságra,	hogy	engedje	meglátni	a
valódi	 énjét,	 és	 bízza	 rá	 a	 múltját.	 Utálta,	 amikor	 az	 érzelmek	 ilyen
leplezetlenül	 kiültek	 az	 arcára.	 Utált	 csalódást	 okozni	 neki,	 amikor	 témát
váltott,	mégis	úgy	tett,	mintha	minden	rendben	lenne.
Holott	nem	volt	rendben.
Soha	nem	is	lesz.
Ahogy	kitapogatta	bőr	karkötőjét,	eszébe	jutott	az	az	éjszaka,	de	leküzdötte

a	borzongását.	Közben	belegondolt,	mi	a	frászt	csinál	majd,	ha	itt	törnek	rá	a
rémálmok.	A	nappaliban	alszik,	így	talán	Gen	nem	hallja	meg.	A	lakásában	és
a	 Purityben	 is	 fenntartott	 egy	 jól	 felszerelt	 edzőtermet,	 de	 ezen	 a	 szűkös
helyen	nem	tudja	levezetni	a	felgyülemlett	feszültséget.	Magában	feljegyezte,
hogy	járjon	utána	a	helyi	konditermeknek,	hátha	talál	egy	nonstop	helyet.	Ha
nem,	marad	a	futás,	ami	közel	sem	olyan	hatékony.
–	Az	X-Faktor	megy?
A	 lágy	 hang	 érzékien	 csiklandozta	 a	 fülét.	 Wolfe-nak	 eszébe	 jutott	 a

tehetségkutató	műsor,	de	határozottan	megrázta	a	fejét.
–	Nem,	 pedig	 végigpörgettem	 az	 egészet.	Mi	 lenne,	 ha	 békét	 kötnénk,	 és

választanánk	valami	vígjátékot?	Felőlem	mehet	a…
Elhalt	a	hangja,	ahogy	felnézett.
Te.	Jó.	Ég.
A	vér	a	fülében	dobolt,	s	még	azon	is	túl.	Pedig	volt	alkalma	megszokni	a



bőrfűzőket,	 harisnyatartókat	 és	 tízcentis	 tűsarkakat	 a	 meztelen	 női	 testeken.
Érzéki	parfümöket.	Vöröslő	ajkakat.
A	 lánynak	 még	 nedvesen	 csillogott	 a	 bőre.	 Az	 egyszerű,	 kerek	 nyakú,

virágmintás	 pamutköntös	 a	 térdéig	 ért,	 csak	 hogy	 kiemelje	 rózsaszín
frottírzoknis	lábát.	Haja	szabadon	omlott	a	vállára,	rugószerűen	göndör	fürtjei
egyszerre	mutattak	az	összes	égtáj	felé.	Szokás	szerint	nem	viselt	sminket,	így
ajkán	 ugyanaz	 a	 halvány	 rózsaszín	 árnyalat	 játszott,	 mint	 az	 orrát	 pettyező
parányi	szeplőkön.
Életében	nem	látott	még	ilyen	gyönyörűt.
Ahogy	 lélegezni	 próbált,	 kis	 híján	 feltört	 belőle	 egy	 elhaló	 nyögés.	Nem

először	fordult	elő,	hogy	olyan	részegítő	illatot	érzett,	amibe	legszívesebben
fejest	 ugrott	 volna.	 A	 frissen	 nyírt	 fű.	 A	 szárítóból	 kiszedett	 tiszta	 ruha.	 A
kettévágott	 édes	 narancs.	 Most	 mintha	 egyszerre	 érezte	 volna	 valamennyit.
Lehetséges	 ez?	 Nem	 győzte	 magába	 szippantani	 a	 levegőt,	 miközben	 azon
merengett,	milyen	 lehet	 az	 íze.	A	 telt	mellek	 úgy	 feszültek	 a	 lágy	 anyagnak,
mintha	 ki	 akarnának	 törni.	 Létezik	 izgatóbb	 dolog	 a	 nyirkos	 bőrhöz	 tapadó
puha	 pamutnál?	Mindig	 tudta,	 hogy	Gennek	 elképesztően	 formás	 a	 teste,	 de
még	 sosem	 látta	 ilyen	 mesés	 tálalásban.	 Keskeny	 csípőjével	 tökéletes
homokórát	formázott,	épp	csak	annyi	hússal,	hogy	szorosan	megmarkolhassa,
és	magához	ölelhesse.	És	a	feneke?	Mintha	az	istenek	ajándéka	lenne.	Jobb,
mint	JLo-é.	Mint	Kim	Kardashiané.	Mint	bárkié.
Kiszáradt	a	torka,	ahogy	egész	testével	érte	epekedett.	Jaj,	ne…	mellé	fog

ülni?	A	 farka	máris	a	 farmerjának	 feszült,	 és	 sírva	könyörgött,	hogy	eressze
szabadon.	Ujjai	görcsösen	markolták	a	párnát,	ahogy	kétségbeesetten	próbált
másra	gondolni,	amivel	elterelhette	a	figyelmét.	Ez	az	első	közös	estéjük.	Ha
Gen	megsejti,	mennyire	be	van	indulva	rá,	páros	lábbal	rúgja	ki,	és	többé	be
sem	engedi.	Lehet	bármekkora	a	gyötrelem,	akkor	sem	hagyhatja	őt	egyedül,
amíg	meg	nem	győződik	róla,	hogy	biztonságban	van.
–	 Szerintem	 nem	 mondasz	 igazat.	 –	 Gen	 összefonta	 a	 karját	 maga	 előtt,

ezzel	 felsejlő	mellbimbói	 teljesen	 elvonták	 a	 figyelmet	 ártatlan	mosolyáról.
Wolfe	megdermedt,	miközben	próbált	nem	odanézni.
Tényleg,	igazán	próbált.
–	Ö…	igazat?



–	Az	X-Faktor.	Szerintem	tutira	ma	van.
Fájdalmasan	 fészkelődött,	 és	 a	 kanapé	 távolabbi	 végébe	 hajította	 a

távirányítót.
–	 Oké,	 lebuktam.	 Tessék.	 Legyen	 ez	 a	 te	 estéd.	 –	 Csak	 ülj	 már	 le,	 és

takarózz	be.	Gyorsan.	Könyörgök.
A	 lány	gyanakvó	pillantást	 vetett	 rá.	Ahogy	 csípőre	 tette	 a	 kezét,	 az	 alsó

szegély	 néhány	 centit	 feljebb	 szaladt.	 Bársonyosan	 simának,	 puhának	 és
sápadtnak	 látta	 a	 bőrét.	 Belegondolt,	 hogyan	 festene	 rajta	 a	 keze	 –	 sötét	 a
világoson.	Hogyan	nyelné	el	párnaként	a	keménységét,	ahogyan	akkor	éjszaka
a	mólón.	Ne,	most	ne	gondolj	erre.	Most	aztán	ne.
–	 Vedd	 csak	 el	 –	 köszörülte	 meg	 a	 torkát.	 –	 Gyere,	 helyezd	 magad

kényelembe.	 –	 Felemelte	 a	 takarót,	 hogy	 beparancsolja	 alá.	 Gen	 végül
szemforgatva	 leült,	 és	 összekucorodott.	 Wolfe	 megkönnyebbülten	 fújta	 ki	 a
levegőt,	de	a	farka	olyan	kemény	maradt,	mintha	kőből	faragták	volna.
–	 Furán	 viselkedsz,	 de	 inkább	 hagyjuk.	 Nincs	 kedvem	 vitázni.	 –	 Gen

boldogan	 kapcsolt	 a	 tehetségkutató	 végére,	 ahol	 a	 versenyzők	 a	 színpad
szélén	állva	várták	a	zsűri	és	a	közönség	ítéletét.	Wolfe	egy	szemüveges	vézna
srácra	 fókuszált,	 akit	 próbált	 elképzelni	 csupaszon.	 Az	 erekciója	 lassan
lelohadt.	Oké,	ez	már	tényleg	fura.	Legközelebb	apácákat	fog	elképzelni.	Brr.
–	Hiányzik	 a	műsorból	Simon	–	 fecserészett	Gen,	miközben	kinyújtotta	 a

lábát,	ami	így	kikandikált	a	takaró	alól.	–	Talán	nyers,	de	egyenes.	Mindegy,
úgyis	 vége.	 –	 Nyomkodni	 kezdte	 a	 gombokat,	 közben	 keresztbe	 tette	 az
asztalon	 a	 lábát.	 Jókora	 darab	 csupasz	 bőrfelület	 bukkant	 elő,	 majdnem	 a
csípőjéig,	ahová	a	köntös	gyűrődött.
A	periszkóp	azonnal	ágaskodni	kezdett	Wolfe	ölében.
Basszus.
–	 Hé,	 mit	 szólnál	 a	 HGTV-hez?	 Az	Élet	 a	 világ	 végén	 megy.	 Mutatnak

három	házat,	és	az	illetőnek	ki	kell	választania	egyet.	Meg	szoktam	tippelni	az
eredményt.	Egész	jó	a	statisztikám.	Na,	mit	szólsz?
Wolfe	 felmordult.	 Tekintete	 leragadt	 a	 csípő	 fenséges	 ívénél.	 Nem	 ez	 a

bugyi	vonala?	Már	látnia	kéne,	hacsak…
A	 szeme	 is	 kidülledt	 a	 gondolatra,	 de	 előrevetette	 magát,	 hogy

betakargassa.



–	Hé!	Mi	ütött	beléd?
A	 rugózó	 fürtök	 belelógtak	 a	 lány	 egyik	 szemébe,	 rózsaszín	 ajka

méltatlankodva	lebiggyedt.	Wolfe	élénken	emlékezett	az	ízére.	Édes	és	tiszta,
pedig	 a	 legérzékibb	bűnökre	 csábít.	Apácák,	 apácák.	Apácák	bikiniben.	 Ja.
Ez	ütős.
–	 Csak…	 csak	 felcsúszott	 a	 köntösöd.	 –	Mintha	 nem	 is	 az	 ő	 hangja	 lett

volna.	–	Nem	akartam	leselkedni,	vagy	ilyesmi…
Oké,	ez	jó.	Így	beszél	egy	igaz	barát.
–	 Jaj,	 bocs.	 –	 Gen	 újra	 fészkelődni	 kezdett,	 hogy	 megigazítsa.	 –	 Nem

akartalak	megijeszteni.	Hé,	tudod,	mi	jutott	eszembe?
–	Na?
–	Csináltatok	egy	tetkót.
Szétáradt	benne	a	forróság.	Az	ártatlan,	kislányos	Gen	egy	tetkóval.	Attól

teljesen	kész	lenne.
–	Fáj	ám…
A	lány	a	szemét	forgatta.
–	Sebész	vagyok,	túlélem.	Mit	gondolsz,	szexi	lenne?	Mondjuk,	egy	rózsa

tövissel	és	egy	csepp	vérrel.	A	tiéd	is	nagyon	dögös,	olyan	rosszfiús	külsőd
lesz	tőle.	A	csajok	csípik,	mi?
Még	 sosem	 akart	 ennyire	 egy	 házaspárra	 figyelni,	 akik	 házat	 keresnek	 a

texasi	Austinban.
–	Ja,	néha,	de	nem	hinném,	hogy	neked	kellene.	Sokan	meg	szokták	bánni.
–	Nem	olyan	helyen	lenne,	ahol	látnák.	Mondjuk,	a	csípőmön?
Nem,	nem.	Az	 életben	nem	 tudna	úgy	 ránézni,	 hogy	ne	 arról	 fantáziáljon,

hogyan	 rángatja	 le	 róla	 a	 farmert,	 és	 csókolgatja	 azon	 a	 titkos	 kis	 helyen.
Nem.	És	nem.
–	 Nem	 véletlenül	 hívják	 ribancrendszámnak,	 Gen.	 –	 Azt	 kívánta,	 bár

Alaszkában	lenne,	ahol	fejest	ugorhatna	egy	gleccserbe.
Gen	elfintorodott.
–	Aha.	Akkor	talán	itt?
Nem.	Ezt	nem	teheti.	Ezt	nem	teheti…
De	teheti.
A	lány	levetette	magáról	a	takarót,	és	felhúzta	a	köntösét,	hogy	felfedje	bal



csípőjének	csupasz	ívét.
–	Na,	mit	gondolsz?	Bikiniben	talán	látszana,	de	ennyi.
Oké,	legalább	bugyi	van	rajta.	Látja	a	pántját	a	pamut	mögött.	Persze	fehér,

azért	 rejtőzött	 el.	 Olyan	 ártatlan…	 Milyen	 lenne	 ráparancsolni,	 hogy
csupaszítsa	 le	 magát	 előtte?	 Eljátszadozni	 vele,	 elnyújtani	 az	 előjátékot,
azután	csak	hagyni,	hogy	az	orgazmus	a	mennyekbe	repítse?	Hogy	belevájja	a
körmeit	a	hátába,	a	puncija	görcsösen	megfeszüljön	a	farka	körül,	nyelvével
felfedezze	szájának	összes	rejtett	zugát…
Úgy	pattant	fel	a	kanapéról,	mintha	kigyulladt	volna	alatta.
–	Én	most	lezuhanyozok!	Nézz,	amit	akarsz.
Gen	 szeme	 meglepetten	 elkerekedett,	 de	 a	 válaszát	 már	 nem	 várta	 meg.

Berontott	 a	 fürdőbe,	 a	 lehető	 leghidegebbre	 állította	 a	 vizet,	 és	 szörfölő
apácákra	gondolt.
Tényleg	össze	kell	kapnia	magát.

VINCENT	 SOLDANO	 BETÖMKÖDTE	 a	 pénzköteget	 a	 matracán	 tátongó	 résbe.
Nemsokára.	Már	csak	egy	kevés	kell,	azután	megkockáztatja.
Nem	sok	ideje	maradt.
Gondosan	eligazította	a	foltos	lepedőt,	majd	visszafeküdt,	és	feltekerte	a

hangerőt.	 A	 szétcsúszások	 közti	 időszakok	 egyre	 rövidültek.	 A	 mamája
azelőtt	főzött,	vásárolgatott,	néha	még	ki	is	józanodott.	Mindennél	jobban
szerette	 ezeket	 a	 pillanatokat,	 amikor	 melegbarna	 szemével	 ránézett,	 a
haját	 cirógatta,	 és	 a	 kisbabájának	 nevezte,	 vagy	 csak	 átkarolta.	Még	 ha
tudta	 is,	 hogy	már	nem	kisbaba,	 és	nincs	 szüksége	a	mamájára	úgy,	mint
valami	 anyámasszony	 katonájának,	 ilyenkor	 mindig	 megsajdult	 a	 szíve.
Egy-egy	 múló	 pillanatra	 csend	 lett	 a	 fejében,	 és	 ellazult	 a	 teste.	 Úgy
tehetett,	 mintha	 az	 anyja	 tiszta	 lenne,	 és	 együtt	 küzdenének	 a	 világ
szörnyűségei	ellen.
De	többé	már	nem.
Újra	látta,	ahogyan	kifejezéstelen	tekintettel	meredt	a	falra,	még	levegőt

is	alig	vett.	Csapzottan	lógott	a	haja,	koszos	ruhái	lötyögtek	csontos	testén
–	már	ha	egyáltalán	viselt	valamit.	Segélyből,	élelmiszerjegyekből	tartották
fenn	magukat.	Pénzt	már	sosem	kapott	az	anyjától,	aki	az	utolsó	centet	 is



drogokra	költötte.
Aggódott	miatta.	Ha	ő	elmegy,	az	anyja	biztosan	meghal.	Ő	gondoskodott

róla,	hogy	egyen	valamit.	Ő	látta	el	a	sérüléseit,	felszakadt	és	vérző	ajkát,
miután	a	férfiak	elmentek.
Mégsem	maradt	választása.	Nem	oltalmazhatta	tovább	–	a	drogosok	rá	is

árucikként	 tekintettek,	 véreres	 szemükben	 beteges	 vággyal.	 Ezt	 már	 nem
hagyhatta.	Eddig	telt	ház	esetén	elaludt	az	erdőben,	de	közelgett	a	tél,	ezért
ki	kellett	találnia	valamit.
Halálosan	belefáradt	az	egészbe.
Hányszor	készült	rá,	hogy	hív	egy	rendőrt	vagy	szociális	munkást	–	csak

tárcsázza	 a	 911-et,	 és	 már	 ki	 is	 szabadul	 ebből	 a	 pokolból.	 Az	 ösztöne
mégis	 azt	 súgta,	 hogy	 csak	 lecserélné	 egyik	 rémálmot	 a	 másikra.	 Ha
lecsuknák,	 az	 anyja	 is	 belehalna,	 hogy	 nem	 juthat	 hozzá	 a	 narkóhoz.
Csapdába	esett,	és	nem	maradt	más	választása,	mint	a	menekülés.
–	Bent	vagy,	fiú?	Nyisd	ki	szépen.	A	mamádnak	szüksége	van	rád.
Behunyta	 a	 szemét,	 és	 próbált	 elveszni	 a	 zenében,	 de	 az	 ajtó	 olyan

hevesen	 rázkódott,	 hogy	 a	 zár	 nem	 sokáig	 tarthatott	 ki.	 Megragadta
kezdetleges	kését,	és	belecsúsztatta	a	hátsó	zsebébe.	Végszükség	esetére.
Azután	kinyitotta	az	ajtót.
Az	a	 férfi	 volt,	 akitől	a	 legjobban	 tartott.	Ő	bánt	a	 legkeményebben	az

anyjával,	 perverz	 előjáték	 gyanánt	 szerette	 összeverni,	 mielőtt	 odaadta
neki	a	drogot.	A	kukkolást	 is	élvezte.	Köpcös	volt,	mégis	erős,	 tetoválásai
ingujjként	 fedték	 dagadozó	 bicepszét.	 Buldogképe	 egészen	 elveszett	 a
rengeteg	 szőr	 alatt,	 a	 mélyén	 gonoszul	 csillogott	 a	 szeme.	 A	 jobb	 arcán
hatalmas	heg	éktelenkedett.
Vincent	 megvetően	mérte	 végig.	 Tudta,	 hogy	 csak	 ront	 a	 helyzetén,	 ha

látni	engedi	a	félelmét.	A	buldog	azt	szerette	–	mindig	próbálta	elérni,	hogy
sírva	fakadjon	és	könyörögjön	–,	de	ő	nem	adta	meg	neki	az	elégtételt.
–	Mi	akarsz?
A	 férfi	 visszakézből	 szájon	 vágta.	Csillagokat	 látott,	 de	nem	 törődött	 a

fájdalommal,	csak	mogorván	meredt	rá.
–	A	mamádnak	szüksége	van	rád,	és	jobban	teszed,	ha	szót	fogadsz.
Az	anyja	mögötte	 állt,	 bizonytalan	mosollyal	 az	 arcán	a	 kezét	 tördelte.



Görcsbe	 rándult	 a	 gyomra,	 ahogy	 gyors	 pillantást	 vetett	 az	 ajtó	 felé.	 El
kéne	szaladnia.	Az	anyján	már	úgysem	lehet	segíteni.
–	Pénz	kell	–	bökte	ki	az	anyja	vékony,	alig	hallható	hangon.	Feldagadt

bal	 szemét	még	most	 sem	 tudta	 kinyitni.	 –	Nagyon	 kell,	 bébi,	 de	 tényleg.
Muszáj	szerezned.
Nyugodt	maradt,	pedig	a	szíve	vadul	zakatolt.
–	Nincs	pénzem.	Az	utolsó	is	elköltötted	sörre	és	fűre.
Buldog	elvicsorodott.
–	Szerintem	hazudsz,	fiú.	Észrevettem,	hogy	mindig	hiányzik	a	tárcámból.

Csak	te	lophattad	el.
Vincent	megvonta	a	vállát.
–	Higgy,	amit	akarsz.	Sose	nyúlok	a	cuccaidhoz.
Buldog	hosszú	 időn	át	 egész	 közelről	 fürkészte	 az	 arcát.	Azután	 lassan

elmosolyodott.
–	Akkor	nyilván	nem	bánod,	ha	megnézem?
Vincent	elállta	az	ajtót.
–	 Az	 én	 szobámban	 ugyan	 nem.	 Tartsd	 távol	 a	 mocskos	 kezed	 a

holmimtól.
Az	 ököl	 ezúttal	 oldalról	 csapódott	 az	 arcának,	 hogy	 a	 falnak	 vágódott.

Hallotta	anyja	 fojtott	 kiáltását,	de	a	Buldog	már	készen	állt	 felforgatni	a
szobáját,	 amit	mindig	próbált	 rendben	 tartani.	Könnyek	 csípték	a	 szemét,
ahogy	éles	fájdalom	mart	a	halántékába.	Látta,	amint	a	Buldog	feltúrta	az
értékeit:	egy-két	könyvét,	az	iPodját,	meg	azt	a	pár	fotót,	ami	róla	és	éppen
tiszta	anyjáról	készült.
Rohadjon	meg.
Üvöltve	 vetette	 magát	 rá,	 vadul	 lengette	 felé	 az	 öklét.	 A	 hirtelen

adrenalinlöketnek	 hála	 sikerült	 bevinnie	 pár	 ütést,	 de	 mintha	 csak	 a
téglafalat	 püfölte	 volna.	 A	 csontkemény	 kar	 satuba	 fogta,	 és	 úgy	 emelte
meg,	 mintha	 súlytalan	 lett	 volna.	 Félrehessegetett	 légyként	 szelte	 át	 a
szoba	 levegőjét,	 s	 ahogy	 a	 padlóra	 zuhant,	 kificamította	 a	 bokáját.	 Éles
fájdalom	nyilallt	a	lábába,	amikor	próbált	sikoltozó	anyja	felé	kúszni,	hogy
távolabb	kerüljön	a	seggfejtől.
Azután	megtörtént.



A	 Buldog	 felfordította	 a	 matracát.	 Ahogy	 az	 ásító	 lyuk	 gúnyt	 űzött
minden	 erőfeszítéséből,	 a	 rettegéstől	 egész	 testében	 remegni	 kezdett.	 Ne.
Ne,	ne,	ne.
–	Hát	ez	mi?	–	A	Buldog	betúrt	a	matracba,	hogy	előássa	a	pénzköteget.

–	A	drágalátos	fiad	a	képedbe	hazudott,	ribanc.	Eldugta	a	pénzt,	és	hagyott
szenvedni.	Szép	kis	hála,	amiért	felnevelted.
Anyja	megigézve	meredt	 a	 pénzre.	Ahogy	 nyelvével	 végignyalt	 cserepes

ajkán,	 Vincent	 megértette,	 hogy	 nincs	 tovább.	 Nem	 győzhet	 a	 kokó	 és	 a
crack	ellen.
Soha.
A	férfi	fölé	tornyosult.	Próbálta	feltornászni	magát,	de	a	durva	rúgástól

újra	 elfeküdt.	 A	 késéért	 nyúlt,	 próbálta	 megmarkolni,	 hogy	 bevigyen	 egy
gyors	 döfést,	 de	 a	 Bulldog	 kiszúrta	 a	 mozdulatot,	 és	 addig	 csavarta	 a
csuklóját,	 míg	 a	 kés	 haszontalanul	 a	 földre	 hullott.	 Meredten	 nézte.	 A
Buldog	nevetett,	ahogy	az	ujjperceit	ropogtatva	fölé	hajolt.
–	Most	megtanítalak	a	jó	modorra,	fiú.	Jobb	lesz,	ha	felkészülsz.
Hosszú-hosszú	idő	telt	el,	mire	végre	elsötétült	előtte	a	világ.
Tizenhárom	éves	volt.



tizenhét

–	MENJÜNK	FAGYIZNI!
Wolfe	felnyögött.
–	 Fáradt	 vagyok.	 Valaki	 betört	 az	 irodába,	 elveszítettem	 egy	 potenciális

ügyfelet,	 és	 még	 az	 automatából	 is	 kifogyott	 a	 karamellás	 keksz.	 Ócska
csokidrazséval	kellett	beérnem.
–	Én	 szeretem	a	 csokidrazsét.	Hé,	 nem	nálad	dolgozik	 az	 a	 sztárszakács,

akit	 abból	 a	 főzőműsorból	 csábítottál	 át?	 Miért	 kell	 rárabolnod	 az
automatára?
A	férfi	felhorkant.
–	Mert	 karamellás	 kekszet	 kívántam.	A	 flancos	 sztárséfek	 nem	 csinálnak

olyat.	Tudom,	megkérdeztem.	Michael	 elküldött	 a	La	Dolce	Maggie-be,	 bár
szerintem	csak	humorizált.
–	 Egy	 okkal	 több	 a	 fagyira	 és	 kapucsínóra.	 Ne	 legyél	 már	 vénember,

amikor	ilyen	szép	az	este.	Szükséged	van	a	friss	levegőre.
–	Alvásra	van	szükségem.
A	 lány	 odalépett	 hozzá,	 hogy	megrázza	 a	 vállát.	 Nem	mintha	 jottányit	 is

meg	tudta	volna	mozdítani,	de	legalább	előcsalt	belőle	egy	zsémbes	morgást.
–	Te	meg	mitől	van	így	felpörögve?	A	sok	boldogtalan	szinglitől?
–	Pöcsfej.	Nem,	egyszerűen	 jó	napom	volt.	Kate	 talált	 egy	új	 jelentkezőt,

aki	tökéletes	lenne	nekem,	úgyhogy	intézünk	egy	randit.	Nem	férek	a	bőrömbe.
Nem	 árulta	 el	 az	 igazat,	 hogy	 kezdenek	 súlyosbodni	 az	 elvonási	 tünetei.

Imádta	 a	Társzerzőket,	 és	 barátnőit,	 akik	működtették.	Nem	 ismert	még	 egy
ilyen	triót,	de	valahogy	mégsem	illett	a	képbe.	Viszketett	a	keze	a	szike	után,
cicaruci	 helyett	 sokkal	 szívesebben	 viselt	 volna	 műtősruhát,	 és	 mint	 egy
adrenalinfüggő,	 úgy	 vágyott	 az	 izgalomra,	 ami	 egy	 új	 beteg	 felvételénél
átjárta.	 Amikor	 Kate	 ma	 megvágta	 magát	 egy	 papírral,	 vámpírként	 vetette
magát	a	sebre,	hogy	ellássa.
Szánalmas.
Pangó	bűntudat	éledt	benne.
–	Oké,	te	nyertél.	Tudom,	hogy	fáradt	vagy.	Majd	megyek	egyedül.	Hozzak



valamit?
A	 metszően	 kék	 szem	 lézerként	 hatolt	 belé,	 majd	 a	 férfi	 könnyed

mozdulattal	felkelt	a	kanapéról.
–	Ne,	megyek	én	 is.	A	cukor	és	a	koffein	 jót	 fog	 tenni.	Különben	sem	azt

szoktad	hozni,	amit	kérek.
Hazudott.	 Szívesebben	 ejtőzött	 volna	 a	 kanapén,	 de	 megérezte,	 hogy	 a

lánynak	szüksége	van	a	társaságra,	s	mint	egy	igazi	lovag,	nyomban	felöltötte
a	vértjét.	Amit	egyre	kevésbé	talált	csillogónak.
–	Nem	muszáj.
–	 Nekem	 is	 ki	 kell	 mozdulnom.	 Ha	 a	 golfozás	 Nate-tel	 az	 egész	 hetem

fénypontja,	komoly	gond	van.
Elindultak.	A	fojtogatóan	fülledt	 levegő	vattaként	ölelte	körül	őket.	A	nap

átsütött	 a	 járda	 mentén	 sorjázó	 fák	 között.	 Verily	 csak	 úgy	 nyüzsgött	 –
mindenfelé	 bicikliző	 kölyköket,	 kutyasétáltatókat,	 andalgó	 szerelmespárokat
lehetett	 látni.	 Az	 üzletek	 ilyenkor	 sokáig	 nyitva	 tartottak,	 és	 a	 főutcán
hömpölyögtek	 a	 vásárlók,	 akik	 mind	 ebben	 a	 bájos	 kisvárosban	 akarták
elverni	a	pénzüket.	A	helyi	művészek	a	szabadban	 festegettek,	csetreszekkel
teli	taligák	csábították	a	járókelőket,	gazdik	és	házi	kedvencek	álltak	sorba	a
kutyapékség	 előtt.	 Gen	 kezdett	 ellazulni	 ebben	 a	 békés,	 önfeledten	 vidám
közegben.
–	Te	miért	nem	randizol?	–	kérdezte.	–	Persze	Nate	is	jóképű,	de	azért	egy

gatyamodellből	lett	milliomos	hotelmágnás	találhatna	szebb	partnert	is.
Wolfe	 megvonta	 a	 vállát.	 Munkahelyi	 öltönye	 helyett	 most	 rövid	 szárú

farmert,	 papucsot	 és	 Purity	 emblémás	 fekete	 pólót	 viselt	 –	 miért	 nézett	 ki
mégis	 úgy,	 mintha	 egy	 divatmagazinból	 lépett	 volna	 ki?	 Olyan	 hanyag
eleganciával	 viselt	mindent,	 ahogyan	 csak	 kevés	 férfi	 képes.	A	 szövetek	 is
engedelmeskedtek	az	akaratának,	és	megadóan	ölelték	körül	ruganyos	alakját.
Gen	 pontosan	 tudta,	 mivel	 robbant	 be	 a	 divatvilágba.	 Arcáról	 és	 vad
tekintetéből	nem	sugárzott	más,	csak	egy	óriási	„kapjátok	be!”,	amitől	minden
nő	olthatatlan	vágyat	érzett	rá,	hogy	megszelídítse.
Basszus,	 még	 a	 lábfeje	 is	 felizgatta,	 pedig	 tényleg	 nem	 bukott	 a

férfilábakra.
Sanda	 pillantással	 mérte	 fel	 napbarnított	 vállát	 és	 hullámzó	 izmait,



dagadozó	 bicepszét	 és	 rajta	 a	 tekergőző	 kígyót.	 Az	 egész	 férfi	 felért	 egy
műalkotással,	 amit	 jobb	 távolról	 csodálni.	Belegondolt,	 létezik-e	 egyáltalán
olyan	nő,	aki	képes	megszelídíteni.
–	Péntek	este	lesz	egy	randim.
Gen	megrezzent,	de	gyorsan	összeszedte	magát.
–	Ó,	ez	nagyszerű!	Ö…	még	nem	beszéltük	meg,	hogyan	legyen.	Nem	kell

kiakasztanod	egy	zoknit	vagy	ilyesmi.	Elég,	ha	rám	írsz.	Majd	átmegyek	Kate-
hez.	Biztos	nem	bánja.
–	Miért	kéne	elmenned?
Kényszeredetten	elnevette	magát.	Basszus,	ez	 tényleg	béna	volt.	És	kínos.

A	 lakásán	 szokott	 szexelni?	 Vagy	 a	 kocsijában?	 A	 bevillanó	 kép	 kis	 híján
agyrázkódást	okozott.
A	 bőr	 megcsikordul	 csupasz	 feneke	 alatt,	 ahogy	 a	 nő	 a	 kormányhoz

préselődik,	 miközben	 fel-alá	 mozog	 a	 farkán.	 A	 haját	 markolássza,	 közben
nézi,	ahogy	elélvez,	és	a	nevét	sikoltozza…
–	Brr	 –	 borzongott	meg,	 ahogy	 türelmetlen	 kézmozdulattal	 elhessegette	 a

képet.
–	Mi	az?	–	Amikor	a	férfi	elkapta	a	kezét,	mintha	áramütés	érte	volna.	A

helyzet	kitartóan	romlott.
Kitépte	magát	a	szorításából.
–	Semmi!	Csak	egy	szúnyogcsípés.	Bocs.
Két	gördeszkás	kölyök	suhant	el	közöttük.	A	távolság	segített	megnyugodni.
–	Majd	kend	be	azzal	a	rózsaszín	krémmel,	ha	hazaértünk.
–	Rendben,	papa.
–	Térjünk	csak	vissza	a	korábbihoz.	A	szexről	volt	szó,	igaz?
Veríték	csordogált	Gen	hátán.	Nehezen	lélegzett.
–	 Igen,	 a	 szexről.	 Nem	 szeretném,	 ha	 lemondanál	 róla	 azért,	 mert

szívességet	teszel	nekem.	Csak	jobb	lenne,	ha	a	te	lakásodban	csinálnád.
–	Felőlem	oké.	Ha	úgy	alakul	a	 randi,	majd	 rád	 írok,	hogy	ne	aggódj.	 Jó

így?
Lelkesen	bólogatott.
–	Remek.	Tökéletes.	Majd	én	is	ezt	csinálom.
A	férfi	megtorpant.	Így	bosszúsan	átkozottul	dögösnek	tűnt.	Sötét	borostája



kihangsúlyozta	 telt	 ajkait.	 Az	 orrlyukai	 kitágultak,	 mint	 egy	 feldühödött
csődörnek,	akit	elválasztottak	a	kancától.
–	 Te?	 Te	 még	 nem	 állsz	 készen	 a	 szexre.	 –	 Elnyújtott	 léptekkel

továbbindult.
Gen	alig	győzte	utolérni.
–	Hé,	nem	vagy	kicsit	soviniszta?	Csak	mert	szakítottam,	még	nem	vonulok

zárdába.	Szerintem	a	szex	nagyon	is	jót	tenne.	Különösen	az	élvezetes	szex.
–	Te	nem	olyan	vagy,	aki	elintézi	egy	egyéjszakás	kalanddal	–	jelentette	ki

a	férfi.	–	Neked	igazi	kapcsolat	kell	ahhoz,	hogy	élvezd	a	szexet.
Gen	a	szemét	forgatta.
–	Azt	már	próbáltam,	kösz.	Talán	nagyon	is	rám	fér	egy	kis	változatosság.

Kilépni	 a	 komfortzónából.	 Belevetni	 magam	 az	 éjszakába.	 Fűvel-fával
kefélni,	ahogy	te	csinálod.
A	férfi	haragos	pillantást	vetett	rá.
–	Én	más	vagyok.	Én	nem	hiszek	a	kapcsolatokban.
–	Talán	cserélhetnénk.	Én	felelőtlenül	szexelnék	valami	dögös	pasival,	 te

meg	kipróbálhatnál	egy	komoly	kapcsolatot	dugás	nélkül.	Na,	mit	szólsz?
–	A	legszarabb	ötlet,	amit	valaha	hallottam.
Elérték	a	kis	kávézót,	ahol	kézművesfagyit,	organikus	kávét	és	teát,	kézzel

mártott	csokit	kaphattak.	Azonnal	orrukba	kúszott	a	fahéj,	cukor	és	kakaó	friss
illata.	Tökéletes.
Beálltak	a	sorba.
–	Mi	a	bajod	vele?	–	tudakolta	Gen.
Wolfe	utálkozva	kifújta	a	levegőt.
–	Nem	állok	készen	egy	igazi	kapcsolatra.
–	Soha	nem	is	próbáltad	–	mutatott	rá	Gen.
–	S	ez	így	van	jól.
–	 Hogy	 ismerkedtél	meg	 ezzel	 a	mostanival?	 –	 kérdezte	 olyan	 közönyös

hangon,	amennyire	csak	tőle	telt.
–	Az	 egyik	 ügyfelem	 húga.	Korábban	 párszor	 együtt	 ebédeltünk,	 de	most

már	továbbléphetünk	a	vacsorára.
–	A	vacsorán	szexet	kell	érteni?	Csak	hogy	tisztán	lássak…
Az	előttük	álló	fickó	kíváncsian	hátrafordította	a	fejét.



–	A	 saját	 dolgoddal,	 haver	 –	mordult	 rá	Wolfe.	A	 fickó	 elvörösödött,	 és
visszafordult.
Gen	elnevette	magát.
–	Iszonyú	feszült	vagy.	Majd	szólok	Kennedynek.
–	Minek	kell	egyáltalán	erről	beszélnünk?	Aki	elvárja,	hogy	szexelj	vele,

csak	mert	meghívott	vacsorára,	az	tetű	alak.	Ennyi.
–	De	ha	nekem	pont	egy	ilyen	kell?
Az	előttük	álló	fickó	félrenyelte	a	vizet.	Wolfe	bosszús	pillantást	vetett	rá.
–	Nyugodj	meg,	ha	egy	nő	szexet	akar	egy	pasitól,	megkapja.	Egy	rendes	nő

egyszerűen	nem	kefél	már	az	első	randin,	 legalábbis	szerintem.	Kell	három-
négy	alkalom,	mire	elhatározza	magát.	Az	első	pár	randi	az	ismerkedésre	van.
Ebéd,	 vacsora,	 mozi,	 koktél,	 ilyenek.	 Különféle	 közegben	 is	 látnod	 kell	 a
fickót,	hogy	kiderüljön,	összeilletek-e.
Az	 előttük	 álló	 idegen	 úgy	 bólogatott,	mint	 aki	mindenben	 egyetért	 vele.

Gen	visszafojtotta	kuncogását.
–	Vágom.	Te	is	így	szoktad	csinálni?
–	Előfordul.
Wolfe	szemmel	látható	feszengése	mindent	elárult.
–	Te	már	az	első	randin	lefekteted	őket,	igaz?
A	férfi	gyengéden	előreterelte,	hogy	ezzel	véget	vessen	a	társalgásnak.
–	Mondd,	milyen	fagyit	kérsz,	Gen.
Hosszú	ideig	mérlegelte	a	lehetőségeket,	mielőtt	a	szokásost	kérte:	mentát

csokireszelékkel.	 Davidet	 az	 őrületbe	 kergette,	 amikor	 ilyen	 sokáig
gondolkodott,	 azután	 megmaradt	 ugyanannál,	 de	 Wolfe-ot	 ez	 cseppet	 nem
zavarta.	Ő	dupla	vajkaramellát	kért,	amit	igazság	szerint	rég	be	kellett	volna
tiltani,	 annyira	 törvénytelenül	 finom.	 Ahogy	 továbbindultak,	 a	 nap	 lassan
kezdett	 alábukni.	Az	 égbolt	 a	 rózsaszín	 ragyogó	 árnyalataiban	 izzott,	míg	 a
levegőben	távoli	zene	hangjai	sodródtak.
–	A	parkban	zenélnek!	–	élénkült	fel	Gen.	–	Gyere!
A	férfit	láthatóan	jobban	izgatta	a	fagyija.
–	Nem	döglök	a	tűzoltózenekarokért…
Gen	megragadta	 a	kezét,	 hogy	 elrángassa	 a	kerítéssel	 övezett	 kutyafuttató

mellett,	ki	a	zöldellő	pázsitra,	ahol	az	ünnepeket	rendezték.	A	Hudson	folyó



megkapó	 háttérként	 szolgált	 az	 alkalmi	 színpadhoz,	 amit	 a	 fehérre	 mázolt
pavilonban	állítottak	fel.	A	helyi	üzletek	kis	asztalokról	kínálták	termékeiket.
Családok	szorongtak	pokrócokon,	üdítőt	szürcsölgettek,	és	rágcsálnivalókkal
tömték	magukat.
–	Micsoda	egy	sznob	vagy!	A	helyi	zenekarok	minden	héten	 itt	 játszanak,

de	még	egyszer	se	jutottam	ki,	pedig	némelyik	egész	jó.	Hé,	ott	a	kutyapékség
asztala.	Vegyünk	valamit	Robertnek.
Kéz	 a	 kézben	 olvadtak	 bele	 a	 tömegbe.	 Gen	 megállt	 néhány	 szóra	 pár

ismerőssel,	 akik	 kérdő	 pillantást	 vetettek	 Wolfe-ra,	 majd	 a	 tetkói	 és
piercingjei	láttán	a	homlokukat	ráncolták.	Egyikük	sem	említette	a	felbomlott
eljegyzést,	sem	az	oltárinő-mutatványt.	Nem	tudta,	hogy	ezt	jó	jelnek	vegye-e.
Mostanában	mindenki	úgy	bánt	vele,	mintha	porcelánból	volna	–	mintha	már
attól	szilánkokra	törhetne,	ha	csak	felemelik	a	hangjukat,	vagy	megemlítenek
valami	kellemetlenséget.
Vett	 pár	 gluténmentes	 kutyakekszet	 Robertnek,	 majd	 felpróbált	 néhány

egyedi	karkötőt,	amelybe	a	remény,	szeretet	és	gyógyulás	szavakat	fonták.	Az
aktuális	banda	a	Pánikszó	nevet	viselte,	ami	egy	szadomazó	regényt	 juttatott
az	ember	eszébe,	ennek	ellenére	jól	nyomta.	Kivált	a	rózsaszín	hajú	énekes.
–	Genevieve	MacKenzie.
Nevének	 hallatán	 hátrafordult,	 és	 megdermedt.	 Jaj,	 ne.	 Ne	 most,	 amikor

végre	kezdi	jól	érezni	magát.
Az	 idős	 hölgy	 talán	 aprócska	 volt,	 mégis	 gonoszabb	 Szörnyella	 de

Frásznál.	 Vasmarokkal	 szorította	 a	 botját,	 és	 fakó	 piros	 otthonkát	 viselt
ortopéd	 cipővel.	 Harisnyája	 lecsúszott	 a	 bokájára.	 Ráncok	 közé	 süppedt
szeme	hunyorgott	a	vastag	lencsék	mögött.
Tényszerűen	tudta,	hogy	ezek	a	ráncok	nem	a	nevetéstől	keletkeztek.	Nem

valószínű,	hogy	Mrs.	Blackfire	életében	akár	csak	elmosolyodott	volna	–	nem
véletlenül	hívták	Verily	Ostorának.	Szívből	gyűlölte	az	állatokat,	egyszer	még
a	 sintért	 is	 ráhívta	 Arilyn	 egyik	 kutyájára,	 aki	 állítása	 szerint	 levizelte	 a
rózsáit.	Maró	 gúny	 csepegett	minden	 szavából,	 és	 szinte	 sugárzott	 belőle	 a
sótlanság,	 az	 élet	 végtelen	 nyomorúsága.	 Nem	 csoda,	 ha	 mindenki	 három
mérföldes	körben	elkerülte.
–	Á,	Mrs.	Blackfire.	–	Próbált	nem	megremegni.	–	Hogy	van?



Az	asszony	elhúzta	a	szája	sarkát.
–	Pocsékul.	Maga	miatt	képtelen	vagyok	eladni	a	házamat.	Ideje	lenne,	ha

kifestetne,	és	a	lépcsőből	is	egész	téglák	hiányoznak.
Feléledt	benne	a	remény.
–	Elköltözik?
Az	ősz	hajkoronával	vetélkedő	acélos	tekintet	megvillant.
–	Dehogy	 költözöm,	 de	most	 nem	 ez	 a	 lényeg.	 Az	 a	 lényeg,	 hogy	 rémes

Kate	 kutyája	 rájár	 az	 ágyásaimra,	 a	 fája	meg	 rá	 akart	 dőlni	 a	 házamra.	 Ki
venné	meg	így,	ha	el	akarnám	adni?	Ez	meg	kicsoda?
Gen	nyelt	egyet.
–	A	barátom,	Wolfe.
–	Örvendek.	–	A	férfi	megtörölte	ragacsos	kezét	a	szalvétában.
–	Micsoda	 bolond	 név.	 Maga	 mégiscsak	 ember,	 vagy	 mifene.	 Mi	 van	 a

Jamesszel	és	a	Williammel?	Az	már	senkinek	se	elég	jó?
Gen	a	lélegzetét	is	visszafojtotta,	de	Wolfe	tekintete	pajkosan	megcsillant.
–	A	farkas	nem	olyan	rossz.	Lehetne	Mongúz	vagy	Őstulok	is.
Mrs.	Blackfire	gyanakodva	közelebb	hajolt.
–	Gúnyolódik	velem,	fiatalember?
–	Dehogy,	asszonyom.
–	 Nem	 is	 ajánlom.	 –	 Tanulmányozta	 a	 piercingeket	 és	 tetoválásokat.	 –

Maga	 valami	 bandatag?	Nagyon	 úgy	 fest.	Mi	 itt	 Verilyben	 nem	 szíveljük	 a
huligánokat.
–	Én	magam	sem,	asszonyom.	Ha	szüksége	van	bármilyen	segítségre	a	ház

körül,	csak	szóljon.	Örömmel	állok	rendelkezésére.
–	Törődjön	a	maga	dolgával.	Szóval	akkor	most	a	házban	lakik?
–	Egy	ideig.
Mrs.	Blackfire	felhorkant.
–	 Ez	 itt	 egy	 csendes	 környék.	 Nem	 szeretném,	 ha	 éjszaka	 felvernének	 a

hancúrozásukkal.
Gent	a	rosszullét	kerülgette.
–	Ö…	szerintem	menjünk.	Jön	a	másik	banda.
Szomszédasszonyának	figyelme	visszatért	rá.
–	Míg	távol	volt,	kihívtam	egy	szakértőt.	Ő	is	egyetért	azzal,	hogy	a	fa	ki



van	rohadva.	Majd	magának	is	elküldi	a	jelentését.
Gen	visszanyelte	feltörő	türelmetlenségét.
–	 Az	 a	 fa	 egészséges,	 és	 az	 én	 telkemen	 áll.	 Sajnálom,	 de	 nem	 fogom

kivágatni.
Mrs.	Blackfire	csontos	ujjaival	felé	bökdösött,	ahogy	végre	áradta	magát	a

kárörömnek.
–	Csak	hogy	 tudja,	 nagy	 szégyent	 hozott	 erre	 a	 városra.	Hemzsegtek	 itt	 a

riporterek,	 és	 mindenféléket	 kérdeztek.	 Faképnél	 hagyta	 azt	 a	 jóravaló
doktort.	 Hallom,	 a	 kórházban	 is	 felmondott,	 hogy	 annál	 a	 nevetséges
párközvetítőnél	 dolgozzon.	 Az	 én	 időmben	 még	 tudtuk,	 mi	 a	 fontos.
Kitartottunk	 a	 döntéseink	 mellett.	 Magában	 nincs	 tartás,	 az	 a	 baj.	 Felad
mindent,	amibe	csak	belekezd.
A	szavak	mélyre	hatoltak,	egészen	a	zsigerekig.	Hát	nem	ettől	retteg	ő	is?

Hiába	próbálja	 jól	csinálni	a	dolgokat,	 tönkretesz	mindent.	Mindent,	amihez
hozzáér.	Csak	mert	nem	képes	kitartani	a	döntései	mellett.
–	Talán	igaza	van	–	suttogta.
–	Nincs	igaza.
A	vénasszony	élesen	Wolfe	felé	kapta	a	fejét.
–	Mit	mond?
Wolfe	közéjük	lépett.
–	Mondom,	nincs	igaza.	Szerintem	az	gyáva,	aki	fél	változtatni.	Aki	fél	az

ismeretlentől.	 Aki	 mellett	 elmegy	 az	 élet,	 s	 csak	 egyre	 keserűbb	 lesz	 a
tudattól,	 hogy	 mások	 boldogabbak	 nála.	 Azt	 hiszi,	 könnyű	 elszökni	 az
esküvőjéről,	 amikor	 megérti,	 hogy	 óriási	 hibát	 követne	 el?	 Könnyű	 évekig
tanulni	 az	 egyetemen,	 azután	 eldobni	mindent,	 csak	hogy	megtaláljuk,	 amire
igazán	vágyunk?
Mrs.	Blackfire	tátott	szájjal	hallgatta.
Wolfe	egészen	közel	hajolt	hozzá.
–	Maga	 persze	maradt	 volna,	 hogy	 végigszenvedje	 az	 egész	 életét.	 Ettől

lenne	erős?	Okos?	Szerintem	szimplán	csak	boldogtalan.
Az	 idős	 asszonyból	 méltatlankodó	 nyögés	 tört	 fel.	 Az	 arcán	 mintha

lázrózsák	nyíltak	volna.
–	Hogy	merészeli?	Maga	csőcselék!	Magán	fogom	tartani	a	szemem,	abban



biztos	lehet.
Wolfe	elvigyorodott,	és	hátrébb	lépett.
–	Állok	elébe.	Addig	is,	legyen	szép	estéje,	Mrs.	Blackfire.
Elfordult,	 hogy	 átvezesse	 Gent	 a	 pázsiton.	 Az	 árnyak	 megnyúltak.	 Az

énekes	a	mikrofonhoz	lépett,	hogy	bejelentse	az	újabb	számot.	Wolfe	kitartóan
haladt	 tovább,	 míg	 a	 mező	 túlsó	 végét	 lezáró	 kerítéshez	 értek,	 messze	 a
tömegtől.	 Itt	 egy	 göcsörtös	 fának	 dőlt,	 és	 keresztbe	 tette	 a	 lábát.	 Gen	 is	 az
érdes	kéregnek	támasztotta	a	hátát,	ahogy	kiélvezte	az	este	melegségét.
–	Nem	kellett	volna	úgy	letámadnod	–	törte	meg	a	csendet.	Közben	orrában

érezte	 a	 férfi	 mennyei	 illatát,	 a	 tiszta	 ruhákét	 és	 a	 napfényét.	 –	 Csak	 egy
megkeseredett	vénasszony.
–	Én	bírom.
–	Mi?	Őt	senki	se	bírja.	A	velejéig	gonosz.	Született	boszorka,	még	Totót	is

sintérkézre	adná.
–	Csak	súlyos	csapás	érte,	amiből	sosem	gyógyult	fel.
–	Honnét	tudod?
A	férfi	megvonta	a	vállát.
–	Látni	 rajta.	Veled	kapcsolatban	azonban	 tévedett.	Komolyan	gondoltam,

amit	 mondtam.	 –	 A	 férfi	 elfordította	 a	 fejét,	 és	 rabul	 ejtette	 a	 tekintetét.	 –
Minden.	Egyes.	Szót.	Nem	 ismerek	nálad	bátrabb	 embert.	Óvakodj	 azoktól,
akik	azt	hiszik,	minden	kérdésre	tudják	a	választ.
Gen	úgy	érezte,	örökre	el	tudna	merülni	Wolfe	szeme	kékjében.
–	 Amilyen	 én	 is	 voltam?	 –	 mosolygott.	 –	 Mennyire	 biztos	 voltam

magamban…
–	Akárcsak	én.
Valami	elemi,	primitív	erő	vonzásába	került.	Mintha	lüktetett	volna	köztük

a	levegő,	míg	Gen	már	semmit	sem	kívánt	annyira,	mint	azt	az	ajkat,	azokat	a
fogakat,	azt	a	nyelvet,	amint	birtokba	veszi	minden	porcikáját.	Vad	késztetést
érzett,	 hogy	 feltárulkozzon	 előtte,	 és	 a	mélyébe	 fogadja.	 Felszántsa	 bőrét	 a
körmeivel.	Megjelölje	magának.	Mindent	feladjon.	Basszus,	mi	történt	vele?
Szíve	máris	a	torkában	dobogott.
–	Wolfe…
A	 név	 fohászként	 tört	 elő	 belőle,	 épp	 amikor	 a	 dobos	 hangos	 szólóba



kezdett.	A	tömeg	ujjongott	és	tapsolt,	azután	hirtelen	megtört	a	varázs.	Ahogy
szertefoszlott	a	feszültség,	Gen	szaggatottan	kifújta	a	levegőt.	Megváltozott	a
kapcsolatuk,	 és	még	most	 sem	 tudta,	mihez	kezdjen	ezzel.	A	különös,	 szinte
ösztönös	 vonzódás	 egyre	 erősödött	 köztük.	 Talán	 csak	 meghitt	 közelségük
kavarta	így	fel.	Ha	valakit	naponta	látunk	a	reggelinél,	a	tévé	előtt,	olykor	egy
szál	alsóban,	óhatatlanul	kialakul	egyféle	vonzalom.	Adjuk	hozzá	mindehhez	a
válás	utáni	pánikot,	a	szexuális	frusztrációt,	és	máris	kész	is	a	robbanó	elegy.
Megesküdött	magában,	 hogy	 ellenáll	 a	 késztetésnek.	Nem	 fog	 tönkretenni

egy	barátságot,	csak	mert	nem	bír	a	libidójával.
Azt	már	nem.
Tényleg	rohadtul	ráférne	egy	randi.

MUSZÁJ	KEFÉLNIE	EGYET.
Rohadtul	muszáj.
Eleresztette	 Gen	 kezét.	 Olyan	 puhának	 és	 nőiesnek	 érezte	 a	 testét.	 Végre
kezdte	összeszedni	magát,	lassan	eltűntek	azok	a	kiálló	bordák.	Visszatértek	a
gyilkos	idomok,	amelyek	láttán	viszketni	kezdett	mindene.
Az	 ilyen	 felismerések	 egyre	 gyakoribbá	 váltak.	 A	 pillanatok,	 amikor

találkozott	a	tekintetük,	és	felizzott	köztük	a	levegő,	s	ettől	teljesen	elgyengült.
Mi	 történik	 velük?	 Minden	 éjjel	 ott	 forgolódik	 azon	 a	 kanapén,	 képtelen
elaludni,	 és	 másra	 se	 gondol,	 csak	 rá,	 ahogy	 az	 ágyában	 fekszik.	 Ahogy	 a
pamutköntös	felgyűrődik	a	combján.	Ahogy	az	ajka	szuszogás	közben	résnyire
szétválik,	és	megduzzad.	Ahogy	a	hajfürtök	csigákban	szétterülnek	a	párnán.
Kezdte	úgy	érezni,	hogy	még	a	kocsiban	is	jobban	aludna.
Azelőtt	 gond	 nélkül	 megérinthette.	 Megmarkolhatta	 a	 derekát,	 vagy

megcsiklandozhatta	 az	 oldalát,	 amit	 úgy	 utált.	 Összeborzolhatta	 és
megrángathatta	 a	 haját,	 vagy	 mackósan	 magához	 ölelhette.	 Kötődést	 persze
mindig	érzett,	csakhogy	a	parázsból	mostanra	futótűz	lett,	és	nem	tudta,	hogy	a
pokolba	vessen	neki	gátat.	Mi	változott?	Miért	akar	hirtelen	többet?
Gen	is	ugyanerre	a	következtetésre	juthatott,	mert	kierőszakolt	magából	egy

mosolyt,	mielőtt	színlelt	jókedvvel	megszólalt.
–	Kösz,	 hogy	megvédsz,	 cimbi.	 –	Megnyomta	 a	 szót,	mintha	 emlékeztetni

akarná	a	kapcsolatuk	jellegére.	Vajon	kinek	szólt	a	figyelmeztetés:	neki	vagy



önmagának?
Viszonozta	a	mosolyt.
–	Szívesen.	Cimbi.
Mindketten	elfordultak,	és	a	zenét	hallgatták.	A	banda	jól	játszott,	sikerült

úgy	megszólaltatnia	néhány	ismert	slágert,	hogy	közben	nem	úgy	tűnt,	mintha
karaokebárban	lennének.	Gen	a	csípőjét	ringatva,	némán	énekelte	a	szöveget.
Mindig	is	jól	táncolt,	könnyedén	átadta	magát	a	zenének,	és	egy	pillanatig	sem
törődött	 azzal,	 mit	 gondolnak	 mások.	 Fura	 fájdalom	 nyilallt	 a	 gyomrába.
Milyen	 lenne,	 ha	 úgy	 tartozna	 hozzá,	 mint	 nő	 a	 férfihoz,	 s	 nem	 barátnő	 a
baráthoz?	 Vajon	 őt	 is	 azzal	 a	 kirobbanó	 energiával	 és	 örömmel	 ölelné
magához,	ahogyan	minden	új	élményt?
Csakis	 egy	kivételes	 férfi	 rabolhatta	 el	 a	 szívét.	Egy	ugyanilyen	 tiszta	 és

felszabadult	lélek.	Kérlelhetetlenül	és	fájdalmasan	villantak	belé	az	emlékek.
Szórakozottan	dörzsölgette	bőr	karkötőjét,	miközben	tudatosult	benne,	hogy	ő
sosem	lesz	ez	a	férfi	–	sosem	lesz	elég	jó	hozzá.
De	legalább	megoltalmazza.
Akár	még	önmagától	is.
A	 gyötrelmes	 tudat	 szinte	 megbénította.	 A	 lány	 az	 élők	 világához,	 a

gyönyörű	 dolgok	 világához	 tartozik	 –	 egy	 boldogsággal,	 kisbabákkal	 és
családi	 békével	 teli	 jövőbe.	 Neki	 csak	 arra	 kell	 vigyáznia,	 hogy	 ezúttal
jobban	válasszon	párt.
A	zene	lelassult,	érzelmes	balladává	alakult,	amit	mintha	már	hallott	volna

a	 rádióban.	 Az	 énekes	 baritonjától	 füstös	 éjszakai	 klubban	 érezhették
magukat.	Az	éjszaka	körülölelte	őket,	ahogy	harcot	vívott	a	harsány	színpadi
fényekkel.	 Csillagok	 robbantak	 az	 égen.	 A	 levegőt	 betöltötte	 a	 pattogatott
kukorica,	 a	 vattacukor	 és	 a	 nyirkos	 fű	 nehéz	 illata.	 A	 párok	 lassú	 táncban
fonódtak	össze	a	pázsiton.
Hunyorogva	 nézte,	 ahogyan	 Gen	 felé	 nyújtja	 a	 kezét.	 Szemében	 látta	 a

vágyakozást	 valami	olyasmi	után,	 amit	 kétségbeesetten	meg	akart	 adni	 neki,
de	nem	tudott.	Visszanyelte	a	gombócot	a	torkában,	és	szóra	nyitotta	a	száját,
hogy	előre	kimentse	magát.
–	Táncolj	velem.
A	lány	hangja	halkan,	érdesen	szólt,	akár	az	énekesé.	Érzékien.	Nemet	akart



mondani	neki.
Ehelyett	elfogadta	kinyújtott	kezét,	és	magához	vonta.
Hazaérkezett.
Ismerős	 melegség	 keveredett	 a	 kéjes	 bizsergéssel.	 Nemcsak	 illett	 a

karjába,	de	tökéletesen	kitöltötte	a	teret	–	ellopta	a	lélegzetét,	s	vele	a	szívét,
minden	 atomját.	 Hátrálni	 próbált	 előle,	 küzdeni	 mindent	 betöltő	 jelenléte
ellen.	A	telt	keblek	hozzápréselődtek,	a	combok	a	lábát	cirógatták.	A	sampon
barackillata	 az	 édes	 nedveket	 juttatta	 eszébe,	 amelyek	 az	 első	 harapásnál
kicsordulnak.	Állati	 hörgés	 formálódott	 a	mellkasa	mélyén,	 készen	 rá,	 hogy
feltörjön	a	torkából.
A	 beteljesületlen	 vágyakozás	 szavai	 betöltötték	 az	 éjszakát,	 az	 énekes

érzéki	nyögéseit	a	lassú	ütem	és	a	lágy	akkordok	kísérték.	Távol	a	tömegtől,	a
sötétség	mélyén,	mintha	kettesben	lettek	volna	az	egész	világon.	A	lány	igéző
ügyességgel	szőtte	bele	a	ringatózásba	nemiségének	lényegét.
Míg	végül	megadta	magát	neki.	Ez	egyszer	feladta	a	harcot.
Göndör	 fürtjeibe	 temette	 az	 arcát,	 megragadta	 a	 csípőjét,	 és	 szorosan

magához	 vonta,	 hogy	 egyre	 keményebb	 erekciója	 csapdába	 essen	 a	 két	 test
között.	A	lány	levegő	után	kapott.	Wolfe	várta,	hogy	elhúzódik,	és	véget	vet	a
veszedelmes	játéknak,	ám	ezúttal	is	meglepte.	Köré	fonta	a	karját,	hogy	teljes
erejével	hozzá	préselje	magát.
Csikorgó	fogakkal	küzdött	a	mohó	éhség	ellen.	Mozgása	a	tánc	nevetséges

paródiájává	 vált,	 ahogy	 engedte,	 hogy	 minden	 testrészük	 simogassa,
becézgesse	 a	 másikét.	 Ujjak	 vájtak	 bele	 sürgetően.	 Semmire	 se	 vágyott
annyira,	 mint	 hogy	 becsúsztassa	 ujjait	 a	 szoknyája	 alá,	 a	 bugyija	 mögé,
testének	 legmélyére.	 Tényleg	 orrában	 érzi	 izgalmának	 semmihez	 sem
hasonlítható	 aromáját,	 vagy	 csak	 képzelődik?	 Megborzongott.	 Ó,	 igen,
benedvesedett	a	vágytól,	a	szükségtől…	tőle.
Ajka	önálló	életre	kelt.	Lehajtotta	fejét,	hogy	megízlelje	a	puha	kis	ráncot,

ahol	 a	 lány	 válla	 találkozott	 a	 nyakával.	 Máris	 többre	 vágyott,	 fogaival	 a
nyakát	becézgette,	mire	mély,	mohó	kis	nyögés	tört	fel	Genből.
–	Wolfe?	Szent	ég…	mit	csinálunk?	Annyira	jó	érzés…
Mintha	egy	új	dimenzió	nyílt	volna	meg	előtte,	ahogy	a	nyelve	végigsiklott

a	nyak	védtelen	ívén,	az	állon,	a	résnyire	nyílt	ajkon.



A	lány	egész	testében	megrázkódott.	Remegő	kézzel	kapott	az	arca	után,	és
kényszerítette	 rá,	 hogy	 felnézzen.	 Kábultan	 kéklő	 szemet	 látott.	 A	 telt	 ajak
mögül	 szaggatottan	 tört	 fel	 a	 levegő.	A	 lány	őszintén	vágyott	 rá–	 s	megadni
mindent,	amit	csak	akar.
–	 Mi	 történik?	 –	 suttogta	 érzéki	 ártatlansággal,	 amitől	 csak	 még	 jobban

beindult.	–	Mit	művelsz	velem?
–	Nem	tudom…	amit	 te	 is	velem.	–	Az	oly	közeli,	oly	nedvesen	csillogó

ajakra	meredt.	–	Meg	akarlak	csókolni.
–	Ó,	igen.	Csak	most	az	egyszer…	igen.
Egy	pillanatig	se	bírta	tovább,	csak	lehajtotta	a	fejét,	és	birtokba	vette	Gen

száját.	 Besiklott	 abba	 a	 nedves,	 édes	 barlangba,	 tunya	 mozdulatokkal
felfedezte	minden	titkos	kis	zugát.	A	fatörzshöz	préselte,	és	addig	emelte,	míg
lábai	 a	 derekára	 kulcsolódtak.	 Elmerült	 részegítő	 zamatában,	 miközben
teljesen	kisajátította	a	száját,	s	nem	engedte,	hogy	bármit	megtartson	magának.
Nem	 mintha	 Gen	 ezt	 akarta	 volna.	 Hozzásimult,	 a	 karjaiba	 olvadt,	 és

feltétel	 nélkül	 megadta	 magát.	 Testének	 hevével	 felolvasztotta,	 tüzének
lángjával	elhamvasztotta.	Nem	emlékezett	rá,	mikor	fosztotta	meg	ez	a	csók	a
lélegzetétől	 és	 az	 ép	 értelmétől,	 de	 már	 semmi	 sem	 számított,	 csak	 hogy
letépje	 a	 ruháját,	 megízlelje	 mindenét,	 gyönyörrel	 ajándékozza	 meg.	 Alsó
ajkát	 harapdálta,	 csapdába	 csalta	 a	 torkából	 feltörő	 nyögéseket,	 miközben
csípője	 lassan	 és	 kitartóan	 őrölt.	 A	 lány	 zihálva	 szakította	 ki	 ajkát	 a	 fogai
közül,	 körmei	mélyen	 belevájtak	 a	 vállába.	Ahogy	hátravetette	 a	 fejét,	 látta
nedvesen	csillogó,	duzzadt	ajkát.
–	Olyan	jó…	–	suttogta.	–	Még…	még…
Ó,	igen.
Sebesen	mozgott,	átfordította	a	testét,	most	a	lány	háta	préselődött	a	fenyő

törzséhez.	 Teljesen	 elveszítette	 a	 fejét,	 már	 azt	 is	 elfeledte,	 hogy	 egy
közparkban	 vannak,	 a	 lány	 a	 legjobb	 barátja,	 és	 a	 szex	 szóba	 se	 kerülhet.
Elfeledett	mindent,	 csak	a	 féktelen	vágyat	nem,	hogy	olyan	mélyre	merüljön
benne,	amíg	eggyé	nem	válnak.
Újra	 birtokba	 vette	 a	 száját,	 Gen	 pedig	 olyan	 mohó	 éhséggel	 vetette	 rá

magát,	hogy	beleborzongott.	Megmarkolta	az	arcát	és	a	hajánál	fogva	rántotta
magához,	 miközben	 ellenállhatatlan	 erő	 vonzotta	 a	 combjai	 közé,	 hogy



megadjon	neki	mindent,	amit	csak	egy	férfi	adhat.
A	 lány	vadul	 ficánkolt	 a	karjai	közt,	visszaharapdált	 és	nyaldosott,	 ívben

megfeszült	 testtel	 kínálkozott	 fel	 neki,	 míg	 az	 egyszerű	 csók	 felperzselt
minden	korlátot,	felégetett	minden	önuralmat.	Csak	távolról	érzékelte,	hogy	a
dal	véget	ért,	és	szórványos	taps	hallatszott,	de	a	csevegés	és	a	mozgolódás
hangjai	végül	áttörték	a	ködöt.
Felemelte	 a	 fejét.	 Megdermedt.	 Zihálástól	 elszorult	 torokkal	 és	 olyan

kemény	 farokkal	 küzdött	 a	 józan	 értelméért,	 ami	 már	 halálos	 fegyvernek
számított.
A	 lány	 kinyitotta	 szemét.	 A	 pupillái	 óriásira	 tágultak.	 A	 szavak

bizonytalanul	formálódtak	az	ajkain.
–	Mi…	mi	ez…	az	egész?
Hoppá,	 megint	 megcsinálta	 –	 ez	 a	 szörnyű	 Britney	 Spears-szám

visszhangzott	 a	 fejében.	 Hát,	 ezúttal	 tényleg	 nem	 hibáztathat	 mást,	 csakis
önmagát.	 Milyen	 barát	 az	 ilyen?	 A	 lány	 érthető	 módon	 kiszolgáltatott,
érzelmileg	éppúgy,	mint	 testileg.	Csak	annyi	 lenne	a	dolga,	hogy	uralkodjon
magán,	és	mindenben	támogassa,	ahogy	egy	jó	cimbihez	illik.
Ezek	után	hogyan	nézzen	rá	úgy,	hogy	közben	ne	akarja	megcsókolni?
–	Wolfe?	–	hunyorgott	Gen.	–	Mi	a	baj?
Kierőszakolt	magából	egy	mosolyt,	és	lassan	visszaengedte	a	lányt	a	biztos

talajra.	Amikor	a	meredező	mellbimbók	végigszántottak	a	pólóján,	kis	híján
sírva	fakadt.
–	Vége	 a	 számnak.	 –	Nyersen	 buktak	 ki	 belőle	 a	 szavak,	 hiába	 próbálta

lágyítani	őket	cirógató	ujjaival.	A	lány	felismerte	vonakodását,	majd	esetlen
csend	 lett,	 aztán	 az	 énekes	megköszönte	 a	 közönség	 lelkesedését.	Mindenki
tapsolt,	 azután	 az	 emberek	 összeszedték	 a	 holmijukat,	 és	 kiszállingóztak	 a
parkból.	 Ő	 meg	 ott	 maradt	 sajgó	 merevedésével	 és	 a	 végtelen	 zavarral,
miközben	próbálta	eldönteni,	merre	tovább.
–	Kész	vagy?	–	kérdezte	esetlenül.
–	 Persze	 –	 felelte	 Gen.	 Wolfe	 ezúttal	 nem	 fogta	 meg	 a	 kezét.	 Nem	 is

szóltak.	Az	üzletek	bezártak,	a	csillagok	sziporkáztak,	cipőjük	élesen	kopogott
a	kövezeten.	Félúton	járhattak,	amikor	Gen	hirtelen	megtörte	a	csendet.
–	Szívesen	mondanám,	hogy	sajnálom,	de	hazudnék.



Wolfe	 elfojtotta	 nevetését.	 Gen	 mindig	 olyan…	 váratlan.	 Kéretlenül
őszinte.	 Újfent	 megfogadta,	 hogy	 nem	 teszi	 tönkre	 ezt	 a	 pótolhatatlan
barátságot.
–	 Én	 sem	 sajnálom,	 bébi.	 Legfeljebb	 azt,	 hogy	 átléptük	 a	 határt.	 A

barátságunk	többet	jelent	annál,	hogy	felrúgjuk	a	hormonok	kedvéért.	Talán	az
énekes	miatt	volt.	Úgy-ahogy	emlékeztetett	Pinkre.
A	poén	rosszul	sült	el,	Gen	csak	színlelte	a	mosolyt.
–	Ja.	Elragadott	a	hév.
–	Jót	fog	tenni	ez	a	hétvége.	Mindketten	újra	randizunk,	kiengedjük	kicsit	a

gőzt.
Miért	tűnt	úgy,	mintha	Gen	összemenne?	Azt	hitte,	a	randi	említésével	oldja

a	feszültséget.	Nincs	joga	elcsavarni	a	fejét,	s	ezzel	elérni,	hogy	még	többet
akarjon.
Még	ha	ezt	tette	is.
Naná,	hogy	ő	 is	 többet	 akar	 egy	csóknál.	Ha	őszinte	 akar	 lenni	magához,

Gent	 akarja	 a	 maga	 pucér	 valójában,	 hogy	 kiélhesse	 minden	 vágyát.	 A
szenvedélyét,	 a	 gyönyörét	 akarja.	 Miközben	 jól	 tudja,	 hogy	 ha	 egyszer	 is
megkapná,	soha	többé	nem	érné	be	mással.
Amit	Gen	persze	sosem	tudhat	meg,	de	még	csak	nem	is	gyaníthat.	Nyitottan

kell	hozzáállnia	ahhoz	a	randihoz.	Akkor	is,	ha	a	tudattól,	hogy	egy	másik	férfi
megcsókolja,	 a	 legszívesebben	 péppé	 verné	 a	 rohadékot.	 Ezt	 most	 nem
cseszheti	el.	Gen	érdekében.
Gen	halk	sóhaja	visszhangzott	az	éjszakában.
–	Alig	várom.	Pink	valamiért	nekem	is	a	gyengém.
Ettől	 ellazult.	 Gen	 belement	 a	 játékba.	 Úgy	 tett,	 mintha	 mi	 sem	 történt

volna.	Mint	aki	máris	továbblépett.
Mennyivel	jobb	így.
A	hátralévő	utat	szótlanul	tették	meg.

GEN	MEGÁGYAZOTT	A	KANAPÉN,	s	közben	próbált	nem	elkalandozni.
Túl	kellett	tennie	magát	ezen.	Csókolóztak.	Jólesett.	Oké,	még	életében	nem

indult	 be	 ennyire.	Megtapizták	 egymást,	 és	 testnedveket	 cseréltek,	 de	 ennyi.
Vége.



Fülében	ott	visszhangzott	 a	zuhany	csobogása.	Ahogy	elképzelte	Wolfe-ot
meztelenül	és	nedvesen,	tótágast	állt	a	hasa,	és	bizsergett	a	combja.	Tényleg
azt	hitte,	hogy	az	a	lopott	saratogai	csók	csak	szabályt	erősítő	kivétel?	Hogy
barátok	közt	az	ilyesmi	elképzelhetetlen?
A	ma	 este	 a	 legszörnyűbb	 félelmeit	 igazolta.	 Le	 akart	 feküdni	 a	 legjobb

barátjával.	 Sőt	 mindenféle	 mocskos	 dolgot	 akart	 csinálni	 vele.	 Totál	 közel
állt	 ahhoz,	 hogy	 azt	 mondja,	 függesszék	 fel	 a	 cimbiséget.	 Meg	 is	 teszi,	 ha
Wolfe	nem	említi	azt	a	randi	dolgot.	Az	partigyilkos	volt.
Nagyot	 sóhajtott,	 miközben	 lecserélte	 a	 huzatot	 a	 memóriahabos	 párnán.

Wolfe	 vélhetően	 ilyen	 hatással	 van	 minden	 lányra,	 akit	 megcsókol.	 Nincs
ebben	semmi	különleges.	Basszus,	meg	is	mondta,	mennyire	tipródik,	és	hogy
ráférne	 egy	 kiadós	 ágytorna!	 Nyilván	 csúcsra	 jár	 benne	 a	 tesztoszteron.
Vegyük	hozzá	a	romantikus	zenét,	a	saját	nyomulását,	meg	a	csillagos	eget,	és
helyben	is	vannak.	Egymásnak	esnek	egy	park	közepén.	Na,	ennek	vége.
Megcsóválta	a	fejét.	Ideje	felnőni,	és	nem	sokat	rugózni	az	egészen.	Főként

nem	 Wolfe	 közelségén.	 Igaza	 van:	 a	 randizás	 mindent	 megold,	 és	 idővel
elhalványulnak	ezek	az	őrült	érzések.	Talán	ha…
–	Szent	ég!
Megdermedt.	A	fürdőből	felharsanó	üvöltésbe	az	egész	ház	belerázkódott.

Zakatoló	szívvel	botladozott	az	ajtó	felé,	miközben	elképzelte,	ahogy	a	férfi
elcsúszott	 a	 kádban,	 megvágta	 magát	 egy	 érzékeny	 helyen,	 vagy	 éppen
szellemet	 látott,	 aki	 véres	 fogait	 csattogtatva	 ízekre	 akarta	 tépni.	 Hülye
horrorfilmek.
A	 férfi	 a	 nevét	 kiáltozta	 az	 ajtó	 mögül,	 ami	 hirtelen	 felpattant,	 és	 egy

meztelen	tömeg	rontott	elő	mögüle.	Víztócsa	terjengett	a	padlón,	a	gőz	lustán
örvénylett.	 Próbálta	 megőrizni	 a	 hidegvérét,	 ahogy	 bedugta	 a	 fejét,	 és
körülnézett,	 de	 nem	 látott	 semmi	 különöset.	 A	 víz	 a	 kádba	 csobogott.	 A
függöny	szétrántva,	a	tükör	párától	ködös,	a	ruhadarabok	szanaszét	a	földön.
A	törülközők	is.	A	kupit	leszámítva	semmi	érdekes.
–	A	francba,	Wolfe,	a	frászt	hozod	rám.	Mi	történt?
–	Egy	kibaszott	 nagy	ugrópók	van	bent,	 az	 történt!	Életemben	nem	 láttam

ekkorát!	Nem	szoktál	takarítani?
Szóra	 nyitotta	 száját,	 hogy	 elmondja,	 pontosan	 mit	 gondol	 az	 ilyen



megjegyzésekről,	 de	 leállította	 magát.	 Jól	 ismerte	 ezt	 a	 hangszínt.	 A	 férfi
halálra	 rémült,	 s	 bármennyire	 szívesen	 ugratta	 ezzel,	 tiszteletben	 kellett
tartania	egyetlen	ismert	gyengéjét	–	a	szőrős	csúszómászóktól	és	hasonlóktól
való	 rettegését.	Megrázta	 a	 fejét,	 és	 bemasírozott	 a	 fürdőbe,	 hogy	marokra
fogjon	néhány	zsebkendőt.
–	Hol	van?	–	kiáltott	ki.
–	A	törülközőknél.	Láttam,	ahogy	leugrott	a	mennyezetről.	A	rohadt	dög.
Gen	elnyomta	a	nevetést,	és	kutatni	kezdett.
–	Miért	nem	akasztod	fel	a	törülközőket?	Így	tisztára	eláznak…
–	Megbeszélhetnénk	azután,	hogy	kinyírtad	a	pókot?
A	lány	felvette	és	megrázta	az	egyik	törülközőt.	Semmi.
–	Mi	ez	 a	megjegyzés	 a	 tisztaságról?	 Igenis	 szoktam	 takarítani,	 haver,	 de

még	 egyszer	 sem	 láttam,	 hogy	 beszálltál	 volna.	 Ha	 ennyire	 rettegsz	 a
rovaroktól,	néha	te	is	elővehetnéd	a	porszívót.
–	Elkapnád	végre	azt	a	dögöt,	Gen?
A	 hisztérikus	 hang	 hallatán	 Gen	 beharapta	 az	 ajkát,	 a	 szeme	 résnyire

szűkült.	Ha	olyan	nagy	az	a	pók,	miért	nem	látja?	Felemelte	a	kilépőt,	majd
összerezzent,	amint	az	állat	végigsurrant	a	fehér	kövezeten.	Jesszusom!
Ugrópók,	mi?	A	jószág	sötét	volt	és	szőrös,	de	olyan	apró,	hogy	csak	egy

egészen	 kicsi	 lány	 sikoltozott	 volna	 tőle.	Gonoszul	 elvigyorodott,	miközben
elnyomta	 a	 zsebkendővel.	 Bocs,	 Arilyn.	 Ez	 esetben	 inkább	 vállalta,	 hogy
állatgyilkosnak	tartsák.
–	Megvan.
Megkönnyebbült	sóhajt	hallott	odakintről.
–	Kösz.	Minden	rendben?
Felhorkant.
–	Szoros	játszma	volt,	de	végül	én	győztem.	Tényleg	óriási.	Akarod	látni?
A	férfi	hangja	ostorként	csattant	fel.
–	Ne	cseszekedj	velem,	Gen!	Húzd	le	a	klotyón,	vagy	esküszöm…
–	 Jaj,	 ne	 már.	 Gyere,	 nézd	 meg,	 talán	 az	 segít	 a	 pókiszonyodon.	 –

Vigyorogva	kilépett	a	fürdőből,	hogy	úgy	tartsa	maga	elé	a	zsebkendőt,	mint
egy	áldozati	ajándékot.
–	A	közelembe	ne	gyere!	–	A	legszívesebben	tovább	cukkolta	volna,	de	a



férfi	annyira	rettegett,	hogy	bűntudata	támadt.
Azután	rádöbbent,	hogy	már	nem	az	arcára	fókuszál.
Merthogy	nincs	rajta	semmi.
A	fasorban	se	vagy,	Batman.
Mindig	is	tudta,	hogy	jó	teste	van.	Az	egész	világ	látta	az	óriásplakátokon,

amikor	még	 alsógatyát	 reklámozott,	 s	 azon	 kívül	 csak	 bőr	 karkötőit	 tartotta
magán,	 mégis…	 Amint	 szembesült	 teljes	 pompájával,	 a	 térde	 annyira
elgyengült,	hogy	kis	híján	padlót	fogott.
Egyszerűen	tökéletes	volt.
A	 víz	 kis	 patakokban	 talált	 utat	 keménykötésű	 testen.	 Egyetlen	 porcikája

sem	 árulkodott	 puhányságról.	 Duzzadó	 bicepszétől	 és	 kockás	 hasától	 le	 a
combjáig	és	a	lábszáráig	ruganyosan	karcsúnak,	mégis	gránitkeménynek	tűnt.
Sötét	 szőrszálak	 borították	 olajbarna	 bőrét,	míg	 a	 tetoválás	 az	 egész	 testén
végigkígyózott,	 mint	 valami	 mobil	 műalkotás.	 Tekintete	 végül	 rátalált	 a
combja	közt	fészkelő,	sötéten	kunkorodó	szőrcsomóra.
Te.	Jó.	Ég.
Piercinget	viselt.
A	 lélegzete	 is	 elállt	 az	 ezüst	 ékszertől,	 miközben	 az	 impozáns	 szerszám,

amelyen	 viselte,	 lassan	 felágaskodott,	 és	 szembenézett	 vele.	 Forróság
perzselte	 végig	 a	 tagjait,	 s	 még	 a	 torka	 is	 kiszáradt	 a	 gondolatra,	 hogy
eljátszadoznak	 vele,	 miközben	 érzi,	 hogyan	 válik	 mind	 keményebbé.
Elképzelte	a	nyelvét,	amint	ráfonódik	az	ékszerre,	és	elhaló	nyögést	csal	ki	a
férfiból.	 Elképzelte,	 ahogyan	 a	 mélyére	 hatol.	 Vajon	 a	 fém	 épp	 eléri	 a	 G-
pontot?	 A	 csiklójával	 incselkedik,	 ahogyan	 újra	 és	 újra	 beléfurakodik?	 A
szoba	 kezdett	 elmosódni	 körülötte,	 ujjai	 tehetetlenül	 markolászták	 az	 üres
levegőt…
–	Gen.
A	férfi	érdes	hangon	mondta	ki	a	nevét.	Látta,	hogyan	lett	egyre	nagyobb	és

hosszabb,	 amíg	 lángoló	 tekintete	 előtt	 kibontakozott	 impozáns	 erekciója	 a
maga	teljességében.
–	Igen?	–	mormolta	elhalóan,	kábultan	a	leplezetlen	szépségtől	és	erőtől.
–	 Kérlek,	 ne	 nézz	 így	 rám.	 Minden	 bajom	 van.	 Nagyon	 kellene	 egy

törülköző.



Pislogni	kezdett.
–	Á.	 Igen.	 Egy	 törülköző.	 –	A	 nyelve	 kikandikált,	 és	 végignyalta	 az	 alsó

ajkát.	A	férfi	úgy	nyögött	fel,	mint	akinek	komoly	fájdalmai	vannak.	–	Bocs.
Még	 most	 sem	 mozdult,	 annyira	 lenyűgözte	 a	 látvány.	 Vágyott	 rá,	 hogy

végigsimítson	 rajta,	 s	 ha	 csak	 egy	 pillanatra	 is,	 de	 kitapintsa	 keménységét.
Átfonja	 az	 ujjaival,	 lassan	 megmarkolja,	 le-fel	 mozgassa	 a	 kezét.	 Térdre
rogyjon,	 s	 kinyissa	 száját,	 hogy	magába	 fogadja.	 Éppoly	 tiszta	 és	 fenséges
lenne	az	íze,	mint	az	illata?	Vagy	inkább	fojtottan	igéző,	mint	a	belőle	sugárzó
férfivágy?
Felkapta	a	fejét,	ahogy	újra	meghallotta	a	nevét	–	ezúttal	hangosabban.
–	Igen?
–	Ha	nem	kapok	rögtön	egy	törülközőt,	nem	állok	jót	magamért.
Ó,	ez	az	édes	kísértés…	Közelebb	lépni,	megragadni	a	farkát…	egy	időre

elfeledni	és	elfeledtetni	mindent.	Mégis,	amikor	végül	felemelte	a	tekintetét,	a
férfi	szemében	nem	csupán	vágyat	és	éhséget	látott.
Kétségbeesést	is.
Mint	egy	alvajáró,	úgy	tért	vissza	a	fürdőbe,	felkapott	egy	törülközőt,	majd

odavitte	neki.	A	férfi	nyomban	a	dereka	köré	csavarta,	azután	olyan	görcsösen
markolászta,	mintha	attól	félne,	hogy	Gen	letépi	róla.	A	vér	az	arcába	szökött.
Lehetne	 még	 ennél	 is	 kínosabb?	 Úgy	 viselkedik,	 mint	 egy	 betépett	 kamasz
lány,	aki	mindenáron	el	akarja	veszteni	a	szüzességét.
–	Bocs.	–	Kipréselt	magából	egy	mosolyt.	–	Megint	elragadott	a	hév.
A	férfi	kinyújtotta	a	kezét,	megragadta	az	állát,	és	felfelé	billentette,	hogy	a

szemébe	kelljen	néznie.	A	kéklő	tekintet	éppoly	erővel	tartotta	fogva,	mint	az
ujjak,	hogy	még	a	levegőt	is	kipréselje	a	tüdejéből.	Vadállati	mohóságot	látott
benne.
–	Soha	többé	nem	kérj	bocsánatot	olyasmiért,	amit	mind	a	ketten	akarunk.
Tehetetlenül,	 kiszolgáltatottan	 várta,	 hogy	 a	 férfi	 döntsön	 helyette.	 Túl

messzire	 ment	 ahhoz,	 hogy	 egyszerűen	 nemet	 mondjon.	 Ha	 csak	 egy	 lépést
tesz	felé,	többé	nincs	visszaút.	Elég	egy	csók,	egy	érintés,	és	az	ágyban	kötnek
ki.	Csupaszon.	Egymásra	fonódva.
Reszketve	várta	a	döntést.
A	férfi	lassan	leengedte	a	kezét.



–	Kösz,	hogy	kinyírtad	azt	a	pókot.
Nem	tudott	válaszolni.	Wolfe	végül	ellépett	mellette,	és	becsukta	az	ajtót,	ő

pedig	 reszkető	 térdekkel	 omlott	 le	 a	 kanapéra,	 és	 azon	 tűnődött,	 mi	 lesz
ezután.



tizennyolc

WOLFE	RÁMOSOLYGOTT	az	asztal	túloldalán	ülő	nőre.	Hivatalosan	is	elérkezett
a	harmadik	randijuk,	ami	átbillentette	a	mérleget	a	szex	vagy	a	szakítás	felé.
Brit	tekintetéből	heves	vágyat	olvasott	ki,	amiért	nem	győzött	hálás	lenni.
Igen.	Pontosan	ez	kell	neki.
Gen	randija	holnap	lesz.	Előre	megbeszélték,	hogyan	adja	át	a	terepet	arra

az	 estére,	 ezért	már	Britet	 is	 a	manhattani	 lakásába	 viszi.	Ezzel	 visszatér	 a
régi	 rutinhoz.	 Oké,	 ez	 tényleg	 közhelyes,	 de	 talán	 eljött	 az	 ideje,	 hogy	 ne
agyaljon,	csak	tegye	a	dolgát.
Britben	nem	találhatott	kivetnivalót.	Gyönyörű	volt,	mégsem	mű	–	hosszú,

selymesen	 fénylő	egyenes	haj,	peckes	és	 telt	mellek,	darázsderék.	Kicsit	 túl
sovány,	de	manapság	melyik	 lány	nem	az?	Mindenki	 retteg	a	derékbőségtől,
amiről	csakis	a	magazinok	tehetnek.	Európában	bezzeg	nem	ciki	teltkarcsúnak
lenni.	Bár	itt	se	lenne!
Ahogy	a	lány	viszonozta	a	mosolyát,	megcsodálta	vakító	fogsorát.	Nyilván

fehéríti.	Természetes	körülmények	között	egyetlen	fog	sem	ennyire	hófehér.
–	Örülök,	 hogy	végül	 felhívtál,	Wolfe.	 Jól	 éreztem	magam,	 amikor	 együtt

ebédeltünk,	és	alig	vártam,	hogy	többet	is	megtudjak	rólad.
A	 lány	 tekintete	 alig	 észrevehetően	 lejjebb	 siklott.	 Begyakorolt	módon	 –

egészen	máshogy,	mint	amikor	Gen	 leplezetlen	döbbenettel	szembesült	 intim
testékszerével.	Nem	tudta	túltenni	magát	azon,	ahogy	elkerekedett	a	szeme,	és
a	vonásai	eltorzultak	a	leplezetlen	vágytól.	Látott	már	valaha	ilyen	mohóságot
női	 szempárban?	Ráadásul	 olyasvalakiében,	 aki	 jól	 ismeri,	 s	 nem	 csak	 egy
férfimodellt	lát	benne?
Félresöpörte	 a	 gondolatot,	 hogy	 minden	 figyelmével	 a	 randira

összpontosítson.
–	Én	is	jól	éreztem	magam.	És	vártam,	hogy	jobban	megismerjelek.
–	Mennyivel	jobban?	–	A	lány	kacéran	féloldalt	billentette	a	fejét.
–	 Sokkal	 jobban.	 –	 Gépiesen	 válaszolt,	 és	 a	 testének	 sem	 okozhatott

gondot,	 hogy	 tartsa	 a	 lépést.	Rohadtul	 ráfért	 a	megkönnyebbülés,	 s	 bár	Brit
esetében	 talán	 többet	 is	 kaphatott	 volna	 ennél,	 valami	 azt	 súgta,	 hogy



mindketten	beérik	az	egyéjszakás	kalanddal.
–	Ezen	segíthetünk	–	mosolygott	igézően	a	lány.
Vette	a	lapot.
–	Akkor	talán	kérjük	a	számlát.
Brit	 nem	 vitatkozott,	 csak	 felvonta	 tökéletesen	 ívelt	 szemöldökét,	 és

rendületlenül	 mosolygott.	 Miután	 kifizette	 a	 számlát,	 és	 kikísérte	 az
étteremből,	 Wolfe	 a	 Purityben	 végzett	 munkájáról,	 az	 apjáról	 és	 a
várakozásokról	 mesélt,	 amiket	 egy	 ilyen	 férfias	 szakma	 a	 nőkkel	 szemben
támaszt.	Máskor	és	máshol	talán	élvezte	is	volna	az	eszmefuttatásait.	Úgy	tűnt,
ugyanolyan	 fából	 faragták	 őket:	 mindketten	 keményen	 hajtottak	 a	 sikerért,
élvezték	az	intimitást,	a	jó	beszélgetéseket,	és	nyitottan	álltak	minden	más	elé.
Kár,	hogy	egész	már	nem	tűnik	olyan	fontosnak.
Nem	számít.	Amíg	Brit	belemegy	a	játékba,	őt	sem	furdalja	a	lelkiismeret.

Három	hónapja	nélkülözi	a	szexet,	lassan	kezdi	elérni	a	töréspontot.
–	Most	már	hazamennék.	–	Tartott	egy	hatásszünetet.	–	Nem	baj?
Brit	kacsintott.
–	Nem.	Nekem	is	korán	kell	kelnem	egy	prezentáció	miatt.
A	rettegés	görcsbe	rántotta	a	gyomrát.	Remélte,	hogy	a	lány	nem	akar	nála

aludni.	 A	 dolgok	 reggelenként	 kicsit	 túl	 intenzívek	 –	 meg	 kell	 játszania	 a
gyors	 búcsú	 reményében,	 vagy	 marad	 a	 kínos	 hallgatás,	 és	 a	 tudat,	 hogy
számára	 talán	 már	 vége,	 de	 a	 másik	 számára	 még	 nem.	 Basszus.	 Tényleg
tiszteli	Britet,	aki	többet	érdemel	egy	gyors	numeránál,	hogy	utána	kilökjék	az
ajtón.	 Mikor	 vált	 ilyen	 önzővé	 és	 érzéketlenné?	 Ilyen	 távolságtartóvá	 –
függetlenül	attól,	hogy	odaadja-e	a	testét	vagy	sem?
Megdermesztette	 a	 felismerés,	 mégsem	 akart	 ezen	 agyalni.	 A	 végzetes

éjszaka	óta	hányszor	kínálta	fel	a	fizikai	 lényét	anélkül,	hogy	ő	maga	ott	 lett
volna?	Reménytelenül	elcseszett,	ezen	semmi	sem	segít.	Ami	összetört,	sosem
lesz	 többé	egész.	Nem	léteznek	titkos	varázsszerek,	se	semmi	más,	bár	ettől
még	adhat	gyönyört,	lehet	őszinte	és	gyengéd.
Talán	csak	ennyi	maradt	neki.
Beállt	a	helyére,	és	kinyitotta	a	kocsi	ajtaját.	Felkísérte	a	lányt	az	emeletre,

túl	a	recepción,	fel	a	liften,	végig	a	folyosón.	Brit	csacsogott,	 láthatóan	nem
érzékelte	 egyre	 fokozódó	 zavarát.	 Ezerszer	 csinálta	 már	 ezt,	 nyugtatgatta



magát.	 Csak	 mert	 Gennel	 él,	 még	 kielégítheti	 a	 testi	 szükségleteit.
Csillapíthatja	 ezt	 a	 mohó	 éhséget,	 hogy	 éjjel	 végre	 nyugodtan	 aludjon,	 ne
kelljen	álmodnia.	Muszáj	enyhítenie	ezen	a	belső	feszültségen.
Gépiesen	 eljátszotta	 a	 figyelmes	 házigazdát.	Hozott	 egy	pohár	 bort,	majd

letelepedett	 a	 kanapéra.	 A	 megfelelő	 helyeken	 bólogatott,	 végig	 a	 lány
szemébe	nézett,	kivette	a	részét	a	társalgásból	–	gondolatban	mégis	távol	járt,
messze	ettől	a	lakástól.	Visszatért	Verilybe.
Genhez.
Brit	 végre	 letette	 a	 poharat,	 és	 akcióba	 lendült.	 Megcirógatta	 a	 haját,

közben	 kacéran	 a	 vállára	 hajtotta	 fejét,	 hogy	 selymesen	 csillogó	 tincsei	 a
szemébe	hulljanak.
Gen	 bodor	 fürtjei	 maguktól,	 természetesen	 is	 ezt	 tették,	 de	 most	 nem

gondolhatott	erre.
–	Olyan	régóta	kívánlak	–	dorombolta	Brit,	és	közelebb	hajolt.
–	Én	is,	de	ugye	tudod,	hogy	nem	akarom	lekötni	magam?
Döbbent	 értetlenségben,	 bosszús	 méltatlankodásban,	 talán	 még	 egy

pofonban	is	reménykedett,	de	a	lány	csak	könnyeden	felkacagott.
–	Kinek	 van	 ideje	 lekötni	magát?	Különben	 se	 szaladjunk	 ennyire	 előre,

csak	élvezzük	az	együtt	töltött	időt.	Ma	este	a	tiéd	vagyok.
–	Más	nem	is	kell.
Megcsókolta	a	lányt.	Várta	a	fellobbanó	vágyat	–	vagy	legalább	a	mocorgó

vágyat	–,	ami	tudatta	vele,	hogy	készen	áll,	de…	semmi.	Persze	még	csak	az
első	csóknál	tartottak.	Ennél	talán	több	kellett	ahhoz,	hogy	bemelegedjen.
Nyelvével	a	lány	szájába	furakodott.	Rum	csípős	ízét	érezte,	miközben	buja

illat	 kúszott	 az	 orrába.	 Hihetetlenül	 vékony	 és	 élesen	 metszett	 test	 simult
hozzá,	 szinte	 még	 a	 csontokat	 is	 érezte,	 ahogy	 az	 ösztönei	 közé	 dobta	 a
gyeplőt,	és	eltökélte,	hogy	a	lehető	legtöbb	gyönyört	hozza	ki	az	alkalomból.
Brit	felnyögött,	és	az	arcába	tolta	mellét.
–	Ó,	igen,	bébi,	tégy	a	magadévá…
Wolfe	a	homlokát	ráncolta.	Tégy	a	magadévá?	Kicsit	begyakoroltnak	tűnik,

de	 a	 legtöbbször	 már	 feleennyitől	 beindult.	 Most	 miért	 nem?	 Keményen
küzdött,	 ujjai	 végigsiklottak	 a	 vonagló	 testen,	 majd	 erősebben	 szorította
magához.	Külön-külön	 valamennyi	 részlet	megtette	 a	magáét,	 de	 az	 összkép



valahogy	mégsem	izgatta	fel.
Csak	tompa	zsibbadtságot	érzett.
Magában	 szitkozódva	 szakadt	 el.	 A	 rubinvörös	 ajak	 résnyire	 szétvált.	 A

lány	tekintete	elsötétedett,	talpra	állt,	és	őt	is	magával	húzta.
–	 Menjünk	 a	 szobába.	 Azt	 akarom,	 hogy	 kefélj	 meg.	 Keményen.	 Azt

csinálsz	velem,	amit	akarsz.	A	tiéd	vagyok.
Az	 ilyen	 szavaktól	 mindig	 felpörgött.	 Fejest	 kellett	 volna	 ugrania	 a

pillanatba,	 kéjesen	 lubickolnia	 a	 gyönyörökben,	 de	már	 tudta,	 hogy	ma	 este
semmi	sem	segít.	Színlelhet	persze,	talán	még	az	orgazmusig	is	eljut,	de	ettől
csak	még	szánalmasabban	érezné	magát.	Évekkel	korábban	megfogadta,	hogy
soha	többé	nem	teszi	ki	magát	ennek.
Egy	pillanatra	megdermedt,	amikor	tudatosult	benne	a	döntés.	Nem.	Reggel

nem	fog	szégyenkezve	ébredni,	amiért	hazudott.	Épp	elégszer	megtörtént,	hogy
egy	 életre	 elege	 legyen	 belőle.	 Ingadozott,	 hogy	 váratlan	 gyomorfájást
színleljen-e,	 vagy	 szembenézzen	 a	 keserű	 kirohanással,	 de	 ezúttal	 is	 az
őszinteség	győzött.
–	 Nagyon	 sajnálom,	 Brit,	 de	 ez	most	 nem	megy.	 Fejben	 egyszerűen	 nem

vagyok	itt.
A	lány	nem	jött	zavarba,	csak	benyúlt	a	lába	közé,	és	megmarkolta	petyhüdt

farkát.
–	Nem	 is	 a	 te	 fejed	 kell	 nekem.	 –	Wolfe	 összerezzent	 a	 durvaságától.	 –

Inkább	az	érdekel,	mi	jár	a	kishaver	fejében.
Oké,	ez	már	tényleg	kínos.
Lassan,	mégis	határozottan	eltolta	a	kezét.
–	 Ez	 ma	 este	 nem	 fog	 menni.	 Figyelj,	 tényleg	 sajnálom,	 hogy

belerángattalak	ebbe.	–	Bassza	meg,	egy	kis	hazugság	nem	árthat.	–	Valahogy
nem	érzem	jól	magam…
A	lány	homloka	ráncba	szaladt.
–	Ki	kell	menned	a	fürdőbe?	Én	várhatok.
Jaj,	ne.	Megrázta	a	 fejét,	 és	előásta	a	 telefonját.	Ráírt	 a	Purity	 sofőrjére,

hogy	jöjjön	el	a	lányért,	és	vigye	haza.
–	 Nem,	 azt	 hiszem,	 nem	 úszom	 meg	 ennyivel.	 Szívesebben	 szenvednék

egyedül.	A	sofőröm	lent	vár,	majd	ő	hazavisz.



A	lány	 félrevetett	 fejjel	mérlegelte	a	 lehetőségeket.	Nyilván	 felismerte	az
elutasítás	és	a	hazugság	bántó	elegyét,	de	végül	–	szerencsére	–	csak	bólintott,
és	felkapta	a	táskáját.
–	Oké.	Nem	akarom,	hogy	az	első	közös	esténk	erről	 legyen	emlékezetes.

Még	találkozunk?
–	Hogyne,	persze.	–	Oké,	gyáván	és	szó	szerint	behúzott	farokkal	menekül,

de	most	tényleg	nem	tudna	végigcsinálni	egy	veszekedést.	Ráér	legközelebb,
amikor	 majd	 nem	 találkoznak.	 A	 lány	 nem	 csókolta	 meg	 búcsúzóul,	 csak
kacsintott,	majd	ringó	csípővel	távozott.
Wolfe	megkönnyebbülten	fújta	ki	a	levegőt.
Áldott	békesség	vette	körül.	Ahogy	betette	a	borospoharat	a	mosogatóba,

körbenézett	 a	 lakáson.	Miért	 érzi	 ilyen	 üresnek?	Máskor	 tetszik	 a	 letisztult
egyszerűsége.	 Alkalmas	 hely	 arra,	 hogy	 elengedje	 magát,	 egyedül	 legyen,
feltöltődjön	a	következő	napra.	Még	ha	soha	nem	tartotta	is	igazi	otthonnak.
Nem	úgy,	mint	Gen	lakását.
Az	összevissza	bútorok	és	az	élénk	színek,	még	a	csorba	járda	és	a	szoruló

ablak	 is	 meghittséget	 kölcsönöz	 a	 helynek.	 Vagy	 inkább	 Gen	 az,	 aki
szélvészként	 jár	 szobáról	 szobára,	 szétszórja	 a	 holmiját,	 és	 mindenütt	 ott
hagyja	az	illatát?	Aki	bömbölteti	a	tévét	és	a	zenét?	Akinek	rögeszméje,	hogy
ábécérendben	tárolja	a	könyveit?
Megdörzsölte	a	homlokát.	A	dolgok	kezdenek	túl	komplikálttá	válni.	Oké,

talán	 nem	 fektette	meg	 Britet,	 de	 Gennel	mindenképp	 el	 kell	 hitetnie,	 hogy
mégis.	 Kell	 valami,	 ami	 emlékezteti	 őket,	 hogy	 csak	 barátok.	 Ma	 este
mindenképp	itt	alszik,	és	holnap	egy	szóval	sem	említi	a	randit,	csak	hagyja,
hogy	Gen	magától	levonja	a	következtetést.	Így	még	hazudnia	se	kell.
Agyába	 tolult	 a	 kép,	 amelyen	 Gen	 ott	 állt	 előtte	 puha	 pamutban,	 vizes

bőrrel,	 bugyi	 nélkül.	 Felnyögött,	 amikor	 a	 farka	 azonnal	 vigyázzba	 vágta
magát.	Meg	kellett	könnyebbülnie,	amit	csak	egyféleképpen	tehetett	meg.
Behunyta	a	szemét,	kigombolta	a	nadrágját,	és	addig	markolta	sziklakemény

farkát,	míg	Gen	nevével	az	ajkán	el	nem	élvezett.

–	EZ	MOST	FÁJNI	FOG.
Gen	a	párnázott	padon	feküdt,	miközben	hátsója	az	égnek	meredt,	és	bugyija	a



fenekére	 feszült.	 Kínos	 helyzet,	 de	 nincs	 mit	 tenni.	 Ahogy	 látta	 barátnője
aggódó	arcát,	megpaskolta	a	kezét.
–	Megszoktam	a	tűt.	Nem	lesz	gond.
Kate	beharapta	az	ajkát,	és	elfordította	tekintetét	a	zümmögő	géptől,	amely

Gen	bőrétől	alig	néhány	centire	várakozott.
–	Nem	innál	előtte	valamit?
–	A	műhelyben	nincs	pia	–	rázta	fejét	a	tetoválóművész,	aki	bőrnadrágot	és

fekete	pólót	 viselt,	 befonta	hosszú	 sötét	 haját,	 és	 a	két	 karjára	 rátetoválta	 a
teljes	kálváriát.	Furcsamód	Verily	 egyetlen	 ilyen	 szalonja	 a	város	 legszélén
állt.	A	 tulaj	 távoli	 rokonságban	 volt	 Tetkós	Tonyval,	 aki	 egy	 kis	marlborói
műhelyben	dolgozott,	és	azzal	alapozta	meg	a	hírnevét,	hogy	ő	készítette	Cher
híres	 tetoválását.	 –	 A	 tetkó	 egy	 életre	 szól,	 úgyhogy	 csak	 józan	 ügyfeleket
szolgálok	ki.	Itt	nincs	reklamáció.
Gen	nevetve	látta	barátnője	elborzadt	arcát.
–	Rendben,	csak	aztán	maga	se	bámulja	a	barátnőm	csupasz	fenekét.
A	fickó	a	szemét	forgatta.
–	Hölgyem,	el	se	hinné,	milyen	helyekre	kérnek	tetkókat.	Nincs	olyan,	amit

én	ne	láttam	volna.
–	Ne	is	 figyeljen	rá	–	avatkozott	közbe	Gen,	majd	cinkos	hangon	suttogni

kezdett.	 –	 Ugye	 nem	 változol	 te	 is	 olyan	 fúriává,	 mint	 Arilyn	 Petty	 rendőr
társaságában?	Látnod	kellett	volna,	szinte	habzott	a	szája.
–	A	mi	Arilynünknek?	–	hüledezett	Kate.	–	Soha.
–	 Esküszöm!	 Olyanokat	 vágott	 a	 képébe,	 hogy	 nem	 végzi	 rendesen	 a

munkáját.	Szerintem	beindult	rá.	Csak	úgy	izzott	köztük	a	levegő.	Ja,	a	fickó
még	bagózik	is.
Kate	levegő	után	kapott.
–	 Akkor	 nem	 lesz	 belőle	 semmi.	 Inkább	 a	 jógatanára	 miatt	 aggódj.

Szerintem	újra	csalja.
–	 Lehet,	 elvégre	 kétszer	 már	 megtette.	 Az	 a	 szöveg,	 hogy	 az	 ember

természeténél	 fogva	 nem	 monogám,	 és	 hogy	 meg	 kell	 élnünk	 a	 belső
késztetéseinket…	Nagy	játékos.
–	Nem	kéne	beszélnünk	vele?
–	Nem.	Arilynnek	magától	kell	rájönnie.	Ahogy	én	tettem.



–	Biztos	igazad	van.
A	tetoválóművész	közelebb	hajolt.
–	Kezdhetnénk?	–	kérdezte	nyers	hangon.	–	Egy	darabig	el	fog	tartani.
–	Mehet.	–	Izgatottság	pezsgett	a	vérében.	Hát	ilyen	érzés	rossz	kislánynak

lenni.	Erre	még	Izzy	is	büszke	lenne.	Pangó	bűntudat	tört	rá	az	ikertestvérére
gondolva,	 és	 felötlött	 benne,	 hogy	 tehetne	 még	 egy	 próbát.	 Most,	 hogy
szakított	Daviddel,	talán	végre	hajlandó	lesz	szóba	állni	vele.
Kate	 felsikoltott,	 amint	 a	 tű	 belemart.	 A	 szúrástól	 lüktető,	 de	 korántsem

elviselhetetlen	fájdalmat	érzett.
–	A	frászt	hozod	rám,	Kate.	Lazíts	már.
–	Oké,	de	miért	csinálod	ezt?	Lehet	egy	sebésznek	egyáltalán	tetoválása?
Wolfe	 képe	 villant	 elé.	 Ahogy	 kilépett	 az	 ajtón,	 dögösen	 és

ellenállhatatlanul,	 készen	 rá,	 hogy	 ágyba	 vigyen	 egy	magabiztos,	 sugárzóan
érzéki	fiatal	lányt,	aki	kezelésbe	veszi,	végigcsókolgatja,	a	testébe	fogadja…
A	ribanc.
A	 legszívesebben	 ráüvöltött	 volna,	 de	 csak	 felemelt	 hüvelykujjal

biztosította,	 hogy	 a	 legjobb	 cimbik,	 és	 francot	 se	 érdekli,	 kibe	 dugdossa	 a
farkát.	Azelőtt	így	is	volt.	Csak	gúnyosan	kinevette,	és	hímringyónak	nevezte,
azzal	kész.	Mostanra	minden	megváltozott.	A	féltékenység	belemélyesztette	a
karmait,	és	ő	nem	tudta,	hogy	rázhatná	le	magáról.
Inkább	Kate	kérdésére	koncentrált.
–	Összekeversz	egy	bakával.	S	hogy	miért?	Mondjuk,	hogy	felrázzam	kicsit

a	dolgokat.	Csináljak	valami	őrültséget.	Kilépjek	a	komfortzónámból.	Érted,
hogy	értem?
–	Ja,	tutira.	Inkább	szívtunk	volna	be	a	mamámnál.
Gen	 elvigyorodott.	Kate	 örök	 hippi,	 kannabiszhívő	 anyjánál	 alkalmasabb

szexterapeutát	elképzelni	se	tudott.
–	Tényleg,	hogy	van	a	mamád?
Kate	 elrágcsált	 egy	 csokis	 drazsét.	 A	 cukor	 ellensúlyozta	 a	 tűktől	 való

félelmét.
–	 Jól.	 Teljesen	 rá	 van	 izgulva	 az	 új	 ügyfelére,	 akinek	 erekciós	 zavarai

vannak.	Mindenáron	meg	akarja	gyógyítani.
–	Olyan	jó	fej.



–	Slade	is	imádja.	Az	esküvőtől	kicsit	ódzkodik,	de	legalább	ránk	hagyja	a
szervezést.
–	El	se	hiszem,	hogy	nemsokára	férjnél	leszel.	Ez	olyan	izgi!
Kate	elmosolyodott.
–	 Szerintem	 is.	 Ha	Nate-en	múlik,	 Kennedy	 lesz	 a	 következő.	 Ha	már	 a

férfiaknál	és	az	együttélésnél	tartunk,	hogy	boldogultok	Wolfe-fal?
Az	 emlék	 olyan	 erővel	 találta	 képen,	 akár	 egy	 balhorog.	 Wolfe,	 ahogy

meztelenül	 áll	 a	 nappalijában.	 Nedves	 bőrrel.	 Mohón	 csillogó	 szemmel.
Nyelt	egy	nagyot.
–	Ö…	elvagyunk.
Kate	élesen	felé	kapta	a	fejét.	Tekintetéből	sütött	a	gyanakvás.
–	Nem	igaz,	hogy	csak	elvagytok.	Ez	valami	más.
Gen	próbált	közönyös	maradni.
–	 Csak	 tesszük,	 amit	 a	 lakótársak	 szoktak.	 Közösen	 kajálunk,	 tévézünk,

ilyesmi.
–	Az	ágyon	is	megosztoztok?
Gen	összerezzent.	A	tetoválóművész	szitkozódva	csapott	a	fenekére.
–	Ne	ficeregjen!
–	Hé,	nem	a	macájához	beszél!	–	förmedt	rá	Kate.
A	fickó	felemelte	a	tűt.
–	 Egy	 szót	 se,	 kislány,	 különben	 a	 barátnőjének	 egészen	 modern	 tetkója

lesz.
Gen	esengő	pillantást	vetett	rá.
–	Kate!	Kérlek,	hagyd,	hogy	végezze	a	munkáját.
–	Oké,	oké.	Szóval,	lefeküdtél	Wolfe-fal?
–	Nem,	 tényleg	 csak	 barátok	 vagyunk.	Már	 kismilliószor	 elmondtam.	Ma

este	 is	 elment,	 hogy	 levarrjon	 valami	 modellcsajt,	 aki	 nyilván	 semmit	 se
jelent	a	számára.
–	Hm,	ez	érdekes.	Csak	nem	féltékenységet	hallok	a	hangodban?
Gen	 bosszús	 pillantást	 vetett	 rá,	 de	 letolt	 bugyiban	 teljesen

kiszolgáltatottnak	érezte	magát.
–	Frászkarikát.	Én	csak	örülnék,	ha	leszámolna	ezekkel	a	futó	kalandokkal,

és	 végre	 lenne	 egy	 komoly	 kapcsolata.	 A	 Társszerzőkhöz	 se	 tudtam



elcsábítani.	Kitart	amellett,	hogy	képtelen	elkötelezni	magát.
–	Talán	így	is	van.
–	Baromság.	 Egyszerűen	 csak	 fél	 kiadni	magát.	 Rohadtul	 idegesítő.	Még

nekem	se	mesél	a	múltjáról,	pedig	évek	óta	ismerjük	egymást.
–	Ez	az	ő	keresztje,	Gen,	nem	a	 tiéd.	Majd	 továbblép,	ha	 eljön	az	 ideje,

hiába	 is	 akarod	 siettetni.	 Miért	 nem	 foglalkozol	 inkább	 a	 te	 randiddal?
Készen	állsz	rá?
Készen	 áll	 rá?	 Amióta	 Wolfe	 feldúlta	 a	 lelki	 békéjét	 és	 egykor	 oly

kiszámítható	libidóját,	már	azt	se	tudja,	mit	vár	ettől	a	randitól.	Az	újrakezdés
esélyét?	 A	 megerősítést,	 hogy	 még	 nem	 kell	 lemondania	 a	 szerelemről?
Emlékeztetőt	 arra,	 hogy	 a	 szex	 nem	 szükségszerűen	 ütközési	 pont?	 Nem
feltétlenül	csatatér,	ahogy	Pat	Benatar	énekelte	még	a	nyolcvanas	években?
–	Ja,	nagyon	izgatott	vagyok.	A	számítógép	szerint	a	pasi	tökéletes,	igaz?
Kate	bólintott.
–	 Jól	 kiegészítitek	 egymást.	 Elvált,	 de	 minden	 szempontból	 kész	 újra

randizni	 és	 szeretni.	 Gyógyszerész,	 úgyhogy	 értékelni	 fogja	 a	 szakmai
hátteredet.	Szeret	kikapcsolódni,	és	egyáltalán	nem	unalmas	fráter.
–	Kate?
–	Igen?
–	Ha	minden	a	terv	szerint	alakul,	le	szeretnék	feküdni	vele.
A	 tetoválóművész	 halk	 kuncogása	 belefúlt	 barátnőjének	 döbbent

nyögésébe.
–	Nem!	Ezt	 tiltják	a	Társszerzők	szabályai.	Sőt	a	 józan	ész	szabályai.	Az

első	randin	nincs	szex.	Nem	kufircolni	akarsz,	hanem	az	alapoktól	felépíteni
egy	egészséges,	kielégítő	kapcsolatot.
–	Kirúgtok,	ha	szexelek?	–	érdeklődött	kíváncsian.
Kate	a	kezébe	temette	az	arcát.
–	Ne	csináld	már.	Charles	különben	sem	az	a	fajta.	Ha	csak	szexre	vágysz,

előbb	is	szólhattál	volna!
Gen	elfojtotta	a	kuncogását.
–	 Miért?	 Külön	 adatbázisban	 vannak,	 akik	 csak	 egyéjszakás	 kalandot

akarnak?
Újabb	fojtott	nevetés	hallatszott	a	hátsója	mögül.	Kate	bosszúsan	nézett	fel.



–	Nem,	de	akkor	mást	választok.	Charles	hosszú	távú	kapcsolatra	való,	nem
észvesztő	szexre.
Megereszkedett	a	válla.	Na	persze.	Miért	van	így	meglepve?	Egyik	barátja

se	hiszi,	hogy	futó	örömökre	vágyna	–	legkevésbé	Wolfe.	Pedig	mi	rossz	van
abban,	ha	néhanapján	kiadja	magából	a	feszültséget?	Mi	baj	a	 túlfűtött,	buja
hancúrozással?	 Ha	 egyetlen	 éjszaka	 nem	 porcelánokról	 és	 fehérre	 mázolt
léckerítésekről	álmodozik?
–	Jaj,	bocs.	Valami	rosszat	mondtam?
Gen	kerülte	a	tekintetét.
–	Nem	légy	ostoba.	Talán	igazad	van.	Én	csak	arra	gondoltam,	hogy	miután

most	szakítottam,	nem	lenne	bölcs	dolog	fejest	ugrani	egy	másik	kapcsolatba.
Ideje	kicsit	lazulni,	szórakozni.	Olyan	szörnyű	ez?
Kate	megszorította	a	kezét.
–	 Egyáltalán	 nem	 szörnyű.	 Ne	 haragudj.	 Többet	 nem	 teszek	 fel	 hülye

kérdéseket.	 –	 Elgondolkodva	 kocogtatta	 meg	 az	 ajkát.	 –	 Talán	 Charles	 is
okozhat	meglepetést.	Ha	látja	benned	ezt	a	tüzet,	talán	őt	is	elkapja	a	hév,	és
lefekszik	veled.
Nem	 tehetett	 róla,	 ezen	 nevetni	 kellett.	 Kate	 úgy	 tálalta	 a	 dolgot,	mintha

rájött	 volna	 az	 öt	 perc,	 de	 hát	 kit	 akart	 átverni?	 Sosem	 volt	 egyéjszakás
kalandja,	 s	 ez	 soha	 nem	 is	 érdekelte.	 A	 kötődést,	 a	 megismerést,	 az
érzelmeket	kereste.	Persze	Wolfe-nak	ezt	nem	kellett	tudnia.
A	gondolatot	terv	követte.	Elmegy	egy	hagyományos	randira	Charlesszal,	a

végkifejletről	viszont	mélyen	hallgat.	Hadd	higgye	csak	Wolfe,	hogy	lefeküdt
vele	 –	 ez	 talán	 feloldja	 a	 feszültséget,	 amit	 mostanában	 tapasztalnak.	 Ha
megérzi	azt	a	bizonyos	szikrát	Charles	társaságában,	talán	még	hagyja	is,	hogy
az	ösztönei	vezessék.	Egy	hang	felmordult	mögötte.
–	Ha	azt	akarja,	hogy	a	pasi	magára	startoljon,	mutassa	meg	neki	ezt	a	kis

szépséget	–	javasolta	a	tetoválóművész.	–	Biztos	nem	fátyolvirágot	akar?	Az
ilyen	fiatal	hölgyek	szokták	szeretni…
Nem,	 nem.	 Vállalta	 a	 rózsát,	 ha	 az	 ő	 kis	 titka	 is	 marad.	 Egy	 cseppnyi

sötétség	a	fényben,	kín	a	gyönyörben.	Talán	nem	akar	abban	a	világban	élni,
de	 attól	még	 létezik,	 így	 ki	 sem	zárhatja	magából.	Egy	piciny	 darabja	most
már	örökre	hozzá	fog	tartozni.



–	Nem	–	mondta	ki	hangosan.	–	Töviseket	akarok	vércseppekkel.
–	Akkor	az	lesz.
Kate	összerezzent,	és	elfordította	a	fejét,	Gen	azonban	minden	tűszúrással

közelebb	került	az	elégedettséghez.	Talán	ideje	elfogadnia,	hogy	neki	sem	kell
mindig	 a	 fényben	 járni.	Helyesen	 cselekedni.	Okos	 döntéseket	 hozni.	 Talán
több	van	benne,	mint	 valaha	 is	 lehetségesnek	 tartotta,	 és	 ez	 az	 első	 lépés	 a
kiteljesedés	felé.
Elmosolyodott,	és	átadta	magát	a	megtapasztalásnak.

–	HOGY	MENT	A	RANDID?
Iszonyú	nehézségek	árán	színlelt	közönyt,	de	inkább	meghalt	volna,	mint	hogy
jelét	 adja	 valódi	 érzelmeinek.	 A	 féltékenységnek.	 A	 haragnak.	 A
zavarodottságnak.	A	féltékenységnek.
Előző	éjjel	Wolfe	persze	nem	jött	haza.	Előre	megmondta,	mégis	hajnalig

várta,	mikor	nyílik	végre	az	ajtó.	A	férfi	csak	nyolc	körül	szambázott	be,	mint
aki	 egész	 éjjel	 dorbézolt.	 Épp	 csak	 nem	 ugyanabban	 a	 ruhában.	 Nemrég
zuhanyozott,	 és	 fakított	 farmert	 viselt	 ujjatlan	 fekete	 pólóval,	 ami	 kiemelte
izmos	 karját	 és	 a	 bőrén	 kígyózó	bűnös	 tetkót.	Nem	 tűnt	 feszültnek,	mint	 aki
mindent	kiadott	magából	az	agyatlan	szexszel.	Vagyis	randival.	Tök	mindegy.
Tényleg	nem	kellene	magában	beszélnie.
–	Jól.	Van	még	szalonna?
Füstölgött,	de	kipréselt	magából	egy	sugárzó	mosolyt.
–	Hogyne.	Szóval	jól	érezted	magad?
–	Ja.	Sütsz	még	egy	kis	tojást?
Felé	villant	a	tekintete.
–	Milyen	éhesek	vagyunk	ma	reggel…
A	 férfi	 felnézett	 a	 megjegyzés	 hallatán.	 Ahogy	 az	 arcát	 fürkészte,	 Gen

sietve	 elfordult,	 foglalatoskodni	 kezdett	 a	 serpenyővel,	 s	 közben	 átkozta
ügyetlenségét,	 amiért	 képtelen	 megjátszani	 magát.	 A	 rájuk	 telepedő	 csend
mindennél	ékesebben	beszélt.	Wolfe	végül	megköszörülte	a	torkát.
–	És	hogy	telt	a	te	estéd?	–	érdeklődött.
Bizsergett	 a	 bőre	 a	 lázadás	 izgalmától.	 Ha	 Wolfe	 azt	 hitte,	 hogy	 itt

punnyadt,	távirányítóval	a	kezében,	óriásit	tévedett.
–	 Nagyon	 is	 jól.	 –	 A	 szalonna	 sercegni	 kezdett,	 miközben	 zsírcseppeket



köpdösött	mindenfelé.	Sikerült	átfordítania	a	tojásokat.	–	Rohadt	jól,	ha	már
itt	tartunk.
Érzékelte,	hogy	a	férfi	összevonta	a	szemöldökét,	de	azért	se	fordult	felé.
–	Á.	Az	jó.	Még	csak	ma	este	lesz	a	randid,	ugye?
–	Bizony.
–	Akkor?	Elmentél	a	Bögrébe	a	lányokkal?
Átcsúsztatta	a	 tányérra	a	szalonnát	és	a	 tojást,	majd	 fogta	a	kávéját,	hogy

belekortyoljon.
–	Nem.	Gyantáztattam,	és	csináltattam	egy	tetkót.
A	 férfi	 arckifejezése	megért	egy	 fotót.	A	kék	szem	hatalmasra	kerekedett,

míg	az	ajka	láthatóan	megrebbent.	Ahogy	tetőtől	talpig	végigmérte,	a	tekintete
csak	a	pillanat	törtrészére	torpant	meg	középtájon,	majd	sietve	továbbhaladt.
Veríték	gyöngyözött	a	homlokán.
Gen	vigyorogva	folytatta	az	evést.
–	Mi	a	franc	ütött	beléd?	Milyen	tetkó?	Hol?	Miért?
Megvonta	a	vállát.
–	Megjött	hozzá	a	kedvem.	Szerintem	a	gyanta	jobban	fáj.
Átható	fény	villant	a	férfi	tekintetében,	amire	teste	a	várható	módon	reagált.

A	 mellbimbói	 peckesen	 meredeztek,	 a	 combja	 közt	 szétáradt	 a	 nedvesség.
Mennyire	utálta	ezt,	amikor	Wolfe	barátból	olyan	pasivá	lényegült	át,	akinek
egyetlen	 pillantásától	 felizgult.	Nem	 kéne	megpróbálkoznia	 valami	 könnyed
incselkedéssel,	 ami	 azelőtt	 jellemezte	 a	 barátságukat?	Elvégre	Wolfe	 fűvel-
fával	 lefekszik	 –	 miért	 kellene	 azok	 számát	 gyarapítania,	 akik
reményvesztetten	 epekednek	 utána?	 Ha	 már	 titokban	 utána	 csorog	 a	 nyála,
legalább	tegyen	úgy,	mintha	nem	érdekelné.
–	Miért	kellett?	–	kérdezte	a	férfi	nyers	hangon.
–	A	gyanta?
A	férfi	ujjai	gyilkos	erővel	szorították	a	villát.
–	Nem.	A	tetoválás.
–	Mondtam	már.	Jó	ötletnek	tűnt.	Kate	is	eljött	velem.	Totál	kibukott	a	tűtől

és	a	csupaszságomtól.
A	villa	csörömpölve	a	padlóra	hullott.	Wolfe	zihálva	vette	a	levegőt.
–	Ki	látott	még	csupaszon?	Hol	csináltattad?



Gen	felvonta	a	szemöldökét.
–	Nyugi,	haver,	neked	meg	egy	 súlyzó	van	a	 farkadban.	Az	 fájhatott	 csak

igazán.	Te	miért	csináltad?
Á,	 ahogy	 azon	 az	 imádni	 való,	 férfias	 módján	 elpirult.	 Hogy	 leplezze	 a

zavarát,	Wolfe	 lehajolt,	 felvette	 a	 villát,	 és	 a	 pultra	 hajította.	Amíg	 várta	 a
válaszát,	Gen	hozott	neki	egy	másikat.
–	 Akkoriban	 ilyen	 elcseszett	 voltam.	 Ki	 akartam	 tolni	 a	 határokat.	 Nem

izgatott	 a	 fájdalom,	 sőt	 egy	 csomó	dolog	miatt	 egyenesen	 azt	 akartam,	hogy
fájjon.
Gen	előrehajolt,	és	lehalkította	a	hangját.
–	Milyen	dolgok	miatt?
–	Nem	számít.	Tényleg	nem	erről	akarok	beszélgetni,	Gen.	Szóval,	hol	van

a	tetkód?
A	 lány	 csalódottan	 folytatta	 az	 evést.	 Na	 persze.	 A	 sötét	 múltat	 sosem

osztjuk	 meg.	 Az	 üresség	 szétáradt	 benne,	 nyomában	 a	 késztetéssel,	 hogy
mindent	megtudjon	róla.	Azelőtt	ez	sem	számított,	bár	mindig	hálásan	fogadta,
ha	nagylelkűen	elárult	egy-egy	részletet.	De	most?
Az	tuti,	hogy	nem	hálás.
Megpaskolta	a	helyet.
–	Tudod.	Ribancrendszám.
A	 férfi	 élesen	 beszívta	 a	 levegőt,	 de	 Gen	 nem	 törődött	 vele.	 Csak

összeszedte	a	tányérokat,	hogy	betegye	a	mosogatógépbe.
–	Láthatom?	–	kérdezte	reménykedve	Wolfe.
–	Be	van	kötve.	Talán	majd	máskor.	–	Most	aztán	végképp	nem	fedheti	fel,

amikor	ilyen	kiszolgáltatottnak	érzi	magát.	Ha	csak	egy	ujjal	is	hozzáér,	nem
áll	jót	magáért.	Akkor	már	inkább	azt	lássa,	mennyire	várja	az	estét.
–	Az	megvan,	hogy	ma	este	otthon	kell	aludnod,	ugye?
A	férfi	arca	elsötétült.
–	 Nem	 tartom	 jó	 ötletnek.	 Szerintem	 David	 figyel.	 Nem	 akarom,	 hogy

egymás	után	két	éjszaka	egyedül	legyél.
–	Nem	is	leszek.	Ha	minden	a	terv	szerint	alakult,	Charles	itt	alszik.	Kínos

lenne,	ha	itt	találna.
–	De	hát	nem	is	ismered	a	fickót!	S	ha	nem	is	vonzódsz	hozzá?	Miért	nem



vacsorázol	 meg,	 azután	 jössz	 szépen	 haza?	 Kidumálhatnánk	 a	 tévé	 előtt,
sörrel	a	kezünkben.
Felizzott	benne	a	harag.	Vigyáznia	kellett,	hogy	ne	csapja	oda	a	tányérokat.
–	S	ha	ma	este	nem	csak	egy	baráti	szóra	vágyom,	Wolfe?	Ha	be	akarom

bizonyítani	magamnak,	hogy	van	még	olyan	férfi,	aki	kíván?
–	Ne	mondj	 ilyet,	bébi.	Amelyik	 férfi	nem	 indul	be	 rád,	 az	agyhalott.	Én

csak	nem	akarom,	hogy	siettesd	a	dolgot,	és	újabb	csalódás	érjen,	ha	nem	ő	az
igazi.	 Időre	 van	 szükséged.	 Csak	 azért	 mondom,	 mert	 a	 legjobb	 barátod
vagyok.
–	Az	tuti.	–	A	férfi	összerezzent.	Gen	a	konyhai	pultot	törölgette.	–	S	mint	a

legjobb	 barátom,	ma	 este	 szépen	 hagysz	 kibontakozni.	 Inkább	 hozom	 ide	 a
pasit,	 mint	 hogy	 én	 menjek	 hozzá.	 Ez	 a	 randi	 sokat	 jelent	 nekem.	 Jó
előérzetem	 van,	 és	 tényleg	 rám	 fér	 a	 szex.	 A	 kötődés.	 Tudnom	 kell,	 hogy
ennél	több	is	lehet	az	életemben.	Olyan	nagy	gond	ez?
A	 férfi	 beletúrt	 amúgy	 is	 felborzolt	 hajába.	 A	 csalódottság	 hullámokban

sugárzott	belőle.
–	Kate	is	tud	a	kis	tervedről?
–	Igen.
Wolfe	a	homlokát	ráncolta.
–	És	helyesli?
Nagy	 levegőt	 vett,	 miközben	 próbálta	 megőrizni	 a	 türelmét.	 Hogy	 van

pofája	ezt	firtatni	azok	után,	hogy	az	éjszakát	egy	random	csajjal	töltötte?	Rá
talán	más	szabályok	vonatkoznak?
–	 Egyenesen	 biztat.	 –	 Könnyedén	 jött	 a	 hazugság.	 Ez	 lenne	 az	 első

hazugsága,	amit	mond	neki?	Vagy	az	is	számít,	amikor	következetesen	tagadta,
mennyire	boldogtalan	David	mellett?
–	Előtte	én	is	találkozhatom	vele?
Gen	levegő	után	kapott.
–	 Nem!	 Te	 talán	 bemutattad	 nekem	 az	 úgynevezett	 randidat,	 mielőtt

megdugtad?	Figyelj,	szerintem	ejtsük	a	témát.	Ma	estére	ki	vagy	tiltva	innét,
de	azt	megígérhetem,	hogy	annyi	részletet	én	is	megosztok	veled,	amennyit	te
velem.
E	dacos	szavakkal	készült	 lelépni	a	színről,	de	a	férfi	elkapta	a	karját,	és



maga	 felé	 pördítette.	Wolfe	 sosem	 jött	 ki	 a	 béketűrésből.	 Jól	 tudta,	milyen
számítóan	 könyörtelen	 az	 üzletben	 –	 s	 ugyanúgy	 a	 szexben	 –,	 bár	 mellette
mindig	könnyednek	és	lazának	tűnt.
Lenyűgözve	 látta	 ködös	 tekintetét	 és	 megfeszülő	 állát,	 ahogy	 a	 fogát

csikorgatta.	 A	 pórusaiból	 nyers	 szexuális	 energia	 áradt.	 Névtelen	 érzelmek
kavarogtak	a	szemében.	Mit	akarhatott	tőle?	Miért	érezte	annyira	másnak	ezt
az	 indulatot?	 Mintha	 a	 vágy	 végtelen	 önzéssel	 és	 kielégületlenséggel
párosulna?
–	Tényleg	tudni	akarod,	mi	történt	az	éjjel?	–	Wolfe	ujjai	szinte	beleégtek	a

bőrébe.	 Gen	 a	 legszívesebben	 felsikoltott	 volna	 a	 kéjes	 elégtételtől,	 hogy
rajta	hagyja	a	kéznyomát.
–	Nem,	kösz	–	csattant	fel	inkább.	–	Francot	se	érdekel,	hányszor	juttattad

el	a	csúcsra.	Tudom,	mekkora	bajnok	vagy	ebben.
–	 Ne	 feszítsd	 tovább	 a	 húrt.	 Ne	 akard,	 hogy	 elszakadjon.	 –	 A	 lélegzete

forrón	csapott	a	 lány	arcába.	Kávé	és	borsmenta.	Megfeszítette	magát,	hogy
ne	hajoljon	közelebb	a	 forrásához.	Tényleg	hátra	akart	 lépni,	hogy	annyiban
hagyja	a	dolgot.	A	Jégvarázs	betétdala	jutott	az	eszébe.	Let	it	Go.	Engedd	el.
–	Talán	mégis	akarom.	–	Hátrahajtott	fejjel	hívta	ki	maga	ellen.	–	Talán	te

lepődnél	meg	a	legjobban.
A	férfi	torkából	szaggatottan	tört	fel	a	levegő.
–	Mit	művelsz,	Gen?	Tudod	egyáltalán?
A	 titkos	 félmondatok	 seregnyi	 jelentést	 nyertek.	 Már	 egész	 testében

reszketett,	úgy	próbált	ellenállni	a	belőlük	fakadó	érzelmeknek.
–	 Tényleg	 el	 akarod	 mesélni	 nekem	 a	 randidat?	 –	 incselkedett	 vele.	 –

Lefogadom,	 hogy	 valami	 anorexiás	 szupermodell	 volt.	 Azokat	 szereted.
Lefogadom,	hogy	még	a	tetovált	kígyód	is	elszégyellte	magát,	úgy	vonaglott.
Egész	éjszakára	maradt,	vagy	pontban	hajnali	háromkor	kirúgtad?	Általában
akkor	kezd	kurvára	kínos	lenni.
A	férfi	elmormolt	egy	vad	szitkot.	Gen	veszélyt	szimatolt,	de	még	 tovább

merészkedett,	hátha	Wolfe	elveszíti	a	türelmét,	és	végre	eljutnak	a	lényeghez.
–	 Előre	 elmondtad	 neki,	 hogy	 ez	 csak	 buli,	 laza	 kikapcsolódás,	 mert

igazából	nem	vágysz	kapcsolatra?	Miután	 teli	 torokból	a	nevedet	sikoltozta,
legalább	 jobban	 érezted	 magad	 a	 tudattól,	 hogy	 nem	 hazudtál	 neki?	 Hogy



tiszta	 lelkiismerettel	 rúghatod	ki	az	ágyadból?	Tényleg,	hány	orgazmus	kell,
hogy	ne	furdaljon	a	lelkiismeret?
A	férfi	másik	karja	is	kilőtt,	hogy	a	mellkasára	szorítsa,	ahol	érzi	a	bőréből

sugárzó	indulatot.
–	Még	egy	szó	–	sziszegte	–,	és	megmutatom,	mit	csináltam	vele.
Az	izgalomtól	görcsbe	rándult	a	lány	gyomra.
–	Tőlem	kettőt	is	kapsz.
–	Csak	rajta,	ha	van	merszed.
–	Baszd.	Meg.
A	férfi	szája	lecsapott	rá,	hogy	magának	követelje.
Gen	lábujjhegyre	állt,	és	a	férfi	vállába	vájta	körmeit,	miközben	a	nyelvük

félúton	 találkozott.	 Mohón	 magukba	 itták	 egymást,	 vonagló	 testük
kétségbeesett	 igyekezettel	áhította	a	kapcsolódást	és	érintést	–	bőrt,	ajkakat,
fogakat.
A	 férfi	 a	mámortól	 fuldokolva	markolta	meg,	emelte	magasba	és	préselte

magához,	 miközben	 a	 nyelve	 egy	 pillanatra	 sem	 szűnt	 meg	 ki-bejárni	 a
szájában.	 Lángra	 lobbant	 a	 kezei	 közt,	 reszketett	 a	 tehetetlen	 vágytól,	 hogy
teljesen	magába	fogadja.	Fojtott	hangon	nyögdécselt,	ahogy	a	férfi	lecsókolta
az	ajkáról	a	hangokat,	s	mind	mélyebben	itta	magát,	amíg…
Megszólalt	a	csengő.
Rémülten	 rebbentek	 szét,	 mintha	 egy	 fehér	 házi	 szexbotrány	 szereplői

volnának.	A	csengőt	türelmetlen	kopogás	követte.
–	Gen?	Arilyn	vagyok.	Kate	késik,	majd	a	kutyafuttatónál	találkozunk.	Kész

vagy?
A	 tekintetük	 találkozott,	 és	 egymásba	 akadt.	 Gen	 ajka	 úgy	 lüktetett,	 hogy

mást	sem	akart,	mint	 rászorítani	az	ujjait,	és	megbizonyosodni	arról,	hogy	a
csók	 tényleg	 megtörtént.	 A	 padló	 mintha	 hullámzott	 volna	 a	 lába	 alatt.
Szappan	 és	 citrom	 tiszta	 illata	 tolult	 az	 orrába.	 Teste	 remegett	 a	 mohó
szükségtől,	 hogy	véget	vessen	ennek	a	 tortúrának,	de	 erőt	vett	magán,	 amint
szembesült	Wolfe	arckifejezésével.
Tartózkodást	 látott.	 Minden	 korábbi	 rajongása	 szétfoszlott,	 hogy	 ne

maradjon	 utána	 más,	 csak	 a…	 távolság.	 Az	 udvarias	 távolság.	 A	 baráti
távolság.



Görcsbe	rándult	a	gyomra,	de	 leküzdötte	a	 rosszullétet,	és	elfordult,	hogy
kinyissa	az	ajtót.
Barátnője	 két	 pórázzal	 a	 kezében,	 izgatottan	 és	 boldogan	 ugrándozó

kiskutyák	társaságában	libbent	be.
–	 Szia,	 Wolfe.	 Remélem,	 nem	 zavartam	 meg	 a	 reggelit.	 –	 Nyilván

megérezte	a	levegőben	a	feszültség	szikráit,	mert	elhalt	a	hangja,	és	a	tekintete
ide-oda	járt.	–	Vagy	bármit.
Kipréselt	magából	egy	mosolyt.
–	Nem,	épp	most	végeztünk,	igaz?
Wolfe	sötét	pillantást	vetett	rá.	Lélegzet-visszafojtva	várta	a	válaszát,	de	a

férfi	csak	lassan	bólintott.
–	Igen.	Végeztünk.
Gen	 letérdelt,	 hogy	 belefúrja	 arcát	 a	 puha	 bundák	 közé.	 Még	 csak	 az

hiányzott,	hogy	a	férfi	meglássa,	milyen	fájdalmat	okozott.
–	Mehetünk	is	a	parkba.	–	A	fekete-fehér	kiskutyák	önfeledten	ugrándoztak,

összenyálazták,	az	ujjait	harapdálták	éles	babafogaikkal.	Talán	neki	is	lehetne
kutyája.	Mindig	jobb	kedvre	derítik.	–	Bemész	dolgozni,	Wolfe?
–	Ma	nem.
A	kurta	válaszra	Arilyn	is	felkapta	a	fejét.	Gen	felállt,	kapta	a	táskáját,	és

az	ajtó	felé	indult.
–	Majd	jövök.
Érezte,	 hogy	 a	 férfi	 tekintete	 lyukat	 éget	 a	 hátába,	 de	 akkor	 is	 ki	 kellett

jutnia	innét.	Csak	megragadta	az	egyik	pórázt,	és	ügyet	se	vetett	Arilyn	felvont
szemöldökére.	 Pokolba	 az	 egésszel.	 Jól	 érzi	 magát	 a	 barátnőivel	 és	 a
kutyáikkal,	 teletömi	 magát	 fagyival,	 azután	 korán	 hazajön,	 és	 felkészül	 a
randijára.	Jobb	is,	ha	holnapig	nem	találkoznak.	Holnapra	helyreáll	a	rend.
Talán.
Remélhetőleg.
–	Akkor	nem	mondod	el,	mi	volt	ez?	–	firtatta	Arilyn.
–	Nem.
Barátnője	halkan	elnevette	magát.
–	Biztos?	Tudod,	hogy	nekem	mindent	elmondhatsz.
–	Tudom.	Te	is	elmondhatsz	nekem	mindent,	kezdve	mindjárt	a	jógiddal.



Sokatmondó	pillantást	váltottak,	majd	nevetésben	törtek	ki.



tizenkilenc

KEZDETT	MEGHÁBORODNI.
A	kis	konyhában	járkált,	és	várta,	hogy	Gen	előjöjjön	a	hálóból.	Délután	már
ráírt,	 hogy	 bocsánatot	 kérjen,	 amiért	 akkora	 seggfej	 volt.	 A	 lány	 egy	 gyors
szmájlival	 feloldozta,	 de	 akkor	 is	 érezte,	 hogy	 valami	 nagyobb	 és
összetettebb	dolog	zajlik	a	háttérben.
Megcsókolta.
Újra.
Nyögés	tört	fel	a	torkán,	miközben	benyúlt	a	hűtőbe	egy	sörért.	Ajkának	íze

örökre	 kísérteni	 fogja.	Olyan	 édes…	 édesebb,	mint	 a	 floridai	 narancs	 és	 a
lépes	 méz	 együtt.	 Úgy	 olvadozott	 a	 karjában,	 mintha	 nem	 lenne	 más
választása,	 mintha	 elsöpörné	 egy	 hurrikán	 vagy	 tornádó,	 mintha	 megadná
magát	egy	isteni	erőnek.	A	selymes	bőrével	és	csapzott	hajával…
Nem	egészen	két	másodperc	választotta	el	attól,	hogy	a	falnak	döntse.	Vagy

a	 padlónak.	Vagy	 a	 konyhapultnak.	Ha	Arilyn	 nem	bukkan	 fel,	 csak	 a	 jó	 ég
tudja,	 mi	 történik.	 A	 lehetőségek	 addig	 kísértették,	 amíg	 már	 tényleg	 úgy
érezte,	hogy	elmegy	a	maradék	esze	is.
Nem	 lenne	 szabad	 itt	 lennie.	 A	 délelőtt	 java	 részét	 az	 edzőteremben

töltötte,	de	Gen	bejelentése	felőrölte	minden	önuralmát.	Agyában	azóta	is	ott
kerengett	ez	a	két	bizsergetően	izgalmas	szó.
Tetoválás.
Gyantázás.
Nem	 mintha	 látná	 bármelyik	 eredményét	 is.	 A	 lány	 randija	 talán

szerencsésebb	 lesz…	 Bassza	 meg,	 tényleg	 ideje	 lenne	 hazahúznia,	 de
szélsebesen.	Holnapra	minden	más	lesz.	Visszatérnek	a	régi	mederbe.
Kinyitotta	 a	 sört,	 és	 belekortyolt.	 A	 fagyos	 folyadék	 jóleső	 érzéssel

csorgott	 le	 a	 torkán,	 de	 a	 lélek	 szomjúságát	 semmi	 sem	 olthatta.	 Oké,	 jó
eséllyel	 semmi	 komoly	 nem	 történik	 ma	 este.	 Gen	 talán	 az	 ellenkezőjére
számít,	és	a	teste	is	kiéhezett	a	szexre,	de	a	feje	és	a	szíve	akkor	is	az	útjába
áll.	Nem	való	neki	az	egyéjszakás	kaland.	Egyszerűen	nem	vallana	rá.
Mégis,	 tartozik	 neki	 egy	 személyes	 bocsánatkéréssel.	 Elsimítja	 a



nézeteltérést,	mielőtt	lelép.
A	hálószoba	ajtaja	kivágódott.
Élesen	 magába	 szívta	 a	 levegőt.	 A	 lány	 mesésen	 festett.	 A	 haja	 elegáns

csigákban	omlott	alá,	amelyeket	a	legszívesebben	az	ujja	köré	csavart	volna.
Feketével	 kihúzta	 a	 szemét,	 ettől	 a	 tengerkék	 szeme	 még	 mélyebbnek	 és
áttetszőbbnek	 tűnt.	 A	 kis	 szeplők	 az	 orrán	 arra	 csábították,	 hogy	 ajkával
egyenként	végigcirógassa	őket,	miközben	közeledik	a	telt	rózsaszín	száj	felé.
Mégis	a	ruhája	készítette	ki	igazán.
Tudott	erről	a	kicsi	 fekete	 ruháról.	Olyan	értelemben	kicsi,	hogy	 falatnyi.

Az	 alja	 jóval	 feljebb	 húzódott,	 mint	 illendő	 lett	 volna,	 közszemlére	 tette
izmos	lábszárát	és	gömbölyded	csípőjét.	Anyagát	tekintve	mintha	pókhálóból
készült	 volna,	 de	 legalábbis	 ritkásan	 szőtt,	 lágy	 esésű	 szövetből,	 ami
merészen	kirajzolta	 a	mellek	 kerekségét,	 és	 fent	 olyan	halálos	 dekoltázsban
végződött,	ami	síugró	sáncként	bukott	le	a	veszedelmes	dombok	felé.
Csillogó-csilingelő	ezüst	ékszerek	borították	a	testét.	Apró	szemű	láncok	a

bokáján	és	a	csuklóján,	fülbevalók	a	rugózó	hajfürtök	mélyén.	A	cipő	pántjai
elöl	keresztezték	egymást,	a	tűsarkak	szinte	sikoltoztak	a	dögösségtől.
Wolfe	 torka	 kiszáradt.	 A	 pirinyó	 fekete	 ruha	 alatt	 lapult	 a	 gyantázott,

meztelenre	 csupaszított	 szeméremdomb,	 virágként	 kinyílva	 és	 vágytól
csöpögve.	A	 szokott	 friss	 illatot	 felváltotta	 a	 szantálfa	 egyszerre	 igézően	és
ribancosan	buja	egzotikuma.
Megveszett	a	látványtól	is.
Megveszett	a	gondolattól	is.
–	Segítenél	a	cipzárral?
Füle	 érzékelte	 a	 kérést,	 de	 a	 lába	 gyökeret	 vert	 a	 padlóba.	 Alighanem

ugyanolyan	elveszettnek	tűnt,	mint	Forrest	Gump.
–	Wolfe?
–	 Ja,	 persze.	 –	 Letette	 a	 sört	 a	 pultra,	 és	 kényszerítette	 magát,	 hogy

közelebb	 lépjen.	 A	 lány	 felemelte	 a	 haját,	 hogy	 Wolfe	 könnyebben
hozzáférjen.	A	ruha	ásítva	nyílt	meg	előtte,	felfedve	a	védtelen	hátat	és	a	tarkó
selymesen	 finom	 bőrét.	 Reszketett	 a	 keze,	 amint	 a	 cipzár	 után	 nyúlt,	 hogy
akadozva	felhúzza.
A	zizegő	hang	megtörte	a	fülsiketítő	csendet.	Kapkodva	szívta	be	a	levegőt.



Hirtelen	mindketten	tudatára	ébredtek	némaságuknak.
–	Kösz.
Egy	 múló	 pillanatra	 még	 a	 hátán	 felejtette	 a	 kezét.	 Kétségbeesett	 harcot

vívott	a	késztetés	ellen,	hogy	lehúzza	azt	a	cipzárt,	lecsupaszítsa	a	lány	testét,
és	ott	helyben	a	magáévá	tegye	–	minden	további	kérdés,	béna	kifogás	vagy
udvarias	társalgás	nélkül.
Mégis	hátralépett.
–	Nincs	mit.
Gen	vetett	egy	pillantást	ezüstórájára,	majd	éles	kopogással	a	kávézóasztal

felé	tipegett.
–	Mit	 keresel	még	 itt?	Mondtam	már,	 hogy	minden	meg	 van	 bocsátva.	 –

Mosolya	 felvillant	 a	 félhomályban.	 Melle	 minden	 lélegzetvételre	 igézően
megemelkedett.	Vajon	feszes	fűzőt	vett	fel,	hogy	mindene	ennyire	simának	és
egyenletesnek	 tűnjön	 a	 fekete	 anyag	 alatt?	Nem	mintha	 szüksége	 lenne	 rá…
Elképzelte,	hogyan	 siklanak	végig	ujjai	 az	 ismerős	 idomokon.	Fura,	de	még
mindig	 nem	 tudja,	 milyen	 színű	 a	 mellbimbója.	 Rubinvörös,	 mint	 a
koktélcseresznye	 a	 tejszínhabon?	Vagy	 halvány	 rózsaszín,	mint	 az	 ajka,	 ami
izgalmában	egész	sötétté	mélyül?
A	szoba	megbillent,	akár	egy	imbolygó	hajó	fedélzete,	miközben	folyékony

lángok	 áramlottak	 szét	 az	 ereiben.	 Talán	 elkapta	 az	 influenzát.	 Vagy	 a
szívrohamot?	Még	életében	nem	tapasztalt	ilyen	heves	izgalmat.	Ki	gondolta
volna,	hogy	ez	lehetséges?
–	Wolfe?	Hallod,	amit	mondok?
Megrázta	a	fejét,	miközben	keményen	küzdött	egyetlen	tiszta	pillanatért.
–	 Csak	 útnak	 akarlak	 indítani.	 Látni,	 hogy	 minden	 rendben.	 Kate-nek

megvan	a	fickó	száma?
Szórakozott	kis	mosoly	játszott	Gen	ajkán.
–	Hát	persze.	Az	ügyfelünk.	És	pénzem	is	van	taxira,	papa.
–	Hadd	maradjak.	–	Amikor	a	lány	szeme	elkerekedett,	kapkodva	folytatta.

–	 Esküszöm,	 amint	 meghallom	 a	 fickó	 hangját,	 kiugrom	 az	 ablakon.	 Csak
biztos	akarok	lenni	benne,	hogy	David	nem	ólálkodik	a	környéken.
Gen	kihúzta	magát,	és	felkapta	nevetségesen	apró	táskáját.
–	Nem.	Megígérted,	hát	tartsd	is	be.	David	hetek	óta	nem	zaklat,	szerintem



mostanra	vette	az	üzenetet.	Ma	este	tényleg	kettesben	akarok	lenni	valakivel.
Ez	most	nagyon	fontos.
–	Ne	feküdj	le	vele,	Gen.
A	könyörgés	kibukott	belőle,	mielőtt	megakadályozhatta	volna.	Gen	levegő

után	 kapott,	 és	megingott	 tűsarkain.	Wolfe	 egy	 pillanatig	megesküdött	 volna
rá,	hogy	beleegyezik.	Odalép	hozzá,	átkarolja	a	vállát,	és	megnyugtatja,	hogy
nem	akar	lefeküdni	mással,	csakis	vele.
–	Nem	ígérhetek	semmit.	–	Kihívó	tekintettel	nézett	rá,	mintha	arra	biztatná,

hogy	merje	csak	győzködni.	–	Nekem	is	kell,	ami	neked	már	megvolt.
Minden	érzelem	elpárolgott	belőle,	csak	egy	üres	héj	maradt.	Ha	rajta	áll,

a	pokol	ördögeivel	 is	megküzdene,	hogy	Gennek	sose	legyen	olyan	az	élete,
mint	az	övé.	A	szex	nem	adott	neki	mást,	csak	üres	és	érzéketlen	szívet.	Ez	az
utolsó	hónap	változtatta	meg,	amit	az	ő	közelségében	 töltött.	Vele	 jutott	el	a
lelki	békéhez,	elevenebbnek	érzi	magát,	mint	korábban	bármikor,	ez	azonban
nem	tart,	nem	tarthat	örökké.	Ha	csak	egyszer	is	lefekszik	vele,	az	utolsó	nőt
is	elveszíti,	aki	miatt	megéri	minden	fájdalom.
Komoran	 bólintott.	 A	 lány	 elfordította	 a	 fejét,	 ám	 előtte	 még	 elkapta	 az

arcán	átsuhanó	csalódottságot.	Annyira	jellemző…	Utálta	magát,	amiért	nem
képes	 igazi	 férfiként	 viselkedni,	 és	 hagyni,	 hogy	 lelkesen	magához	 ölelje	 a
boldogságot,	 amit	 olyannyira	 megérdemel.	 Úgy	 látszik,	 most	 már	 örökre
seggfej	marad.
–	Majd	reggel	találkozunk	–	búcsúzott	udvariasan	a	lány.
–	Jó	mulatást.
Nézni	se	bírta.	Miután	hallotta	az	ajtó	csukódását,	abban	a	tudatban	nyúlt	a

söréért,	 hogy	 így	 lesz	 a	 legjobb.	 Hazamegy,	 és	 kiüti	 magát.	 Nem	 fog	 rajta
agyalni,	 róla	 ábrándozni,	 sem	 beképzelni	 magának,	 hogy	 a	 tökéletes
barátságon	kívül	bármit	remélhet	tőle.
Szájához	emelte	a	palackot,	és	egy	hajtásra	kiürítette.

A	KOZMOSZ	TÖKÉLETES	egyensúlyban	tartotta	a	jó	konyhát,	a	pezsgő	társasági
életet	 és	 a	 meghitt	 légkört.	 Fokhagyma,	 paradicsom	 és	 bazsalikom	 illata
lengte	 be,	 míg	 a	 szellősen	 szétszórt	 asztalok	 és	 bokszok	 meghitt	 magányt
biztosítottak.	 A	 hatalmas	 tölgyfa	 pultnál	 vendégek	 nyüzsgő	 csoportjai



kortyolgatták	 koktéljaikat	 vagy	 csipegették	 a	 kemencében	 sült	 pizzát.	 A
Társszerzők	 is	 számos	 partit	 szervezett	 erre	 a	 népszerű	 helyre.	 Gen	 örült,
hogy	itt	találkoznak.
Váltott	néhány	szót	a	pincérnővel,	aki	az	asztalhoz	kísérte.	Közben	mélyen

beszívta	 a	 levegőt,	 és	 félresöpörte	 agyában	 a	 Wolfe-fal	 kapcsolatos
gondolatokat.	A	ma	este	más.	Hosszú	 ideje	először	szexinek,	magabiztosnak
és	 merésznek	 érzi	 magát.	 A	 tetoválás	 hatásosan	 emlékezteti	 erre	 az	 új,
rosszlányos	lényére,	miközben	igéző	látomásokban	villannak	fel	az	előtte	álló
kellemes	 este	 képei:	 ahogy	 feléled	 bennük	 a	 vágyakozás,	 hazamennek,	 és
átadják	magukat	 a	 féktelen	 szexnek.	Ahogy	megosztja	 az	 ágyát	 egy	 férfival,
aki	talán	nem	barát,	de	nem	is	ellenség.
Nem	csoda,	ha	sok	lány	keserűen	csalódik	az	első	randin.	Egy	találkozástól

sem	szabad	ilyen	sokat	várni.
Rámosolygott	a	partnerére.	Hű,	tényleg	dögös.	A	férfi	felpattant,	viszonozta

a	 gesztust,	 és	 melegen,	 mégis	 határozottan	 megrázta	 a	 kezét	 –	 épp,	 ahogy
szerette.	 Világosbarna	 haja	 jól	 illett	 a	 nyílt	 és	 hívogató	 tekintetéhez.	 A
markáns	 vonások,	 a	 büszke	 római	 orr	 és	 a	 mosoly	 nyomán	 feltűnő	 kis
gödröcskék	mind-mind	ugyanazt	harsogták.
Tuti	pasi.
Leült.
–	Örülök,	hogy	megismerhetlek,	Gen.	–	Izgatónak	találta	már	az	akcentusát

is.	A	származási	helyét	nem	tudta	behatárolni,	de	ez	nem	is	csoda.	Kis	híján
megbukott	töriből.	Kétszer	is.
–	Én	is.	Nagyon	vártam	ezt	az	alkalmat.	–	Miután	megrendelték	az	italokat

és	az	ételt,	könnyed	társalgásba	merültek.	–	Ne	haragudj,	de	nem	tudom	hová
tenni	a	kiejtésedet.
A	férfi	felnevetett,	és	összefűzte	az	ujjait	az	asztalon.
–	 Eredetileg	 francia	 vagyok,	 de	 már	 jó	 ideje	 az	 Államokban	 élek.	 Itt

tanultam	 gyógyszerésznek,	 letelepedtem,	 és	 vissza	 se	 néztem.	 Szívesen
látogatok	új	helyekre,	de	New	York	az	igazi	otthonom.
Gen	kellemes	bizsergést	érzett	a	 tagjaiban.	Mikor	is	 történt	utoljára,	hogy

egy	 ismeretlen	 férfi	 felkeltette	 az	 érdeklődését?	 Már	 David	 előtt	 is	 alig
randizott,	túlságosan	lefoglalta	az	egyetem,	a	tanulás,	a	sok	távlati	cél.	A	férfi



figyelmétől	 egészségesebb	 pír	 áradt	 szét	 az	 arcán,	 mint	 a	 legdrágább
bőrradírtól.
–	Mindig	is	szerettem	volna	eljutni	Franciaországba.	Még	nem	sok	helyen

jártam.
A	 férfi	 belekortyolt	 a	 borába.	 Hosszú,	 elegáns	 ujjai	 körülölelték	 az

üvegpoharat.
–	Érthető,	ha	egyszer	sebész	vagy.
–	Még	csak	rezidens	–	javította	ki.
–	Szereted,	amit	csinálsz?
A	 kérdés	 készületlenül	 érte.	 Szereti?	 Vicces,	 akkor	 este	 Wolfe	 is	 ezt

kérdezte	 tőle.	 Azelőtt	 sosem	 állt	 meg,	 hogy	 kielemezze	 a	 választott
hivatásával	 kapcsolatos	 érzelmeit.	 Mindig	 akadt	 valamit,	 amire	 rá	 kellett
szánnia	minden	erőfeszítését,	ám	mostanában,	amióta	hátrébb	lépett,	és	tágabb
perspektívában	 látta	 az	 életét,	 egyre	 fájóbb	 szívvel	 gondolt	 a	 munkájára,
amiről	 le	 kellett	mondania.	Vágyott	 a	 páciensekre,	 a	 lüktető	 energiára,	 ami
egy-egy	új	eset	nyomán	szétáradt	benne.	Vágyott	a	vihar	magjában	megbúvó
végtelen	 nyugalomra,	 amikor	 először	 fogta	 kézbe	 a	 szikét.	 Amikor	 a	 világ
semmivé	foszlott,	s	ez	eszébe	juttatta,	kicsoda	valójában.	Mi	a	végzete.
–	Igen	–	nézett	a	férfi	szemébe	–,	csak	egy	ideig	szem	elől	tévesztettem	a

célt.	Igazolást	kerestem	arra,	hogy	helyesen	döntöttem.
A	férfi	előrehajolt.
–	Mind	 így	 vagyunk	 ezzel.	 Ha	 sosem	 kérdőjelezzük	meg	 a	 döntéseinket,

mondhatjuk	egyáltalán,	hogy	szabadon	döntöttünk?
Elmosolyodott.
–	Inkább	tűnsz	filozófusnak,	mint	tudósnak.
Charles	elnevette	magát.
–	Meglehet.	Kicsit	mindig	 is	különc	 figura	voltam.	Sok	hibát	 elkövettem,

de	nem	bánok	semmit	sem.
–	Akárcsak	én.
Miután	megérkezett	 az	 étel,	 folytatták	 az	oldott	 társalgást.	Túl	 azon,	hogy

nagyon	 is	 vonzó	 férfinak	 tűnt,	 Charles	 eszes	 volt,	 előzékeny	 és	 vicces.	 A
vacsora	végére	már	vadul	kalapált	Gen	szíve.	Talán	jó	ideje	nem	csinált	ilyet,
de	 megesküdött	 volna,	 hogy	 működik	 köztük	 a	 kémia.	 Ahogy	 kiléptek	 az



étteremből,	 a	 férfi	 határozottan	 megfogta	 a	 könyökét,	 hogy	 az	 autójához
kísérje.	 Várakozás	 pezsgett	 a	 vérében,	 éppoly	 édesen,	 mint	 a	 vacsorához
elfogyasztott	chauvignon	blanc.	Ó,	mennyire	vágyott	rá,	hogy	elengedje	magát,
és	valami	őrültséget	 csináljon!	Hogy	megszabadítsa	 a	 testét	minden	 lánctól,
amivel	 David	 az	 évek	 során	 gúzsba	 kötötte.	 Hogy	 soha	 többé	 ne	 kelljen
kételkednie	 a	 vonzerejében,	 csak	 átadja	magát	 az	 élvezetnek,	 és	 gyönyörrel
ajándékozza	meg	a	másikat.
–	Nagyon	 jól	éreztem	magam,	Gen.	–	Megálltak	a	Ford	Fusion	mellett.	–

Ritka,	hogy	első	találkozásnál	ennyire	fel	tudok	oldódni	valaki	társaságában.
Tetszett,	 ahogy	 beszélt.	 Tetszett	 a	 tudós	 pedantéria	 és	 a	 könnyed	 lazaság

keveréke	–	mint	egy	fülbemászó	dallam	tökéletes	dalszöveggel.	Felemelte	az
arcát.	 A	 férfi	 barna	 szeme	 ellágyult,	 két	 gödröcskéje	 rákacsintott	 a
holdfényben.	Zakatoló	szívére	ügyet	sem	vetve	fejest	ugrott	az	ismeretlenbe,
és	megesküdött,	hogy	kiélvezi	a	zuhanás	minden	pillanatát.
–	 Én	 is	 ugyanezt	 érzem.	 Mi	 lenne,	 ha	 nálam	 folytatnánk	 ezt	 az	 érdekes

beszélgetést?	–	A	hangja	alig	észrevehetően	megremegett.	Imádkozott,	hogy	a
férfi	 ne	 vegye	 észre,	 közben	 beharapta	 az	 alsó	 ajkát,	 hogy	még	 csábítóbbá
tegye	 az	 ajánlatot.	Legalábbis,	 remélhetőleg.	Közben	 izzadt	 a	 tenyere.	Most
kezdett	csak	beijedni,	de	minden	jól	ment,	a	másik	láthatóan	vonzódott	hozzá.
A	 férfi	 halk,	 búgó	 hangon	 felnevetett,	 és	 megfogta	 a	 kezét.	 Próbált	 nem

összerezzenni,	hogy	ne	adja	jelét	az	idegességnek,	amikor	az	ujjak	gyengéden
megszorították	az	övéit.
–	Tényleg	csodálatos	vagy.	Lehetek	teljesen	őszinte?
–	Persze.
A	férfi	közelebb	hajolt.	Gen	tekintete	megállapodott	telt	ajkán.	Wolfe	arca

villant	be	elé,	de	határozottan	félresöpörte	a	képet,	mielőtt	még	alkalma	lett
volna	gyökeret	verni.
–	Megvan	benned	minden,	amire	vágyom,	de	a	válásom	után	megfogadtam

valamit.	Azért	 nősültem	meg,	mert	 ez	 tűnt	 a	 következő	 logikus	 lépésnek.	A
feleségem	okos,	kedves	és	mulatságos	lány	volt,	de	épp	emiatt	úgy	tekintettem
rá,	mint	egy	barátra.	Hiányzott	a	szenvedély.	–	A	férfi	felemelte	Gen	kezét,	és
lágy	 csókot	 lehelt	 izzadt	 tenyerére.	 –	 Rá	 emlékeztetsz.	 Nagyokat
dumálhatnánk,	 jól	 éreznénk	magunkat	 egymás	 társaságában,	 de	 sosem	 lenne



meg	 a	 szikra,	 amire	 szükség	 van	 egy	 kapcsolatban.	Nekem	pedig	 ez	 kell,	 a
nyers	és	őszinte	szenvedély.	Nyilván	te	is	érzed	a	hiányát.	Biztos	látod,	hogy
nincs	meg	bennünk	a	vonzalom,	ami	ahhoz	kell,	hogy	megőrüljünk,	bevessük
magunkat	az	ágyba,	és	addig	szeretkezzünk,	amíg	már	moccanni	sem	tudunk.
Ami	köztünk	van,	az	inkább…	barátság.
Gen	 nem	 győzött	 pislogni.	 A	 szíve	 már	 nem	 zakatolt,	 ellenben	 leállt.	 A

vakmerő	ugrásból	rémisztő	szabadesés	lett,	hogy	a	végén	összetörten	heverjen
a	 hideg	 aszfalton.	 Azért	 sikerült	 kipréselnie	 magából	 egy	 bizonytalan
bólintást.
–	Ja,	egyetértek.	Persze,	igazad	van.	Mintha	csak	cimbik	lennénk.
A	férfi	kedélyesen	elmosolyodott.
–	Ugyanezt	érzem.	Megmondom	Kate-nek,	hogy	nem	randizunk	 többet,	de

attól	még	remélem,	hogy	újra	találkozunk,	Genevieve.	A	társaságod	gyógyír	a
sebzett	léleknek.
Színlelt	mosollyal	 szenvedte	végig,	 ahogy	a	 férfi	 gyors	puszit	 nyomott	 az

arcára,	 majd	 az	 autója	 felé	 indult.	 Kisebb	 tömeg	 hömpölygött	 körülöttük,
élvezte	 a	 meleg	 estét.	 A	 járda	 mentén	 sorakozó	 fák	 közt	 színes	 fények
hunyorogtak.	Tekintete	egy	másik	párra	vetült	–	a	két	szerelmes	menet	közben
is	 úgy	 ölelte	 és	 simogatta	 egymást,	 mintha	 egy	 pillanatra	 sem	 tudnának
elszakadni	 a	 másiktól.	 Halk	 nevetgélésük	 buborékként	 ölelte	 körül	 őket,
amelynek	a	falát	egyetlen	idegen	sem	törhette	át.
Beült	az	autójába	és	elfordította	a	slusszkulcsot.	Óvatosan	vezetett	hazáig,

tekintetével	végig	az	útra	 tapadt.	Amikor	 leparkolt,	 látta,	hogy	Wolfe	autója
eltűnt.	Helyes.	Megtette,	 amit	 kért	 tőle.	Megragadta	 a	 ridiküljétt,	 besietett	 a
néma	házba,	és	 felkattintott	néhány	 lámpát.	Körülnézett.	Majd	azon	 tűnődött,
miért	nem	érez	az	égvilágon	semmit.
Hosszú	 ideig	állt	 az	 ajtóban.	Üres	 sörösüveg	árválkodott	 a	konyhapulton.

Wolfe-nak	megvan	ez	az	utálatos	szokása:	sosem	pakol	el	maga	után.	Pocsék
férj	 lenne	 belőle,	 nyilván	 az	 őrületbe	 kergetné	 a	 feleségét,	 aki	 hiába
nyaggatná,	 hogy	 tegye	 a	 szennyest	 a	 kosárba,	 akassza	 fel	 a	 törülközőt	 a
fogasra,	tegye	a	koszos	edényt	a	mosogatóba.	Fejcsóválva	lépett	a	konyhába,
öblítette	 el	 az	üveget,	majd	dobta	ki	 a	 szemetesbe.	Letörölgette	 a	pultot,	 és
bepakolta	a	kint	maradt	tányérokat	a	mosogatógépbe.	Talán	tölt	magának	egy



pohár	bort,	és	lazul	kicsit.	Van	elég	DVD-je,	amiből	válogathat.
Elővette	 a	borospoharat,	 teletöltötte	 a	 hűtőben	 talált	 nyitott	 palackból,	 és

belekortyolt.	Olvashat	 is.	Van	egy	 rakat	könyve	a	Kindle-jén,	ami	csak	arra
vár,	hogy	esélyt	adjon	neki.	Néma	csendben	állt,	és	ismét	arra	gondolt,	miért
érez	ekkora	ürességet.	Fura.	Mindenféléken	szokott	járni	az	agya,	kivéve	talán
a	műtőben.	Ezért	olyan	jó	orvosnak	lenni	–	óriási	megkönnyebbülés	leállítani
azokat	a	kattogó	fogaskerekeket.
David	sokszor	mondta,	hogy	túlzottan	ösztönös,	pedig	arra	lenne	szüksége,

hogy	 racionálisan	 és	 logikusan	 közelítse	 meg	 a	 világot.	 Hányszor	 próbálta
elmagyarázni	 neki,	 hogy	 amikor	 az	ösztöneire	hallgat,	 a	 hangok	 egyszeriben
elhallgatnak,	 és	 minden	 a	 helyére	 kerül…	 David	 sosem	 értette.	 Pedig	 ő
próbált	 megváltozni.	 Szerette	 és	 tisztelte	 Davidet,	 méltó	 akart	 lenni	 hozzá.
Mégsem	sikerült.
Mikor	 tértek	 le	 végleg	 a	 helyes	 útról?	 Mikor	 lett	 David	 ilyen	 rideg	 és

gonosz?	 Emlékezett	 az	 első	 időkre,	 amikor	 szinte	 elő	 sem	 jöttek	 a
hálószobából	 –	 talán	már	 akkor	 is	 színlelt?	 Felkeltette	 az	 érdeklődését,	 de
sosem	 vonzódott	 hozzá	 azon	 a	 primitív,	 zsigeri	 szinten,	 ami	 az	 igaz
szerelemhez	kell?	Talán	nem	is	képes	ilyen	vágyat	ébreszteni?
Óvatosan	 letette	 a	 poharat	 a	 pultra.	 Tűsarkai	 élesen	 kopogtak,	 amint

belépett	a	hálószobába,	és	leült	az	ágy	szélére.	Egy	ideig	csak	bámulta	a	falat.
Olyan	 megnyugtató,	 lágy	 kék…	 Azért	 Mrs.	 Blackfire-nek	 van	 igazsága:
kezdeni	kéne	valamit	ezzel	a	házzal.	Ráférne	a	festés	és	egy	sor	javítás.	Hát,
ideje,	 az	 lesz	 rá.	 Már	 nem	 orvos.	 Nincs	 senkije.	 Az	 őrült	 egyéjszakás
kalandok	se	neki	valók	–	egyszerűen	nem	alkalmas	erre,	hiába	a	gyantázás,	a
tetoválás,	 a	 fürdőben	 töltött	 rengeteg	 idő.	 Ettől	 még	 senkiben	 sem	 fogja
fellobbantani	a	szenvedély	tüzét.
A	 kétségbeesés	 egyetlen	 szenvtelen	mozdulattal	 rántotta	 le	 a	 szakadékba,

amelynek	 peremén	 egy	 éve	 egyensúlyozott.	 Most	 végre	 megértette,	 hogy
sosem	kapja	meg,	amire	vágyik:	a	teljes	és	őszinte	szerelmet.	A	szenvedélyt,
amely	 messze	 túlhaladja	 a	 valóságot,	 és	 elrepíti	 ebből	 a	 világból.	 Kate
megtalálta.	Kennedy	is.	Alexa.	Lance.
Létezik.
Csak	a	számára	elérhetetlen.



Végignézett	az	iszonyú	dögös	rucin	és	a	ribancos	tűsarkún.	A	telt	idomokon,
amelyek	kikívánkoztak	 az	 anyag	 fogságából.	Megérintette	göndör	hajfürtjeit,
amelyek	máris	szerteszét	rugóztak.	Fura,	nem	is	érezte,	hogy	sír,	csak	amikor
meglátta	 az	 ujjain	 csillogó	 könnyeket.	 Ennyit	 a	 sminkjéről.	 Elképzelte	 az
elkenődött	szemfestékét.	Úgy	nézhet	ki,	mint	egy	mosómedve.
Küzdött	 a	 kitörni	 készülő	vihar	 ellen,	 de	hiába.	Az	 érzelmek	 szökőárként

söpörtek	 át	 rajta,	magukkal	 rántották,	 és	 ízekre	 tépték,	 amíg	ki	 nem	 robbant
belőle	a	zokogás.
A	párnába	fúrta	a	fejét,	és	csak	sírt.	Megsiratta	David	elvesztését.	Sírt	az

állandó	 kétkedés	 miatt,	 ami	 könyörtelenül	 megfertőzte,	 mihelyt	 másvalaki
gondjára	 bízta	 a	 szívét.	 Sírt	 minden	 zavarodottsága,	 gyengesége,
bizonytalansága	miatt.
A	 szörnyű,	 mégis	 oly	 valóságos	 érzések	 miatt,	 amiket	 a	 legjobb	 barátja

iránt	táplált.
Nem	 tudta,	 mennyi	 idő	 telt	 el,	 de	 a	 könnyek	 lassan	 elapadtak,	 és	 a

nyomukban	csendes	megnyugvás	járt.	Ahogy	kifújta	a	levegőt,	hagyta,	hogy	a
gyász,	a	harag	és	a	megbánás	maradéka	is	távozzon	belőle.
Nem	is	hallotta,	amikor	belépett.
Mint	 egy	 felmentő	 sereg,	 úgy	 bukkant	 fel,	 majd	 leült	 mellé	 az	 ágyra,	 és

erős,	 ismerős	 ölelésével	 beburkolta.	 A	 testéből	 sugárzó	 hő	 felolvasztotta
fagyosságát	 és	merevségét.	Még	mindig	 szipogva	omlott	 a	karjába,	 és	 arcát
puha,	 illatos	 pamutpólójába	 temette.	 Ajkát	 érezte	 a	 fején,	 édes	 hangja
megnyugtató	 szavakat	 suttogott,	 amíg	a	vihar	el	nem	csitult.	Amint	 feladta	a
küzdelmet,	amint	teljesen	átadta	magát	neki,	sikerült	elengednie	mindent.
Visszatért	 a	 fény,	 a	 béke.	 A	 férfi	 sziklakemény	 mellkasához	 szorította,

karjai	 abroncsként	 fonódtak	 testére.	 Még	 sosem	 érezte	 magát	 ekkora
biztonságban	és	becsben,	mégis	ennyire	kimerültnek	és	üresnek.
–	Bántott,	bébi?	Könyörgök,	mondd	el.
Csak	megrázta	a	fejét,	de	még	most	sem	nézett	fel.
–	Csinált	valamit?	Hozzád	ért?	Megütött?
Újra	megrázta	a	fejét.
–	Figyelj,	bébi,	tényleg	nem	sok	kell	hozzá,	hogy	bevaduljak.	–	A	férfi	teste

reszketni	kezdett,	amiből	végre	ő	is	látta,	hogy	alig	képes	uralkodni	magán.	–



Csak	mondd	el,	ki	tette	ezt,	a	többit	majd	én	elintézem.	Csak	mondj	egy	nevet.
–	Nincs	senki	–	szipogta.	–	Senki	se	bántott.	Mit	keresel	itt?	Megígérted…
Wolfe	kényszeredetten	felnevetett.
–	 Én	 próbáltam.	 Már	 félúton	 jártam	 hazafelé,	 amikor	 visszafordultam.

Gondoltam,	majd	 leparkolok	az	utcán,	és	a	kocsiban	alszom.	Tudom	kellett,
hogy	nincs	semmi	bajod.
Megsajdult	 a	 szíve.	A	 férfi	 olyan	 jó	hozzá,	 olyan	kedves	 és	gyengéd	–	ő

meg	 mást	 se	 akar,	 csak	 hogy	 megőrüljön	 érte,	 és	 engedjen	 a	 primitív
ösztöneinek,	letépje	a	ruháját,	és	a	magáévá	tegye.
Lassan	 elhúzódott,	 és	 felnézett	 rá.	 Biztos	 ijesztően	 festett.	 Rondán.

Összetörten.	A	düh	lüktető	hullámokban	tört	rá.	Bassza	meg.	Bassza	meg	ő	is.
Bassza	meg	mindenki.
Kizárta	magából,	és	fagyos	hangon	válaszolt.
–	Kösz,	hogy	mindig	meg	akarsz	menteni,	de	jól	vagyok.	Nincs	szükségem

megmentőre,	pláne	nem	egy	gáncs	nélküli	lovagra.	Bocs	a	drámáért.
A	 férfi	 résnyire	 szűkült	 szemmmel	 nézte.	 A	 tekintetében	 mintha	 lángok

táncoltak	volna.
–	Ne	szórakozz	velem,	Gen.	Mi	történt	ezen	a	rohadt	randin?	Miért	sírtad

ki	a	lelkedet,	mint	akinek	összetörték	a	szívét?
Ha	a	közelében	marad,	csak	még	jobban	megszégyenül.	Könyörögni	kezd,

hogy	 kívánja	 őt,	 s	 onnét	 tényleg	 nincs	 visszaút.	 Kapkodva	 megtörölte	 a
szemét,	és	felpattant	az	ágyról,	hogy	minél	távolabb	kerüljön	tőle.
–	 Hagyjuk,	 oké?	 Nő	 vagyok,	 néha	 muszáj	 kibőgnöm	 magam.	 Ha	 lehet,

közönség	nélkül.	–	Elfordult,	hogy	a	férfi	ne	láthassa	az	arcát.	–	Nem	akarom,
hogy	itt	legyél.
–	Szar	ügy.
Tátott	 szájjal	 pördült	 felé.	 A	 düh	 jót	 tett	 –	 tárt	 karokkal	 üdvözölte,	mert

felperzselte	azokat	a	hülye	könnyeket	és	a	hisztériát,	amit	mindig	is	rühellt.
–	Nincs	jogod	beleavatkozni!	Én	se	szólok	bele,	hogy	kikkel	kefélsz!	Nem

teszek	fel	hülye	kérdéseket,	és	nem	vájkálok	a	magánéletedben!
–	 De	 nem	 is	 látod,	 hogy	 telesírom	 a	 párnámat.	 Ismerlek,	 Gen.	 Eleget

láttalak	már	bőgni	kóbor	állatok,	elrabolt	gyerekek	és	béna	randifilmek	miatt.
Ez	 most	 más.	 Ez	 igazi	 fájdalom,	 és	 meg	 fogom	 találni,	 bárki	 okozta	 is.



Kinyírom	a	rohadékot.
A	tárgyilagos	kijelentéstől	elkerekedett	a	szeme.	A	férfi	arcáról	sugárzott	a

végtelen	eltökéltség.	Még	most	 is	 az	 ágy	 szélén	ült,	meredten	nézte,	 és	nem
hagyta,	hogy	eltántorítsa.	Mint	egy	igazi…	barát.
Tett	felé	egy	lépést,	közben	szinte	prüszkölt	a	haragtól.
–	Mondtam	már,	hogy	semmi	se	történt!	Nem	David	volt,	se	Charles	vagy

bárki	más.	Téma	lezárva.	Tűnj	el	innét.
–	Nem!
–	Takarodj!
–	Nem.	Rád	mozdult?	Megijesztett?	Tudtam,	hogy	ez	nem	jó	ötlet.	Még	nem

állsz	 készen	 az	 elköteleződés	 nélküli	 szexre,	 s	 ha	 a	 fickó	 ezt	 nem	 képes
megérteni,	akkora	ideje	elbeszélgetnem	vele.
Valami	elpattant	benne	–	talán	az	utolsó	cérnaszál,	ami	még	egyben	tartotta

a	 józan	 értelmét.	 A	 világ	 szó	 szerint	 vörös	 ködben	 úszott	 előtte.	 Gen
megingott	 a	 számára	 túlságosan	 magas	 és	 dögös	 tűsarkakon,	 miközben
megosztotta	vele	a	lealacsonyító	igazságot.
–	Én	voltam	az,	aki	annyira	akartam!	–	sikította.	–	Tudni	akarod,	mi	történt?

Tökéletes	 volt.	 Elbűvölő.	 Izgató.	 Hatalmasabbnak	 és	 erősebbnek	 éreztem
magam,	mint	bármikor,	ezért	 idehívtam,	hogy	feküdjön	 le	velem.	Tudod,	mit
válaszolt?	Na,	kitalálod?
Wolfe	hallgatott,	de	a	tekintetével	rabul	ejtette,	és	nem	eresztette.
–	Azt	mondta,	hogy	kösz,	de	nem!	Hogy	már	volt	házas,	és	a	feleségével	is

azért	 ért	 véget,	mert	 nem	 érezte	 a	 tüzet.	Kedves	 volt,	 és	 jókat	 lehetett	 vele
dumálni,	 pont,	mint	 velem,	 csak	 nem	volt	 elég	 szexi.	Nem	volt	 elég	 dögös,
hogy	elvegye	az	eszét,	és	elrabolja	a	szívét.	Ennyi.	Megint	felsültem.	Talán	jó
vagyok	társalkodónőnek	és	kollégának,	esetleg	még	barátnak	is,	de	érjem	be
ennyivel.	–	Vad	nevetés	tört	fel	belőle,	hátravetette	göndör	fürtjeit,	és	már	az
sem	 érdekelte,	 hogyan	 fest.	 –	 Davidnek	 igaza	 van,	 nem	 tudok	 kibújni	 a
bőrömből.	 Ezen	 nem	 változtat	 se	 egy	 hülye	 tetkó,	 se	 egy	 párkereső,	 se	 egy
gyantázás.
Wolfe	 felelni	 próbált,	 de	Gen	 tudta,	 ha	 csak	 szemernyi	 részvétet	 is	 lát	 a

szemében,	többé	semmi	sem	lesz	ugyanolyan.
–	 Ne	 merj	 szánakozni,	 hallod?	 Azt	 akarom,	 hogy	 menj	 el	 innét.	 Szépen



kérlek,	 csukd	 be	 magad	 után	 azt	 az	 ajtót,	 és	 hagyj	 magamra.	 Holnapra
összeszedem	magam,	azután	minden	a	régi	lesz.	–	Elcsuklott	a	hangja,	de	erőt
vett	 magán.	 –	 Csak	 szeretnék	 egy	 kicsit	 egyedül	 lenni.	 Könyörgök,	 Wolfe.
Menj	most	el.
Nem	 maradt	 más,	 csak	 elfordult,	 és	 az	 ablakhoz	 lépett.	 A	 férfi	 nem

moccant,	 levegőt	 se	 vett.	 Ahogy	 a	 hideg	 üvegtáblához	 nyomta	 a	 homlokát,
azért	 imádkozott,	 hogy	 teljes	magányban	 zárhassa	 le	 ezt	 a	 szörnyű	 éjszakát.
Holnapra	összekapja	magát,	jobban	lesz,	de	mára	legyen	elég	ennyi.	Vészesen
közel	 jár	 ahhoz,	 hogy	 teljesen	 kiforduljon	 önmagából,	 és	 olyasvalakivé
váljon,	akit	nem	tud	kezelni.
Megcsikordult	az	ágy.	Cipőtalp	koppant	a	padlón.	Visszafojtott	 lélegzettel

várta	az	áldott	csendet,	a	férfi	azonban	nem	távozott,	csak	megállt	mögötte.	A
testéből	 sugárzó	 hő	 lasszóként	 hurkolódott	 rá	 és	 vonta	magához.	Görcsösen
markolta	 az	 ablakpárkányt,	 ahogy	 centiről	 centire	 közelebb	 araszolt	 hozzá,
míg	mellkasa	a	hátának	nem	nyomódott.
–	Nézz	rám.
A	szavak	vészjósló,	tekintélyt	parancsoló	morgásként	törtek	fel	Wolfe-ból.

Nem	lehetett	engedetlen,	hátra	kellett	hagyni	az	ablak	biztonságát,	hogy	arccal
felé	forduljon.	A	férfi	kinyújtotta	a	kezét,	és	felfelé	billentette	az	állát.
Emésztő,	perzselő	vágy	 lángolt	 a	 szemében.	Mintha	a	kéklő	karibi	 tenger

mélyéről	hívogatta	volna	–	tehetetlenül	merült	el	a	tekintetében,	ha	soha	többé
nem	 is	 látja	 a	 felszínt.	 A	 férfi	 szorítása	 erősebbé	 vált.	 Nem	 engedte
megrettenni,	 a	 jelenlétével	 hirtelen	 kitöltötte	 az	 őket	 elválasztó	 teret.	 A
párkány	élesen	nyomódott	a	derekába.	A	bódító	illat	mindent	kioltott,	csak	a
késztetést	 nem,	 hogy	 megérintse,	 megízlelje,	 lakmározzon	 belőle	 –	 magába
igya	a	citrus,	a	szappan	és	a	pamut	aromáját.
–	 Szeretném,	 ha	 nagyon	 figyelnél,	 mert	 csak	 egyszer	 mondom	 el.

Megértetted?
Gen	 ajka	 résnyire	 szétvált.	 Már	 nem	 a	 barátja	 állt	 előtte,	 hanem	 egy

halálosan	 veszélyes	 fickó,	 aki	 eltökélten	 akart	 valamit.	 Megigézetten
bólintott,	szólni	sem	bírt.	Mint	egy	riadt	őzike	a	reflektor	fényében.
–	 Elegem	 van	 a	 kifogásokból,	 a	 süket	 szövegekből,	 az	 udvariasságból.

Torkig	 vagyok	 ezzel	 a	 szarsággal,	 hogy	 folyton	 kételkedsz	 magadban,



miközben	már	 levegőt	 se	kapok,	 úgy	vágyom	 rád,	 és	 az	utolsó	 lélegzetemig
csak	téged	akarlak.	Rohadtul	unom,	hogy	a	farkam	szétrepeszti	a	nadrágomat,
valahányszor	 az	 orromban	 érzem	 az	 illatodat,	 meglátom	 bármelyik
porcikádat,	vagy	akár	csak	elképzelem,	hogy	együtt	vagyunk.	Tudsz	követni,
Gen?
Olyan	hévvel	lángolt	fel	a	teste,	hogy	csak	azt	csodálta,	nem	szenesedik	el

a	 bőre.	 Reszketni	 kezdett,	 ahogy	 gyomrában	 szétáradt	 a	 lába	 közt	 felbuzgó
tüzes	 forrás,	 és	 az	 éhség	 olyan	 erővel	 feszítette	minden	 izmát,	 amilyet	még
sosem	tapasztalt	–	elképzelni	sem	tudott.
–	Igen…
–	Helyes,	mert	ma	 éjjel	megkeféllek.	 Egész	 éjjel	 kefélni	 foglak.	Ha	 igaz

barát	 lennék,	 szépen	 kisétálnék	 azok	 az	 ajtón,	 és	 hagynám,	 hogy	 újra	 falat
emelj	magad	köré.	Jogod	lenne	rá,	de	én	egy	önző	seggfej	vagyok,	aki	annyira
meg	akar	dugni,	hogy	a	lelkét	is	odaadná	érte.	Még	mindig	tudsz	követni?
–	I…	igen.
–	 Kapsz	 három	 másodpercet,	 hogy	 elmenekülj.	 Szerintem	 azt	 kellene

tenned.	Faképnél	hagyni,	és	soha	többé	nem	említeni	a	dolgot.	Akkor	lehetünk
újra	barátok,	 elfeledkezhetünk	 az	 egészről,	 és	 színlelhetünk	 tovább.	Ha	nem
élsz	 az	 eséllyel,	 az	 enyém	 vagy.	Minden	 porcikád.	Azt	megígérhetem,	 hogy
soha	 többé	 nem	 fogsz	 kételkedni	 magadban,	 sem	 abban	 a	 képességedben,
hogy	levegyél	valakit	a	lábáról.	Valakit,	aki	egész	hátralévő	életében	hozzád
fog	hasonlítani	mindenkit,	akit	csak	megérint.
Kibillent	helyéből	a	világ.	Zihálva	nyújtotta	ki	a	karjait,	hogy	megtartsa	az

egyensúlyát.
–	Wolfe…
–	Egy.
Tótágast	állt	a	gyomra.	A	férfi	ajka	egy	centivel	közelebb	került.
–	Ó,	istenem…
–	Kettő.
Nagyot	nyelt,	már-már	menekülőre	fogta.	Tudta,	hogy	ez	mindent	tönkre	fog

tenni,	 és	 örökre	 megváltoztatja	 a	 kapcsolatukat.	 Kitár	 egy	 ajtót,	 amit	 soha
többé	nem	lehet	becsukni.
–	Én…



–	Három.	Már	késő.	Az	enyém	vagy.
–	Szerintem…
–	Ne	agyalj.	Csak	add	át	magad	nekem.
A	 férfi	 két	 tenyerébe	 fogta	 az	 arcát,	 lehajolt	 hozzá,	 és	 birtokba	 vette	 a

száját.



húsz

MEGÉRTE	VISSZAFORDULNI.
Attól	 a	 pillanattól,	 hogy	 Manhattan	 felé	 indult,	 minden	 ösztöne	 sikoltva
tiltakozott.	Végül	megfordult,	végigkáromkodta	az	utat,	és	úgy	 tervezte,	csak
egy	 pillantást	 vet	 a	 házra.	 A	 biztonság	 kedvéért.	 Talán	 az	 egyéjszakás
kalandnak	a	gondolatától	is	felfordul	a	gyomra,	de	tartja	magát	az	ígéretéhez.
Amikor	 meglátta	 a	 ház	 előtt	 parkoló	 autót,	 megerősítette	 korábbi

elhatározását,	 hogy	 csak	 bekukkant	 az	 ablakon,	 és	 meggyőződik	 róla,	 hogy
Gen	 biztonságban	 van.	 Ennyi.	 Nem	 több.	 Azután	 meghallotta	 a	 zokogást.
Hamisítatlan	 pánik	 uralkodott	 el	 rajta,	 az	 adrenalin	 csúcsra	 járt	 a	 vérében.
Készen	 állt	 rászabadítni	 a	 fickóra	 a	poklok	poklát,	 de	 egyedül	 találta	Gent,
aki	az	ágyon	fekve	kisírta	a	két	szemét.	Ettől	pocsékabbul	érezte	magát,	mint
egy	háromnapos	vegasi	legénybúcsú	után.	Természetes	késztetést	érzett,	hogy
átkarolja	 –	 semmi	 mást	 nem	 akart,	 csak	 megnyugtatni,	 és	 enyhíteni	 a
fájdalmát.	Azután	szétrúgni	a	seggét	annak,	aki	ezért	felelt.
Olyan	 átkozottul	 gyönyörűnek	 látta	 elmázolt	 sminkkel,	 duzzadt	 ajakkal,

ziláltan	 szerteálló	 hajjal.	 Amikor	 végül	 megtudta,	 mi	 történt,	 beletelt	 kis
időbe,	 amíg	visszanyerte	 a	beszédkészségét.	Egyszerűen	nem	ment	 a	 fejébe,
hogy	létezik	a	világon	olyan	férfi,	aki	nem	kívánja	Gent.	Minden	nap	minden
percét	abban	a	tudatban	töltötte,	hogy	egy	megfizethetetlen	kincs	van	tőle	alig
karnyújtásnyira,	mégis	 túl	messze	ahhoz,	hogy	elérje.	Végül	a	szeméből	sütő
önutálat	 billentette	 át	 a	 holtponton.	 Ez	 döntött	 el	 mindent.	 Nem	 távozhatott
anélkül,	 hogy	 ne	 bizonyította	 volna,	 milyen	 gyönyörűnek,	 izgatónak	 és
kívánatosnak	tartja.
Micsoda	önfeláldozás.
Tisztán	játszott,	még	arra	is	adott	esélyt,	hogy	leállítsa.	Amikor	Gen	végül

nem	 moccant,	 olyan	 végtelen	 hálát	 és	 diadalt	 érzett,	 hogy	 kis	 híján	 térdre
borult	előtte.
Amíg	rá	nem	tapadt	az	ajkára.
S	rá	nem	döbbent,	hogy	mindenestül	az	övé.
Nem	ő	birtokolta	a	lányt,	hanem	éppen	fordítva.	Puhaságra,	megadásra,	az



irányítás	 teljes	 feladására	 számított.	 Uralni,	 birtokolni	 és	 gyönyört	 szerezni
akart,	 a	 lány	 azonban	 meglepte.	 Nyelve	 felvette	 vele	 a	 harcot,	 amikor
szétválasztotta	 az	 ajkát,	 hogy	 feldúlja	 és	 megszállja.	 Amint	 ujjai
megmarkolták	 a	 csípőjét,	 hogy	 megemeljék,	 köré	 fonta	 a	 lábait,	 beletúrt	 a
hajába,	és	szorosan	megmarkolta.	Ruhája	 felcsúszott	a	combján,	erekciója	a
bugyi	 sóhajnyi	 anyagának	 feszülve	 követelt	 bebocsátást.	 A	 lány	 torkából
érzéki,	 érdes	 nyögés	 tört	 fel,	 amitől	 Wolfe	 megvadult,	 és	 előretántorodott,
neki	 a	 falnak,	 ahol	 végre	 rendesen	 hozzáférhetett.	 Alsó	 ajkát	 rágcsálta	 és
szopogatta,	kiélvezte	fenséges	ízének	minden	cseppjét	–	az	érett	gyümölcs	és
a	méz	édességét,	és	nem	tudott	betelni	vele.	A	 lány	közben	vadul	vonaglott,
próbált	hozzáférni,	az	átkozott	ruha	azonban	még	mindig	közéjük	állt.
Ahogy	egymásra	tapadó	ajkuk	szétvált,	kétségbeesett	zihálás	tört	fel	belőle.
–	Vedd	már	le…
–	Próbálom,	de	beragadt	a	cipzár.	Nagyon	szereted	ezt	a	ruhát?
–	Fogjuk	rá.
–	 Akkor	majd	 veszek	 egy	másikat.	 –	 Ahogy	 nekifeszültek	 a	 falnak,	 ujjai

besiklottak	a	leheletfinom	csipke	mögé,	hogy	durván	szétszaggassák.
A	 repedés	 éles	 hangja	 késként	 szelte	 a	 levegőt.	 Amikor	 végre	 sikerült

lehámoznia	 a	 foszlányokat,	 kapcsolatba	 került	 a	 forró,	 érzékien	 puha	 és
istenien	 illatozó	 bőrrel.	 A	 telt	 keblek	 továbbra	 is	 a	 melltartó	 fogságában
vergődtek,	ahogy	a	combok	találkozását	is	fekete	csipke	fedte.	Amint	a	lábak
görcsösen	 megfeszültek	 rajta,	 a	 hegyes	 sarkak	 belemélyedtek	 a	 fenekébe.
Mennyei	gyönyört	érzett,	némi	fájdalommal	keverve.
–	Jaj,	bocs…
–	 Ne.	 Lesz	 ez	 még	 sokkal-sokkal	 rosszabb	 is.	 Jesszusom,	 még	 annál	 is

gyönyörűbb	vagy,	mint	képzeltem.	Nézd	csak	meg	magad.
Marokra	 fogta	 a	 mellét,	 a	 csipkén	 keresztül	 megcsipdeste,	 majd	 kaján

elégedettséggel	 látta,	 ahogyan	 a	 mellbimbó	 élesen	 felfelé	 mered.	 A	mellek
bukdácsolva	 emelkedtek	 és	 süllyedtek,	 ahogy	 a	 lány	 a	 levegőt	 kapkodta,
miközben	 a	 pulzusa	 vadul	 lüktetett	 nyaki	 verőerén.	 Porcelánfehér	 bőre
sejtelmes	rózsaszín	fényben	izzott.
–	Iszonyú	régóta	álmodom	erről,	de	a	valóság	messze	meghaladja	minden

képzeletemet.	–	Lehajtotta	fejét,	és	beszippantotta	a	mellbimbóját,	gyengéden



rágcsálni	 kezdte,	 amitől	 a	 lány	 nyomban	 benedvesedett.	 Viszketett	 az	 ujja,
hogy	 a	 puncijába	 furakodva	 meggyőződjön	 erről,	 de	 félt,	 hogy	 ettől
menthetetlenül	beleélvez	a	farmerjába,	mint	egy	kanos	kamasz,	aki	túl	gyorsan
akar	túl	sokat.
Gen	ezúttal	is	kiharcolta	magának,	amit	akart:	ívben	hátrafeszítette	a	testét,

hogy	 a	 farmerjának	 feszülő	 merevedéshez	 préselje	 a	 punciját,	 miközben	 a
tarkóját	karistolta	körmeivel,	és	tekergőzve	próbált	kibújni	a	melltartójából.
–	Fejezd	be	az	előjátékot,	és	vedd	le	rólam	ezt	a	rohadt	melltartót.
–	Majd	abból	is	veszek	egy	újat.
–	Mi?
Ahogy	 széttépte	 a	 csipkét,	 a	 csupasz	 mellek	 ruganyosan	 kitöltötték	 a

markát.	A	bimbók	hegyes	kis	pontokként	meredeztek,	és	követelőzve	fúródtak
a	 tenyerébe,	 ő	 pedig	 addig	 szopogatta	 és	 harapdálta	 őket,	míg	 a	 lány	 bősz
igyekezettel	tépni	kezdte	a	pólóját.
–	Vetkőzz	le.	Azonnal.
Ügyet	 sem	 vetett	 a	 parancsra,	 csak	 tovább	 sanyargatta	 a	 mellbimbókat,

majd	újra	a	szájába	vette	őket,	hogy	magába	igya	részegítő	zamatukat.	Amikor
a	lány	felsikoltott	a	kéjtől,	szinte	lubickolt	a	mennyei	hangban.
–	 Olyan	 édes.	 –	 Nyelvével	 kitartóan	 körözött,	 egyre	 gyorsabban	 és

gyorsabban.	–	Olyan	kibaszottul	édes,	de	nekem	több	kell.	–	Őrületbe	akarta
lovalni	a	 lányt,	amíg	már	az	sem	érdekelte,	hogy	kárt	 tesz	benne.	Csak	az	a
vágy	 éltette,	 hogy	 egyik	 orgazmust	 a	 másik	 után	 érje	 el.	 Orrában	 érezte
izgalmának	pézsmaillatát,	s	tudta,	hogy	máris	elcsöppen,	csak	rá	vár.	A	tudat,
hogy	ennyire	kívánja,	alapjaiban	rázta	meg.	Keményen	küzdenie	kellett,	hogy
megőrizze	önuralmát,	míg	a	nyers	érzelmek	árja	átsöpör	felette.
–	 Ha	 nem	 veted	 le	 azt	 a	 kurva	 farmert,	 teljesen	 kikészülök.	 –	 Zihálva,

elcsigázottan	buktak	ki	Genből	a	szavak,	míg	teste	a	karjába	olvadt.	Erőtlenül
próbálta	lerángatni	róla	a	ruhát,	tétován	kereste	a	gombokat,	majd	jobb	híján
farmerjének	tekintélyes	dudorát	vette	kezelésbe.	Ekkor	döntötte	el,	hogy	nem
várhat	tovább.
El	kell	juttatnia	a	csúcsra.
De	azonnal.
–	Később.	–	Ujjai	lesiklottak	duzzadó	kebléről,	végig	reszkető	hasán,	be	a



vékony	gumiszalag	mögé.	–	Ez	valami	drága	bugyi?
–	Igen…	többe	fájt,	mint	a	ruha…	ó,	istenem!
Leszaggatta,	 és	 félrehajította,	 majd	 két	 ujjával	 becsusszant	 a	 perzselően

forró	mennyországba.
–	Wolfe!	Ó,	ez	olyan…	olyan	jó…	–	Hosszú,	elnyújtott	hangon	nyögött	fel,

ahogy	 a	 puncija	 görcsösen	 megfeszült	 az	 ujjai	 körül,	 és	 nem	 eresztette.
Hüvelykjével	 gyengéden	masszírozta	 a	 csiklóját,	 de	 csak	 incselkedett	 vele,
alig	 fejtett	 ki	 nyomást,	 míg	 odabent	 lassan	 és	 kitartóan	 egyre	 mélyebbre
hatolt.	 Lelopta	 ajkáról	 a	 torkából	 kiszökő	 apró	 nyögéseket,	 nyelvével
végigsöpört	 megduzzadt	 ajkán,	 és	 az	 arcát	 figyelte,	 ahogyan	 megfeszült	 a
rohamosan	 közelgő	 tetőpont	 előtt.	 Pupillái	 kitágultak,	 testének	 minden
izomrostja	 megfeszült,	 és	 ívben	 hátrafeszülő	 teste	 minden	 erejével	 a
tenyeréhez	simult,	hogy	megadja	neki,	amitől	már	csak	egyetlen	kis	mozdulat
választotta	el.
–	Jaj,	ne…	nem	bírom	tovább…	kérlek…
Lustán,	lassan	leírt	még	egy	utolsó	kört	a	csiklóján.
–	Ez	az,	Gen.	Élvezz	el.	Most.
Előrenyomta	a	hüvelykjét,	miközben	még	feljebb	tolta	az	ujjait.
A	 lány	 ízekre	 robbant,	 tehetetlenül	 vonaglott,	 ahogy	 elérte	 a	 csúcspontot.

Körmei	belevájtak	a	férfi	vállába,	és	emberfeletti	erővel	csüngött	rajta,	hogy
testével	körülölelje	minden	porcikáját.	Wolfe	nézte,	hogyan	lebeg	a	gyönyör
hullámain,	 nyomon	 követte	 minden	 apró	 rezdülését:	 ahogyan	 fogai	 az	 alsó
ajkát	harapdálták,	a	tekintete	elködösült,	a	bőre	selymesen	fénylett,	és	nedves
szeméremajkával	 még	 most	 is	 ráfonódott,	 mintha	 soha	 többé	 nem	 akarná
elereszteni.
–	Olyan	 rohadtul	 izgató	 vagy	 –	 tört	 fel	 torkából	 a	 halk	morgás,	 ahogy	 a

fülcimpáit	harapdálva	elnyelte	az	utórengés	hullámait.	–	Mehet	még	egyszer?
–	Ne…	–	felelt	Gen	elhaló	hangon.	–	Előbb	vetkőzz.	Le	azzal	a	ruhával.
–	Most	nem	te	parancsolsz,	bébi.	–	Széttárva	tartotta	a	lábát,	hogy	csak	a

legeslegutolsó	 pillanatban	 csúsztassa	 ki	 ujjait	 a	 puncijából.	 Nyelve	 újra	 a
szájába	tolakodott,	belefojtva	a	szót,	közben	arra	gondolt,	hogy	élete	végéig
elnézné,	hogyan	élvez.	Talán	ez	a	narcizmus	csúcsa,	máris	meg	akarja	 tenni
újra.	Azután	újra.



A	lány	bódultan	szűrte	a	szavakat,	mint	akinek	nehezére	esik	a	beszéd.
–	Csak	engedd,	hogy	letérdeljek	eléd,	és	bebizonyítom	az	ellenkezőjét.
Felnevetett.	 Imádta	 azt	 az	 okos	 kis	 száját,	 a	 humorát,	 a	 szenvedélyét.

Hogyan	szövődhet	játékosság	ilyen	zsigeri	vágyakozásba?	Még	sosem	fordult
elő	 vele,	 hogy	 szex	 vagy	 előjáték	 közben	 nevetett.	A	 lány	 reszkető	 ujjaival
újra	megpróbálta	lehántani	róla	a	pólót,	miközben	az	nem	engedett.
Mennyire	imádta	ezt.
–	 Ó,	 nagyon	 is	 szeretném,	 ha	 előttem	 térdelnél.	 –	 Egyetlen	 erőteljes

mozdulattal	felkapta,	és	az	ágyhoz	vitte.	–	Csakhogy	még	nem	végeztem.	Hadd
nézzelek.
A	 lány	 azzal	 az	 ösztönös	 szeméremmel	 próbálta	 takargatni	 magát,	 amit

sürgősen	le	kell	vetkőznie.
–	Nem	vagyok	olyan,	mint	az	a	modell,	akivel	randiztál.	És	keféltél.
Akkor	 és	 ott	 megesküdött	 magának,	 hogy	 soha	 többé	 nem	 randizik

anorexiás	 tyúkokkal.	Miután	 látta	Gen	gyilkos	 vonalait,	makulátlan	 bőrét	 és
éretten	 telt	 keblét,	 amúgy	 sem	 tudott	más	 nőre	 nézni.	Leborult	 apró,	 formás
teste	előtt,	mely	oly	könnyedén	illett	a	karjába.	Imádta	anatómiájának	minden
ívét	 és	 görbületét,	 testének	 egész	 térképét,	 ám	mindez	 közelébe	 sem	 ért	 az
előtte	feltárulkozó	és	nedvesen	csillogó	punci	látványának.	A	duzzadó	ajkak	a
szájáért	és	a	nyelvéért	esengtek,	hogy	magába	igya	megrészegítő	nektárjukat.
Eljött	az	igazság	pillanata.
–	Nem	feküdtem	le	vele,	bébi.	Egész	végig	csak	rád	gondoltam.	Egyszerűen

nem	ment,	de	el	kellett	hitetnem	az	ellenkezőjét.
–	Miért?
–	Mert	alig	bírtam	megállni,	hogy	ne	ugorjak	rád.
Gen	 elmosolyodott,	 mégis	 tovább	 takargatta	 a	 mellét,	 mintha	 attól	 félne,

hogy	nem	fog	tetszeni	neki.	Mintha	valaha	is	megtörténhetne.
Ostorként	csapott	fel	a	hangja.
–	 Ne	 merészeld	 rejtegetni	 a	 szépségedet!	 Imádom	 a	 testedet,	 mindig	 is

imádtam.	Emlékszel	még,	mit	mondtam?
Gen	hátradőlt	az	ágyon,	és	megrázta	a	fejét.
–	 Sosem	 kérünk	 bocsánatot	 semmiért,	 amit	 együtt	 teszünk	 vagy	 érzünk.

Bármit	 megtehetünk,	 Gen.	 Szándékomban	 is	 áll	 megtenni	 minden	 gyönyörű



mocsokságot,	ami	csak	az	eszembe	jut.	Tedd	szét	a	lábad.
A	combok	 szétváltak,	 hogy	Wolfe	 lakmározhasson	 a	 rózsaszínen	 feltáruló

ajkak	 szépségében.	 Míg	 ezt	 tette,	 lerángatta	 magáról	 a	 ruháit,	 hogy	 végre
meztelenül	álljon	előtte.	A	lány	felemelte	fejét,	hogy	végignézzen	rajta,	de	ő
tudta,	hogy	bőven	lesz	még	idejük	erre.	Most	az	kellett,	hogy	megízlelje,	és	a
nyelvével	juttassa	el	a	csúcsra,	mielőtt	újra	belevész	a	karjába.
–	 Ennél	 a	 gyantánál	 dögösebb	 ajándékot	 el	 sem	 tudok	 képzelni,	 bébi.	 –

Letérdelt	 a	 combja	 közé,	 hogy	 forró	 lélegzetét	 a	 duzzadt	 ráncokra	 fújja.	 A
lány	összerándult,	felnyögött,	ujjai	görcsösen	markolászták	a	lepedőt.	Ó,	igen,
nagyon	 is	 készen	 állt.	 Amint	 elvesztette	 a	 képességét,	 hogy	 vitázzon	 és
követelőzzön,	 átadta	magát	 legprimitívebb	ösztöneinek.	Épp,	 ahogy	 szerette.
A	 csiklója	 máris	 megfeszült	 és	 dagadozott,	 egyetlen	 nyelvcsapással
eljuttathatta	 volna	 a	 csúcsra,	 de	 előbb	 az	 őrületbe	 akarta	 kergetni,	 hogy
viszonthallja	a	nevét	arról	a	csillogó	ajakról.
Előrehajolt.
Lassan	és	lágyan	nyaldosta	körül	a	csiklóját	–	ízlelgette,	incselkedett	vele,

és	 kortyolgatta,	 mint	 a	 legfinomabb	 pezsgőt,	 aminek	minden	 cseppje	 kincs.
Közben	 vasmarokkal	 szorongatta	 és	 préselte	 az	 ágyhoz,	 de	 szemernyit	 se
gyorsított	 a	 tempón,	 csak	 hallgatta	 a	 kétségbeesett	 vágy	 sikolyait,	 amelyek
később	álmában	is	kísértették.	Belélegezte	a	pézsma	illatát,	nyaldosta	a	feszes
kis	 pecket,	 hüvelykujja	 ki-be	 járt	 a	 sikamlós	 csatornában.	 A	 lány	 puncija
ráfeszült,	 próbálta	 még	 mélyebbre	 szippantani,	 de	 ő	 egyre	 csak	 nyújtotta
tovább,	míg	tehetetlenül	rángó	hústömeggé	nem	változtatta.
–	 Elég…	 –	 zihálta	 a	 lány	 lázasan	 fénylő	 szemmel,	 ép	 értelmétől

megfosztva.	–	Fejezd	be,	amit	elkezdtél,	Wolfe,	vagy	kinyírlak!
Halkan	kuncogva	ajka	közé	vette	a	csiklót,	és	mélyen	beszívta.	Keményen.

Még	keményebben.	Közben	három	ujjával	is	a	mélyére	hatolt.
A	 lány	 újra	 elélvezett,	 ő	 pedig	 magába	 itta	 gyönyörét,	 mégis	 tovább

szopogatta,	 amíg	 el	 nem	 ragadta	 az	 újabb	 orgazmus,	 amelynek	 láttán
megfordult	 a	 fejében,	 hogy	 soha	 többé	 nem	 ereszti	 ebből	 az	 ágyból.	 Olyan
édes	 eltökéltséggel	 csüngött	 rajta,	 hogy	 nem	 tudott	 neki	 ellenállni	 –
végigcsókolta	bőrének	minden	négyzetcentijét,	csak	a	szájánál	állt	meg,	hogy
az	ajkát	becézgesse,	és	két	tenyerébe	fogva	ringassa	az	arcát.



–	 Te	 szemét	 –	 talált	 rá	 Gen	 a	 hangjára.	 –	 Úgy	 érzem…	 meghalok…
mégsem…	mégsem	tudok	betelni	veled…
–	Én	 se	 veled.	 –	Hosszan,	 szenvedélyesen	megcsókolta.	 –	Érzed,	milyen

finom	vagy?	Ebből	sosem	elég.	Sosem	lesz	elég.
–	 Gyere…	 magamban	 akarlak	 érezni.	 –	 A	 lány	 teste	 felívelt.

Őszinteségével	 és	 nyíltságával	 olyan	 áhítatot	 ébresztett	 benne,	 hogy	 a
legszívesebben	újra	térdre	rogyott	volna	előtte.	–	Kérlek…
–	Jesszusom,	bébi.	Elfelejtettem	a	gumit.	Neked	van?
–	Felső	fiók.	Siess.
Kapkodva	 elővette	 a	 dobozt,	 felhengergette	 magára	 az	 óvszert,	 azután

mélyen	a	matracba	préselte	a	lányt.	Felemelte,	és	előrehúzta	a	bokáját,	hogy
teljes	 valójában	 feltárulkozzon	 előtte,	majd	megtorpant.	A	 test	 összerándult
alatta.
–	Készen	állsz?
Gen	 félig	 lehunyt	 szemmel	 nézett	 rá.	 Éppoly	 könnyen	 elveszett	 ebben	 a

tekintetben,	mint	a	legelső	alkalommal,	amikor	találkoztak.	Bőre	csillámlott	a
verítéktől,	 csigái	keretbe	 foglalták	arcát,	 ajka	hatalmasra	duzzadt,	miközben
olyan	görcsös	igyekezettel	kapaszkodott	a	vállába,	mintha	ő	lenne	az	egyetlen
biztos	pont	a	világban.
–	Csináld,	Wolfe.	Tégy	a	magadévá.
Elmormolt	egy	szitkot,	azzal	beléhatolt.
Egyre	 mélyebbre	 és	 mélyebbre	 furakodott,	 míg	 bele	 nem	 temetkezett

lüktető,	nyirkos	hőségébe,	ahol	kétségbeesetten	próbálta	tartani	magát,	nehogy
idő	 előtt	 elmenjen.	 Elnézte	 a	 lány	 arcát,	 valamennyi	 fenséges	 kifejezését,
ahogy	 teljes	 hosszában	 magába	 fogadta,	 és	 meg	 sem	 próbált	 visszakozni.
Körmei	 belévájtak,	 combjai	 halálos	 szorításra	 zárultak,	 mintha	 soha	 többé
nem	eresztené.
Próbált	 levegőhöz	 jutni,	próbált	 lassítani,	de	 túl	 sok	 inger	érte	egyszerre,

amíg	már	csak	egyetlen	vágy	éltette	–	hogy	a	magáévá	tegye.
Felnyögött.
–	El	fogok	menni.	Ez	így	túl	jó…
–	Ne	hagyd	abba	–	lihegte	a	lány.	–	Kérlek.	Csináld…
Nem	 várt	 tovább.	 Teljes	 hosszában	 visszahúzódott,	 azután	 egyetlen



mozdulattal	újra	kitöltötte.	Újra.	Újra.
Lassú	és	állandó	ütemben	kezdte,	csak	akkor	gyorsított,	amikor	a	lány	újra

közeledni	 kezdett	 a	 csúcsponthoz.	 A	 fogát	 csikorgatva,	 robbanásra	 készen,
feszülő	 golyókkal	 türtőztette	 magát,	 ahogy	 minden	 lökésnél	 egyre
keményebben	 furakodott	 belé.	 Egyik	 kezével	 rátalált	 a	 csiklójára,
dörzsölgette,	 közben	 az	 arcát	 figyelte,	 ahogyan	 vágytól	 és	 szükségtől	 fénylő
szemmel	a	szakadék	szélén	egyensúlyozott.	Őrölni	kezdett	a	csípőjével,	ahogy
újra	belécsapódott,	és	külön	gondot	fordított	rá,	hogy	a	piercing	nekifeszüljön
a	 barlang	 érzékeny	 falának.	 Meglepett	 sikoly	 tudatosította	 benne,	 hogy
sikerült,	ezért	újra	és	újra	megtette,	közben	egyre	nagyobb	erővel	masszírozta
a	csiklót,	amíg…
A	lány	a	nevét	sikoltozta,	és	tehetetlenül	vonaglott	alatta.	A	vad	elégtételtől

állati	 üvöltés	 szakadt	 ki	 belőle,	 ahogy	végre	 ő	 is	 elengedte	magát,	 és	 lázas
tempóban	 pumpálva	 kiontotta	 a	 magját.	 Vakító	 fény	 töltött	 be	 mindent.	 Az
orgazmus	 olyan	magasra	 repítette,	 hogy	már	 úgy	 érezte,	 sosem	 tér	 vissza	 a
földre.	Lelkének	mélyén	nagy	robajjal	leomlott	egy	fal,	amit	eddig	senki	sem
érinthetett.	S	ahogy	halálos	kimerültséggel	egymásra	omlottak,	valami	más	is
tudatosult	benne.
Soha	többé	nem	lesz	képes	szeretkezni	egy	másik	nővel	úgy,	hogy	közben

ne	Genevieve	MacKenzie	után	vágyakozna.

–	EMLÉKSZEL	A	PARTNERED	vezetéknevére?	–	mormolta	Wolfe	a	vállába.
Hátsójának	puha	párnáján	pihentette	a	combját.	Rohamosan	éledező	újabb

erekciója	meghitten	ékelődött	a	lába	közé,	míg	szorosan	magához	ölelte,	hogy
védtelenül	 álljon	minden	 cirógatási	 kísérlet	 előtt	 –	 szabadon	nyalogathassa,
simogathassa,	 harapdálhassa	 bármelyik	 testrészét.	 Gen	 izmai	 ellazultak	 a
végtelen	 kielégültségtől,	 miközben	 úgy	 érezte,	 mintha	 durva	 vágyfokozót
szedett	volna.	Teste	mohón	áhított	minden	gyönyört,	amit	csak	kifacsarhatott	a
férfiból,	s	közben	egyre	többet	követelt.
Imádott	ekkora	ribanc	lenni.
A	férfi	játékosan	csavargatta	a	mellbimbóját.
–	Miért	érdekel	a	neve?
–	Küldenék	neki	egy	nagy	csokor	virágot.	Tudod,	hálám	jeléül.



Nevetés	bugyogott	fel	belőle,	ami	halk	nyögéssé	szelídült,	amint	a	bimbója
megkeményedett,	és	folytatásért	esengett.
–	Te	vagy	a	sátán.
–	Te	pedig	egy	angyal.	–	A	férfi	kuncogva	csippentette	ujjai	közé	a	bimbót,

amitől	a	forróság	lüktetve	tört	elő	a	puncijából.	–	Egy	mohó	kis	angyal.	Olyan
érzékeny	a	tested,	hogy	nem	bírom	abbahagyni.
Kinyújtózott,	 s	 ahogy	 felkínálta	 neki	 csupasz	 testét,	 vágyakozása	 fényénél

sütkérezve	igazi	istennőnek	érezte	magát.
–	Ki	mondta,	hogy	hagyd	abba?
A	férfi	felmordult,	és	átfordította	a	hasára.
–	Igazad	van,	de	előbb	látni	akarom	a	tetkódat.	Látta	más	is?
A	 birtoklási	 vágy	 izgalommal	 töltötte	 el,	még	 ha	 tudta	 is,	 hogy	 csak	 egy

éjszakára	szól.
–	Csak	Kate.	Meg	a	fickó,	aki	csinálta.
–	Helyes.	Most	maradj	veszteg,	ahogy	jó	kislányhoz	illik.
A	szíve	vadul	kalapált.	A	férfi	felülmúlta	minden	várakozását.	Úgy	játszott

a	testén,	akár	egy	hangszeren,	közben	gond	nélkül	váltott	gyengéd	és	figyelmes
szeretőből	 mocskos	 szájú	 dominánssá	 és	 rosszfiú	 rockerré.	 Imádta
valamennyi	arcát,	keményet	és	lágyat	egyaránt,	s	tudta:	egész	életét	kész	lenne
rászánni	a	megismerésükre.	Azt	várta,	hogy	csak	a	testét	osztja	meg	vele,	de
ennél	sokkalta	többet	kapott	–	megnyílt	előtte	a	szíve,	s	ebben	olyan	kincsre
ismert,	amit	élete	végéig	féltve	őriz	majd.
Racionális	 énje	 persze	 próbálta	 figyelmeztetni.	 Pontosan	 tudta,	 hogy	 ez

csak	 egy	 éjszakára	 szól.	 Egyetlen	 éjszakára,	 amikor	 kielégítik	 a	 testi
szükségleteiket,	 barátok	 helyett	 férfiként	 és	 nőként	 viselkednek,	 de	 ennél
többet	hiába	is	remélne.	Wolfe	sosem	megy	bele	egy	hosszú	távú	kapcsolatba.
Mire	 felkel	 a	 nap,	 halálra	 rémül	 a	 lehetőségtől,	 és	 szépen	 kihátrál	 az
egészből.
Nem	 mintha	 ez	 baj	 lenne.	 Jöjjön,	 aminek	 jönnie	 kell.	 Napkeltéig	 még

maradt	néhány	óra,	és	ő	eltökélte	magában,	hogy	kiélvez	minden	egyes	percet.
Oldalt	fordította	a	fejét,	miközben	átadta	magát	az	erős	kezeknek,	amelyek

kimasszírozták	vállából	a	zsibbadtságot.	Nyögés	tört	fel	belőle,	ahogy	eggyé
vált	 a	 matraccal.	 A	 férfi	 maga	 elé	 mormolt	 valami	 mocsokságot,	 ahogyan



lejjebb	 haladt,	 átgyúrta	 a	melleit,	majd	 továbbindult	 a	 bordáin,	 a	 csípőjén.
Minden	 mozdulatától	 egyre	 nedvesebbé	 vált,	 míg	 a	 puncija	 már	 lüktetve
követelte	 az	 újabb	 menetet.	 Mocorgott	 kicsit,	 hogy	 áttegyen	 némi	 súlyt	 a
csiklójára,	mire	legnagyobb	döbbenetére	a	férfi	ráhúzott	a	fenekére.
–	Hé!
–	Ne	hidd,	hogy	nem	tudom,	mit	csinálsz.	Nem	hagyom,	hogy	nélkülem	juss

el	a	csúcsra.
–	Oké,	akkor	tegyél	az	ügy	érdekében.
Éles	 fogak	martak	 a	 hátába,	 nyomukban	 a	 sebesen	 sikló	 nyelvvel,	 amely

meg	 sem	 állt	 hátsójának	 ívéig.	Megigézte	 ez	 az	 érzéki	 varázs,	 az	 egyszerre
éles	 és	ködös	 élmények,	míg	már	 semmi	 sem	számított,	 csak	 a	 férfi	 hangja,
érintése,	akarata.	Ezt	egyetlen	korábbi	partnerétől	sem	kapta	meg.	Élvezte	a
szexet,	és	szerette	annyira	Davidet,	hogy	akkor	is	odaadja	magát	neki,	amikor
már	minden	szexuális	érintkezésük	kihívást	jelentett	–	no	de	Wolfe?	Teljesen
a	megszállottja	lett,	ami	enyhe	félelemmel	töltötte	el.	Gyanította,	ha	még	több
intim	órát	töltenének	együtt,	a	végén	tényleg	mindent	megtenne	a	kedvéért.
Tudatos	 gondolatai	 szertefoszlottak,	 amint	 az	 ujjak	 gyengéden

végigsiklottak	érzékeny	bőrén,	és	kirajzolták	tetoválásának	körvonalait.
–	Olyan	gyönyörű.	–	Elképzelte	a	skarlátvörös	szirmokat	és	a	farpofái	felett

átívelő	szárat,	a	gonoszul	meredező	tüskéket	és	a	lehulló	vércseppeket.	–	Vér.
Nem	 fátyolvirág.	–	Egy	pillanatra	 elhallgatott,	 de	 az	ujjak	nem	szűntek	meg
cirógatni.	–	Miért?
–	 Kín	 és	 gyönyör.	 Fájdalom	 és	 szeretet.	 Árulás	 és	 bizalom.	 Kezdem

megérteni,	 hogy	 semmi	 nem	 egyértelmű.	 Ellentétes	 érzelmek	 kavarognak
bennünk.	Nem	szeretném	ezt	elfelejteni.
Hallotta,	ahogy	a	férfi	élesen	beszívja	a	levegőt,	ujjai	azonban	ugyanolyan

gyengédséggel	becézték	a	bőrét.
–	Bár	soha	ne	kellett	volna	megtudnod.
Megmarkolta	a	párnáját,	és	határozott	hangon	válaszolt.
–	 Én	 örülök,	 hogy	 tudom.	 Ne	 akarj	 elszigetelni	 és	 megvédeni	 olyan

dolgoktól,	 amelyek	 az	 élet	 részei.	 Elég	 erős	 vagyok	 ahhoz,	 hogy
szembenézzek	a	valósággal.	Akárcsak	te.
A	 férfi	 ezúttal	 belévájta	 az	 ujjait,	 de	 ettől	 csak	 borzongatóan	 jó	 érzés



töltötte	el,	sőt	várta	a	folytatást.
–	Mihez	kezdjek	most	veled?	–	suttogta	Wolfe.	–	Évek	óta	ismerlek,	mégis

úgy	érzem,	mintha	csak	most	találkoztunk	volna.	Ez	túl	sok.	Ez…
–	Tudom.	 –	A	mohó	 éhség	 újra	 fellángolt,	 hiába	 is	 harcolt	 volna	 ellene.

Basszus,	 nem	 is	 akart.	 Teste	 megremegett	 a	 szükségtől.	 –	 Nekem	 is	 sok,
nagyon	is	sok,	de	nem	érdekel.	Hadd	lángoljon,	amíg	ki	nem	alszik.	Csináld
újra,	Wolfe.	–	Elcsuklott	a	hangja.	–	Úgy	látszik,	nem	bírok	ellenállni	neked.
A	 férfi	 beleharapott,	 ő	 pedig	 tárt	 karokkal	 fogadta	 az	 éles	 fájdalmat,	 sőt

felsikoltott	a	gyönyörtől.	Nyomot	akart	a	testén,	még	többet	és	többet.	A	nyers
kezekhez	 dörgölőzött,	 amint	 azok	 megragadták	 a	 fenekét,	 dögönyözték,
simogatták	 és	 becézgették,	 a	 combja	 közé	 siklottak,	 hogy	 összegyűjtsék	 a
nedvességet,	 és	 szétterítsék	 a	 csiklóján.	 Az	 ujjak	 ki-be	 jártak,	 a	 nyelv
beléfurakodott,	 míg	 ő	 hozzádörzsölte	 a	 mellbimbóit,	 és	 felzokogott	 a
gyönyörtől.	 Szemérem,	 szégyenérzet,	 civilizáltság	 –	mind	 rég	 elpárolgott	 az
éjszaka	hevében.
A	 férfi	 szétválasztotta	 a	 lábait,	 felfelé	 rántotta,	 hogy	 meg	 kelljen

kapaszkodnia	 az	 ágyban.	 Megragadta	 a	 kezét.	 A	 piercing	 a	 csiklóját
masszírozta,	 és	 egészen	 megvadította,	 míg	 remegő	 kézzel	 kapaszkodott	 az
ágyrácsba,	mintha	 így	megakadályozhatná,	hogy	a	 földrengető	orgazmus	újra
az	 egekbe	 repítse.	A	 férfi	 farka	 valósággal	 pulzált,	 kitöltötte	mindenét,	míg
végül	nem	maradt	hely	másnak.	Izmai	sikoltva	tiltakoztak,	a	gyomra	görcsbe
rándult,	 de	 a	 durva	 ujjak	 kitartóan	 hajszolták	 egyre	 tovább.	 A	 lüktető
merevedés	 szétfeszítette,	 és	 csatakos	 testük	 addig	 csapódott	 egymásnak
féktelen	tempóban,	míg	a	megváltás	áldott	pillanatában	akkorát	élvezett,	hogy
a	könnye	is	kicsordult.	Vakító	fény	lobbant	benne,	amint	alárobajlott	az	érzéki
kínok	 hullámvasútján,	 hogy	 olyan	 mélységeket	 és	 magaslatokat	 járjon	 be,
amelyeknek	eddig	a	létezéséről	sem	tudott.	Izmai	megadták	magukat,	s	ahogy
ernyedten	 a	 párnákra	 zuhant,	 Wolfe	 még	 a	 csípőjét	 szorongatta,	 és	 olyan
vadállati	 hörgéssel	 sugárzott	 szét	 benne,	 amivel	 mintha	 egyenesen	 a	 lelkét
simogatná.
Akkor	megértette,	hogy	túl	késő.	Talán	mindig	is	az	volt.
Őrülten,	 visszavonhatatlanul,	 teljes	 szívéből	 beleszeretett	 a	 legjobb

barátjába.



–	SZOMJAN	HALOK.
A	férfi	kuncogott,	majd	megnyikordult	alatta	az	ágy.	Gen	próbálta	felemelni	a
fejét,	de	a	kimerültség	a	párnához	szegezte.	Amikor	azonban	rádöbbent,	hogy
így	lemarad	Wolfe	csupasz	testének	a	látványáról,	mégiscsak	erőt	vett	magán,
és	elhaló	nyögéssel	felnézett.
Ó,	 igen.	 Tényleg	 kár	 lett	 volna	 kihagyni.	 A	 pasi	 seggét	 aranyba	 kéne

foglalni.	Csupa	ruganyos	 izom,	és	az	a	bizsergető	kis	vonal,	ami	elválasztja
világosabb	 bőrét	 napsütötte	 barnaságától…	 A	 combizmok	 kötelekként
feszültek.	 Egy	 pillanatra	 eltűnt	 szem	 elől,	 majd	 újra	 megjelent	 egy	 pohár
vízzel.	A	jég	csábítóan	csilingelt,	mégsem	tudta	levenni	 tekintetét	a	marokra
álló	 farokról	 és	 a	 csillogó	piercingről.	Most	 is	megnyalta	 az	 ajkát,	 s	 ahogy
korábban,	 viszontlátta	 az	 ínycsiklandó	 merevedést.	 Ezúttal	 előnyt	 akart
kovácsolni	belőle.
–	 Megint	 azt	 csinálod	 –	 figyelmeztette	 a	 férfi,	 ahogy	 felé	 nyújtotta	 a

poharat.
Mohón	nyelte	 a	 kortyokat,	 a	 hideg	víz	 lecsorgott	 az	 állán	 és	 a	mellén.	A

férfi	előrehajolt,	és	lenyalogatta.
–	Mit	csinálok?	–	kapott	levegő	után.
–	Úgy	nézel,	mintha	 fel	 akarnál	 falni.	–	Beszippantotta	 a	mellbimbóját,	ő

pedig	 figyelte,	 hogyan	 nyúlik	 el.	 Létezik	 olyan,	 hogy	 valaki	 halálra	 élvezi
magát?	Hogyan	 állhat	megint	 készen	 arra,	 hogy	 a	 férfi	 a	magáévá	 tegye?	A
pézsma	 és	 az	 izgalom	 illata	 megülte	 a	 lepedőt	 és	 a	 bőrüket,	 fűszeres
parfümként	terjengett	a	levegőben.	–	Ha	jó	kislány	leszel,	adok	valamit,	amit
befalhatsz.
Ó,	ezt	a	kihívást	nem	hagyhatta	annyiban.	Megvetően	felhorkant,	kipöckölt

egy	 hajcsigát	 a	 szeméből,	 és	 átadta	 neki	 a	 poharat.	 A	 férfi	 olyan	 végtelen
magabiztossággal	 és	 könnyedséggel	 kortyolt	 bele	 a	 vízbe,	 hogy	 úgy	 döntött,
megleckézteti.	Amikor	elfordult,	hogy	letegye	a	poharat,	elkapta	a	csuklóját.
–	Ne	siess	úgy,	Wolfe.
A	 férfi	 meglepetten	 nézett,	 azután	 úgy	 tűnt,	 tudatosul	 benne	 a	 szándéka.

Élesen	 beszívta	 a	 levegőt,	 csak	 meredt	 rá,	 amikor	 a	 lány	 kiszámított
mozdulatokkal	felkelt	az	ágyról,	hogy	letérdeljen	elé.	Gen	beleszédült	újsütetű
hatalmába,	 és	 annyira	 begerjedt,	 hogy	 úgy	 érezte,	 csupán	 attól	 képes	 lenne



eljutni	 a	 csúcsra,	 ha	 őt	 nézi.	 Lassan,	 végtelenül	 lassan	 végigsimított	 a	 férfi
lábszárán	és	a	combján,	majd	hirtelen	mozdulattal	megmarkolta.
Wolfe	sziszegve	fújta	ki	a	levegőt,	ujjai	megfeszültek	az	üvegpoháron.
–	Mit	csinálsz?
–	Ha	nem	tudod,	akkor	tényleg	pocsékul	csinálom.	–	Előrehajolt,	és	kifújta

a	forró	levegőt	az	erekciójára.	A	férfi	minden	izma	összerándult,	ahogy	farka
még	 nagyobbra	 duzzadt,	 és	 követelőzőn	 lüktetett.	Gen	 lassan	 végignyalta	 az
alsó	 ajkát,	 miközben	 kitapintott	 minden	 kemény	 bordát	 és	 vájatot,	 a
drótszerűen	erős	szőrszálakat	és	a	perzselően	forró	bőrt,	a	sejtelmesen	kéklő
acélgolyót.	Ahogy	kitartóan	nőtt	a	keze	közt,	egyre	merészebben	markolászta,
fel-alá	mozgatta	ujjait,	egészen	a	piercingig,	amitől	összerándult,	és	kéjesen
felnyögött.	Ó,	igen,	ezt	tényleg	szerette.
–	Nem	hiszem,	hogy	sokáig	bírom,	bébi.	Fejezd	be,	mielőtt	baj	lesz.
–	Épp	eleget	játszottad	a	dominánst,	de	most	megfizeted	az	árát.	–	A	férfi

utánakapott,	de	kitért,	és	megrázta	előtte	a	mutatóujját.	–	Maradj	veszteg.	És
ki	ne	locsold	azt	a	vizet.	Ez	még	eltart	egy	ideig…
–	Gen…
Kinyitotta	a	száját,	megragadta	a	férfi	farkát,	és	mélyen	magába	fogadta.
Fenséges	aromát	érzett.	Sós,	fűszeres,	férfias	ízt.	Nem	törődött	azzal,	hogy

jól	 csinálja-e,	 sem	 azzal,	 hogy	 azt	 a	 technikát	 használja-e,	 amire	 David
tanította.	Az	ösztön	hajtotta,	hogy	gyönyört	okozzon,	felfedezze	Wolfe	testének
minden	 csodás	 porcikáját,	 és	 olyan	 vágyat	 élesszen	 benne,	 ami	 teljesen
kifordítja	 magából.	 Nyelvével	 pöckölgette	 a	 kis	 fém	 ékszert,	 keményen
szopott,	keze	fáradhatatlanul	járt	le-fel,	s	közben	addig	szorongatta	gyengéden
a	 golyóit,	 amíg	 a	 neve	 ki	 nem	 szakadt	 a	 férfi	 ajkáról.	 David	 egy	 csomó
olyasmit	 rákényszerített	 a	 szerelem	 nevében,	 amit	 nem	 élvezett.	 Ma	 éjjel,
Wolfe	mellett,	 olyan	elemi	 szükséget	 és	primitív	vágyat	 érzett,	 ami	elsöpört
minden	korlátot,	minden	tabut.
–	Nem	bírom…
Még	 keményebben	 szopta,	 nyelvével	 ráfonódott	 a	 makkjára,	 egészen	 a

torkáig	magába	szippantotta.
Amikor	a	férfi	hevesen,	szitkozódva	elélvezett,	gondolkodás	nélkül	lenyelt

minden	cseppet.	Sajgott	a	térde,	felduzzadt	a	szája,	de	a	lelke	olyan	magasan



szárnyalt,	hogy	Isten	se	kaphatta	el.	Gyengéden	csókolgatta,	és	cirógatta,	majd
lassan	visszahúzódott,	és	elvette	a	poharat,	hogy	az	éjjeliszekrényre	helyezze.
A	férfi	arcát	mintha	gránitból	faragták	volna.	Borostája	sötét	keretbe	foglalta
érzéki	ajkát,	átható	tekintetében	zafír	tűz	lángolt.
A	hang	fojtott	morgásként	tört	fel	a	torkán.
–	Nem	locsoltam	ki.
Felnevetett,	és	köré	fonta	a	karját,	szorosan	magához	ölelte.	Hosszú	ideig

álltak	 így,	 mint	 egy	 időbuborékban,	 miközben	 a	 nappal	 lassan	 elüldözte	 az
éjszakát,	és	kitartóan	közeledett	a	hajnal.

WOLFE	 VÉGIGSIMÍTOTT	 a	 törülközővel	 a	 lány	 nyirkos	 homlokán,	 gyengéd
mozdulatokkal	megtisztogatta.	Amikor	lába	közé	nyomta	a	puha	anyagot,	hogy
rátaláljon	 legtitkosabb	 mélyére,	 Gen	 felnyögött,	 és	 egész	 testében	 feszült.
Kitárulkozott.	Védtelenül.	Szerelemmel.
Elszorult	 a	 torka,	 ahogy	 hirtelen	 fura	 késztetés	 lett	 rajta	 úrrá.	 Érzések

tolultak	 fel	 benne,	 de	 olyan	 összevisszaságban,	 hogy	 meg	 sem	 tudta
különböztetni	 őket.	 Tovább	 cirógatta	 Gent,	 elnézte	 a	 véraláfutásait,	 és	 szar
alaknak	érezte	magát,	amiért	örül,	hogy	nyomot	hagyott	rajta.
Ha	csak	kis	időre	is.
Reggel	majd	szembe	kell	néznie	a	tettei	következményével.	Beszélnie	kell,

eldöntenie,	 hogyan	mentheti	meg	 legfontosabb	 emberi	 kapcsolatát.	Ha	 eljön
az	ideje,	meg	is	teszi,	de	addig	élvezi	a	hősszerelmes	szerepét:	gondoskodik
róla,	becézgeti,	és	megkeféli	–	birtokba	veszi,	amíg	minden	porcikája	örökre
az	övé	nem	lesz.
Igen,	ennyire	elcseszett.
–	Miért	pont	kígyó?
A	 lány	 gyönyörű	 szeme	 az	 arcát	 fürkészte,	 olyasmit	 firtatott,	 amit	 önként

nem	mesélt	 volna	 el.	 Valamit	 a	 sötét	 múltjából.	 Egy	 parányi	 részletet,	 ami
közelebb	 vihette	 a	 lányt	 ahhoz,	 kicsoda	 valójában.	 Most	 tényleg	 nem
tagadhatta	 meg	 tőle	 a	 választ,	 mégis	 megdöbbentette,	 milyen	 könnyedén
beszél	erről.
–	Megtestesít	mindent,	amit	ki	akarok	fejezni	–	válaszolt	egyszerűen.	Egy

pillanatra	elhallgatott,	belegondolt,	milyen	borzalmakon	kellett	átverekednie



magát,	 hogy	 kijusson	 a	 túloldalra.	 Sosem	 árulta	 el	 a	 teljes	 igazságot.	 Nem
mondhatta	 el,	 még	 neki	 sem,	 de	 azt	 megérdemelte,	 hogy	 többet	 tudjon,	 és
megértse,	mitől	vált	 teljesen	alkalmatlanná	egy	egészséges	kapcsolatra.	–	A
kígyó	 jelképezi	a	 fényt	és	a	sötétséget.	Akkoriban	az	ép	értelmemért	 is	meg
kellett	küzdenem.	Az	egyik	kukában	találtam	egy	kidobott	könyvet	a	kígyókról
és	a	velük	kapcsolatos	különféle	mítoszokról.	Lenyűgözött.	A	kígyók	levedlik
a	bőrüket,	s	ezáltal	megújulnak.	Persze	álnokok	is,	legismertebb	jellemzőjük,
a	villás	nyelv,	az	igazság	és	a	hazugság	megtévesztő	keveréke.	Ők	jelképezik
az	 emberi	 indulatokat,	 a	 haragot	 és	 a	 bosszúvágyat.	 Egy	 kígyó	 sosem
figyelmezteti	az	áldozatát,	mielőtt	megmarja.	–	A	múlt	azzal	fenyegetett,	hogy
áttöri	a	gondosan	felépített	falat,	de	a	védművek	egyelőre	kitartottak.	Folytatta
a	tárgyilagos	elemzést.	–	A	kígyó	egyben	a	kitartó	védekezés	szimbóluma	is.
Még	ha	fenyegetik	 is,	mindenáron	megőrzi	és	megvédi	a	 területét.	Amikor	a
tetoválószalonban	 találtam	 magam,	 nem	 is	 lehetett	 kérdés,	 mit	 varrassak
magamra.	Valahányszor	a	testemre	néztem,	emlékezni	akartam.
Gen	néma	csendben	tanulmányozta,	miközben	mélyebbre	ásott	benne,	mint

eddig	 bárki.	Miért	 érez	 ilyen	 erős	 késztetést,	 hogy	mindent	 kitálaljon	 neki?
Összeszorult	a	gyomra.	Nem.	Vannak	titkok,	amik	jobb,	ha	sosem	derülnek	ki.
A	 lány	 szokás	 szerint	 meglepte	 azzal,	 hogy	 feltétel	 nélkül	 elfogadta	 a

válaszát.
–	És	mit	suttog	a	füledbe?
Wolfe	megdörzsölte	a	nyakát	azon	a	ponton,	ahol	a	villás	nyelv	véget	ért.	A

karkötők	alatt	viszketni	 és	égni	kezdett	 a	bőre.	Honnét	 tudhat	 erről?	Nagyot
nyelt,	hogy	színtelen	maradjon	a	hangja.
–	Élj.
A	 lány	 nem	 rettent	 vissza,	 és	 nem	 nyújtotta	 felé	 a	 kezét.	 Tekintete	 a

karkötőkre	 rebbent,	mintha	megértené,	hogy	ez	 a	kulcs	 a	múltjához,	de	 csak
némán	 bólintott.	 A	 feltétlen	 elfogadás,	 amivel	 egyszavas	 válaszát	 fogadta,
hatásosabban	oldotta	benne	a	feszültséget,	mint	bármi	más.	Feléledt	a	teste,	s
vele	 a	 mohó	 vágy,	 hogy	 újra	 beletemetkezzen	 –	 újra	 érezze	 azt	 a	 mámort,
amibe	a	 lelke	 is	beleremeg.	A	 lány	habozás	nélkül	megmarkolta,	 és	 széttárt
combbal	megnyílt	előtte.
Tiltakozni	is	alig	maradt	ereje.



–	Ne…	Nem	akarom,	hogy	fájjon.
–	 Nem	 számít.	 –	 A	 mosolytól	 felragyogott	 az	 arca,	 sugárzó	 örömével

teljesen	megigézte	a	férfit.	–	Akkor	érzem	igazán,	hogy	élek,	amikor	bennem
vagy.
Felmordult.	 Megszégyenítette	 ez	 a	 nagylelkűség,	 a	 szeretet

megnyilvánulása.	 S	 amilyen	 önző	 fráter	 volt,	 elfogadta,	 amit	 kínált	 neki:
magára	 húzta	 a	 gumit,	 azután	 lassan	 újra	 belepréselte	 a	 lányt	 a	 matracba.
Nedvessége	jólesőn	ölelte	körül,	akárcsak	a	nyakára	fonódó	karok,	amelyek	a
folytatásra	 biztatták.	 Egyetlen	 lassú	 lökéssel	 temetkezett	 belé,	 azután
megrázkódott	 feszességétől	 és	 forróságától,	 amint	 könyörtelen	 szorításába
fogta.
–	Most	csak	szép	lassan	–	suttogta.	–	Szólj,	ha	fáj.
Ahogy	 a	 lány	 csípője	 felfelé	 ívelt,	 lassan	 ingázni	 kezdett	 ki-be,	 minden

lökésnél	 kicsivel	 mélyebbre.	 Bőrének	 minden	 négyzetcentijét	 megjelölte	 a
nyelvével,	a	fogával,	a	kezével,	miközben	a	neve	úgy	szakadt	fel	ajkáról,	akár
egy	 ima,	 egy	 litánia,	 egy	 zsoltár.	 Egyre	 magasabbra	 repítette,	 s	 közben	 azt
kívánta,	 bár	 sosem	 érne	 véget	 a	 pillanat.	 Emlékezetébe	 vésett	 minden
pihegést,	 minden	 verítékcseppet	 és	 sikolyt,	 majd	 elfordította	 a	 csípőjét,	 és
rátalált	 a	 G-pontra,	 és	 lehatolt	 oda,	 ahol	 egyek	 lehettek.	 A	 lány	 ujjai
görcsösen	 megfeszültek,	 miközben	 egész	 testével	 kitárulkozott	 előtte,	 és
felhatalmazta,	hogy	azt	tegyen	vele,	amit	akar.	A	torkából	elhaló	morgás	tört
fel,	beleharapott	a	nyakába,	majd	még	egyszer	utoljára	beléhatolt,	hogy	magán
érezze	reszketését,	amelynek	hullámai	a	lelkébe	hatoltak.
Gyönyöre	 azzal	 fenyegetett,	 hogy	 megfosztja	 a	 józan	 eszétől	 –	 minden

izomszála	belefeszült	az	élvezetbe.	Ahogy	a	gyönyör	felperzselte	a	testét,	és	a
magja	kiáradt	benne,	Wolfe	már	tudta,	hogy	számára	túl	késő.	Soha	többé	nem
lesz	ugyanaz	az	ember.
Elfojtotta	 a	 zokogását,	 arcát	 a	 lány	 hajába	 temette,	 és	 megadta	 magát	 a

mindent	elsöprő	érzésnek.



huszonegy

UTÁLTA	A	REGGELEKET.
Genevieve	 átfordult,	 és	 szembesült	 az	 ablakon	 beáradó	 napfénnyel.
Megcsapta	 a	 nemiség	 és	 a	 férfiasság	 nehéz	 aromája,	 ám	 az	 ágyat	 üresen
találta.	A	férfi	után	nem	maradt	más,	csak	a	fejének	és	a	testének	a	lenyomata
a	párnán,	az	ágyon.	És	a	csend.	Talán	hajnalban	surrant	ki,	miután	ő	beájult.
Így	 a	 legjobb.	 Legalább	 lesz	 ideje	 átgondolni,	 és	 távolabbról	 szemlélni	 az
eseményeket,	 felkészülni	 az	 irracionális	 éjszakáról	 szóló	 racionális
beszélgetésre.
Basszus.
A	szomorúság	egy	pillanatra	rátelepedett,	de	elhessegette.	Nem.	Megígérte

magának,	hogy	nem	gyászol	olyasmit,	ami	sosem	lehet	az	övé.	A	múlt	éjszaka
feltárta	előtte	a	férfi	mélységeit,	akit	mindig	a	barátjaként	szeretett.	Nem	az	ő
hibája,	ha	már	egészen	más	szemmel	tekint	rá.	Wolfe-nak	meggyőződése,	hogy
alkalmatlan	 egy	 igazi	 kapcsolatra,	 ő	 pedig	 akkor	 sem	 tudja	 meggyőzni	 az
ellenkezőkéről,	 ha	megfeszül.	 Így	 sosem	működne.	Azt	 az	 egyet	megtanulta,
hogy	a	szerelem	nem	csak	érzés	–	döntés	is.
Wolfe	pedig	úgy	döntött,	hogy	nagyobb	biztonságban	érzi	magát	a	sebeivel

és	a	magába	temetett	múltjával	–	igaz	barátként	és	mindazzal,	amit	ez	jelent.
Bármit	megad	neki,	csak	a	szívét	nem.	Minél	előbb	elfogadja	ezt	a	tényt,	és
továbblép,	annál	jobb.
Csakhogy	nem	olyan	könnyű.
Kihemperedett	 az	 ágyból,	 s	 bár	 az	 izmai	megtagadták	 az	 együttműködést,

mély	elégtétel	és	büszkeség	áradt	szét	benne.	A	férfi	megmutatta,	milyen	az,
amikor	 olyan	 szenvedéllyel	 vágynak	 rá,	 hogy	 semmi	 más	 nem	 számít.
Felbecsülhetetlen	 értékű	 ajándékot	 kapott	 tőle,	 amire	mindig	 emlékezni	 fog.
Soha	többé	nem	éri	be	kevesebbel.
A	 zuhany	 alatt	 úgy	 érezte,	 mintha	 a	 mennyben	 lenne.	 A	 forró	 vízpermet

feloldotta	a	merevségét,	és	elmosta	a	nehéz	illatokat,	csak	amikor	szembesült
a	tükörképével,	akkor	kapott	döbbenten	levegő	után.	Véraláfutások	a	nyakán.
Bevérzések	 a	 csípőjén	 és	 a	 combján.	 Sajgó	mellbimbók	 –	 nem	 is	 beszélve



arról,	amit	a	lába	között	érez,	valahányszor	megmozdul.	Rendesen	elintézték.
S	mennyire	örül	neki!
Melegítőt	 és	 fehér	 pólót	 húzott,	 felkötötte	 a	 haját,	 és	 hagyta	 magától

megszáradni.	 Istennek	 hála	 a	 vasárnapért.	 Lesz	 ideje	 helyrerázódni,
gondolkodni,	pihenni.	Ma	Izzyvel	is	találkozni	akart,	de	úgy	tűnt,	erre	aligha
lesz	 képes.	 Testvére	 az	 esküvői	 katasztrófa	 óta	 mintha	 megenyhült	 volna
kissé,	de	azért	tartotta	a	három	lépés	távolságot.	Nem,	majd	akkor	találkozik
vele,	 ha	 erősebbnek	 érzi	 magát,	 és	 készen	 áll,	 hogy	 megharcoljon	 a
kapcsolatukért.	Ehhez	most	rohadtul	fáradt.
Kiment	a	konyhába,	hogy	feltegye	a	kávét.
Nyílt	az	ajtó.
Meglepetten	megperdült.	A	 férfi	 két	 papírzacskót	 szorongatott	 a	 kezében,

közben	 a	 kávétartóval	 zsonglőrködött.	 Fakó	 farmerjában	 és	 fekete
vászoningében	 frissnek,	 kipihentnek	 tűnt.	 Csak	 a	 szeme	 alatt	 húzódó	 sötét
karikák	 tanúskodtak	 kialvatlanságáról.	 Nem	 borotválkozott	 meg.	 Borostája
keretbe	foglalta	ajkát	és	állát	–	ettől	olyan	dögösen	ziláltnak	tűnt,	hogy	máris
megkívánta.	A	csokoládébarna	fürtök	csapzottan	hullottak	a	homlokába.
Ó,	ez	nagyon	nem	jó.	Rosszabb,	mint	gondolta.	Most	már	pontosan	 tudja,

milyen	 puha	 az	 az	 ajak.	Milyen	 nyomot	 hagynak	 maguk	 után	 azok	 az	 erős,
fehérlő	 fogak.	 Milyen	 részegítő	 íze	 van	 annak	 a	 nyelvnek.	 Ezernyi	 emlék
rajzott	a	 lelki	szeme	előtt,	miközben	a	mellbimbói	 fájdalmasan	feszültek,	és
össze	kellett	szorítania	a	combját,	ha	kicsit	is	enyhíteni	akarta	a	feszültséget.
A	férfi	berúgta	az	ajtót.	Ledobta	a	zacskókat	a	pultra.	S	csak	nézte.
Ugyanazok	 az	 emlékek	 sorjáztak	 metszően	 kék	 szemében,	 amit	 egyre

sötétebbre	 felhőzött	 a	 vágy.	 Tekintete	 tunyán	 elidőzött	 a	 lány	 minden
testrészénél,	amit	az	éjjel	érintett,	harapdált,	csókolgatott.	Gen	szólni	próbált,
majd	amikor	kudarcot	vallott,	tett	még	egy	kísérletet.
–	 Azt…	 azt	 hittem,	 elmentél.	 –	 Megköszörülte	 a	 torkát,	 majd	 tovább

küszködött.	–	Hazamentél.
A	férfi	a	homlokát	ráncolta.
–	Azt	hiszed,	csak	úgy	lelépek	egy	ilyen	éjszaka	után?
Gen	nyelt	 egyet,	 és	próbált	 nem	 felülni	 a	 csalóka	 reménynek,	hogy	ebből

még	lehet	valami.	Akármi.



–	Nem	tudtam…
A	férfi	elébe	tolt	egy	nagy	adag	kávét.
–	Hát	már	tudod.	Talán	faszfej	vagyok,	de	sosem	bánnék	így	veled.
Gen	kihúzta	magát.
–	 Ha	 csak	 azért	 maradtál,	 nehogy	 kiboruljak,	 felesleges	 aggódnod.

Megleszek.	Ellovagolhatsz	a	naplementébe.	Vagy	a	napkeltébe.
A	férfi	ajka	halvány	mosolyra	húzódott.
–	Mindig	harapós	vagy,	amíg	nem	jutsz	hozzá	a	kávédhoz.	Inkább	igyál.	–

Gen	 haragos	 pillantást	 vetett	 rá,	 de	 leküzdött	 néhány	 kortyot,	majd	 behunyt
szemmel	élvezte,	amikor	hatni	kezdett	a	koffein.	–	Reggelit	is	hoztam.	Almás
pite.	Egyenest	a	sütőből.
Gen	 felült	 a	 székre,	míg	 a	 férfi	 kinyitotta	 a	 papírzacskót,	 és	 egy	 tányérra

csúsztatta	 a	 tartalmát.	 Már	 a	 tészta	 és	 a	 fahéjas	 almatöltelék	 illatától
megemelkedett	a	lány	vércukra.
–	Ez	rendes	tőled.	–	Beleharapott	a	pitébe.	–	Mm,	mennyei.
Felnézett,	és	megdermedt.
A	 férfi	 szinte	 felfalta	 a	 tekintetével.	 Olyan	 primitív	 vágy	 és	 ősi	 ösztön

sugárzott	a	tekintetéből,	hogy	a	legszívesebben	letépte	volna	magáról	a	ruhát,
és	 felkínálkozik	 neki.	 Egy	 kép	 villant	 elé,	 és	 az	 elevenébe	 talált:	 széttárt
combbal,	punciján	a	férfi	szájával	vonaglik	és	nyögdécsel	a	gyönyörtől,	míg
el	nem	jut	a	csúcsra.	A	pite	kihullott	erőtlen	ujjai	közül.
A	 férfi	 láthatóan	 vívódott,	 hogy	 közelebb	 lépjen-e,	 a	 karjába	 vegye,	 és

szenvedélyesen	megcsókolja.	Amikor	végül	elfordult,	megtört	a	varázs.	Gen
belekortyolt	a	kávéjába,	de	hirtelen	elment	az	étvágya.
Francba	 az	 egésszel.	 Azelőtt	 sosem	 félt	 kimondani,	 mit	 gondol.	 Nem

hagyja,	hogy	a	szex	képmutatóvá	tegye.
–	Hát,	ez	több	mint	kínos.	Úgy	nézel	ki,	mint	aki	szívesebben	simogatna	egy

fekete	özvegyet.
Kényszeredett	nevetés	hallatszott,	de	a	férfi	továbbra	sem	nézett	rá.
–	Ez	teljesen	új.	Még	sosem	csináltam	ilyet.
–	Nem	szexeltél	egy	dögös	csajjal?
–	Nem	szexeltem	a	legjobb	barátommal.
–	Ettől	még	a	barátod	maradok	–	csóválta	meg	a	fejét	Gen.



A	férfi	felsóhajtott.
–	Tudom,	de	nem	biztos,	hogy	nekem	elég	ennyi.
Gen	 élesen	 beszívta	 a	 levegőt,	 ahogy	 a	 férfi	 elfordult	 tőle.	 Szívesen

megérintette	 volna,	 hogy	 elsimítsa	 homlokán	 a	 barázdákat,	 de	 nem	 árt,	 ha
most	távolabb	kerülnek	kicsit.
–	S	ha	többet	is	kaphatnál?	–	Zakatolt	a	szíve,	ahogy	kimondta	a	szavakat.

Ahogy	behívta	őt	a	szívébe	és	a	lelkébe.	Még	hivatalos	választ	se	várt,	csak
hogy	jöjjön,	és	vegye	őt	birtokba.	Igen,	ennyire	ostoba.
A	 remény	és	az	élet	 lassan	 lefoszlott	 a	 férfi	vonásairól,	 a	nyomában	nem

maradt	más,	csak	bánat	és	gyász.
–	Nem	 lehet,	Gen.	 –	Wolfe	megadóan	 felemelte	 a	 kezét.	 –	Nem	adhatom

meg	neked,	amire	vágysz.
–	Honnét	tudod?	Talán	csak	annyi	kell,	hogy	megpróbáld.
–	És	 tönkretegyem	a	 barátságunkat?	Változtassak	 fájdalmassá	 és	 terhessé

valamit,	 ami	 ennyire	 jó?	Hidd	 el,	 csak	 ehhez	 értek.	Nem	engedhetlek	közel
magamhoz,	 és	 nem	 mondhatom	 el,	 ki	 vagyok.	 Sosem	 leszek	 rá	 képes.
Félember	 vagyok	 –	 hogy	 lehetne	 ez	 elég	 neked?	 Egy	 napon	 megutálnál,	 s
onnét	már	 nem	 lenne	 visszaút.	 Ha	most	 leállunk,	 talán	még	megmenthetjük,
ami	igazán	fontos.
Gen	utálta	a	férfi	tárgyilagosságát	és	az	ürügyeit,	amiért	nem	tesz	legalább

egy	 próbát.	 Utálta,	 hogy	 nem	 akar	 harcolni	 érte,	 vagy	 legalább	 önmagáért.
Valami	 rettenetes	 történt	 vele,	 és	 láthatóan	 beletörődött,	 hogy	 sosem	 lesz
képes	 túljutni	 rajta.	 Így	 viszont	 olyan,	 mintha	 egy	 kísértettel	 küzdene.	 A
veszteség	 mázsás	 súlyként	 nehezedett	 a	 vállára.	 Nem.	 Akkor	 sem	 fog
könyörögni	olyasmiért,	amit	nem	akar	megadni	neki.	Soha	többé.
–	De	hogyan?	–	tette	fel	a	kérdést.	–	Hogyan	lépjünk	tovább?
A	férfi	tett	felé	egy	lépést.
–	Hadd	maradjak	még	egy	kicsit.	Adj	egy	esélyt,	hogy	újra	barátok	legyünk.
Örömtelen	nevetés	tört	fel	a	lányból.
–	Nem	mondod	komolyan!	Épp	attól	változott	meg	minden,	hogy	egy	fedél

alatt	élünk.	Nem	maradhatsz	itt.
A	férfi	konokul	rázta	a	fejét.
–	 De	 igen.	 Szerintem	 David	 még	 most	 sem	mondott	 le	 rólad,	 és	 miután



távoltartási	végzést	kért	ellenem,	a	ház	közelébe	se	jöhet,	míg	itt	vagyok.	Nem
fogok	 zavarni,	 Gen.	 Bebizonyítom	 neked,	 hogy	 még	 lehetünk	 jó	 barátok.
Esküszöm.
Gen	felnyögött,	és	a	kezébe	 temette	az	arcát.	Kész	röhej!	A	fickónak	elég

beszambázni	 a	 szobába,	 hogy	 ő	 elcsöppenjen.	 Tényleg	 azt	 hiszi,	 hogy	 csak
úgy	elfelejti	élete	legvarázslatosabb	éjszakáját,	és	újra	beéri	a	kocsmázással,
a	biliárdozással	–	az	egész	cimbiséggel?
A	belső	hang	élesen	ráripakodott:	De	hát	erre	van	szüksége.	Megviselné,

ha	 elveszítené.	Őt	 is	 megviselné.	 Nem	 léphet	 csak	 úgy	 le.	 Ha	 mindketten
keményen	 próbálkoznak,	 talán	 kiűzhetik	 a	 házból	 a	 közös	 éjszaka	 emlékét,
hogy	a	kapcsolatuk	újra	átalakuljon.	Valami	 többé.	 Igazi	kötődéssé.	Fülében
hallotta	 Kate	 sipítozását,	 hogy	 nála	 tényleg	 elmentek	 otthonról,	 de	mi	mást
tehetett?	Ha	nem	sikerül,	még	mindig	száműzheti	Wolfe-ot.
Azt	akarod,	hogy	itt	 legyen.	Bármilyen	ürügyet	képes	vagy	felhasználni,

csak	itt	tarthasd.
S	 akkor?	Majd	 túlteszi	 magát	 ezen	 is.	Most	 már	 tudja,	 hogy	 sosem	 lesz

közöttük	semmi	több,	így	talán	képes	lesz	elengedni.
Kamuzz	csak.
Ó,	fogd	már	be!
–	S	ha	nem	működik?
A	 férfi	 arcán	 újra	 kirajzolódtak	 azok	 a	makacs	 barázdák,	 amelyek	 végső

eltökéltségről	árulkodtak.
–	 Működni	 fog.	 Még	 ha	 soha	 nem	 felejtem	 is	 el	 ezt	 az	 éjszakát.	 Olyan

dolgokat	mutattál,	 amik…	–	Elhalt	 a	 férfi	 hangja,	 de	 neki	 akkor	 is	 hallania
kellett.
–	Igen?
–	Különlegesek.	–	Megfeszült	az	ajka.	–	Megmutattad	a	szépséget.
Könnyek	marták	Gen	szemét.	Dühösen	visszanyelte	őket.
–	Mégsem	akarsz	tenni	egy	próbát?
–	Nem.
A	szó	pisztolylövésként	dörrent.	A	 legszívesebben	üvöltött	és	 toporzékolt

volna.	Megrázza,	könyörgőre	 fogja,	 ököllel	 esik	neki.	Ehelyett	 beletörődött,
hogy	nincs	választása.



–	Még	 egy	 hét.	 Utána	 haza	 kell	menned,	 vissza	 a	 régi	 életedhez.	 –	Nem
törődött	 a	 férfi	 arcára	 kiülő	 fájdalommal,	 csak	 emlékeztette	 magát,	 hogy	 ő
választotta	 ezt	 az	 utat.	 –	 S	 ha	 mégis	 kínos	 lenne,	 meg	 kell	 ígérned,	 hogy
elmész.
–	Úgy	lesz.	Esküszöm,	mindent	jóvá	teszek.
Bólintott,	de	Wolfe	így	is	tudta,	hogy	nem	hisz	neki.	Már	nem.
Gen	folytatta	az	evést,	ám	ezúttal	egyetlen	hang	nélkül.

BEKOPOGOTT,	 ÉS	 KINYITOTTA	 az	 ajtót.	 Kate	 maga	 elé	 motyogott,	 körötte
mindenütt	 akták	 tornyosultak,	míg	 Robert	 az	 elnyűtt	 kutyaágyon,	 az	 ablakon
beáradó	 napfényben	 ejtőzött.	 Amint	 meglátta	 Gent,	 felemelte	 a	 fejét,
megcsóválta	a	farkát,	és	feltétlen	kutyaörömmel	és	ragaszkodással	pattant	fel,
hogy	 esetlenül	 elébe	menjen.	Megbénult	 hátsó	 lábai	 cseppet	 sem	 lassították
le,	 miközben	 végigvonszolta	 magát	 a	 padlón,	 és	 a	 karjaiba	 ugrott.	 Talán
negyedórája	 találkoztak,	mégis	minden	 alkalom	 olyannak	 tűnt,	mint	 egy	 rég
várt	megismerkedés.
Gen	felkacagott,	és	elkapta.	Ahogy	megpuszilta	a	kobakját,	hagyta,	hogy	az

állat	közelsége	elsimítsa	a	benne	tomboló	hullámokat.	Kate	évekkel	korábban
mentette	meg	az	út	szélén	heverő	Robertet,	akit	kétszer	is	elcsaptak.	A	hátsó
lábai	 szilánkokra	zúzódtak,	de	Kate	megmentette	 a	 szokott	makacsságával	–
és	feltétlen	szeretetével,	amit	mindig	élőlény	iránt	érzett,	legyenek	kicsik	vagy
nagyok.	Azóta	is	elválaszthatatlan	társak.
Persze	csak	Slade	után.
Gyakran	 látta	 Slade-et	 a	 kutyával,	 így	 tudta,	 milyen	 közel	 kerültek

egymáshoz.	Talán	 rögös	út	 állt	mögöttük,	de	mostanra	úgy	érezte,	mintha	ők
lennének	a	fogadott	családja.	Mindennél	 többet	 jelentett	számára,	hogy	Kate
megállapodott.	Végre	boldognak	látta	a	barátnőjét.
–	 Nem	 akarod,	 hogy	 elvigyem	 sétálni?	 Itt	 vannak	 a	 kerekei,	 igaz?	 –

Megcirógatta	az	érzékeny	pontot	a	kutya	füle	mögött.	Robert	nem	is	örülhetett
volna	látványosabban.
Kate	felsóhajtott.
–	Kösz,	de	jól	elvagyunk.	Ma	nincs,	aki	vigyázzon	rá,	ezért	úgy	gondoltam,

kényeztetem	 egy	 kicsit,	 és	 magammal	 hozom.	 Slade-nek	 jelenése	 van	 a



bíróságon,	úgyhogy	csak	este	jön.
–	Jól	hangzik.	Elég	feszültnek	tűnsz.	Segíthetek	valamit?
–	 Már	 így	 is	 sokat	 segítettél.	 Istennek	 hála	 a	 sebészekért,	 akik

párközvetítésre	adják	a	fejüket.	Hé,	nincs	kedved	inkább	elmenni	Kennedyvel
a	Lila	Ködbe?	Koktélpartit	ad,	legalább	elleshetnéd	a	fogásokat.
–	 Jó	 ötlet.	 Úgysincs	 nagyon	 mit	 csinálnom.	 –	 A	 tudattól,	 hogy	Wolfe	 rá

akarja	erőltetni	a	barátságot,	amikor	ő	a	legszívesebben	leteperné,	nem	javult
meg	a	kedve.	Minél	később	ér	haza,	annál	jobb.
Ahogy	felállt,	kis	híján	felszisszent	a	lába	közt	éledő	fájdalomtól.
–	Szent.	Ég.
Visszapördült	Kate	felé.
–	Mi	az?
Kate	éles	tekintettel	tetőtől	talpig	végigmérte.
–	Miért	van	rajtad	sál,	Gen?
A	 száját	 is	 eltátotta.	 Az	 élénk	 rózsaszín	 sál	 könnyedséget	 sugárzott,

feldobta	 a	megjelenését,	 s	 nem	utolsósorban	 eltakarta	 a	nyakán	 éktelenkedő
foltokat.	A	szíve	vadul	kalapált,	mégis	próbált	lazának	tűnni.
–	Azt	hittem,	jól	áll.	Miért?	Tiltja	a	szabályzat?
A	poén	nem	ült.
–	Vedd	csak	le.	Meg	akarok	nézni	valamit.
Kierőszakolt	magából	egy	nevetést.
–	Még	mit	nem.	Tudod,	milyen	nehéz	megkötni?
–	Te	szexeltél!	Miért	nem	mondod	el	az	igazat?	Tudom,	hogy	Charlesszal

nem	 akartok	 több	 randit,	 de	 azt	 hittem,	 azért,	 mert	 lefeküdtél	 vele.	Milyen
volt?	 Szörnyű?	 Közepes?	 Jó?	 Megbántad?	 Jobban	 érzed	 magad?	 Volt
orgazmusod?
A	kérdések	úgy	pattogtak	felé,	mintha	géppuskából	lőtték	volna	ki.	Basszus,

pedig	 kis	 híján	 megúszta.	 Miután	 vasárnap	 nagyvonalúan	 hanyagolta	 Kate
üzeneteit,	 ma	 reggel	 azzal	 jött	 be	 az	 irodába,	 hogy	 beszámol	 a	 randiról.
Ragaszkodott	 a	 szikár	 tényekhez:	 a	 találka	 jól	 sikerült,	mégis	úgy	döntöttek,
inkább	 nem	 erőltetik	 a	 dolgot.	 Barátnője	 jól	 fogadta	 a	 hírt,	 sőt	 többször
elismételte,	 hogy	 az	 alkalmas	 partner	 megtalálása	 sok	 időt,	 türelmet	 és
erőfeszítést	követel.



Most	mégis	azt	hitte,	hogy	összefeküdtek.
–	Izé…	szóval	Charlesszal	nem	szexeltünk.
Kate	behatóan	tanulmányozta.
–	Várjunk	csak.	Most	már	tuti,	hogy	rejtegetsz	valami	a	sál	alatt.	Egész	nap

olyan	furán	jársz,	de	azt	hittem,	csak	a	cipő	miatt.	Az	ajkad	is	duzzadt,	mintha
hosszú	időn	át	szopogattál	volna	valamit.	Tudom,	hogy	szexeltél.	Érzem!
Miért	kell	Kate-nek	ilyen	fogékonynak	lennie?	Most	hazudjon	neki?	Utolsó

menedékként	kijátszotta	a	mimóza	kártyát.
–	 Kérlek,	 ne	 faggass,	 Kate.	 Még	 nem	 állok	 készen	 rá,	 hogy	 a

magánéletemről	 beszéljek,	 ezért	 nagyra	 értékelném,	 ha	 annyiban	 hagynád	 a
dolgot.	Ígérem,	hogy	mindenbe	beavatlak,	amint	eljön	az	ideje.
Tökéletes.	Katonás.	Ahogy	a	nagykönyvben	meg	van	írva.
Barátnője	habozás	nélkül	felkapta	a	telefont.
–	Kennedy?	Most	azonnal	gyere	ide.	Hozd	Arilynt	is.	Itt	van	Gen,	szexelt

valakivel,	de	nem	árulja	el	a	részleteket.	Naná,	hogy	hozd	a	piát	is!
Kate	 keresztbe	 tette	 a	 karját,	 hátradőlt	 bőrszékében,	 és	 szigorú	 pillantást

vetett	rá.
–	Nyugodtan	kamuzz	csak	tovább,	ne	fogd	vissza	magad.
Gen	megsemmisülten	behunyta	a	szemét.
Felpattant	 az	 ajtó.	 Kennedy	 manikűrözött	 ujjai	 közt	 négy	 miniatűr

krémlikőrös	 üveget	 szorongatott.	 Tűsarkai	magabiztosan	 kopogtak	 a	 padlón,
csokibarna	Donna	Karan	 ruhájáról	 lerítt	 a	 hűvös	 és	 profi	 elegancia.	Arilyn
közvetlenül	mögötte	érkezett	melegítőnadrágban,	krémszínű	tunikában,	befont
hajjal.	Kábé	tizenkét	évesnek	tűnt.
Robert	 egy	 percre	 kisajátította	 mindkettőjük	 figyelmét,	 majd	 folytatta	 a

szundikálást.
Kennedy	mindenkinek	 passzolt	 egy	 kis	 üveget,	 azután	 helyet	 foglalt	Kate

jobbján,	keresztbe	tette	hosszú	lábát,	és	lecsavarta	a	kupakot.
–	Szóval,	ki	a	szerencsés,	Gen?
Arilyn	megcsóválta	a	fejét.
–	 Adj	 már	 neki	 egy	 kis	 időt,	 hogy	 feloldódjon	 és	 megnyíljon.	 A	 frászt

hozod	rá.
Kennedy	felhorkant.



–	 Sebész.	 Nem	 hiszem,	 hogy	 olyan	 könnyen	 bepánikol.	 Különben	 is
hazudik,	amit	nem	tűrünk.
–	 Te	 is	 hazudtál	 –	 mutatott	 rá	 Arilyn.	 –	 Emlékszel,	 amikor	 Nate-tel

randiztál,	és	nem	voltál	hajlandó	bevallani,	mit	érzel	iránta?
Kennedy	meglibbentette	hosszú	haját.
–	 Az	 nem	 ér.	 Magamnak	 hazudtam,	 nem	 nektek.	 Szóval,	 kivel	 szexeltél,

Gen?
Vége.	Akár	be	is	vallhatja,	hogy	veszített.
Kinyitotta	az	üveget,	ivott	egy	kortyot	a	Baileysből,	és	elégedetten	érezte	a

gyomrában	szétáradó	meleg-séget.
–	Lefeküdtem	Wolfe-fal.
Kate	prüszkölt,	és	köhögőroham	tört	rá.	Kennedy	elismerő	pillantást	vetet

rá.	Arilyn	levegőt	se	kapott.
Néma	 csend	 telepedett	 a	 szobára.	 Egy	 ideig	 mindnyájan	 elgondolkodva

kortyolgatták	az	italukat.
–	 Erre	 nem	 számítottam	 –	 ismerte	 el	 Kate.	 –	 Komolyan	 mondom.

Gyanítottam,	 hogy	 be	 vagytok	 indulva	 egymásra,	 de	 azt	 hittem,	 komolyan
veszitek	ezt	a	barátság	dolgot.
–	Akkor	azért	van	rajtad	sál?	–	kérdezett	közbe	Kennedy.	–	Hogy	elrejtsd	a

tárgyi	bizonyítékot?
–	Ja.
–	Basszus,	csajszi.	És	milyen	volt?
Gen	leroskadt	az	üresen	maradt	székre.
–	Olyan,	hogy	el	se	tudod	képzelni.
–	Mindig	tudtam,	hogy	passzolnátok	az	ágyban	–	jegyezte	meg	Kennedy.	–

Ezért	sem	értem	az	arckifejezésedet.	Miért	ilyen	savanyú?
Arilyn	előrehajolt,	és	megszorította	a	kezét.
–	Mi	történt,	szívem?	Ugrálnod	kéne	örömödben.
–	Sosem	felejtem	el	ezt	az	éjszakát	–	suttogta	Gen.	–	Tényleg	úgy	éreztem,

mintha	 eggyé	 válnánk.	Olyan	 szinten	 kötődtünk	 egymáshoz,	 hogy	 azt	 hittem,
semmi	sem	tud	szétválasztani	minket.
Kate	felsóhajtott.
–	Ismerem	az	érzést.



–	A	legjobb	a	világon	–	értett	egyet	Kennedy.
Arilyn	hallgatott.
–	Azután	jött	a	reggel.
–	Az	a	rohadt	reggel.	Nagy	ünneprontó.	–	Kennedy	bosszúsan	kortyolt	bele

a	likőrjébe.	–	Mi	történt?	Rájött	a	pánikroham?
–	Mondhatni.	Arról	 beszélt,	 hogy	 nem	 teheti	 tönkre	 a	 barátságunkat,	meg

hogy	 sosem	 lenne	 képes	 elkötelezni	 magát.	 Azt	 mondta,	 előbb-utóbb
elcseszné,	és	fájdalmat	okozna	nekem.
Kate	megcsóválta	a	fejét.
–	Mintha	Kennedyt	hallanám,	amikor	le	akarta	rázni	Nate-et.
–	Pofa	be,	Kate,	azóta	észhez	tértem.	Különben	is	inkább	hasonlít	Slade-re.

Az	az	ócska	duma	a	válásokról	és	az	oxitocinról…
Kate	kinyújtotta	rá	a	nyelvét.
Gen	elnevette	magát.	Imádta,	ahogy	a	komoly	beszélgetésekbe	is	utat	talált

a	könnyed	önirónia.
–	 Egyszerűen	 nem	 tud	 beszélni	 a	 múltjáról.	 Biztos	 nagyon	 szörnyű,	 de

hogyan	 kényszerítsek	 rá	 egy	 kapcsolatot,	 amit	 nem	 akar?	 És	 mi	 lesz	 a
barátságunkkal?	 Nem	 akarom	 teljesen	 elveszíteni.	 Totál	 káosz	 az	 egész.
Francba	a	szexszel.	Francba	a	tizenöt	orgazmussal.
Arilyn	levegő	után	kapott.
–	Tizenöt?
–	Szent	szalmazsák	–	suttogta	Kennedy.
–	 Nem	 csoda,	 ha	 viccesen	 mész	 –	 jegyezte	 meg	 Kate.	 –	 Ezek	 a	 pasik

egymással	versenyeznek,	vagy	mi?
–	Miért	ilyen	komplikált	minden?	–	nyögött	fel	Gen.
–	Mert	semmi	sincs	ingyen,	még	a	szex	sem	–	felelt	Kennedy.	–	Szóval,	mi

a	terved?	Mit	akarsz	csinálni?
Csalódottság	 és	 tehetetlenség	 küzdött	 benne	 az	 elsőbbségért.	Holtverseny

lett	a	vége.
–	Oly	mindegy.	Szembe	kell	néznem	a	tényekkel.	Mondtam	Wolfe-nak,	hogy

költözzön	ki,	de	esküdözik,	hogy	még	helyre	tudja	hozni	a	barátságunkat.
Arilyn	együtt	érzőn	felmordult.	Kate	megmondta	az	igazat.
–	A	pasik	néha	tényleg	értetlenek.	Valahányszor	egymásra	néztek,	mindig	a



szex	fog	az	eszetekbe	jutni.	Slade-del	mi	is	épp	elég	ideig	próbáltuk	tagadni
az	érzéseinket,	de	végül	feladtuk.
–	Mint	a	Harry	és	Sallyben	–	kotyogta	közbe	Kennedy.	–	Amint	engeded,

hogy	a	mocskos	kis	vágyaid	érvényesüljenek,	lőttek	a	barátságnak.
Gen	haragos	pillantást	vetett	rá.
–	Ettől	tényleg	nem	lesz	könnyebb,	csajok.
Arilyn	elmosolyodott,	és	megpaskolta	a	kézfejét.
–	Talán	 csak	 időre	 van	 szüksége.	A	 pasik	 sündisznóállásba	 vonulnak,	 ha

szembesítjük	 őket	 bizonyos	 helyzetekkel,	 de	 ha	 tovább	 folytatjátok	 ezt	 –
mármint	 egy	 fedél	 alatt	 éltek,	 és	 naponta	 meg	 kell	 birkóznotok	 a	 szexuális
feszültséggel	–,	végül	meg	fog	törni.	Berángat	az	ágyba.	A	test	esendő,	ami	a
péniszre	duplán	igaz.	Ha	elégszer	lefekszetek	egymással,	a	kapcsolat	magától
kialakul,	nem	is	kell	róla	beszélni.
Mindnyájan	 Arilynre	 meredtek.	 Miután	 makacsul	 ellenállt	 minden

unszolásnak,	 hogy	 beszéljen	 a	 jógatanárával	 folytatott	 se	 vele-se	 nélküle
kapcsolatról	 –	 sőt	 még	 a	 nevét	 se	 volt	 hajlandó	 kiejteni	 –,	 minden
információmorzsa	aranyat	ért.
–	A	jógiddal	is	ez	van?	–	kérdezett	rá	Kate.
Arilyn	tüstént	bezárkózott.
–	 Csak	 egy	 általános	 észrevétel	 –	 mormolta,	 és	 ismét	 hallgatásba

burkolózott.
Kate	és	Kennedy	megadóan	felsóhajtott.
–	Davidet	 használja	 ürügyként,	 hogy	 a	 közelemben	maradjon,	 de	 én	 nem

hiszem,	 hogy	 bármilyen	 veszély	 fenyegetne.	 David	 szerintem	 már
továbblépett.	Azóta	nem	láttam,	hogy	az	őrsön	jártunk.
–	Végül	is	nem	jelentette	fel	Wolfe-ot?	–	tudakolta	Arilyn.
–	 Nem.	 A	 távoltartási	 végzés	 még	 érvényben	 van,	 de	 a	 vádat	 ejtette.

Nyilván	attól	félt,	hogy	a	bíróságon	úgyis	kiderülne	az	igazság.
–	 Seggfej	 –	 csóválta	 a	 fejét	 Kennedy.	 –	 Én	 sem	 bízom	 benne.	 Az	 ilyen

erőszakos	barmok	csak	akkor	vonulnak	vissza,	ha	terveznek	valamit.	Ha	még
mindig	téged	akar,	nem	fogja	ennyiben	hagyni.
Gen	 megborzongott.	 Tudta,	 hogy	 Kennedy	 nem	 ijesztgetni	 akarja,	 csak

figyelmeztetni	egy	valós	veszélyre,	de	éppen	David	miatt	nem	térhetett	vissza



a	kórházba.	Ha	csak	meglátta,	rázúdult	közös	múltjuk	minden	emléke.	Ahogy
minden	 nappal	 egyre	 gyengébb	 lett.	 Ahogy	 a	 férfi	 fegyverként	 használta	 a
kontrollált	és	tudatos	erőszakot,	amit	senki	nem	is	sejtett.	Utálta	a	nőt,	akivé
mellette	 vált,	 de	 végre	 felismerte,	 hogy	 a	 megfelelő	 időben	 volt	 mersze
elszökni	 tőle.	 Most	 már	 sokkal	 jobban	 megértette	 azokat,	 akik	 maradtak.
Eszébe	jutott,	mennyire	szerette	volna	David,	ha	mielőbb	gyerekük	születik	–
akkor	sosem	szabadult	volna	ki	abból	a	rémálomból.	Olyanná	vált	volna,	mint
sokan	mások.	Borsózott	a	háta,	és	fájt	a	szíve	minden	idegen	nőért,	akit	ugyan
nem	ismert,	de	nagyon	is	értett.	Az	erős	nőkért.	A	független	nőkért.	Az	okos
nőkért.
–	 Attól	 még	 érzem	 a	 veszélyt,	 hogy	 nem	 szeretem,	 ha	 Wolfe	 ürügyként

használja…
–	 Értem.	 Nos,	 az	 alábbiak	 közül	 választhatsz.	 Kitarthatsz	 amellett,	 hogy

költözzön	 el,	 azután	 szenvedhetsz	 az	 utóhatásoktól.	 Engedheted,	 hogy
maradjon,	és	kiderüljön,	milyen	irányba	halad	a	kapcsolatotok.	Vagy	amikor
hazajön,	fogadhatod	egy	szál	mosolyban.	Nem	adok	neki	három	másodpercet.
Jót	nevetett	Kate	helyzetelemzésén.	Felhajtotta	a	likőrjét.
–	 Egyik	 jobb,	mint	 a	másik.	Még	meggondolom.	 Addig	 is	meglátjuk,	mi

lesz.
–	A	családod	hogy	viseli?	Tudom,	hogy	David	őket	is	megdolgozta.
Bólintott.
–	 Mostanában	 több	 időt	 töltök	 otthon.	 Nem	 könnyű	 őszintének	 lenni.

Annyira	 szégyelltem	 magam,	 és	 annyira	 bezárkóztam,	 hogy	 David	 könnyen
beadhatott	 nekik	 bármit.	 Alexa	 és	 anya	 tiszteletben	 tartja	 a	 döntésemet.
Lassan	 apa	 is	 kezd	 megenyhülni.	 Izzy	 szerint	 azt	 tettem,	 amit	 kellett.
Egyenesen	bátornak	nevezett.
–	Az	is	vagy	–	helyeselt	Kate.	–	Mi	is	melletted	állunk,	nem	kell	egyedül

harcolnod.	Ha	valaki	bajba	kerül,	az	a	 legfontosabb,	hogy	 legyenek	barátai,
akikre	számíthat.
Az	érzelmektől	elszorult	a	torka.	Ahogy	a	többiek	lelkesen	bólogattak,	Gen

családias	 köteléket	 érzett	 közöttük,	 amit	 még	 erősebbé	 tett	 a	 tény,	 hogy
tudatosan	 választották	 egymást.	 Egy	 ilyen	 kapcsolat	 szilárdabb	 lehet	 a
rokonságnál	is.



–	Kösz.	Szeretlek	titeket,	csajok.
Kennedy	a	szemét	forgatta.
–	Oké,	essünk	túl	a	nagy	ölelkezésen,	hogy	végre	visszamehessek	dolgozni.
Robert	helyeslően	vakkantott.
Nevetve	 körbeálltak,	 hogy	 átöleljék	 egymást,	 míg	 Genben	 most	 először

feléledt	 a	 remény.	 Nyitott	 szívvel	 és	 elmével	 áll	 a	 lehetőségekhez,	 azután
meglátja,	mi	lesz.	Sosem	szűnik	meg	szeretni	Wolfe-ot,	de	ha	esélyt	kapnak	a
barátságuk	megőrzésére,	azért	bármire	hajlandó.



huszonkettő

WOLFE	KÖRÜLNÉZETT,	HOGY	még	egyszer	ellenőrizze	az	előkészületeket.	Egy
karton	sör.	Sonkás	sajtburger	és	sült	krumpli	a	Bögréből.	Egy	doboz	mentás
jégkrém	csokidarabkákkal.	Egy	rakat	DVD,	kilövésre	készen.	Scrabble-tábla.
Igen,	 mindenre	 gondolt.	 Az	 összes	 időtöltésre,	 amit	 barátként	 a

legszívesebben	űznek.	Nem	támadnak	kéjes	gondolatai,	még	akkor	se,	ha	Gen
egy	 szál	 átlátszó	 pongyolában	 jelenik	 meg.	 Agyába	 már	 bekészítette	 a
terhesen	szörföző	apácák	képét,	hogy	az	izgatottság	legelső	jelére	előrántsa.
Képes	 rá.	 Meg	 kell	 győznie	 Gent,	 hogy	 még	 lehetnek	 barátok,	 különben

örökre	elveszíti.
Ami	nem	történhet	meg.
Fáradtnak	 tűnt,	 amikor	 végre	 megjött.	 Hátratűzött	 hajából	 kiszabadult

néhány	 huncut	 fürt,	 és	 az	 arcát	 csiklandozta.	A	 napfénytől	 csak	még	 jobban
virítottak	 azok	 a	 pimasz	 kis	 szeplők.	 A	 megkopott	 rúzs	 mögül	 elősejlett
ajkának	természetes	rózsaszínje.	Aprócska	testét	rövid,	a	térde	felett	végződő
farmerruhába	 bújtatta,	 ami	 csak	 kiemelte	 homokórát	 idéző	 alakját.	 Ahogy
lerúgta	 lapos	 talpú	szandálját,	 félrehajította	kistáskáját,	és	kitépte	a	csatot	a
hajából,	bosszús	pillantást	vetett	rá.
–	Fáradt	vagyok	és	feszült,	úgyhogy	meg	se	kérdezd,	mi	lesz	vacsira.
Nem	tudott	betelni	vele.
Wolfe	elvigyorodott,	és	felszolgálta	a	behűtött	sört.
–	 Hoztam	 kaját,	 úgyhogy	 semmi	 gond.	 Miért	 nem	 vedlesz	 át	 valami

kényelmesebbe,	azután	nekiesünk	ennek?
Gen	 helyeslően	 felmordult,	 majd	 miután	 mélyen	 beszívta	 a	 hamburger

illatát,	becsörtetett	a	szobájába.
A	 férfi	 mindennel	 elkészült,	 mire	 melegítőnadrágban	 és	 Társszerzők

feliratos	 lila	 pólóban	 Gen	 újra	 felbukkant.	 Mezítláb	 csattogott	 felé,
megvillantva	 rózsaszínre	 lakkozott	 körmeit.	 Eszébe	 jutott,	 hogyan	 görbültek
ezek	a	lábujjak,	amikor	rátalált	egy	különösen	érzékeny	területre,	vagy	amikor
a	szájával…
Elég.	Koncentrálj.	Apácák.



Mereven	intett,	hogy	foglaljon	helyet.
–	Minden	kész.	Szóval,	nehéz	napod	volt	a	hivatalban?
A	lány	óriásit	harapott	a	hamburgeréből,	majd	elégedetten	felnyögött.
–	Mm,	ez	isteni.	Nem,	csak	elfáradtam.	Az	éjjel	alig	aludtam.
A	 szavak	 úgy	 süvítettek	 felé,	 mint	 az	 ágyúgolyók.	 Ahogy	 összeakadt	 a

tekintetük,	 és	 tudatosult	 benne,	 miért	 nem	 aludtak	 az	 éjjel,	 zavartan
megköszörülte	a	torkát.
–	Á,	értem.	Valami	új	és	 izgalmas	fejlemény	a	Társszerzőknél?	–	A	meló

mindig	biztonságos	terep.
Gen	vállat	vont.
–	 Semmi	 extra.	 Egy	 újabb	 eljegyzés.	 Kennedy	 teljesen	 el	 van	 szállva	 a

statisztikától.	 Segít	 kicsit	 Kate-nek	 az	 esküvő	 előkészítésében.	 Ja,
összefutottam	Roberttel	is.	Veled	mi	van?
Próbált	valami	érdekességet	találni	a	napjából.
–	Minket	 választottak	 valami	menő	 IT-konferencia	 helyszínének.	Biztos	 a

golf	miatt.	Azok	a	 szerdai	 edzések	egészen	új	 távlatokat	nyitottak.	Nate-nek
megvan	a	magához	való	esze.
Gen	elmosolyodott.
–	Ahogy	a	rakétatudósoknak	általában.
–	Űrrepülőmérnök.
–	 Aha.	 –	 Elmajszolt	 néhány	 szál	 sült	 krumplit.	 –	 Hogy	 van	 Sawyer	 és

Julietta?	És	a	kisbaba?	Mennyi	is?
–	Négy	hónapos.	–	Megsajdult	a	szíve.	Hiányzott	neki	a	családja.	Amióta

megnyílt	 a	 Purity,	 alig	 ért	 rá	 meglátogatni	 őket.	 A	 kisbaba	 születésekor
sikerült	elszabadulnia	egy	hosszú	hétvégére,	de	Sawyer	szerint	Gabby	napról
napra	 változott.	 Lassan	 be	 kellett	 ütemeznie	 egy	 újabb	 látogatást.	 –	 Jól
vannak.	Boldognak	 tűnnek.	Gabby	miatt	kissé	összefolynak	az	éjszakák	és	a
nappalok,	de	Sawyer	odáig	van	 érte.	 Isten	óvja	 a	kiscsajt,	 ha	 egyszer	majd
úgy	dönt,	hogy	elég	idős	a	randizáshoz.
Gen	elnevette	magát.
–	Egy	olasz	családban?	Kész	csoda	lenne.	Látnod	kellene	Nicket	Lilyvel	és

Mariával.	Lily	másodikban	azzal	ment	haza,	hogy	van	egy	fiúja,	erre	az	apja
szépen	 leültette,	 és	 elmagyarázta	 neki,	 hogy	 ha	 fiúkkal	 lóg,	 nem	 lesz	 olyan



okos.	 Alexa	 másnap	 reggel	 csak	 azt	 látta,	 hogy	 kisírta	 a	 két	 szemét.	 Azt
hajtogatta,	hogy	soha	többé	nem	áll	szóba	a	fiúkkal,	nehogy	elbutuljon.	Utána
Nick	hosszú-hosszú	ideig	a	kanapén	aludt.
Wolfe	 a	 fejét	 csóválta,	 és	 vele	 nevetett.	 Pont	 ez	 kell	 ide,	 megosztani	 a

mókás	családi	 történeteket.	Az	egyik	 legkevesebb	 időtöltésük.	Ahogy	Gen	a
ketchupért	 nyúlt,	 az	 ujjatlan	 felső	 szétnyílt,	 és	 látni	 engedte	 a	 lila	 csipkét.
Ugyanolyan	 színű	melltartót	 húzott,	mint	 a	 felsője?	Hát	 a	 bugyival	mi	 van?
Lehet,	hogy	 tanga?	Nem,	azt	mindig	kényelmetlennek	 találta.	Akárhogy	 is,	 a
tekintete	a	lány	fenekére	tapadt,	hátha	kirajzolódik	egy	árulkodó	vonal,	ami…
–	Wolfe?
–	Ha?
–	Azt	kérdeztem,	van-e	még	diétás	kóla.
–	 Ja,	 persze.	 –	 Összeszedte	 magát.	 –	 Kiválogattam	 néhány	 filmet,	 amit

megnézhetnénk.	Szerintem	mindkettőnkre	ránk	fér	egy	laza	este.
–	Nem	nézem	meg	a	Halálos	iramban	198-at.
–	Az	jó,	mert	olyanokat	hoztam,	mint	a	Hölgyválasz,	a	Szerelmünk	 lapjai,

az	Acélharmonikák…
–	Magnóliák.
–	Tök	mindegy.
Gen	 gyanakvó	 pillantással	méregette.	 Lassan	 szopogatta	 a	 szívószálat.	 A

köd	egy	pillanatra	leszállt	Wolfe	agyára,	mert	eszébe	jutott,	amint	a	buja	ajkak
ugyanezzel	 az	 erővel	 és	 forrósággal	 tapadtak	 rá	 a	 farkára.	 Nem	 látott	 még
izgatóbbat	 annál,	 mint	 amikor	 előtte	 térdelt,	 és	 addig	 fokozta	 a	 gyönyört,
amíg…
Felpattant	az	asztaltól,	a	csaphoz	fordult,	és	hideg	vizet	locsolt	az	arcára.
–	Mi	van	veled?	–	ráncolta	a	homlokát	Gen.
–	Hőhullámom	van.
–	Ez	már	a	banyakór?
–	 Haha.	 Csak	 hogy	 tudd,	 a	 férfiaknál	 is	 létezik	 menopauza.	 –	 Lerázta

magáról	 a	 vízcseppeket,	 s	 mielőtt	 visszaült	 a	 helyére,	 menhelyen	 sínylődő
kiskutyákra	cserélte	a	terhes	apácákat.	Végigcsinálja,	ha	beledöglik	is.
–	Nincs	kedvem	ezekhez	a	béna	sírós	filmekhez	–	sóhajtott	fel	Gen.	–	Nem

lehetne,	hogy	csak	szörfölgessünk	a	csatornák	közt?



–	Dehogynem.	Vagy	nyomhatunk	egy	parti	Scrabble-t.
–	 Ahhoz	 túlságosan	 agyhalott	 vagyok.	 –	 Üdítőről	 sörre	 váltott,	 és	 ahogy

ivott	 egy	 hosszú	 kortyot,	 elégedetten	 felsóhajtott.	 –	 Túl	 vagyok	 az	 első
koktélpartimon	 a	 Lila	 Ködben.	 Sok	 meló	 kell	 hozzá,	 hogy	 gördülékenyen
menjenek	a	dolgok,	de	nincs	nagyobb	élmény,	mint	 látni	az	első	 találkozást.
Látni	a	reményt	az	arcokon.	Magával	ragadó.
Wolfe	fészkelődni	kezdett.
–	Aha.
–	Arra	gondoltam,	talán	teszek	még	egy	próbát.	Szólhatnék	Kate-nek,	hogy

keressen	valakit.	Charlesnál	 szerintem	rossz	 lábbal	 indítottam.	Azt	akartam,
hogy	erősítse	meg	az	önbizalmamat,	de	ezt	senki	sem	teheti	meg	helyettem.	–
A	 kék	 szempár	 igézően	 megcsillant.	 –	 Neked	 köszönhetem,	 hogy	 ezt
felismertem.
Wolfe-nak	égett	az	arca,	zakatolt	a	szíve,	és	izzadt	a	tenyere.
–	Én…	én	örülök,	hogy	rájöttél.	Gondolod,	hogy	készen	állsz	egy	második

randira?
A	lány	tekintete	nyílvesszőként	talált	be.
–	Azt	hiszem,	készen	állok	megpróbálni.
Wolfe-nak	hirtelen	kiszáradt	a	szája,	ezért	gyorsan	ráhúzott	a	sörre.
–	Értem.	Nos,	talán	is	is	rossz	ötlet.	Mármint	elölről	kezdeni.	–	A	szavak

nyomán	keserű	ízt	érzett	a	szájában.	Mire	számított?	Ő	utasított	el	minden	más
kapcsolatot,	ami	nem	barátság.	Talán	ideje	lenne,	ha	szabadon	engedné	Gent,
és	nem	akarná	mindenáron	megóvni.	Ha	végre	elfelejtené	a	féltékenységet	és
birtoklási	 vágyat.	 Legyen	 csak	 a	 szerelmeseké.	Azoké,	 akik	 a	 lelki	 társukat
keresik.	Bármit	jelentsen	is	ez.
A	 társalgást	 a	 továbbiakban	 semleges	 témák	 felé	 terelte,	 azután

összetakarított,	 és	 kivárta,	 amíg	 a	 lány	 lezuhanyozott,	 és	 átöltözött.	 A
pizsamája	 nem	 sokban	 különbözött	 a	 ruhájától:	 flanel	 rövidnadrágban	 és
ujjatlan	felsőben	aludt.	Melltartó	nélkül.	Mellbimbói	igézően	feszültek	a	puha
anyagnak,	mintha	 csak	 arra	 biztatnák,	 hogy	 a	 szájába	 vegye,	 és	 szopogassa,
nyalogassa,	harapdálja	őket.
Hát	nem!	Barátok	nem	csinálnak	ilyet.
Odavitték	a	sörüket	a	kanapéhoz,	kinyújtóztatták	a	lábukat	az	asztalon,	és	a



férfi	átengedte	neki	a	távirányítót.	Tekintete	kerülte	a	csupasz	lábát,	inkább	a
képernyőre	 tapadt.	 Az	 Élet	 a	 világ	 végén	 mellett	 maradtak.	 Morgolódott
kicsit,	hogy	azt	az	érzetet	keltse,	mintha	nehezen	adná	be	a	derekát,	pedig	az	a
hülye	műsor	mindig	 lekötötte	a	figyelmét.	El	sem	tudott	aludni,	amíg	ki	nem
derült,	melyik	házat	választja	a	pár.
Gen	megvető	horkanással	nyugtázta	a	második	döntést.
–	 Láttad?	 A	 fickót	 totál	 nem	 érdekli,	 mit	 akar	 a	 felesége.	 A	 konyha	 egy

disznóól,	de	csak	azzal	foglalkozik,	hogy	legyen	játszószobája.	Önző	kis	pöcs.
–	Hagyd	már	 lógva.	A	nő	másról	se	beszél,	csak	hogy	mennyi	hely	kell	a

barátaiknak.	Szerinted	hány	partit	fognak	adni?	Három	kölyök	mellett?	Mintha
lenne	egy	szabad	percük	is…
–	 Talán	 ha	 a	 pasi	 nem	 a	 játszószobájában	 lógna,	 hanem	 segítene	 a

konyhában,	többen	járnának	hozzájuk.
–	 Talán	 ha	 a	 csaj	 nem	 rágná	 örökké	 a	 fülét,	 többet	 segítene	 neki	 a

konyhában.
Gen	felhorkant.	Wolfe	felmordult.
Azután	ellazult.	Amíg	így	szívták	egymás	vérét,	még	nem	veszett	el	minden

remény.	Képesek	rá.	Ha	egyszer	ráveszik	a	testüket,	hogy	ne	üljön	fel	minden
provokációnak,	a	barátságuk	diadalmaskodik.
A	pár	a	nagyobb	konyha	mellett	döntött.	Gen	ujjongott,	míg	a	férfi	próbált

duzzogni	egy	sort.
Csatornát	váltottak.
Egy	 pár	 jelent	 meg	 a	 képernyőn.	 A	 lány	 kigombolt	 férfiingben,	 csupasz

lábbal,	kócos	hajjal.	A	fickó	hirtelen	felkapta,	a	magasba	emelte,	és	már	az
ágyban	is	voltak.	Ne.	Ne.	Miért	olyan	ismerős	ez	a	film?	Némán	fohászkodott,
hogy	váltsanak	 csatornát,	 de	 a	 távirányító	 a	 lány	ölében	 feküdt,	miközben	 a
felcsúszott	 rövidnadrág	 alól	 előbukkantak	 végtelenített	 lábszárai,	 melyek
ugyanabba	 az	 irányba,	 a	 gyönyörök	 forrása	 felé	mutattak.	Minden	út	 ebbe	 a
mennybe	vezet.
–	 Emlékszel	 erre	 a	 filmre?	 –	 kérdezte	 Gen	 elfúló	 hangon.	 –	 Imádom

Timberlake-et.
Ne.	Csak	ezt	ne.
Barátság	extrákkal.



Már	 a	 cselekmény	 is	 kész	 rémálom.	 Két	 barát	 úgy	 dönt,	 lefekszik
egymással	 anélkül,	 hogy	 komolyabb	 kapcsolatba	 bonyolódna.	 Wolfe	 izmai
megfeszültek.
–	Ja.	Elég	béna,	nem?
–	Nekem	bejön.	 –	Néma	 csendben	nézték,	 ahogyan	 a	 pár	 szenvedélyesen

csókolózott,	 majd	 nekiállt	 leszaggatni	 egymás	 ruháit.	 A	 felforrósodott
levegőtől	 viszketett	 a	 bőre,	 és	 arra	 gondolt,	 hogy	 menten	 megháborodik.
Kétségbeesetten	ivott	egy	kortyot.
Egy	 sanda	oldalpillantás	 igazolta	 legszörnyűbb	gyanúját.	Gen	 is	 felizgult.

Mellbimbói	keményen,	peckesen	meredeztek,	szinte	átlyukasztották	a	felsőjét,
míg	 a	 verőér	 lüktetve	 dülledt	 ki	 a	 nyakán.	Ha	 belenézett	 volna	 a	 szemébe,
hatalmasra	 tágult	 pupillákat	 lát.	 Nyilván	 az	 ajka	 is	 nedvesen	 duzzadt.	 Ha
pedig	 benyúlna	 a	 bugyijába,	 azt	 találná,	 hogy	 csatakosan,	 feszülten	 és
reszketve	várja	őt.	Csak	őt.
Görcsösen	 markolta	 az	 üveg	 nyakát.	 Elrebegett	 egy	 imát.	 Erekciója

fájdalmasan	feszült	a	farmerjének,	kétségbeesetten	próbált	kitörni	fogságából.
Az	 egész	 szoba	 kifordult	 sarkaiból,	 ahogy	 a	 nyers,	 vadállati	 késztetéssel
harcolt,	hogy	hanyatt	döntse	a	lányt,	és	addig	kefélje,	míg	van	benne	szusz.
A	 feszültség	 egy	 fokkal	 még	 feljebb	 hágott.	 Kiverte	 az	 izzadság.	 A	 lány

tekintete	 továbbra	 is	 a	 képernyőre	 tapadt,	 de	 látta,	 hogy	 összeszorítja	 a
combját,	mintha	enyhíteni	próbálná	a	gyötrelmet.	Fogai	alsó	ajkába	vájtak.
A	filmbéli	dialógus	is	felért	egy	Viagrával.
–	Hiányzik	a	szex.
–	Nekem	is.
–	Néha	egyszerűen	szükségünk	van	rá.
–	De	miért	kell	hozzá	a	sok	komplikáció?
Apácák.	 Apócák.	 Kiskutyák.	 Síró	 kisbabák.	 Minden	 képpel

megpróbálkozott,	ami	azzal	kecsegtette,	hogy	lélegzetvételnyi	szünethez	jut	–
minden	 kipróbált,	 csak	 feledje	 a	 farmerja	 fogságában	 vergődő-fuldokló
farkát.	A	lány	lassan,	gyötrelmesen	lassan	elfordította	a	fejét.	A	kék	szempár
rávillant,	és	rabul	ejtette.
Azután	megtörtént.
Mindketten	szélsebesen	mozogtak:	a	lány	a	pillanat	törtrésze	alatt	az	ölében



termett,	 ajka	 a	 szájára	 tapadt,	 és	 beletúrt	 a	 hajába.	 Wolfe	 a	 nyelvével
befurakodott	a	szájába,	hogy	magába	igya	nektárját,	amit	úgy	hiányolt,	míg	a
lány	feneke	a	combján	őrölt	vad	igyekezetében,	hogy	közelebb	kerüljön	hozzá.
Máris	lerángatta	róla	ujjatlan	felsőjét,	 lecsupaszított	a	mellét,	marokra	fogta
teltségét,	és	ujjai	közé	csippentette	feszülő	bimbóját.	A	lány	torkából	elhaló
nyögés	tört	fel.	Elfojtotta	a	hangot,	ahogy	a	nyelvük	egymásba	fonódott,	és	a
lány	máris	a	nadrágját	rángatta.
–	Vedd	le	–	vicsorgott	rá,	akár	egy	kiéhezett	ragadozó.	–	Gyerünk.
–	 Próbálom,	 csak	 ne	 lennél	 ilyen	 finom,	 ilyen	 nagyon	 finom…	 –	 Keze

mohón	 tapogatta	 ki	 sápadt,	 selymes	 bőrének	 minden	 négyzetcentijét,	 orrát
betöltötte	a	barack	és	a	méz	mennyeien	édes	illata,	míg	a	nyelve	tovább	járt
ki-be	a	fénylő	ajkak	között.	–	Engedj.	–	A	lány	néhány	centire	felemelkedett,
amíg	 sikerült	 lerángatnia	 róla	 a	 nadrágot,	 a	 pókhálószerűen	 finom	 bugyival
együtt.	Felszisszent,	ahogy	orrába	szökött	izgatottságának	kipárolgása.	–	Nem
bírom	tovább.
–	 Igen,	 igen…	 –	 zihálta	 a	 lány,	 és	 széttárta	 a	 lábát.	 Segített	 neki,	 amíg

lehántotta	 csípőjéről	 a	 nadrágot,	 amit	 aztán	 lerúgott	 magáról.	 A	 lány	 ujjai
máris	 ráfonódtak	a	 farkára,	ő	pedig	kis	híján	felsírt	a	megkönnyebbülésétől,
amiért	 nem	 húzott	 alsónadrágot.	 A	 lány	 a	 vállát	 karmolászta,	 a	 nyakát
harapdálta,	és	vadul	vonaglott,	hogy	még	közelebb	férkőzzön.	Bőre	perzselte
a	 kezét,	 s	 elködösült	 a	 tekintete,	 ahogy	 próbálta	 magába	 inni	 a	 látványt	 –
leplezetlen	 kitárulkozását	 és	 harcias	 kihívását,	 ami	még	merészebb	 tettekre
ragadtatta.
Megmarkolta	a	fenekét,	felemelte,	és	készen	állt,	hogy	leeressze.
A	francba.
–	 Gumi,	 gumi…	 –	 Megborzongott,	 ahogy	 a	 lány	 erőteljes	 mozdulattal

végigsimított	a	farkán,	a	tövétől	a	hegyéig.	–	Hol	van?
A	lány	kábultan	hunyorgott	az	arcába	hulló	hajfürtök	között.
–	Nincs.	Annyira	haragudtam,	hogy	kidobtam	mindet.
–	Nem	igaz.
–	De	igen.	Neked	van?
Fojtott	nevetés	tört	fel	belőle.
–	Kidobtam,	nehogy	kísértésbe	essek.	–	Ahogy	a	lány	mohón	csókolgatta	a



száját,	mintha	széthasadt	volna	a	mellkasa,	hogy	a	mélyére	temetett	érzelmek
kusza	összevisszaságban	 robbanjanak	ki	belőle.	–	Lassíts	kicsit,	 bébi…	Így
nem	bírom	soká.
–	Nem	is	kell	a	gumi.	Szedem	a	tablettát.	Nem	lesz	gond.
Hosszan	és	szenvedélyesen	csókolt	bele	a	szájába.
–	Nemrég	teszteltek,	úgyhogy	jók	vagyunk.	Biztosan	akarod?
Keményen	megszorította	a	farkát.
–	Szerinted?
–	Oké,	akkor	kapaszkodj.	Rázós	menet	lesz.
Ezúttal	 nem	 várt,	 csak	 hagyta	 alázuhanni,	 egyenesen	 felfelé	 meredező

farkára.
A	lány	felsikoltott,	behunyta	a	szemét,	és	a	fogát	csikorgatta,	míg	ő	zihálva

kapott	levegőért,	és	olyan	kéjes	örömmel	töltötte	el	az	érzés,	a	körötte	lüktető
forróság,	 hogy	 sírni	 tudott	 volna.	 A	 lány	 pulzálva,	 apró	 rángásokkal
szippantotta	 még	 mélyebbre,	 miközben	 hátát	 a	 párnának	 támasztva	 fel-alá
mozgott,	 hogy	minden	 lökésnél	még	mélyebbre,	 még	 keményebben	 hatoljon
belé.	 A	 piercing	 minden	 lökésnél	 a	 csiklójához	 dörgölőzött,	 s	 ahogy
elfordította	 a	 csípőjét,	 hogy	 a	 különleges	 kis	 ponthoz	 férjen,	 egész	 teste
görcsbe	 rándult	 a	 tagjain	 végigszaladó	 borzongástól.	 Ó,	 igen.	 Ez	 kibaszott
jó…
A	lány	felhördült.
–	Nem	bírom…	Istenem…	nem…	elmegyek…
–	Még	nem.	Még	nem	végeztem	veled.
A	test	ívben	hátrafeszült,	csak	arra	várt,	mikor	röppenhet	a	csúcs	felé,	de	ő

lassított,	 és	 megtagadta	 tőle	 a	 teljes	 kielégülést.	 A	 lány	 felnyögött,
előregörnyedt,	és	beleharapott	a	vállába.	Dühből.
–	Ez	az,	bébi.	Add	ki	magadból.
–	Hülye	fasz.	–	Körmeivel	a	mellkasába	vájt,	hozzá	dörzsölte	mellbimbóit,

és	 összepréselt	 combokkal	 próbálta	 rábírni,	 hogy	 gyorsabban	 mozogjon.
Büntetésből	megcsipdeste	a	mellbimbóit,	majd	marokra	fogta	a	hátsóját,	hogy
visszavegye	az	irányítást.
A	 lány	 nyöszörögve,	 reszketve	 megadta	 magát	 –	 s	 ezzel	 megadta	 jelet.

Véget	ért	a	játszadozás.



Még	egyszer	a	legmélyére	hatolt.
A	 lány	 elélvezett,	 és	 tehetetlenül	 rángó	 testtel	 sikoltozta	 a	 nevét,	 ő	 pedig

még	tovább	fokozta	a	tempót,	míg	ki	nem	sajtolta	belőle	az	utolsó	morzsányi
gyönyört	is.	Mozgás	közben	ujjával	rátalált	a	csiklójára,	és	addig	izgatta,	míg
újabb	orgazmusba	nem	lovalta.	Csak	akkor	engedte	megtörténni.
Kiáradt	 benne.	 Mindennél	 jobban	 élvezte,	 hogy	 magán	 érezheti	 csupasz

bőrét,	 s	 immár	 semmi	 sem	 áll	 közéjük,	 semmi	 sem	 gátolja	 tökéletes
egyesülésüket.	A	lány	az	ölébe	omlott,	a	nyaka	köré	fonta	a	karját,	miközben	a
farka	tovább	lüktetett	puncijában.
Behunyta	 a	 szemét,	 és	 úgy	 tartotta	 Gent,	 mint	 egy	 mindennél	 drágább

ajándékot.	Az	is	volt.	Tudta,	hogy	képtelen	 tovább	harcolni	ellene.	Csak	azt
nem	tudta,	a	lány	hogyan	dönt.
Gen	kinyitotta	a	fél	szemét.
–	Öri	barik?
Nevetve	csókolta	meg	a	vállát.
–	Naná.	Barátság	extrákkal?
–	Igen.	Elég	a	vergődésből.	Hé,	ehhez	mit	szólsz?	Csináljuk	napról	napra.

Ha	van	kedvünk,	kefélünk,	és	kész.	Senki	nem	tesz	fel	hülye	kérdéseket.
–	Azt	sem	akarom,	hogy	mással	randizzunk.
A	lány	gyengéden	elmosolyodott,	és	megcsókolta.
–	Ez	alap.	Meglátjuk,	hogy	boldogulunk.	Ha	elköltözöl,	azt	jelnek	veszem,

hogy	 térjünk	 vissza	 a	 plátói	 kapcsolathoz,	 de	 addig	 minek	 tagadnánk	 meg
magunktól	ezt?
Ujjaival	lágyan	cirógatta	a	fenekét,	érezte	a	kéjes	kis	rángásokat.
–	Igazad	van,	ha	egyszer	ilyen	csodálatos.
–	Nem	kell	 úgy	 véget	 érnie,	mint	 egy	 hülye	 randifilmben.	Mi	 diktáljuk	 a

feltételeket.
–	 Ahogy	 mondod.	 A	 barátságunk	 elég	 biztos	 alapokon	 áll,	 hogy	 az

észvesztő	szextől	csak	még	erősebb	legyen.	Ezen	nem	bukhatunk.
–	Az	tuti.	Most	pedig	irány	az	ágy.
Felemelte,	 és	 bevitte	 a	 hálóba.	 Elképesztő,	 hirtelen	 mennyire

leegyszerűsödött	minden.	Talán	az	 is	 jel,	hogy	 látták	ezt	a	 filmet.	Méghozzá
kedvező	 jel.	 Együtt	 elbírnak	 ezzel.	 Még	 csak	 meg	 sem	 kell	 erőltetniük



magukat.	Napról	napra	élnek	–	épp	ez	benne	a	zseniális.
Hol	csúszhatna	félre?
Ügyet	se	vetett	a	figyelmeztető	kis	hangra,	csak	a	karjában	ficánkoló	édes

teremtésre	koncentrált.

VINCENT	 SOLDANO	 BELÉPETT	 az	 összetákolt	 hálószobába,	 félrehajtotta	 az
olcsó	 Harry	 Potter-plakátot,	 amit	 még	 kiskorában	 szerzett,	 és	 eldugta	 a
pénz	maradékát	a	falban	tátongó	lyukba.	Úgy	érezte	magát,	mint	egy	fogoly
A	 remény	 rabjaiban,	 amiért	 ilyen	 kezdetleges	módon	 leplezte	 menekülési
útvonalát,	 de	 ez	 legalább	 működött.	 Amióta	 máshová	 kellett	 rejtenie	 az
aranytartalékát,	senki	sem	talált	rá.
Elhúz	innét	a	francba.
Megvolt	a	pénze.	A	kése.	A	ruhái.	A	hálózsákja.	Plusz	néhány	személyes

holmi.	 Élelem	 és	 víz.	 Az	 elmúlt	 évben	 sokat	 nőtt,	 nem	 lehetett	 csak	 úgy
félrelökni.	 Már	 nem	 vézna	 kiskölyök	 volt,	 lassan	 férfivá	 érett,	 s	 úgy
gondolta,	 így	 nagyobb	 esélye	 van	 a	 világban.	 Francnak	 kellenek
nevelőszülők.	Majd	az	erejére	és	az	eszére	támaszkodik.
Amikor	 a	 kiáltozás	 egyre	 hangosabbá	 vált,	 elmormolt	 egy	 szitkot.	 Bár

már	 tegnap	 elment	 volna,	 de	még	 kellett	 egy	 nap,	 hogy	 biztos	 lehessen	 a
terv	működésében.	Kivárta,	hogy	az	anyja	teljesen	kiüsse	magát,	akkor	egy
ideig	 eszébe	 se	 jut.	 Minél	 inkább	 elszáll,	 annál	 jobb.	 Az	 előző	 éjszaka
gyanúsan	csendben	telt,	de	most	belecsaptak	a	közepébe.	A	szex	és	a	drogok
után	simán	le	tud	lépni,	hogy	többé	vissza	se	nézzen.
Végre	megteszi.
Az	 elkövetkező	 órában	 próbálta	 elterelni	 a	 figyelmét,	míg	 a	 buli	 egyre

durvább	lett.	A	kopogtatás	megriasztotta.	Egész	testében	megfeszült.
–	Igen?
–	Hé,	kölyök.	Gyere	ki,	a	mamádnak	szüksége	van	rád.
Máskor	 nem	 reagált	 volna,	 de	 most	 meglágyította	 a	 tudat,	 hogy	 talán

utoljára	 látja	 az	 anyját.	Kése	 a	 zsebében	 lapult,	 és	mostanra	megtanulta
használni	 is.	 Állandóan	 ezt	 gyakorolta,	 hogy	 képes	 legyen	 megvédeni
magát,	ha	legközelebb	rászorul.
Megvető	morgással	lépett	ki	az	ajtón.



–	Mi	az?
Anyja	 véreres	 szemmel,	 eksztázistól	 eltátott	 szájjal	 támaszkodott	 a

falnak.	A	távolba	meredt,	olyan	dolgokra,	amelyek	csak	a	fejében	léteztek.
Remélte,	hogy	kellemes	dolgokra.
–	Hé,	bébi.	–	A	nyál	 lecsorgott	az	állára	és	 tépett	ujjatlan	pólójára.	Az

egyik	 melle	 kilógott,	 amit	 kerülni	 próbált	 a	 tekintetével,	 ezért	 az	 arcára
koncentrált.	Mindenütt	a	buli	kellékei	hevertek.	Fű.	Crack.	Üres	whiskys-
és	 vodkásüvegek.	 Sörösdobozok.	 Valaki	 kefélt	 a	 hátsó	 szobában,	 de	 a
fickónak,	aki	bekopogott,	másféle	izgalom	csillogott	a	szemében.
–	A	mamád	totál	kész	van	–	közölte	a	kigyúrt	strici.	–	Ma	este	nem	sok

hasznát	veszem,	úgyhogy	kelleni	fogsz.
Felfordult	a	gyomra.	Adrenalin	áradt	szét	az	ereiben,	ahogy	a	levegőben

lüktetni	kezdett	a	feszültség.	A	strici	Scottnak	hívatta	magát.	Egy	ideje	már
idejárt,	 és	 gondoskodott	 az	 anyjáról,	 amikor	 kiütötte	 magát,	 csak	 hogy
utána	 még	 keményebben	 hajtsa.	 Vincent	 nem	 érezte	 benne	 azt	 a	 beteges
vágyat,	amit	anyja	több	ügyfelénél,	és	ebből	arra	következtetett,	hogy	nem
a	fiúkra	bukik.
Nagyobbat	nem	is	tévedhetett	volna.
–	Hát,	 nem	 segíthetek.	 –	Közönyt	 színlelt,	miközben	 ujjai	 ráfonódtak	 a

kés	nyelére.	Az	ajtó	felé	indult,	de	a	strici	útját	állta.	Az	ajkán	gúnyos	kis
mosoly	játszott.
–	Szerintem	meg	igen.	–	Vincent	megfeszült,	de	tudta,	hogy	jó	eséllyel	el

tudja	 intézni.	 –	 Tudod,	 a	 mamádnak	 elfogyott	 a	 pénze.	 Elfogyott	 az	 én
jóindulatom	is,	ezért	úgy	döntöttem,	nincs	több	szívesség.
Anyja	arcán	olyan	émelyítően	édes	mosoly	jelent	meg,	hogy	felfordult	a

gyomra.
–	Bocs,	bébi.	Segítened	kell	nekem.	Segítened	kell.
Ökölbe	szorította	a	kezét,	és	teleszívta	magát	levegővel.	Szóval	a	pénze

nélkül	kell	megszöknie.	A	picsába!
–	Ha	azt	hiszed,	én	is	ilyen	ribanc	vagyok,	hát	kurvára	tévedsz.	Ha	egy

ujjal	is	hozzám	érsz,	kinyírlak.
Scott	elvigyorodott.
–	Próbáltad	már	egyáltalán?	Talán	nem	is	olyan	rossz.	Tudod,	mit?	Ha



megteszed	 ezt	 a	 szívességet,	 egálban	 vagyunk.	 Többé	 nem	 zargatlak	 se
téged,	se	a	mamádat.
Hátrébb	lépett,	de	megállta,	hogy	egyetlen	pillantást	is	vessen	az	ajtóra.

Menekülnie	kell,	méghozzá	azonnal.	A	háta	mögé	csúsztatta	a	kezét,	hogy
előhúzza	a	kést.	Nem	hibázhatott.	Túl	sok	minden	forgott	kockán.
–	Nem	gondoltam,	hogy	buzi	vagy,	te	szemét	strici	–	vicsorgott,	próbálva

elvonni	a	férfi	figyelmét.	–	Mi	az?	Egy	nőhöz	nem	elég	nagy	a	farkad?
Scott	rendületlenül	vigyorgott,	és	felé	indult.
–	Rajtad	múlik,	hogy	csináljuk.	Lehet	könnyű,	de	 lehet	rohadt	nehéz	 is.

Kaptál	elég	időt.	Még	azt	is	hagytam,	hogy	meglopj,	amikor	azt	hitted,	nem
látlak,	de	most	megfizeted	az	adósságod.
Vincent	 visszanyelte	 a	 hányingert,	 felemelte	 a	 kését,	 és	 tökéletes	 ívben

elhajította.
A	penge	betalált,	a	férfi	mellkasába	fúródott.
Nem	várta	meg,	amíg	kiderült,	mekkora	kárt	okozott.	Elfordult,	és	abban

a	tudatban	rohant	a	kijárat	felé,	hogy	ha	elvéti,	nem	lesz	több	esélye.
Scott	üvöltését	hallotta.	Lábdobogást.	Az	ajtógomb	elfordult,	tiszta	hűvös

levegő	csapott	az	arcába.	Megvetette	tornacipős	lábát,	és	rohanni	kezdett.
Durva	 kezek	 rángatták	 vissza,	 azután	 fény	 lobbant	 a	 fejében,	 amikor

leütötték.	Míg	az	eszméletéért	küzdött,	 fojtott	üvöltés	és	kiáltozás	 töltötte
be	 körülötte	 a	 teret.	 Magában	 egyetlen	 szót	 sikoltott,	 ahogy
kétségbeesetten	próbált	 szabadulni	–	azt	a	 szót,	amit	a	 rettenetes	éjszaka
után	minden	rémálmában	ismételgetett.
Ne,	ne,	ne,	ne,	ne…
Két	férfi	durván	ledobta	az	ágyra.	Morgott,	kicsavarta	a	testét,	de	azok

sokkal	erősebbek	voltak	Scottnál.	Egyikük	az	ajtónál	őrködött,	míg	a	másik
lerángatta	a	matracról,	 és	 térdre	kényszerítette.	Öklendezett,	 rosszulléttel
küzdött,	ahogy	a	tenyerét	belepasszírozták	a	mocskos	padlóba.
–	Majd	mi	megtanítunk	a	 jó	modorra.	Meg	arra,	hogyan	keress	egy	kis

pénzt.
Scott	 közelebb	 lépett,	 és	 a	 hajánál	 fogva	 felrántotta	 a	 fejét.	 Szája	 torz

vigyorra	húzódott,	miközben	a	vére	lecsöppent	a	sekély	vállsebéből.
–	 Ezért	megfizetsz.	 Élvezni	 fogom,	 ahogy	 ledolgozod	 a	mamád	minden



adósságát.
Ne.	Ne,	ne,	ne,	ne…
Az	első	férfi	felnevetett,	és	kezdte	kigombolni	a	nadrágját.
Ne,	ne,	ne,	ne,	ne,	ne…
Azzal	megkezdődött	a	rémálom.



huszonhárom

GEN	 EGY	 ZACSKÓ	CSOKIS	 keksszel	 és	 nagy	 tervekkel	 lépett	 ki	 a	 kávézóból.
Előbb	főzött	egy	jó	tengeri	gyümölcsös	tésztát,	azután	elégette	a	kalóriákat	új
kedvenc	sportjával.
A	szexszel.
Dúdolgatott,	lengette	a	papírzacskót,	és	magába	itta	a	napfényt.
–	Genevieve?
Az	 ismerős	 hang	 kipukkasztotta	 a	 buborékot.	 Amint	 meglátta	 Davidet,

egyszeriben	 minden	 boldogsága	 elpárolgott.	 A	 félelem	 apró	 hullámokban
szaladt	 végig	 a	 gerincén,	 pedig	 fényes	 nappal	 volt.	 Összepréselte	 az	 ajkát,
elfordult,	 és	 továbbindult,	 ám	 ahogy	 a	 férfi	 újra	 kimondta	 a	 nevét,	 furcsa
sürgetést	érzett	a	hangjából.
–	Kérlek,	 adj	 egy	percet.	Tudom,	hogy	nem	érdemlem	meg.	Beszélhetünk

itt,	a	zsúfolt	utcán	is.	Kérlek.
Megdermedt,	de	visszafordult.	A	férfi	nyilván	a	kórházból	jött,	még	most	is

műtősruhát	viselt.	Szőke	haja	kócosnak	tűnt,	de	a	napfényben	így	is	glóriaként
fénylett	 a	 feje	 körül.	 A	 száját	 és	 a	 szemét	 zárójelbe	 foglaló	 kis	 ráncok
kimerültségről	 tanúskodtak,	 amit	 oly	 jól	 ismert.	 Fájó	 érzés	 villant	 belé.
Hiányzott	 neki	 a	 kórház.	 Hiányzott	 a	 munka.	 Hiányzott	 a	 tudat,	 hogy	 egy
nagyobb	 egész	 része,	 és	 arra	 teszi	 fel	 az	 életét,	 hogy	 másokon	 segítsen.
Próbálta	leplezni	ezt	a	vágyakozást,	nehogy	a	férfi	félreértse.
–	Mit	akarsz?
–	 Először	 is	 bocsánatot	 kérni.	 Rosszul	 vagyok,	 ha	 arra	 gondolok,	 miket

tettem.	 Teljesen	 begőzöltem	 a	 féltékenységtől.	 Annyira,	 hogy	 mindenáron
fájdalmat	akartam	okozni	neked.
–	Bocs,	de	nem	bocsátok	meg.	Ami	jó	dolog	valaha	volt	közöttünk,	abban	a

pillanatban	megszűnt	létezni,	hogy	kezet	emeltél	rám.
A	férfi	álla	megfeszült,	de	bólintott.
–	 Megértelek,	 de	 ezt	 akkor	 is	 el	 kell	 mondanom.	 Intézkedtem,	 hogy	 a

holmidat	a	hétvégén	szállítsák	át,	ha	jó	neked.
Felvonta	a	szemöldökét.	Max	már	dolgozott	az	ügyön,	de	patthelyzet	alakult



ki.	David	ügyvédje	azzal	fenyegetőzött,	hogy	perre	viszi	a	dolgot,	és	a	Wolfe-
fal	folytatott	viszonya	miatt	el	fogja	veszíteni	mindenét.
–	Nem	kérek	abból,	hogy	személyesen	hozd	el.
–	Nem,	én	nem	leszek	ott.	Győztél,	Gen.	Vége.	Mostantól	a	közeledbe	se

megyek.	 Túltettem	magam	 a	 kapcsolatunk	 kudarcán.	Azt	 hiszem,	 tudom,	 hol
hibáztam,	de	ha	nem	akarsz	adni	még	egy	esélyt,	nem	harcolhatok	érted.
–	Mi	már	sosem	leszünk	együtt	–	közölte	Gen.
–	Tudom.	–	Egy	pillanatra	felvillantak	előtte	az	első	boldog	hónapok	képei,

nyomukban	 a	 megbánással.	 Valaha	 szerette	 ezt	 a	 férfit,	 hozzá	 akart	 menni
feleségül.	Most	már	csak	egy	idegent	látott	benne.	Milyen	fura	az	élet.	Amikor
Wolfe	a	karjába	veszi,	mintha	a	kirakójáték	minden	darabja	a	helyére	kerülne.
Még	életében	nem	érezte	ennyire,	hogy	ő	is	a	helyén	van.
–	Viszont	szeretnék	kérni	tőled	valamit	–	tette	hozzá	a	férfi.
Helyben	vagyunk.	Résnyire	szűkült	a	szeme.
–	Szeretném,	ha	visszajönnél	a	kórházba.
Beletelt	néhány	pillanatba,	amíg	lelassult	a	szívverése,	és	uralkodni	tudott

a	hangján.
–	Nem	lehet.	Tudod,	miért.
David	határozottan	megrázta	a	fejét.
–	 Neked	 orvosnak	 kell	 lenned,	 Genevieve.	 Tehetséges	 vagy.	 Az	 első

pillanatban	láttam,	és	szerintem	halálos	vétek,	hogy	egy	ócska	kis	párkereső
irodára	fecsérled	az	idődet.
–	 A	 Társszerzők	 történetesen	 sikeres	 üzleti	 vállalkozás,	 ami	 segít

megtalálni	 az	 embereknek	 az	 igazi	 társukat.	 Hogy	mersz	 ítélkezni	 felettem?
Éppen	te?
A	férfi	összeszorította	a	száját.
–	Csak	próbálsz	elbújni	a	világ	elől.	Az	is	értem,	hogy	miattam.	Tudod,	kis

híján	 beleőrültem	 a	 tudatba,	 hogy	mellettem	dolgozol,	mindennap	 látlak,	 de
soha	 többé	 nem	 lehetsz	 az	 enyém.	 Ezért	 tettem	 meg	 mindent,	 ami	 csak	 a
hatalmamban	állt,	hogy	kitúrjalak.	Amiért	szintén	bocsánatkéréssel	tartozom.
A	lényeg,	hogy	áthelyeztetem	magam.
Gen	a	száját	is	eltátotta.
–	Az	egész	sebészet	rád,	a	te	tudásodra	épül,	de	különben	se	hiszek	neked.



Ez	csak	valami	trükk,	hogy	visszacsábíts.
–	 Nem,	 Genevieve.	 Felkínáltak	 egy	 állást	 a	 bostoni	 gyermekkórházban.

Ideje	 továbblépnem.	 Ott	 sokkal	 több	 mindent	 tehetek,	 különösen	 az
orvosképzés	 terén.	 Ez	 a	 közeg	már	 régóta	 fojtogat,	 csak	még	magamnak	 se
vallottam	 be.	 Főleg,	 hogy	 a	 rezidensképzés	 után	mindenképp	New	Yorkban
akartál	dolgozni.
A	döbbenet	hullámokban	 tört	 rá.	Hirtelen	újra	 felcsillant	előtte	a	 remény,

hogy	visszatérhet	a	pályára,	amiről	mindig	is	álmodott.
–	Miért	csinálod	ezt?	Tényleg	el	kéne	hinnem,	hogy	hirtelen	mégiscsak	kész

vagy	elfogadni	a	szakításunkat?	Miután	képes	voltál	távoltartási	végzést	kérni
Wolfe	ellen?	És	meggyőzted	a	szüleimet,	hogy	érzelmileg	instabil	vagyok?	És
kirúgattál	a	kórházból?
A	 férfinak	 arcizma	 se	 rezdült.	 Csak	 meredten	 nézte,	 azzal	 a	 tekintettel,

amelyet	a	rezidenseknek	tartogatott.
–	 Ez	 az	 igazság.	 Éreztem,	 hogy	 minden	 kicsúszik	 a	 kezemből,	 ezért

kétségbeesetten	próbáltam	beléd	kapaszkodni.	Amúgy	sosem	bíztam	abban	a
seggfejben,	egész	idő	alatt	rád	volt	indulva,	de	nem	fogom	arra	vesztegetni	az
életemet,	 hogy	 a	 szeretetedért	 rimánkodjak.	 Személyesen	 akartam	 közölni
veled	 a	 döntésemet.	 Ha	 kapcsolatba	 lépsz	 Briannel,	 a	 rezidensprogram
vezetőjével,	minden	további	nélkül	visszavesz.	Elintéztem.
Szíve	üstdobként	vert	a	fülében.
–	Szerintem	már	késő…
–	Sosem	késő.	Ne	vesztegesd	el	a	tehetségedet.	Ennél	többet	érsz.	–	A	férfi

tekintete	végigsiklott	rajta.	–	Wolfe-nál	is	többet	érdemelsz.
Tiltakozásra	nyitotta	a	száját,	de	a	férfi	már	sarkon	fordult,	és	otthagyta.
Sokáig	meredt	 az	üres	 járdára.	Szerette	 a	Társszerzőket.	A	munka	 sokkal

nagyobb	kihívást	jelentett,	mint	gondolta,	és	egy	álom	vált	valóra	azzal,	hogy
a	barátnőivel	dolgozhatott.
De	a	lelke	mélyén	akkor	is	megmaradt	orvosnak.	Sebésznek.	Vérében	volt

a	 gyógyítás.	 Bárhogy	 próbálta	 elfelejteni	 ezt,	 hátha	 akkor	 teljesebb,
kiegyensúlyozottabb	 életet	 élhet,	 rá	 kellett	 döbbennie,	 hogy	 minden	 út	 a
kórházba	vezet.
Tényleg	volt	min	agyalnia.



Szédítően	kavarogtak	a	gondolatai,	miközben	hazafelé	indult.

WOLFE	 A	 NAGY	 KIJELZŐRE	 MEREDT.	 Épp	 lezárta	 a	 tárgyalásokat	 egy
nagyvállalattal,	 mely	 minden	 további	 konferenciáját	 a	 Purityben	 rendezte.
Baszódj	meg,	Plaza.	Befutottunk.
Alig	 várta,	 hogy	 eldicsekedhessen	 Sawyernek	 a	 fejleménnyel.	 Minden

siker	 esélyt	 adott	 rá,	 hogy	 törlessze	 adósságát	 a	 férfinak,	 aki	 kirángatta	 a
csatornából,	és	új	élettel	ajándékozta	meg.
Vére	 szokás	 szerint	 felpezsdült	 a	 tudattól,	hogy	az	agyát	 és	az	ügyességét

használva	jut	egyre	feljebb,	egyre	közelebb	a	csúcshoz,	bár	a	magánélete	ettől
még	 megmaradt	 kietlen	 sivatagnak	 –	 bármerre	 nézett,	 ugyanazt	 látta.	 Ami
nagyban	leegyszerűsítette	a	dolgokat.
Persze	csak	amíg	nem	jött	Gen.	Azóta	jobban	várta	a	munkaidő	végét,	mint

egy	kiskölyök	a	karácsonyt.
Rosszallóan	 csóválta	 meg	 a	 fejét,	 ahogy	 körülnézett	 az	 irodában.	 Úgy

rendezte	 be,	 mint	 Sawyer	 a	 sajátját	 Olaszországban.	 Mahagónipanelek,
borvörös	szőnyeg.	Különc	szobrok	és	neki	tetsző	kiegészítők.	Egy	padlótól	a
mennyezetig	érő	könyvespolc,	tele	ritka	kiadásokkal	és	népszerű	regényekkel.
Meg	egy	titkos	átjáró	az	edzőterembe,	ahol	egy	bokszzsákkal	és	a	nyolcvanas
évek	metálzenéjével	vezette	le	a	feszültséget.
Hányszor	 aludt	 itt	 úgy,	 hogy	 eszébe	 se	 jutott	 hazamenni?	 Most	 pontban

ötkor	kicsekkolt.	Személyi	asszisztense	kis	híján	elalélt,	amikor	közölte	vele,
hogy	nem,	nem	marad	bent,	és	nem	vezeti	le	a	tárgyalást.	Tudta,	hogy	igazából
nincs	is	rá	szükség,	de	szeretett	részt	venni	minden	munkafolyamatban.	Amíg
az	a	dögös	kis	barna	be	nem	hálózta.
Félresöpörte	 újjáéledő	 aggályait.	 Talán	 nem	 tart	 örökké,	 de	 kit	 érdekel?

Egy	 teljes	 hét	 eltelt,	 és	 még	 minden	 tökéletes.	 Úgy	 döntött,	 minden	 szikra
örömet	kicsihol	ebből,	mielőtt	 lassan	kezdene	elhalványulni.	Ki	hitte	volna,
hogy	 ez	 a	 barátság	 extrákkal	 séma	 működhet?	 Eddig	 nagyon	 is	 beválik.
Minden	 szabadidejüket	 együtt	 töltik,	 az	 éjszaka	 tekintélyes	 részében	 pedig
átadják	 magukat	 az	 észbontó	 és	 hihetetlenül	 élvezetes	 szexnek.	 Nincsenek
kérdések,	 se	korlátok	vagy	 ígéretek.	Csak	 a	pillanat	 van,	 a	 földi	 gyönyörök
kertje.



Amikor	életre	kelt	a	telefonja,	sietve	felvette.	Mosoly	áradt	szét	az	arcán.
–	Hé,	Sawyer.	Mi	a	franc	van	veled?
Halk	nevetés	tört	elő	a	mikrofonból.
–	Épp	ugyanazt	akartam	kérdezni.	Hallom,	elcsakliztad	a	Conway-t	a	Plaza

elől.	Szép	munka.
Wolfe	hitetlenkedve	ingatta	a	fejét.
–	Oké,	melyik	a	tégla?	A	tinta	még	meg	se	száradt	a	szerződésen.	Épp	most

akartalak	hívni	a	jó	hírrel.
–	Nem	győztem	kivárni.	Figyelj,	kérnék	tőled	egy	szívességet.
Megszorította	a	telefont.
–	Bármit.
–	Mit	gondolsz,	ide	tudnál	repülni	a	jövő	héten?	Hogy	eltölts	velünk	néhány

napot?
–	Minden	rendben?	Juliettával?	Gabbyvel?	Veled?
Újabb	nevetés.
–	 Nyugi,	 mindenki	 jól	 van.	 Csak	 szeretnénk	 megosztani	 veled	 valamit.

Amellett	Juliettának	nagyon	hiányzol.	Persze	nekem	is.
Szorongatóan	erős	érzelem	tört	fel	benne	–	az	a	béke	és	megnyugvás,	amit

csak	az	ő	társaságukban	érzett.
–	Ti	is	nagyon	hiányoztok.	Persze,	kiveszek	néhány	napot,	és	odautazom.
–	 Helyes.	 Jó	 lesz	 beszélgetni	 egy	 kicsit.	 A	mobil	 és	 a	 Skype	 azért	 nem

ugyanaz.	Gabby	is	szeretné	kifacsarni	a	nagytesóját.
Wolfe	elvigyorodott.
–	Már	értem.	Csak	bébisintérnek	kellek.
–	Lebuktam.	Már	 lefoglaltam	a	 jegyeket	a	Scalába,	úgyhogy	ne	 is	próbálj

variálni.
–	Alig	várom,	hogy	ott	legyek.
–	Amint	kész	vagy,	küldöm	a	gépet.	Csak	írj	rám.
–	Megbeszéltük.	Akkor	nemsokára.	Puszild	meg	helyettem	a	lányokat.
–	Úgy	lesz.
A	telefon	élesen	kattant.
Hazamegy.	 Fura,	 mindig	 is	 New	 Yorkban	 akart	 letelepedni	 és	 karriert

csinálni,	Milánó	mégis	különleges	helyet	töltött	be	a	szívében.	Ott	tudta	meg,



mit	 jelent	 a	 család,	 a	 szeretet	 és	 a	 tisztelet.	Ott	 kapott	 először	 esélyt,	 hogy
több	legyen	csatornapatkánynál.	Alig	várta,	hogy	viszontlássa.
A	 tudat,	 hogy	 napokra	 el	 kell	 válnia	 Gentől,	 kissé	 elhomályosította	 az

örömét,	de	nem	akart	most	belenyúlni	ebbe	az	érzelmi	darázsfészekbe.
A	telefonja	újra	megcsörrent.	Felvette.
–	Minden	oké?
Gen	hangja	halk	 sóhajként	kígyózott	 a	 fülébe.	Ennyitől	 is	megmerevedett.

Basszus,	ez	már	fekete	mágia…
–	Elfelejtettem	a	kenyeret.	Hoznál	hazafelé?
–	Persze.	Mi	lesz	vacsira?
–	Tenger	gyümölcsei	tészta.
Megkordult	 a	 gyomra.	 Úgy	 érezte,	 Gen	 elkényezteti,	 ezért	 a	 konyhai

alapismeretek	 hiányát	 azzal	 pótolta,	 hogy	 elvégezte	 a	 takarítást	 és	 a	 kisebb
karbantartásokat.	Leszigetelt	a	kád	körül,	kijavította	a	csorba	járdát,	kifestette
a	 fürdőszobát.	 Gen	 elégedettsége	 megért	 minden	 verítékcseppet.	 Élvezte,
ahogy	a	két	kezével	csinosítgatta	az	otthonukat.
Mármint	Gen	otthonát.
Csak	egy	apró	mentális	botlás.
–	Jól	hangzik.	Hozok	hozzá	egy	jó	vörösbort.	Hé,	tegnap	felvetted	az	Élet	a

világ	végént?
–	Ja,	miért?
–	 Csak	 úgy.	 Gondoltam,	 látni	 szeretnéd,	 hogy	 boldogulnak.	 A	 csaj

szerintem	nagyszerű	munkát	végzett,	de	a	fickó	igazi	tapló.	Hé,	honnét	kellett
volna	tudnia	az	asszonynak,	hogy	ha	szétkapják	az	alagsort,	mindenütt	penészt
találnak?
–	 Szóval	 én	 akarom	 látni?	 Miért	 nem	 vallod	 be,	 hogy	 teljesen	 rá	 vagy

kattanva?
Wolfe	felhorkant.
–	Na	persze.
–	 Egyre	 inkább	 úgy	 beszélsz,	 mint	 Nate.	 Ha	 nem	 érdekel,	 akkor	 majd

megnézem	korábban,	és	letörlöm,	mire	hazaérsz.
A	francba.	Ebből	hogy	másszon	ki?
–	Felőlem.	Nem	mintha	 kicsit	 is	 érdekelne.	 –	Magában	 feljegyezte,	 hogy



nézzen	rá	a	netre,	hátra	feltöltötték	már	az	új	részeket.
A	 csilingelő	 kacaj	 hallatán	 a	 legszívesebben	 átnyúlt	 volna	 a	 telefon

kijelzőjén,	 hogy	 megsimogassa	 az	 arcát.	 Hátratűrje	 a	 haját.	 Mutatóujjával
kirajzolja	 a	 buja	 száj	 vonalát.	 Megcsókolgassa	 a	 pajkos	 kis	 szeplőket	 az
orrán.
–	Sose	törölném	le.	És	nem	mondom	el	senkinek.	Vigyázz	hazafelé.
–	Úgy	lesz.	Nemsokára	találkozunk.
Vigyorogva	 nyomta	 ki	 a	 telefont.	 Finom	 kaja.	 Egy	 kis	 tévé.	 Érdekes

beszélgetés.	És	sok-sok	pucérság.
Életében	először	érezte	úgy,	hogy	minden	tökéletes.

WOLFE	LECSAPTA	AZ	asztalra	a	rákot.
–	Tényleg	beszéltél	azzal	a	seggfejjel?	Azok	után,	amit	veled	tett?
Gen	 sóhajában	 egy	 igaz	 barát	 türelmetlenségére	 ismert.	 Sajnos	 vagy	 nem

sajnos,	de	előhúzta	a	szerelmes	kártyát,	sőt	a	legszívesebben	üvöltött	volna	a
féltékenységtől,	amiért	egy	férfi	a	közelébe	merészkedett.	Különösen	az	exe.
–	 Túlreagálod.	 –	 Gen	 belekortyolt	 a	 pinot	 noirjába.	 –	 Fényes	 nappal,	 a

nyílt	utcán	történt.	Bocsánatot	kért,	és	most	először	őszintének	tűnt.
Ja,	persze.	Felejtsük	el	az	üvöltést	–	inkább	a	mellét	döngette	volna,	mint

egy	gorilla.	Egy	őszinte	exvőlegény!	A	féltékenység	tömény	alkoholként	marta
a	 torkát,	 míg	 már	 a	 rosszullét	 kerülgette.	 Egyszeriben	 elment	 az	 étvágya.
Eltolta	a	tányért.
–	 Én	 nem	 bíznék	 abban,	 amit	 mond,	 Gen.	 Erőszakos,	 egoista	 fasz,	 aki

mindenáron	birtokolni	akar.	Miért	nem	hívtál	fel?
A	lány	bosszúsan	ráncolta	a	homlokát.	Kék	szemében	látta	a	közelgő	vihar

első	villámait.
–	 Mert	 a	 közhiedelemmel	 ellentétben	 tudok	 vigyázni	 magamra.	 A

legtöbbször	jól	elvagyok	lovag	nélkül	is.
Oké,	tényleg	kezdett	paprikás	lenni	a	hangulat.	Megint	a	lovagos	hasonlat	–

miközben	 ő	 soha	 nem	 akart	 az	 lenni,	 csak	 próbálta	 megérteni,	 miben
gyökerezik	Gen	boldogtalansága.
–	 S	 ha	 azért	 akar	 visszacsábítani	 a	 kórházba,	 hogy	 újra	 uralkodhasson

feletted?	Azt	sem	hiszem,	hogy	csak	úgy	visszapasszolja	a	holmidat,	és	meg



sem	próbál	találkozni	veled.	Mondtam,	hogy	távoltartási	végzést	kellett	volna
kérned!
A	lány	lebiggyesztette	az	ajkát.	Második	figyelmeztető	jel.
–	Úgy	döntöttem,	hogy	várok	ezzel.	Megkértem	Slade-et,	hogy	ne	csináljon

semmit,	amíg	el	nem	ülnek	a	dolgok.	Nem	akartam,	hogy	újra	a	célkeresztbe
kerülj.
–	Miattam	aggódtál?	Én	tényleg	tudok	vigyázni	magamra.
–	 Én	 nemkülönben.	 David	 ejtette	 az	 összes	 vádat	 és	 feljelentést,	 nem?

Kiszállt	az	életünkből,	talán	már	úton	is	van	Boston	felé.	Felesleges	felhúznod
magad.
–	Nem	húzom	fel	magam.
–	Akkor	minden	oké.
Néma	 csend	 lett.	Haragosan	meredtek	 egymásra,	mint	 akik	 nem	 értik,	mi

baja	a	másiknak,	és	azt	sem	tudják,	hogyan	kezeljék.	Wolfe	próbált	nyugodt	és
tárgyilagos	hangot	megütni.
–	 Csak	 nem	 tetszik	 ez	 az	 egész.	 Annyira	 örülsz,	 hogy	 visszamehetsz	 a

kórházba,	 ő	meg	pontosan	 tudja,	 hogy	 ez	minden	 vágyad.	Belengeti	 előtted,
mint	egy	jutalomfalatot,	azután	az	utolsó	pillanatban	félrerántja.
–	Tudom,	hogy	ha	visszamegyek,	bőven	 lesz	mit	hallgatnom	a	 többiektől,

akik	mind	azt	hiszik	majd,	hogy	én	túrtam	ki	Davidet.	Ezért	sem	árt,	ha	kicsit
hátrébb	 lépek,	 és	 megnézem	 az	 összképet,	 mielőtt	 döntök.	 Brian	 közben
telefonált,	és	megerősítette,	hogy	Davidet	Bostonba	helyezik.
Miért	érzi	úgy,	hogy	Gen	a	háta	mögött	ügyeskedik?	Mi	a	baj	vele?	Ez	a

bénító	birtoklási	vágy	aztán	végképp	nem	jellemző	rá.	Valamiért	mégis	arra
számított,	hogy	Gen	előbb	beszél	vele,	és	átveszik	a	lehetőségeket.	Nos,	úgy
tűnik,	egyáltalán	nincs	szüksége	rá.	Ezúttal	is	a	saját	feje	után	megy.
De	 hát	 nem	 ezt	 akarta	 mindig?	 Nem	 élnek	 kapcsolatban.	 A	 barátoknak

pedig	nem	kell	mindent	megvitatniuk,	igaz?
–	Hiányzik	a	kórház?	–	kérdezte.
Gen	 megdermedt.	 Összekulcsolta	 az	 ujjait.	 Naná,	 hogy	 hiányzott	 neki.

Lesírt	 az	 arcától.	 Hirtelen	 az	 ő	 szíve	 is	 megsajdult	 a	 tudattól,	 hogy	 hátat
kellett	 fordítania	a	régi	életének.	Erre	született,	és	bármennyire	 jót	 tett	neki,
hogy	lazított	kicsit	a	Társszerzőknél,	most	már	vissza	kell	térnie.



–	Igen,	hiányzik.
Bólintott,	de	bárhogy	igyekezett,	még	egy	kérdés	kibukott	belőle.
–	Ő	is	hiányzik?
A	 lány	 összerezzent.	A	 szeme	 elkerekedett,	 sugárzott	 belőle	 a	 feszültség.

Ökölbe	 szorított	 kézzel	 hajolt	 át	 az	 asztal	 felett,	 mintha	 a	 torkának	 akarna
ugrani.	Most	meg	mi	történik?
–	Miért?	Attól	félsz,	hogy	rá	gondolok,	miközben	veled	kefélek?
Wolfe	felugrott	a	székről,	ahogy	az	indulat	szétáradt	és	ámokfutást	rendezett

az	ereiben.	Gen	még	sosem	beszélt	vele	így.
–	 Ezt	 a	 szarságot!	 –	 csattant	 fel.	 –	 Mi	 a	 faszért	 akarsz	 mindenáron

veszekedni?	Én	csak	nézném	a	tévét!
A	lány	is	felpattant,	hogy	megrázza	előtte	az	ujját.
–	Én	is!	Ha	tudnád,	mennyire	gyűlölöm,	amikor	úgy	bánsz	velem,	mint	egy

taknyos	kölyökkel!	És	ha	még	mindig	hiányozna	David,	nem	kavarnék	veled
az	ágyban!
–	Remek.	Oké.	Tök	mindegy.
–	Úgy	viselkedsz,	mint	egy	himbi.
A	férfi	döbbenten	fordult	felé.	Nem	létezik,	hogy	jól	hallotta.
–	Minek	neveztél?
–	Himbinek.	Tudod.	Mint	hím	ribi.
–	Ja,	tudom.	Nate	használja	ezt	a	szót	a	fodrászára,	de	ha	még	egyszer	rám

mondod,	számolj	a	következményekkel.
Gen	hátravetett	fejjel	eleresztett	egy	műnevetést.
–	 Szóval	 a	 te	 világodban	 így	 kezelik	 a	 dolgokat?	 Az	 egyéjszakás

kalandjaidat	 is	 ilyen	fenyegetésekkel	szoktad	lerázni?	Hírből	sem	ismered	a
beszélgetés	 fogalmát?	 Mi	 lenne,	 ha	 a	 változatosság	 kedvéért	 beismernéd,
hogy	ez	az	egész	ugyanúgy	összezavar,	mint	engem,	hogy	egyszerűen	féltékeny
vagy	Davidre,	és	fogalmad	sincs	róla,	mihez	kezdjünk	egymással?
A	 lány	 igazat	 mondott,	 mégis	 rettegett	 attól,	 hogy	 átlépje	 a	 vékony

határvonalat,	 ami	 elválasztotta	 attól,	 hogy	 a	 pasija	 legyen.	 Nem	 ismerte	 a
túloldal	 játékszabályait,	 és	 már	 így	 is	 túl	 messzire	 merészkedett,	 miközben
előre	 tudta,	 hogy	 kudarcot	 fog	 vallani.	 Összeszűkült	 szemmel
sündisznóállásba	helyezkedett,	és	elővette	a	fegyvert,	ami	sosem	csődölt	be.



A	szexet.
–	Talán	élvezed	is,	ahogy	fenyegetőzöm.	Talán	azt	szeretnéd,	hogy	letépjem

a	 ruhádat,	 ledobjalak	 az	 ágyra,	 és	 addig	 keféljelek,	 amíg	mást	 se	 hallok	 az
okos	kis	szádból,	csak	a	nevemet.
Ó,	igen.	A	lány	szeme	felizzott,	a	mellbimbója	szinte	átdöfte	a	pólóját.	Egy

pillanatig	 úgy	 látszott,	 megadja	 magát.	Mindenét	 feltette	 volna	 erre,	 azután
mégis	 megváltozott	 az	 arca,	 teljes	 másfél	 méteres	 magasságában	 kihúzta
magát,	és	elcsörtetett	mellette.
A	hálószoba	ajtaja	hatalmas	dörrenéssel	vágódott	be.
Felnyögött.	 Újra	 elszúrta.	 Miért	 torkollik	 minden	 beszélgetésük	 vitába?

Miért	 akkora	 baj,	 hogy	 időben	 érkezett,	 és	 megmentette	 attól,	 hogy	 David
megerőszakolja?	 Beleborzongott	 az	 emlékbe.	 Ha	 kell,	 az	 élete	 árán	 is
megakadályozza,	hogy	ez	megtörténjen.	Nem	akarja	búra	alatt	tartani,	ahogyan
az	a	barom	 tette.	Nézni	 is	utálta,	milyen	 fájdalmat	okozott	 neki	–	 erre	most
ugyanezt	csinálja.
Megdörzsölte	 a	 halántékát,	 azután	 nekiállt	 rendet	 rakni.	 Bocsánatot	 fog

kérni,	 csak	 ad	 neki	 néhány	 percet,	 hogy	 lecsillapodjon.	 Talán	 elmondhatná,
mennyire	 megrendítette,	 hogy	 ilyen	 kiszolgáltatottnak	 látta.	 Próbált	 arra
koncentrálni,	 hogy	 a	 mosogatóba	 tegye	 az	 edényeket,	 a	 hűtőbe	 rakja	 a
maradékot,	 és	 töltsön	 egy	 pohár	 bort.	 Felkínálhatná	 olajág	 gyanánt.
Megpróbálhatna	 kommunikálni.	 Vagy	 a	 kanapén	 aludna,	 hogy	 adjon	 egy	 kis
időt,	amíg…
Kinyílt	az	ajtó.
Gen	 lépett	 ki	 fekete	 csipkebugyiban,	 hozzáillő	 melltartóban	 és	 fekete

tűsarkúban.
Szent.	Isten.
Tekintetével	 mohón	 falta	 ringó	 csípőjét,	 fenekének	 gömbölyű	 ívét,

közszemlére	tett	ínycsiklandó	dekoltázsát.	A	mellek	minden	ruganyos	lépésnél
dacoltak	a	gravitációval,	a	mellbimbók	az	áttetsző	csipkének	feszültek.	A	lány
rá	 se	nézett,	miközben	 tűsarkain	a	konyha	 felé	 libbent	–	ügyet	 sem	vetett	 az
erekciójára,	lógó	nyelvére,	vágytól	tüzelő	tekintetére.
–	Jaj,	de	jó,	hogy	rendet	raktál	helyettem.	Még	bort	is	töltöttél!	Tökéletes.
Szólni	próbált,	de	csak	artikulálatlan	morgásra	telt	tőle.



Ahogy	 a	 lány	 elfordult,	 egy	 pillanatra	 látta	 a	 csipkebugyi	 szegélye	 felett
kikandikáló	tetoválást.	A	tövisek	vért	fakasztottak,	ami	lecsepegett	a	markába
kívánkozó	fenék	fedett	részeire.
–	Mit…	mit	művelsz?	–	Hangja	máris	hisztérikus	magasságokba	csapott.
A	 lány	 kézbe	 vette	 poharát,	 ivott	 egy	 kortyot,	majd	 csípőre	 tette	 a	 kezét.

Sápadt,	fakó	bőre	szinte	égette	a	retináját.
–	Mit	gondolsz,	mit	csinálok?	–	kérdezett	vissza	elnyújtott,	búgó	hangon.	–

Arra	használom	a	szexet,	hogy	lezárjak	egy	vitát.
Hunyorogni	kezdett.
–	De…	de…	azt	mondtad,	hogy	ez	nem	kommunikáció.
A	lány	olyan	sugárzó	mosolyt	küldött	felé,	amitől	menten	kővé	vált.
–	 Csak	 akkor,	 ha	 egy	 férfi	 használja.	 Nők	 esetében	 teljességgel

megengedett.	Most	már	leülhetünk	tévézni?
–	I…	igen.
Szemvillanásnyi	idő	alatt	leteperte.	Felkapta,	és	a	letakarított	fenyőasztalra

fektette.	Nem	is	remélte,	hogy	eljutnának	a	hálószobáig.	Elvette,	amit	akart,	és
megfogadta,	hogy	többé	el	sem	ereszti.
Ezt	a	nőt.	Aki	csakis	az	övé.
S	 akinek	 esélye	 sem	 lehetett.	Ajka	máris	 rátapadt,	 a	 nyelvével	 a	 szájába

furakodott,	 míg	 leszaggatta	 róla	 a	 falatnyi	 bugyit,	 és	 széttárta	 a	 combját.
Ahogy	 az	 ujjai	 belécsusszantak,	 és	 a	 nedvesség	 beburkolta,	 tudta,	 hogy	 egy
pillanatot	 se	vesztegethet	 el.	Ezúttal	 nincs	 előjáték,	 se	könnyed	 játszadozás,
csak	nyers	szex	és	a	szükség	kielégítése.	Feltépte	a	nadrágját,	marokra	fogta	a
farkát,	 és	 az	 asztal	 széléhez	 húzta	 a	 lányt.	 Egy	 pillanatra	 megtorpant	 a
bejáratnál.
Csak	annyi	időre	emelte	fel	a	száját,	míg	rekedt	hangon	kiadta	a	parancsot.
–	Kapaszkodj	az	asztal	szélébe,	és	el	ne	engedd.
A	lány	engedelmeskedett.
Ő	pedig	egyetlen	gyors	lökéssel	beletemetkezett.
A	 lány	 felnyögött.	 Ívben	 hátrafeszítette	 a	 testét,	 és	 úgy	 kapaszkodott	 az

asztalba,	mintha	egyedül	az	menthetné	meg.	Így	is	volt.
Nem	 fogta	 vissza	 magát,	 újra	 és	 újra	 behatolt	 a	 kéjtől	 csöpögő,	 mégis

selymesen	 lágy	 punci	 mélyére,	 közben	 egyetlen	 pillanatra	 sem	 lassított.	 A



lány	a	nevét	sikoltozta,	beleharapott	az	alsó	ajkába,	elélvezett.
Nem	 állt	 le,	 csak	 magasabbra	 emelte,	 hogy	 a	 piercingje	 a	 csiklóját

ingerelje.	 Még	 most	 sem	 lassított,	 csak	 belelovalta	 az	 újabb	 orgazmusba,
amíg	már	könyörgött,	sikoltott	és	zokogott	a	kielégüléstől.
Azután	megtette	újra.
A	 test	 erőtlenül,	 tehetetlenül	 vonaglott	 alatta.	Az	ujjai	 elernyedtek,	 ahogy

megadta	magát	az	eleven	kínnak	és	gyönyörnek	–	ahogy	mindenestül	megadta
magát	neki.
Csak	ekkor	engedte	el	magát,	hatolt	a	legmélyére,	és	ontotta	ki	a	magját.	A

csípője	görcsösen	 rángott,	ahogyan	a	mindent	elborító	gyönyör	hullámokban
söpört	végig	a	testén,	hogy	végül	maga	alá	temesse.
Kimerülten	 csókolgatta	 a	 lány	 hasát,	 az	 ajkát,	 cirógatta	 csapzott	 haját.

Amikor	belenézett	a	szemébe,	végtelen	kékség	hívta	magához,	hogy	merüljön
el,	adja	meg	magát,	és	ne	harcoljon	tovább.
–	Mondtam	már,	milyen	nagyra	tartom	a	kommunikációs	képességedet?
A	lány	elmosolyodott,	átkarolta	a	nyakát,	és	megcsókolta.



huszonnégy

GEN	ÖNFELEDTEN	UGRÁNDOZOTT	a	lépcsőn,	mintha	újra	kiskölyök	volna.
–	Siess,	még	elkésünk.
Wolfe	lemaradt	mögötte,	és	szórakozottan	csóválta	a	fejét.
–	 Ki	 tehet	 róla?	 Én	 már	 felöltöztem,	 és	 készen	 álltam	 az	 indulásra.	 Te

voltál	az,	aki	egy	szál	punciban	kijöttél	a	zuhany	alól.
A	 vér	 az	 arcába	 szökött.	 Hihetetlen,	 hogy	még	mindig	 képes	 pironkodni,

miután	a	férfi	minden	szemérmét	és	szégyenérzetét	elsöpörte	azzal	a	feltétlen
hódolattal,	 amellyel	 a	 teste	 előtt	 tisztelgett.	 Sosem	 érezte	 magát	 ennyire
vonzónak	és	gyönyörűnek	–	még	ha	tudta	is,	hogy	a	férfi	azelőtt	zörgő	csontú
modellekkel	randizott.	Mostanáig	kellett	várnia	arra,	hogy	elfogadja	a	testét,
és	ne	másokhoz	hasonlítgassa	magát.
–	Pszt,	még	meghallanak.
Elengedte	füle	mellett	a	férfi	fojtott,	igéző	nevetését,	majd	kitárta	az	ajtót.

Most,	 hogy	 Daviddel	 rendeződtek	 a	 dolgok,	 alig	 várta,	 hogy	 újra	 közel
kerüljön	a	családjához,	és	ne	töltse	el	minden	alkalommal	a	bénító	bűntudat.
Továbblépett,	 David	 is	 továbblépett.	 Most	 már	 talán	 az	 apja	 se	 fogja
hívogatni,	 hogy	 tegye	 helyre	 az	 életét.	 Talán	 Wolfe	 iránt	 is	 képes	 lesz
megenyhülni	 –	 bár	 egyelőre	 nem	 kísérti	 a	 sorsot	 azzal,	 hogy	 bejelenti	 a
kapcsolatukat.
Jim	MacKenzie	sugárzó	arccal	vonta	mackós	ölelésébe.
–	Épp	ideje.	Már	készültem	egyedül	felfalni	az	antipastót.
–	 A	 mama	 úgyis	 gondoskodna	 rólam.	 Lefogadom,	 hogy	 elrejtett	 egy	 kis

pepperonit,	csak	nekem.
–	Úgy	bizony!	–	hallatszott	a	konyhából.
Jim	arcáról	lehervadt	a	mosoly,	amikor	észrevette	Wolfe-ot.	Megdermedt,

de	azért	udvariasan	biccentett.
–	Wolfe.
–	Jim.	Hogy	van?	Köszönöm,	hogy	meghívott.
–	Jól.	A	meghívást	Mariának	köszönd.
Gen	 összerezzent.	 Pedig	 nem	 ismert	 az	 apjánál	 kedvesebb	 embert.



Gyógyuló	 alkoholistáknak	 segített,	 a	 legkülönfélébb	 emberekkel	 került
kapcsolatba,	 és	 szinte	 sosem	 ítélkezett,	Wolfe-ban	mégis	 talált	 valamit,	 ami
kifordította	 önmagából.	Megragadta	Wolfe	 kezét,	 hogy	 bevezesse,	 s	 közben
látványosan	demonstrálja	egységüket.	Hátrébb	az	agarakkal,	üzent	némán	az
apjának.
Jim	a	homlokát	ráncolta.
–	 Mindenki	 itt	 van?	 –	 kérdezte	 Gen,	 belépve	 a	 nappaliba,	 ahol	 már

kikészítették	az	előételt,	a	vörös-	és	 fehérborokat.	Tizenkét	éves	unokahúga,
Taylor	egyszerre	írt	SMS-t	és	rázta	a	fenekét	a	zenéjére.
Gen	 odalépett,	 hogy	 integetve	 magára	 vonja	 a	 figyelmét.	 A	 szőke	 hajú

angyal	elvigyorodott,	kitépte	a	fülhallgatót,	és	megölelte.
–	Hé,	Gen	 néni!	 Hé,	Wolfe.	 Nem	 fogod	 elhinni,	 Gen	 néni.	 Tutira	 padlót

fogsz,	ha	elmondom.
Gen	igyekezett	komoly	arcot	vágni.
–	Ki	vele.
Taylor	kék	szeme	felragyogott	az	izgatottságtól.	Jól	ismerte	ezt	a	tekintetet.

Izzyvel	a	tökélyre	fejlesztették.
–	Párizsba	megyek.
Aha.
–	Komolyan?	A	mamád	is	elengedett?	De	hogyan?
–	 Van	 egy	 külföldi	 cserediákprogram,	 amire	 fel	 akarok	 iratkozni.	 Egy

hónapot	 Párizsban	 töltök,	 tanulom	 a	 franciát	 és	 a	 szokásokat,	 közben	 végig
egy	családnál	lakom.	Na,	mit	szólsz?
Gen	kétségbeesetten	forgatta	a	fejét,	 tekintetével	a	bátyját	és	a	sógornőjét

kereste,	akiktől	kitelt	egy	ilyen	poén.	Mert	ez	csak	vicc	lehetett.
–	És	mikor	mész?
–	Majd	ha	tizenhat	leszek.
Megkönnyebbülten	fújta	ki	a	levegőt.	Hű,	majdnem	beugrott.
–	 Szóval	 alapjában	 véve	 azt	 mondod,	 hogy	 négy	 év	 múlva	 Párizsba

költözöl,	megtanulsz	franciául,	és	mesésen	fogod	érezni	magad?
–	Igen!
–	 De	 hát	 ez	 szuper!	 Tényleg	 alig	 hiszem	 el!	 –	 Együtt	 ugrándozott	 és

sikongatott	Taylorral,	és	Wolfe	nevetve	nézte	őket.	–	Tutira	meglátogatlak.



–	Naná.
Miután	 Lance	 és	 Gina	 bejött	 a	 kertből,	 beszélgetésbe	 elegyedtek.

Felelevenítették	azt	az	emléküket	is,	hogy	őket	az	anyjuk	ilyen	idősen	még	a
szomszéd	utcába	se	engedte	el.
–	Nem	értem	a	mai	gyerekeket	–	csóválta	a	 fejét	Maria	mama,	miközben

letett	eléjük	egy	tálca	bruschettát.	Wolfe	és	az	apja	egyszerre	vetették	magukat
az	ételre,	de	Wolfe	sietve	elhátrált,	hogy	átengedje	az	elsőbbséget.	–	Annyira
szörnyű	 otthon	 ülni?	 Később	 még	 utazhatnak	 eleget.	 Ti	 is	 milyen	 jól
elvoltatok.
Lance	hátradőlt	a	széken,	és	feltette	a	lábát	a	nyűtt	zsámolyra.
–	Gina	nem	értene	egyet	veled,	mama.	Szerinte	nem	vagyok	ép.
Gina	és	az	anyja	két	oldalról	egyszerre	vágta	tarkón,	mire	Taylor	kuncogni

kezdett.
–	Hol	van	Alexa	és	Nick?	–	kérdezte	Gen.
–	Lily	elkapott	valamit,	úgyhogy	ma	otthon	maradnak.	Holnap	majd	viszek

nekik	húslevest.
Gen	 elmosolyodott.	 Tetszett	 neki,	 hogy	 a	 mamája	 húslevese	 meggyógyít

minden	 betegséget.	 Belemerültek	 a	 társalgásba,	 a	 kedélyes	 civódásba	 és
borozásba,	 amíg	 az	 anyja	 be	 nem	 jelentette,	 hogy	 elkészült	 a	 vacsorával.
Átsorjáztak	az	étkezőbe,	amikor	éles	csattanás	visszhangozta	be	a	házat.
Megjött	Izzy.
Gen	 meredten	 nézte.	 Testvére	 már	 rég	 nem	 járt	 a	 családi	 vacsorákra.

Eszébe	jutott	az	a	végzetes	este,	amikor	betépve	jelent	meg,	lekezelő	gúnnyal
mérte	végig	 a	 családját,	majd	 személyes	 támadást	 intézett	minden	 jelenlévő
ellen.	 Az	 emlékbe	 is	 beleborzongott.	 Hirtelen	 mintha	 visszarepült	 volna	 a
gyerekkorába,	alkoholista	apjuk	egyik	részeg	kirohanásába.	Amikor	az	apjuk
kihajította	a	házból,	Izzy	megesküdött	rá,	hogy	sosem	tér	vissza.
Már	 jó	 ideje	 nem	 drogozott,	 de	 valami	 akkor	 is	 megváltozott.	 A	 maró

gúnynak,	keserűségnek,	a	belőle	sugárzó	nyers	energiának	nyomát	se	látta.	Ma
este	 sokkal	 inkább	 tűnt…	 tartózkodónak.	Zavartnak.	Lila	 csíkos	 fekete	haját
feltűzve	 viselte.	 Csínján	 bánt	 a	 sminkkel	 is,	 így	 előtünedeztek	 a	 szeplők,
melyeken	mindketten	osztoztak.	Kéklő	szeme	tisztán,	de	óvakodva	méregette
őket.



Az	 egész	 család	megkövült	 a	 döbbenettől	 és	 az	 aggodalomtól,	 hogy	 a	 jó
magaviselet	csupán	álca.
Wolfe	törte	meg	a	csendet.	Előrelépett.
–	 Örülök,	 hogy	 látlak,	 Izzy.	 Remélem,	 nem	 szereted	 az	 antipastót,	 mert

abból	nem	sokat	hagytunk.
Megkönnyebbülést	 látott	 átsuhanni	 az	 arcán?	 Mintha	 halovány	 mosoly

játszott	 volna	 az	 ajkán,	 amely	 vérvörös	 rúzs	 híján	 természetes	 rózsaszínben
pompázott.	 Farmert	 és	 egyszerű	 fekete	 pólót	 viselt,	 ami	 látni	 engedte
tetoválásait.	Acélhegyes	tűsarkú	helyett	ezúttal	tornacipőt	vett.
–	Gen	úgyis	mindig	eldugja	magának	a	pepperonit.
Önfeledt	öröm	sugárzott	 szét	Genben.	Az	sem	érdekelte,	hogy	kínos,	és	a

testvére	utálja,	szorosan	megölelte	Izzyt.
–	Annyira	örülök,	hogy	itt	vagy!
Izzy	felnevetett,	és	viszonozta	az	ölelést.	Egészen	kipirult	az	arca.
–	Én	is	örülök.
Maria	fojtott,	érzelmektől	túlcsorduló	hangjára	odafordultak.
–	Végre	velünk	eszik	az	én	két	csodaszép	lányom.	Nagy	nap	ez	a	mai.
Jim	megköszörülte	a	torkát.
–	Tökéletes	időzítés,	szívem.	Most	már	ehetünk.
Idilli	 alkalom	 volt.	 Izzy	 nem	 sokat	 beszélt,	 ám	 annál	 többet	 mosolygott.

Egyetlen	 epés	 megjegyzést	 sem	 hallottak	 tőle,	 de	 Gen	 azon	 kapta,	 hogy	 a
tekintete	 szüntelenül	 jár,	mintha	az	asztalnál	ülők	hangulatát	 fürkészné.	Csak
nem	valamilyen	bejelentésre	készül?	Nem	noszogatta;	majd	megnyílik	a	maga
idejében.	Ha	arra	gondolt,	hogy	újra	testvéri	kapcsolat	lehet	közöttük,	a	szíve
is	 belesajdult.	Azok	 a	közös	 esték,	 amikor	 a	 sötétben	kuncogtak,	 és	minden
titkukat	megosztották	 egymással.	Ahogy	 Izzy	megvédte	 a	 suli	 rémeitől,	 akik
gúnyt	űztek	a	hasonlóságukból.	Ahogy	együtt	gyászolták	apjuk	elvesztését,	és
a	szüleik	veszekedése	közben	egymás	kezét	 szorongatták	az	asztal	alatt.	Oly
sok	emlék	bukott	felszínre	–	s	velük	a	soha	nem	enyhülő	fájdalom.	Mintha	a
szívéből	téptek	volna	ki	egy	darabot.
Mindennél	jobban	élvezte	a	testvére	társaságát	és	a	családi	fészek	melegét.

Wolfe	 is	 megtalálta	 a	 hangot	 mindenkivel	 –	 leszámítva	 az	 apját	 –,	 így
könnyedén	kivette	részét	a	játékos	ugratásokból.



Istenem,	mennyire	szerette.
Lehajtott	 fejjel	meredt	 a	 tányérjára.	Milyen	 könnyen	 jött	 a	 beismerés.	 Se

fanfárfok,	 se	 nagy	 dráma,	 csak	 a	 tudat,	 hogy	minden	 út	Wolfe-hoz	 vezet.	A
múlt	minden	fájdalma	és	összes	hibája	ködbe	vész,	csak	a	 jelen	számít.	Az,
hogy	az	övé	lehet.
Azelőtt	sosem	volt	alkalmas	az	időzítés,	de	most	minden	más.	Megnyílt	az

esély.	 Nem	 bonyolította	 túl,	 csak	 hagyta	 magát	 vezetni,	 követte	 Arilyn
tanácsát,	 és	 átadta	 magát	 a	 pillanatnak.	 Egy	 napon	 talán	 Wolfe	 is	 megáll,
felnéz,	és	rádöbben,	hogy	szereti	őt.	Felismeri,	hogy	ez	nem	is	olyan	rémisztő.
Akkor	talán	majd	megbízik	benne	annyira,	hogy	megossza	vele	a	múltját.
–	Olyan	boldognak	tűnsz.
Felemelte	állát,	és	az	anyja	felé	fordult.	A	halk	megjegyzés	és	az	árulkodó

pillantás	megadta	a	kéretlen	feloldozást.
–	Az	vagyok.
–	David	már	nem	zaklat,	ugye?	–	kérdezte	aggódó	hangon	Gina.	–	Ijesztő	ez

a	távoltartási	végzés.
Gen	apja	motyogott	valamit	maga	elé,	mire	Wolfe	haragos	pillantást	vetett

rá.
–	 Visszaadta	 a	 cuccaimat	 –	 felelte.	 –	 Úgy	 döntött,	 elvállal	 egy	 állást

Bostonban,	úgyhogy	nemsokára	elköltözik.
–	Ez	azt	jelenti,	hogy	visszamehetsz	a	kórházba?	–	kérdezte	Lance.
A	tekintete	átsiklott	Wolfe-on,	aki	átható	tekintettel	várta	a	választ.
–	Talán.
–	Ez	nem	is	kérdés	–	vélte	Lance.	–	Túl	sokat	áldoztál	erre,	hogy	csak	úgy

feladd.	Ha	eddig	David	miatt	nem	mentél	vissza,	mostantól	szabad	az	út.
A	család	lélegzet-visszafojtva	várta	a	válaszát.	Azt	a	döntést,	amelyet	még

nem	 hozott	 meg.	 Szívesen	 visszament	 volna,	 ám	 ezúttal	 nem	 hagyja,	 hogy
bárki	 vagy	 bármi	 az	 útjába	 álljon	 –	 de	 vajon	 tényleg	 készen	 állt	 a	 dupla
műszakokra?	 A	 magánélet	 teljes	 hiányára	 és	 a	 munkatársak	 leplezetlen
megvetésére?	S	vajon	Wolfe	miatt	támadtak	ilyen	kétségei?	Megköszörülte	a
torkát.
–	 Szükségem	 van	 még	 egy	 kis	 időre,	 Lance.	 Tudom,	 mi	 vár	 rám,	 ha

visszamegyek.	 Szeretek	 orvos	 lenni,	 de	 az	 állandó	 munka	 felőrli	 az	 egész



életemet.
Lance	megcsóválta	a	fejét.
–	Csak	egyre	nehezebb	lesz,	minél	tovább	halogatod.	Én	azt	mondom,	vágj

bele	 azonnal.	 Kezdj	 már	 hétfőn.	 Most	 már	 nincs	 se	 vőlegényed,	 se
magánéleted,	ami	hátráltatna.
Gina	és	Maria	egyszerre	kapott	levegő	után.
–	Ne	beszélj	így	a	húgoddal,	Lancelot!
–	Nem	megbántani	 akartam,	 anya,	 csak	 rámutatni,	 hogy	már	 nincsenek	 az

életében	gátló	tényezők.	Bocs,	Gen.
Gen	csak	legyintett.
–	 Tudom,	 hogy	 érted,	 és	 hamarosan	 eldöntöm	 a	 dolgot.	 Addig	 is

értékelném,	ha	senki	nem	erőltetné.
Lance	megdermedt,	de	megállta	válasz	nélkül.	Jim	bosszús	pillantást	vetett

Wolfe-ra,	mintha	az	egész	az	ő	hibája	lenne.	Izzy	lehajtott	fejjel	a	tányérjára
fókuszált,	mintha	az	választ	adna	minden	kimondatlan	kérdésére.
Mi	a	csuda	folyik	itt?
Miután	a	vacsoránál	elmaradt	a	nagy	bejelentés,	úgy	döntött,	kézbe	veszi	az

irányítást.
–	Feljönnél	velem	kicsit,	Izzy?	Beszélni	szeretnék	veled.
Családjuk	vette	a	lapot,	és	elhessegette	őket,	mondván,	hogy	addig	rendet

raknak.	 A	 lányok	 felsiettek	 a	 csigalépcsőn,	 a	 régi	 szobájukba.	 Ahogy
kinyitották	 az	 ajtót,	 megcsapta	 őket	 az	 állott	 levegő,	 de	 másként
ugyanolyannak	 láttak	 mindent.	 Rózsaszín	 falak.	 Polcok,	 csetreszek,	 fehér
bútorok.	Ugyanaz	a	tükör	a	képeslapokkal,	matricákkal,	régi	fotókkal.	Csak	a
fekhelyüket	cserélték	egy	nagy	vendégágyra,	ám	ahogy	letelepedtek	a	szélére,
az	őket	elválasztó	távolság	mintha	egy	csapásra	eltűnt	volna.
–	Olyan,	mint	egy	 időkapszula	–	 sóhajtott	 fel	 Izzy.	–	Talán	még	az	a	 régi

Playgirl	is	ott	lapul	a	szekrényben.	Mr.	Szeptember,	megvan?
Gen	felnevetett.
–	Betegre	aggódtam	magam,	hogy	anya	kezébe	kerül.	Megnézzük?
Az	a	régi	kaján	vigyor	újra	ott	játszott	a	testvére	ajkán.
–	 Naná.	 –	 Odahúzott	 egy	 széket,	 kinyitotta	 a	 szekrényt,	 és	 felnyúlt,	 hogy

elhúzza	 az	 álmennyezet	 egyik	 kazettáját.	 Amint	 kiderült,	 hogy	 el	 lehet



mozdítani,	ide	rejtettek	mindent,	amit	nem	akartak	az	anyjuk	orrára	kötni.	Izzy
leugrott	 a	 székről,	 hogy	 diadalmasan	 meglengesse	 a	 viharvert	 magazint.	 –
Megvan!
–	Nem	hiszem	el.
Összekuporodtak	az	ágyon,	és	forgatni	kezdték	a	lapokat.	Kuncogva	látták

viszont	 a	 régi	 kedvenceket,	 felnyögtek	 néhány	 obszcén	 póz	 láttán,	 s	 közben
újraélték	a	régi	időket.
–	Valahányszor	a	mama	elcipelt	a	templomba,	erre	a	magazinra	gondoltam.

Így	egyenlítettem.	–	Izzy	megrázta	a	fejét.	–	Én	meg	a	katolikus	bűntudat…
–	Mindenfélét	kitaláltam	Jonas	atyának	gyónás	helyett,	de	amikor	Timmel

elmentünk	kocsikázni,	és	eljutott	a	második	kapuig,	azt	persze	nem	meséltem
el.	Emlékszem,	éjszaka,	titokban	gyóntam	meg	Istennek,	hátha	az	is	elég	lesz.
Izzy	felnevetett.
–	Én	sosem	gyóntam	meg	olyasmit,	amit	 igazából	nem	bántam	meg.	Talán

ezért	nem	gyóntam	soha.
Ahogy	találkozott	a	tekintetük,	nevetésben	törtek	ki.	Gen	torka	elszorult	az

érzelmektől.
–	Annyira	hiányoztál	–	vallotta	be	halkan.
Izzy	bólintott,	és	kinyújtotta	a	kezét,	és	lágyan	megfogta	Gen	ujjait.	Gen	a

lélegzetét	 is	 visszafojtotta,	 úgy	 reménykedett	 abban,	 hogy	 Izzy	 őszintén	 ezt
akarja.
–	 Te	 is	 hiányoztál,	 de	 most	 nem	 akarok	 a	 múlton	 rágódni.	 Sem	 azon,

mennyire	 elcsesztem	 mindent.	 Ma	 este	 azért	 jöttem	 el,	 mert	 rádöbbentem,
hogy	 a	 rossz	 dolgok	 miatt,	 amik	 köztünk	 történtek,	 nem	 álltam	 melletted,
amikor	igazán	szükséged	lett	volna	rám.	Daviddel	kapcsolatban.	Azt	hittem,	a
jegyességed	 is	 olyan	 tökéletes,	 mint	 minden	 más	 az	 életedben.	 Sosem
gondoltam	 volna,	 hogy	 uralkodni	 akar	 rajtad,	 vagy	 hogy	 képes	 fájdalmat
okozni	neked.
–	 Hát,	 eleinte	 én	 sem	 gondoltam.	 Azután,	 amikor	 már	 tudtam,	 minden

erőmmel	 próbáltam	 titokban	 tartani.	Olyan	 lassan	 alakult	 át	 a	 kapcsolatunk,
hogy	mire	 rájöttem,	már	 késő	 volt.	Megkérte	 a	 kezemet,	mindenkit	 levett	 a
lábáról,	én	pedig	nem	akartam	csalódást	okozni.
Izzy	összefűzött	ujjaikra	meredt.



–	 Fura,	 nem?	Te	 soha	 nem	 akartál	 csalódást	 okozni	 senkinek,	 én	meg	 az
életcélommá	 tettem,	 hogy	 ne	 feleljek	 meg	 senki	 várakozásának.	 Szerintem
mindketten	rosszul	tettük.
Gen	elmosolyodott,	és	próbálta	visszanyelni	a	könnyeit.
–	Igen,	szerintem	is.
–	Lefeküdtél	Wolfe-fal.
Hátrahőkölt.
–	Ezt…	ezt	honnét	veszed?
Izzy	elmosolyodott.
–	Egyszerűen	 látni.	Rendes	 fickó,	 sokszor	 próbált	 segíteni,	 de	 én	mindig

lepattintottam.	 Ugyanúgy	 elmartam	 magamtól,	 mint	 mindenki	 mást.	 Sokáig
tévelyegtem	a	sötétben,	Gen.	Soha	többé	nem	akarok	visszamenni	oda.
–	Hát	ne	tedd.
Ikertestvére	megszorította	a	kezét.
–	Nem	teszem.	Mondd	csak,	Wolfe	boldoggá	tesz?
–	Ez	amolyan	barátság	extrákkal.	Legalábbis	szerinte.
–	Szereted,	igaz?
Gen	 behunyta	 a	 szemét,	 és	 átadta	 magát	 az	 őszinte	 beismerés

megkönnyebbülésének.
–	Igen,	szeretem.	Talán	nem	lesz	belőle	semmi,	de	akkor	is	így	érzek.
Izzy	hosszan	fújta	ki	a	levegőt.
–	Nem	egyszerű,	 igaz?	Oké,	hogy	bolondul	érted,	mindig	 is	bolondult,	de

azért	 légy	óvatos.	Sok	minden	kavarog	benne,	 és	 egyszer	már	összetörték	 a
szívedet.
A	szomorúságtól	elszorult	Gen	torka,	de	erőt	vett	magán.
–	Tudom.	Nem	fogom	erőltetni	a	dolgot.	Majd	lesz	valahogy.
–	Talán.
–	Te	miért	gyűlölted	meg?
Izzy	bágyadtan	elmosolyodott.	Eltemetett	fájdalom	tükröződött	a	vonásain,

ezért	nem	faggatta	tovább,	csak	megszorította	a	kezét.
–	Igazából	nem	gyűlöltem,	csak	ő	is	a	másik	oldalhoz	tartozott.	Egy	csomó

mindent	tettem,	amire	nem	vagyok	büszke.	Sok	idő	kellett,	hogy	újra	magamra
találjak.	Úgy	látszik,	külön	tehetségem	van	arra,	hogy	vonzzam	a	bajt.



–	Én	itt	vagyok,	ha	beszélni	akarsz	róla.	Nem	fogok	ítélkezni.	Többé	már
nem.
A	testvére	egyenesen	a	szemébe	nézett.	Szavak	nélkül	is	pontosan	értették

egymást.
–	 Kösz.	 Én	 csak…	 –	 Elhallgatott,	 majd	 vett	 egy	 nagy	 levegőt,	 és	 újra

nekifutott.	 –	 Csak	 szeretném,	 ha	 újra	 kapcsolatban	 lennénk.	 Annyira
belefáradtam	már,	hogy	haragszom	az	egész	világra.	Hogy	fájdalmat	okozok
neked	és	mindenkinek,	akit	szeretek.	Vissza	akarom	kapni	a	testvéremet.
Ezúttal	 nem	 bajlódott	 azzal,	 hogy	 visszanyelje	 a	 könnyeit.	 Hagyta	 őket

kicsordulni.
–	Én	is.
Amikor	 kitárta	 a	 karját,	 és	 szorosan	 megölelte,	 Izzy,	 hosszú	 évek	 óta

először,	ugyanazzal	a	hévvel	szorította	magához.

WOLFE	 A	 SAMBUCÁJÁT	 KORTYOLGATTA,	 kiélvezte	 az	 ánizs	 égető	 aromáját.
Parázs	vita	hangjai	szűrődtek	ki	a	konyhából,	de	Maria	kitiltotta	onnét,	így	a
teraszon	 ácsorgott,	 és	 élvezte	 az	 őszi	 estét.	 A	 pázsitszőnyeg	 vidáman	 és
elevenen	zöldellt	 alatta.	A	kissé	viharvert,	 rozsdás	hinta	mellett	 szomorúfűz
állt.	Elképzelte	a	kis	Gent,	aki	gondoskodó	barátok	és	szerető	szülők	között
nőtt	 fel.	 Bármilyen	 gondok	 adódtak	 is	 az	 apjával	 és	 Izzyvel,	 a	 család
győzelemre	vitte	a	maga	harcait.
A	 lelke	 mélyén	 nyugvó	 leláncolt	 és	 lelakatolt	 láda	 egy	 pillanatra

megrázkódott.	Azután	újra	mozdulatlanná	vált.
–	Wolfe.
Elfordította	a	fejét.	Jim	MacKenzie	határozottan	behúzta	az	üvegajtót	maga

mögött.	Hoppá.	Az	idős	férfi	zord	arckifejezése	nem	sok	jót	ígért.	Miért	nem
tudja	őt	elfogadni?
–	Jim.	Szép	esténk	van,	igaz?
A	 férfi	 nem	 válaszolt,	 csak	 résnyire	 szűkült	 szemmel	 meredt	 rá.	 Mivel

ébresztett	benne	ekkora	bizalmatlanságot?	Az	egész	család	lelkesen	ölelte	őt
a	keblére,	leszámítva	Gen	apját.
–	 Vagy	 mégsem	 –	 mormolta	 maga	 elé.	 Ahogy	 belekortyolt	 az	 italába,

felötlött	benne,	hogy	talán	jobb	lenne	bemenni,	és	megelőzni	a	bajt.



–	Beszélni	akarod	veled	Genevieve-ről.
Oké,	készülhet	a	legrosszabbra.	Behúzta	a	vállát,	de	állta	a	férfi	tekintetét,

és	csak	bólintott.
–	Gyanítottam,	hogy	egyszer	eljön	ez	is.	Nem	tudom,	mivel	bántottam	meg

ennyire,	de	ha	elkövettem	bármit	is,	ezúton	bocsánatot	kérek.
A	férfi	tekintete	árnyalatnyit	ellágyult.
–	Ami	azt	illeti,	nem	követtél	el	semmit.	Mindig	is	udvariasan	viselkedtél	a

házamban.	 Szépen	 beszéltél	 az	 enyéimmel.	 Kicsit	 bánom	 is,	 hogy	 ilyen
távolságtartó	 voltam	veled.	Tényleg	 reméltem,	 hogy	 sosem	kerül	 sor	 erre	 a
beszélgetésre,	 de	 rájöttem,	 hogy	 nincs	 választásom.	 Tudom,	 régóta	 barátok
vagytok.	Mindig	 is	 rajtatok	 tartottam	a	szemem,	de	sosem	éreztem,	hogy	baj
lenne.	Egészen	addig,	amíg	nem	szakított	Daviddel.
Wolfe	ujjai	megfeszültek	a	poháron.
–	David	bántotta,	remélem,	maga	is	látja.	Tudom,	hogy	mindig	őt	védi,	de

rosszat	tesz	a	lányának,	és	esküszöm,	hogy	meg	fogom	védeni	tőle.
Jim	rábökött	az	ujjával.
–	Látod?	Máris	meg	akarod	védeni	mindentől.	Van	fogalmad	róla,	hányszor

néztetek	 egymásra	 vacsora	 közben?	A	 lányom	 csak	 úgy	 ragyog,	 pedig	most
szakított	a	vőlegényével.	Egészen	más	szemmel	néz	rád,	és	éppen	ez	az,	amit
nem	engedhetek.
Wolfe	elvörösödött	szégyenében.	Ennyire	rossz	ember	lenne	–	az	apja	még

a	 gondolatot	 se	 tudja	 elviselni,	 hogy	 része	 a	 lánya	 életének?	 Veszélyes
érzelmek	 csatáztak	 benne,	 de	 félresöpörte	 őket,	 hogy	 megőrizze	 a	 közöny
látszatát.
–	A	piercingek	miatt?	A	tetoválások	miatt?	Ezért	félti	annyira?
Jim	megrázta	a	fejét.
–	Tudod,	hogy	nem	szeretem	őket,	de	nem,	nem	emiatt.	Tudod,	Wolfe,	mi

ketten	nagyon	hasonlítunk	egymásra.	Az	ember	felismeri	a	rokon	lelket.	Ezért
nem	engedhetem,	hogy	Gen	olyannal	kösse	össze	az	életét,	aki	végül	romlásba
dönti.
Wolfe	 hátrahőkölt.	 Tisztelte	 Jim	 MacKenzie-t.	 Oké,	 a	 férfi	 engedett	 az

alkohol	csábításának,	és	elhagyta	a	családját,	de	végül	megnyerte	a	harcot,	s
azóta	másokat	segített	ebben.	Sikerült	visszanyernie	a	családja	bizalmát.



–	Nem	értem.	Maga	jó	férj	és	édesapa.	Jóvátette	minden	bűnét.
Jim	tekintete	felizzott.
–	 Alkoholista	 vagyok.	 A	 démonok	 mindig	 is	 a	 nyomomban	 jártak.	 Azt

hittem,	Maria	majd	megment,	 s	 egy	 ideig	meg	 is	 tette,	 de	 a	 démonok	végül
újra	 rám	 találtak,	 és	 lerántottak	magukkal	 a	 pokolba.	Mindent	 tönkretettem,
ami	 kedves	 volt	 a	 számomra.	 A	 feleségemet,	 a	 kölykeimet.	 Gyötrelmet
okoztam	mindenkinek.	Mindig	 tudtam,	hogy	 ez	 lesz	 –	 amint	 elgyengülök,	 be
fog	 következni.	 Igen,	 végül	 győztem.	Terápiára	 és	 gyűlésekre	 járok,	 és	 arra
szántam	 az	 életemet,	 hogy	 segítsek	másoknak,	 és	 gondoskodom	 arról,	 hogy
többé	 senki	 ne	 okozhasson	 fájdalmat	 a	 családomnak.	 Szerencsém	 volt.
Bocsánatot	 nyertem.	 De	 ha	 rád	 nézek,	 ugyanazt	 a	 megszállottságot	 látom	 a
szemedben.	 Akárhogy	 menekülsz,	 a	 démonok	 végül	 utolérnek,	 s	 akkor
magaddal	rántod	Genevieve-et	 is.	Ezt	pedig	nem	engedem.	Soha	többé.	Épp
eleget	 szenvedett,	 megérdemli,	 hogy	 szép	 élete	 legyen.	 Karrierje	 az	 orvosi
pályán.	Olyan	férje,	aki	nem	ennyire	sérült.
A	szavak	sötét	felhőként	dagadoztak,	és	elborítottak	mindent.	Égettek,	akár

a	cigarettacsikk	–	 idővel	 talán	elhalványultak,	de	 tudta,	hogy	örökké	viselni
fogja	a	nyomukat.	Sérült.	Jim	mindent	kiolvasott	a	szeméből.	Mintha	még	azt
is	tudná,	mi	történt	akkor	éjjel.
A	hosszú	évek,	malatt	próbálta	összeszedni	magát,	míg	Sawyer	és	Julietta

kinyújtott	 kezébe	 kapaszkodott,	 egyszeriben	 semmivé	váltak.	Visszatért	 oda,
ahonnét	 elindult.	 Kisemmizetten,	 üresen,	 hajléktalanul.	 Halálvággyal	 a
szívében	–	mégis	életre	ítélve.
Igazat	kellett	adnia	Jimnek.
Gen	többet	érdemel	ennél.
Meglepő	módon	tudott	uralkodni	a	hangján.
–	Természetesen	igaza	van.	Megértettem.
Jim	gyanakodva	 ráncolta	 a	homlokát.	Hosszú	pillanatokon	 át	 fürkészte	 az

arcát,	majd	lassan	bólintott.
Kinyílt	az	ajtó.
Izzy	és	Gen	lépett	ki	kézen	fogva.
–	Hát	ti	mit	csináltok	itt	kint?	–	kérdezte	Gen.
Jim	kényszeredetten	felnevetett.



–	Csak	dumálunk.	Kész	a	desszert?
–	Mindjárt.	–	Gen	önfeledten	mosolygott,	élvezte	a	testvére	közelségét.	Oly

természetes	 módon	 fakadt	 belőle	 az	 öröm,	 a	 boldogság,	 az	 élet.	 Megvolt
benne…	minden.
Wolfe	kierőszakolt	magából	egy	mosolyt.
–	Jól	hangzik.	Már	kezdtek	csípni	a	szúnyogok.	Bent	találkozunk.
Elfordult,	 és	 belépett,	 miközben	 tudta,	 hogy	 visszavonhatatlanul

megváltozott	minden.



huszonöt

–	OLASZORSZÁGBA	MEGYEK.	Egy	ideig	ott	is	maradok.
Gen	elnézte	a	férfit.	Valami	történt.	A	könnyedség	és	a	jókedv	teljesen	eltűnt
belőle.	 Csak	 egy	merev,	 karót	 nyelt	 fickót	 látott,	 aki	 udvariasan	 beszélt	 és
mosolygott	a	megfelelő	helyeken,	de	mintha	teljesen	máshol	járt	volna.
–	Ó.	Meglátogatod	Sawyert	és	Juliettát?
–	 Igen.	Egy	 ideig	 szükségük	 lesz	 rám.	Elfelejtettem	szólni.	Ott	 leszek	pár

napot.
Gen	 próbált	 belelátni	 a	 lelkébe.	 Miért	 olyan	 fura	 a	 hangja?	 Mintha

betanulta	volna	a	szöveget.	Végigpörgette	magában	az	elmúlt	huszonnégy	órát.
Oké,	 a	 szex	 káprázatos	 volt.	 A	 vacsora	 a	 szüleinél	 nemkülönben.
Tréfálkoztak,	ugratták	egymást,	minden	ment	a	megszokott	módon.	Azután	ott
találta	őt	az	erkélyen	az	apjával,	és…
Az	apjával.
Igen.	Wolfe	már	 a	 desszert	 alatt	 is	 hallgatásba	 burkolózott.	Úgy	mozgott,

mint	egy	alvajáró.	Valami	történt	kettejük	között.	A	nyugtalanság	gyökeret	vert
a	lányban.	Kinyírja	az	apját,	ha	beleártotta	magát	ebbe.
Próbált	lehiggadni.
–	Jól	hangzik.	Tudom,	hogy	nagyon	hiányoznak.
–	Igen.
–	Amúgy	miről	beszélgettetek	apával?
A	férfi	ujjai	ráfeszültek	a	kormányra.	Telibe	talált.
–	Semmiről.
–	Kamu.
A	 férfi	 összevonta	 a	 szemöldökét.	 Mostanra	 beértek	 Verilybe,	 a	 főutcán

araszoltak	előre.
–	Semmiről.	Fociról.
–	Sosem	beszél	a	fociról.
–	Akkor	a	baseballról.	Ja,	ja,	a	Metsről.
–	Ennyire	szörnyű	volt?
Amikor	a	férfi	nem	válaszolt,	vett	egy	nagy	levegőt,	és	felkészült	rá,	hogy



bármibe	kerül,	végére	jár	a	dolognak.
Azután	meglátta	a	házát.
Ahogy	 leálltak	 a	 padka	 mellé,	 az	 élénksárga,	 fehér	 redőnyős	 bungaló

egyszeriben	gonosznak	és	fenyegetőnek	tűnt.	Vérvörös	festékkel	a	szajha	szót
fújták	a	homlokzatára.
Wolfe	 leállította	 a	 motort,	 és	 elfojtott	 egy	 szitkot,	 majd	 kiszállt,	 és

végigpásztázta	 a	 környéket	 a	 behatoló	 után.	 Gen	 követte,	 és	 tátott	 szájjal
meredt	 a	 mocskos	 kis	 szóra,	 ami	 egy	 pillanat	 alatt	 feldúlta	 törékeny	 lelki
békéjét.	Miért?	Miért	tenne	ilyet	bárki?
David.
Visszahozta	a	cuccát,	és	kilépett	a	kórházból…	legalábbis	ez	mondta.	Ez	is

csak	újabb	kísérlet	arra,	hogy	uralja	és	tönkretegye?
–	Maradj	itt.	Körülnézek	a	házban.
Nézte,	 ahogyan	 a	 férfi	megkerülte	 az	 épületet,	 és	 eltűnt	 odabent.	Egy	 idő

után	visszatért,	kinyitotta	a	telefonját,	és	beütötte	a	három	számot.
–	Nem	látok	senkit.	Hívom	a	rendőrséget.	Minden	rendben	lesz.
Genben	döbbenet	és	méltatlankodás	keveredett.	Míg	Wolfe	néhány	szóban

bejelentette	az	eseményt,	 a	 lány	a	vandál	 feliratra	meredt.	David	 így	akarja
megfosztani	a	biztonságérzetétől?	Ez	a	 lépés	nagyon	 is	 rá	vallana:	gyáva	és
manipulatív.	Ökölbe	szorult	keze	a	vágytól,	hogy	megtorolja	a	sértést.
Néhány	 perc	 múlva	 egy	 járőrautó	 verte	 fel	 a	 környék	 nyugalmát	 a

túlságosan	ismerős	szirénázással	és	villódzó	fényekkel.
Miután	az	autó	megállt,	Stone	Petty	 rendőr	 szállt	ki	belőle.	Kissé	gyűrött

egyenruhájában	 is	 tekintélyt	 parancsoló,	 erőszakos	 jelenségnek	 tűnt,	 hogy
senkinek	ne	lehessenek	kétségei	afelől,	ki	a	főnök.	Tekintete	végigpásztázott	a
jeleneten,	majd	lassan	feléjük	indult.	Bőrcipője	megcsikordult	a	kövezeten.
–	MacKenzie	kisasszony.	Wolfe.	Maguk	jelentették	az	esetet?
Gen	ránézett.
–	Igen.
–	Most	érkeztek	haza?	–	biccentett	a	ház	felé	a	rendőr.
–	 Gen	 szüleinél	 vacsoráztunk	 –	 válaszolt	 a	 lány	 helyett	 Wolfe.	 –

Megérkeztünk,	 és	 ezt	 láttuk.	Gyorsan	körülnéztem	a	házban	és	 a	kertben,	de
nem	találtam	senkit.	Ezután	hívtam	a	911-et.



A	férfi	rosszallóan	nézett	rá.
–	 Sose	menjen	 be	 a	 házba.	Mindig	 telefonáljon.	 Nem	 tudhatja,	 mit	 talál

odabent.
Újabb	ajtó	csapódott.	Devine	rendőr	csatlakozott	hozzájuk.	Karamellszínű

haja	 kissé	 ziláltnak	 tűnt,	 uniformisán	 azonban	 egyetlen	 ráncot	 sem	 láttak.
Szívélyes,	nyílt	tekintettel	mérte	végig	őket,	majd	váltott	néhány	szót	Pettyvel.
–	Az	ex?
–	 Talán.	 –	 Petty	 visszafordult	 hozzájuk.	 –	 Hallottak	 mostanában	 dr.

Riscettiről?
Gen	bólintott.
–	 A	 minap	 odajött	 hozzám	 a	 főutcán.	 Kérte,	 hogy	 váltsunk	 néhány	 szót.

Elmondta,	 hogy	 Bostonba	 költözik,	 és	 szerinte	 vissza	 kellene	 térnem	 a
munkámhoz.	 Bocsánatot	 kért	 a	 viselkedéséért,	 mire	 közöltem,	 hogy	 sosem
bocsátok	meg.	Megbánást	tanúsított.	Azóta	a	holmimat	is	visszajuttatta.
Petty	bólintott,	közben	szorgalmasan	jegyzetelt.
–	Nem	tett	említést	Wolfe-ról?	Nem	fenyegetőzött?	Nem	sértegette?
–	Azt	mondta,	seggfej,	és	sokkal	jobbat	érdemelnék.
Wolfe	megcsóválta	a	fejét.
–	Szóval	 seggfejnek	nevezett?	Szerintem	ő	 itt	 a	 seggfej.	S	ha	nem	kapják

össze	magukat,	fiúk,	nekem	kell	kézbe	vennem	a	dolgot.
Petty	járőr	felvonta	a	szemöldökét.
–	 Remélem,	 rosszul	 hallottam.	 Maradjanak	 itt,	 kérem.	 Körülnézünk	 a

házban	és	a	kertben,	azután	felvesszük	a	jegyzőkönyvet.
Wolfe-ból	sütött	a	türelmetlenség,	de	sikerült	kipréselnie	magából	egy	kurta

biccentést.	 Devine	 biztosította	 őket	 együttérzésükről,	 majd	 nekiláttak	 a
dolguknak.	 Az	 ocsmány	 vörös	 szótól	 görcsbe	 rándult	 Gen	 gyomra.	 Szajha.
Mit	gondolhatnak	róla	a	szomszédok?	Azonnal	el	kell	tüntetni.	Tisztára	mosni
a	nevét.
–	Megoldjuk	 –	 bólintott	Wolfe,	 mintha	 a	 gondolataiban	 olvasna.	 –	 Nem

jöhet	a	közeledbe,	Gen.	Nem,	amíg	én	itt	vagyok.
Arra	gondolt,	hogy	a	 férfi	nemsokára	elutazik	Milánóba,	ő	pedig	egyedül

marad	 ebben	 a	 rémisztő	 házban.	 Csak	 semmi	 pánik.	 Nem	 lesz	 gond.	 Ha
végképp	nem	bírja,	átmegy	Kate-hez.	Vagy	Arilynhez.	Vagy	a	szüleihez.	David



soha	többé	nem	irányíthatja	az	életét.	Itt	az	ideje,	hogy	a	saját	kezébe	vegye.
Hunyorogva	 nézte	 a	 vékony,	 már-már	 éteri	 alakot	 a	 járdán.	 Akár	 egy

kísértet.
–	Minden	rendben?	Mi	történt?	Hallottam	a	szirénát,	és	láttam	a	fényeket,

de	nem	gondoltam,	hogy	megint	te	vagy.	Miért	nem	szólsz,	Gen?
Kis	híján	elnevette	magát,	amint	ráismert	a	hosszú,	fehér	pongyolát	viselő

Arilynre.	 Mezítláb	 és	 leengedett	 hajjal	 úgy	 festett,	 mint	 aki	 egy	 másik
évszázadból	 ragadt	 itt.	 A	 holdfény	 sejtelmesen	 rajzolta	 ki	 alakját,	 pedig
nagyon	 is	 valóságos	 volt	 –	 erős	 kezek	 ölelték,	 mintha	 meg	 akarnának
győződni	róla,	hogy	minden	porcikája	ép.
–	 Mit	 keresel	 itt?	 Persze	 hogy	 jól	 vagyok.	 Csak	 most	 értünk	 haza	 a

szüleimtől.
Az	indulat	fellobbant	barátnőjének	zöld	szemében.
–	 Én	 vigyázok	 Robertre	 Kate	 helyett.	 A	 városban	 van,	 üzleti	 vacsorán.

Meghallottam	 a	 szirénát.	 –	 Összeszorított	 szájjal	 olvasta	 újra	 az	 ocsmány
szót.	–	Oké,	most	már	 tényleg	vége.	Az	exed	hivatalosan	 is	elrúgta	nálam	a
pöttyöst.	Ezért	szétkapom.
Arilynt	nem	lehetett	egykönnyen	felbőszíteni.	Gen	alig	bírta	visszafojtani	a

nevetést,	látva,	mint	lép	működésbe	Arilyn	anyatigrisösztöne.
–	Egyetértek	–	mormolta	Wolfe.	–	A	fickónak	reszeltek.
–	 Mi	 a	 helyzet	 a	 zsarukkal?	 Megint	 fél	 óra	 kellett,	 hogy	 ideérjenek?

Remélem,	 ezúttal	 nem	 valami	 Stone	 Pettyt	 küldtek,	 hanem	 olyasvalakit,	 aki
érti	is	a	dolgát.
–	Meadows	kisasszony.	Micsoda	öröm,	hogy	újra	látom.	Vagy	mégsem?
Arilyn	 bosszúsan	 megperdült.	 A	 rendőr	 jóval	 impozáns	 termete	 fölé

magasodott,	de	ez	sem	zavarta	a	lányt,	és	előrelépett.	Nevetséges	pongyolája
és	csupasz	lába	ellenére	sugárzott	belőle	a	méltatlankodás.
–	Ez	már	elég	bizonyítéknak,	hogy	végre	lecsukják	azt	a	pszichopatát?	Vagy

még	megvárjuk	a	helyszínelőket?
–	 Egy	 graffitihez	 még	 nem	 hívunk	 helyszínelőt,	 Meadows	 kisasszony.

Természetesen	 egy	 ilyen	 éretlen	 és	 gyerekes	 csínynek	 is	 vannak
következményei,	de	azért	nem	nevezném	halálos	fenyegetésnek.
Arilyn	ajka	megrebbent.



–	Remek.	Szóval	csak	akkor	hajlandók	tenni	a	dolgukat,	ha	David	két	tanú
jelenlétében	 halálosan	 megfenyegeti	 a	 barátnőmet?	 Vagy	 akkor	 is
kényelmesen	hátradőlnének,	és	végignéznék,	ahogy	megerőszakolja?
Petty	járőr	szó	szerint	vicsorogva	hajolt	le	hozzá.
–	Talán	ha	 a	kotnyeles	 szomszédok	nem	ütnék	bele	 a	 csőrüket	mindenbe,

maradna	 időnk	 nyomozni	 is,	 nemcsak	 visszautasítani	 a	 nevetséges
vádaskodásaikat.
–	 Még	 hogy	 kotnyeles!	 –	 háborodott	 fel	 Arilyn.	 –	 Szerintem	 nem	 a

szomszédokkal	van	a	baj,	hanem	a	rendőrrel,	aki	helyett	nekik	kell	elvégezni
a	munkát.
Gen	 erőtlenül	 megnyikkant.	 Wolfe	 egy	 szót	 se	 szólt.	 Devine	 lenyűgözve

nézett.
Egy	izom	rángatózni	kezdett	Petty	állában.
–	 Tényleg	 nem	 ártana	 valaki,	 aki	 pórázon	 tartja,	 de	miután	 nincs	 önként

jelentkező,	 nekem	 kell	 megtennem.	 Mit	 szólna,	 ha	 lesittelném	 a	 nyomozás
akadályozásáért?
–	Úgysem	merné!	Először	is	feljelenteném,	azután	jól	beperelném.
A	férfi	bántó	hangon	felnevetett.
–	Csak	rajta.	Alig	várom.
A	nő	levegő	után	kapott.
–	Mennyire	utálom	magát!
–	Nem	jobban,	mint	én	magát.	–	A	férfi	lehalkította	a	hangját.	–	Oké,	most

már	legyen	jó	kislány,	és	tűnjön	el	az	utamból,	hogy	mielőbb	végezhessek,	és
visszatérhessek	a	fánkomhoz.
Arilyn	hátralépett.	És	elnémult.
A	második	kört	hivatalosan	is	Petty	rendőr	nyerte.
Sétabot	kopogása	hallatszott,	majd	 a	 szomszéd	ház	 felől	 éles	 fénypászma

vetült	rájuk.	Az	este	határozottan	rosszul	alakult.
Ahogy	 közelebb	 ért,	 Mrs.	 Blackfire	 vastag	 szemüveglencséje	 mögül

méricskélte	 őket.	 Papucsot,	 hajhálót	 és	 fakó	 rózsaszín	 köntöst	 viselt.	 Előbb
lassan	 végigmérte	 a	 vérvörös	 szót	 az	 egykor	 oly	 vidám	 házon,	 majd	 a
villódzó	fényeket,	a	rendőröket	és	Arilyn	kísérteties,	félig	csupasz	alakját.
–	Mi	az	ördög	folyik	itt?	–	csattant	fel.	–	Itt	lakom,	és	mint	rendes	adófizető



polgár,	tudni	akarom,	mi	ez	az	egész.
–	 Egy	 nyugdíjas	 adófizető	 –	 motyogta	 Petty	 maga	 elé.	 –	 Mi	 a	 frászért

akartam	Verilybe	jönni?
–	 Ez	 valami	 szexipari	 létesítmény?	 –	 kérdezte	Mrs.	 Blackfire.	 –	 Láttam

ilyet	a	tévében.	Ez	a	nő	bordélyt	üzemeltet?
Gen	szeme	elkerekedett.
–	Dehogy!	Itt	én	vagyok	az	áldozat.	Nem	tettem	semmi	rosszat,	csak	valaki

összefújta	a	házamat.
Devine	rendőr	közbelépett.
–	 Ön	 MacKenzie	 kisasszony	 szomszédja,	 hölgyem?	 Látott	 vagy	 hallott

valamit?
Mrs.	Blackfire	felhorkant.
–	Nem.	Kora	este	elaludtam	a	tévé	előtt,	csak	a	szirénára	riadtam	fel.
Devine	lefirkantott	valamit.
–	Megtudhatom	a	nevét?
–	 Mrs.	 Joan	 Blackfire.	 Ki	 tenne	 ilyesmit?	 –	 A	 tekintete	 megállapodott

Wolfe-on.	–	Maga!	Áspiskígyó!	Biztos	a	bandatag	cimborái	keresik	a	bajt!
Gen	 azt	 várta,	 hogy	 Wolfe	 elveszíti	 a	 béketűrését,	 de	 a	 férfit	 mintha

szórakoztatta	volna	a	vád.
–	 A	 nevem	Wolfe,	 és	 nem,	 a	 barátaim	 sosem	 tennének	 ilyet.	 Gen	 lökött

vőlegénye	csinálta.
–	Ezt	nem	tudhatjuk	–	szúrta	közbe	Petty.
–	Akkor	talán	derítse	ki,	hogy	ki	tette	–	jegyezte	meg	Arilyn.
Petty	 visszanyelt	 egy	 szitkot.	 Arilyn	 zord	 tekintettel	 nézett	 rá.	 Devine

megköszörülte	a	torkát.
–	 Behatolásnak	 semmi	 nyoma,	 vagyis	 az	 elkövető	 kívül	 maradt.	 Dr.

Riscettin	kívül	van	bárki,	aki	gyanús	lehet?	Féltékeny	barátnők?	Dr.	Riscetti
hódolói?
–	Nem	–	felelte	Gen.	–	Sokan	vannak	a	kórházban,	akik	mindenért	engem

hibáztatnak,	 de	 hetek	 óta	 nem	 találkoztam	 velük.	 Azelőtt	 sem	 vitáztam
senkivel.	Nem	lehet	más,	csak	David.
Devine	rendőr	bólintott,	és	előhúzott	egy	névjegyet.
–	 Ez	 egy	 cég,	 amelyik	 gyorsan	 és	 diszkréten	 eltünteti	 a	 nyomokat.	 A



biztosítása	nyilván	fedezi	a	költségeket.
Megreszkettek	ujjai,	ahogy	elvette	a	névjegyet.
–	Köszönöm.	Majd	szólnak,	ha	beszéltek	vele?
–	Igen.	Kiderítjük,	hol	tartózkodott,	kicsit	megbolygatjuk	a	dolgokat,	azután

meglátjuk,	mi	lesz.	Megkérdezzük	a	többi	szomszédot	is,	hátha	láttak	valamit.
Sajnos,	ha	nincsenek	szemtanúk,	nincs	sok	esélyünk	elkapni	a	bűnöst.
Arilyn	felhorkant.
Petty	haragos	pillantást	vetett	rá.
–	Köszönjük	a	segítséget	–	bólintott	Wolfe.	–	Megvan	a	mobilszámunk?
–	Hogyne.
Mrs.	Blackfire	felemelte	a	hangját.
–	Ha	már	itt	vannak,	biztos	urak,	nem	vetnének	egy	pillantást	arra	a	fára?	–

Csontos	ujjával	a	nagy,	méltóságteljes,	bár	kissé	hajlott	 fenyő	felé	bökött.	–
Teljesen	kiszáradt,	bármikor	rádőlhet	a	házamra.	Szeretném,	ha	odahatnának,
hogy	vágassa	ki.
Gen	 behunyta	 a	 szemét.	 Az	 egész	 kezdett	 szürreális	 lenni.	 Kis	 híján

hangosan	 elnevette	 magát.	 Őrült	 szomszédja	 mellett	 már	 a	 falfirka	 se	 tűnt
olyan	 bosszantónak.	 A	 Gyűlölet	 Fája	 megrázkódott	 a	 szélben,	 mintha
gúnyosan	kikacagná	őket.
Petty	rendőr	szuszogva	kifújta	a	levegőt.
–	A	biztosítótársaságnál	érdeklődjön,	Mrs.	Blackfire.	Vagy	egy	favágónál.

Ebben	mi	nem	segíthetünk.
Az	asszony	szeme	résnyire	szűkült.
–	Csak	vesztegetik	a	drága	adódollárjainkat,	igaz-e?
Petty	 feszes	 szájjal	 megfordult,	 és	 visszacsörtetett	 a	 kocsihoz.	 Devine

elvigyorodott,	és	követte.
Amikor	 végül	 Mrs.	 Blackfire	 is	 hazament,	 Arilyn	 megszorongatta	 Gen

kezét.
–	Ma	éjjel	melletted	maradok,	Gen.
–	Nem,	majd	én	elviszem	hozzám	–	jelentette	ki	Wolfe.
Arilynnek	leesett	az	álla.	A	határozott	hang	messze	túlmutatott	a	barátságon,

egy	 sokkal	 bensőségesebb	 kapcsolat	 irányába.	 Gen	 szívesen	 élt	 volna	 az
ajánlattal,	de	nem	hagyhatta,	hogy	David	elűzze	az	otthonából.



–	Itt	maradok.	Nem	lesz	semmi	baj.
Wolfe	álla	megfeszült.
–	Nem	hinném,	hogy…
–	Nem	 hagyom	magam	megfélemlíteni.	 –	Gen	 szinte	 köpte	 a	 szavakat.	 –

David	gyáva	féreg,	és	nem	fog	elűzni	innét.
Wolfe	elmormolt	egy	szitkot,	és	lassan	bólintott.
–	Rendben.	Akkor	én	is	maradok.
Arilyn	érdeklődéssel	hallgatta	a	szóváltást.
–	Hát,	majd	szóljatok,	ha	kell	valami	–	nyögte	ki	végül.
–	Úgy	lesz.
Arilyn	 búcsúzóul	 még	 megölelte,	 majd	 visszatért	 Kate	 házába.	 Gen

határozottan	megragadta	az	ajtógombot,	és	benyitott.	Wolfe	követte.
Egy	ideig	néma	csendben	méregették	egymást.
–	Többé	nem	akarok	menekülni	–	szólalt	meg	végül	Gen.
–	Igen,	tudom.	Csak	nem	bízom	benne.
Letette	 az	 asztalra	 a	 névjegyet,	 amit	 Devinre	 rendőrtől	 kapott.	 Azután

megdörzsölte	a	halántékát.
–	Nem	akarom,	hogy	Milánóban	is	miattam	aggódj.	Majd	áthívom	Arilynt

vagy	a	testvéremet.
–	Eszembe	jutott	valami	sokkal	jobb.
–	Micsoda?
–	Eljöhetnél	velem.
Hunyorogva	nézte.	Elment	az	esze?	Nem	utazhat	el	csak	úgy!	Ahhoz	túl	sok

a	dolga.	Ott	a	család,	a	barátok,	a	munka…
–	Nem	hagyhatok	 itt	mindent,	 csak	 hogy	 a	 napfényes	 Itáliába	 utazzak.	Ki

csinál	már	ilyet?
–	 A	 barátaidnál	 dolgozol.	 Biztosan	megértik,	 ha	 ki	 akarsz	 venni	 egy	 kis

szabadságot.
Gen	megrázta	a	fejét.
–	Nem	vagyok	taknyos	kiskölyök,	akit	folyton	pesztrálni	kell.	Nem	megyek

sehová.
A	férfi	lassú	mosolya	felforralta	a	vérét,	begörbítette	a	lábujjait,	és	halálra

rémítette.



–	Valahogy	el	kell	érnem,	hogy	meggondold	magad,	igaz?
Gen	összefonta	a	karját.
–	Nem	hagyom	magam	rávenni	semmire.	Talán	azt	hiszed,	mindent	elérsz

ezzel	a	primitív	ősbunkó	stílusoddal,	de	súlyosan	tévedsz.
A	férfi	szája	sarkában	apró	mosoly	villant.
–	Jobb	lesz,	ha	felhívod	Kate-et,	és	megmondod,	hogy	kedden	utazol.
–	Mondtam,	hogy	nem	megyek.	Sőt	ma	este	le	sem	fekszem	veled.
A	 férfi	 nem	 felelt,	 de	 sokatmondó	 mosolya	 fura	 dolgokat	 művelt	 a	 lány

hasával	 és	más	 testrészeivel.	Mégis	megfogadta	magában,	 hogy	ezúttal	 erős
lesz.
–	Meglátjuk.
Gen	 nyelvet	 öltött	 rá,	 miközben	 egy	 rakás	 képzeletbeli	 Bibliára

megesküdött,	hogy	nem	adja	be	a	derekát.
Soha.
De	soha.
Ezúttal	nem	hagyja	magát.

ALIG	AKARTA	ELHINNI.
A	napfényes	Itália!
Az	 utolsó	 két	 nap	 kissé	 összemosódott.	 Barátnői	 egy	 szemvillanás	 alatt
levették	 a	 válláról	 a	 terhet,	 laza	 kézmozdulattal	 félresöpörték	 bénábbnál
bénább	kifogásait,	még	csomagolni	is	segítettek.	Ő	pedig	Wolfe	kezébe	tette	a
sorsát.
A	 férfi	 becsületére	 legyen	 mondva:	 nem	 vágta	 a	 képébe,	 hogy	 ő	 előre

megmondta.
A	kocsi	csigalassúsággal	araszolt	Milánó	utcáin	a	ház	felé,	amit	mindig	is

látni	 szeretett	 volna.	 Gyalogosok	 hömpölyögtek	 az	 úton,	 robogók	 cikáztak
összevissza,	miközben	 nehéz,	 szmogszerű	 köd	 ereszkedett	 a	 városra.	Wolfe
csak	 nevetett,	 a	 fejét	 forgatta,	 és	 próbált	 magába	 inni	 minden	 látnivalót,
teleszívni	 a	 tüdejét	 a	 friss	 kenyér	 és	 kávé	 illatával.	 A	 város	 máris	 kezdte
eltelíteni	az	érzékeit.
Amikor	 végül	 megálltak,	 az	 omladozó,	 háromszintes	 épület	 kissé

lepusztultnak	 tűnt	 a	 lány	 szemében.	 Azt	 képzelte,	 hogy	 Juliette	 és	 Sawyer



kisebb	 palotában	 lakik,	 bár	 a	 hely	 régies	 bája	 így	 is	 nyomban	megragadta.
Mindenütt	terrakotta	és	tégla,	fák	és	virágok.	A	sofőr	kiemelte	a	poggyászukat
a	 csomagtartóból,	 ám	 mielőtt	 még	 lábuk	 a	 talajt	 érinthette	 volna,	 a	 család
kiáltozva	rontott	elő,	hogy	ledöntse	Wolfe-ot	a	lábáról.
Döbbenten	 nézte	 őket.	 Wolfe	 sosem	 rajongott	 mások	 figyelméért	 és

érintéséért.	 Amikor	 szeretkeztek,	 minden	 fal	 leomlott	 közöttük,	 de	 fényes
nappal	szinte	tüntetően	távol	tartott	magától	mindenkit.	Előzékeny	és	udvarias
maradt,	 kezet	 rázott,	 ha	 kellett,	 de	 lesírt	 róla,	 mennyire	 nem	 vágyik	 rá.	 A
családja	előtt	 is	 csak	 lassan	nyílt	meg,	 s	úgy	 tűnt,	 inkább	csak	elszenvedi	a
rajongásukat,	nem	sütkérezik	benne.
Összeszorult	 a	 szíve,	 látva	 a	 szeretet	 megnyilvánulásait,	 amelyeket	 még

őszintébbé	 tett	 a	 tudat,	 hogy	 nem	 vérségi	 kötelék,	 hanem	 szabad	 választás
diktálta	 őket.	 Hunyorogva	 nyelte	 vissza	 a	 könnyeit,	 és	 kiélvezett	 minden
pillanatot,	mielőtt	 a	 férfinek	 végre	 sikerült	 elszakadni	 rokonaitól,	 hogy	 felé
nyújtsa	a	kezét.	Ahogy	óvakodva	elfogadta,	Wolfe	nyomban	magához	vonta.
–	 Végre	 elhoztam	 Genevieve-et	 –	 jelentette	 be.	 –	 Sikerült	 meggyőznöm,

hogy	vegyen	ki	szabit,	és	töltsön	velünk	pár	napot.
–	Végre!	–	Julietta	olyan	önfeledten	ölelte	meg,	mintha	csak	az	anyja	lenne.

Vállára	 omló	 hosszú	 sötét	 hajával	 és	mandulavágású	 szemével	 gyönyörűbb
volt,	 mint	 valaha.	 Egyedi	 szabású	 fekete	 pantallójában,	 ujjatlan
elefántcsontszínű	 blúzában	 és	 balerinacipőjében	 maga	 volt	 a	 testet	 öltött
elegancia.
Nevetve	viszonozta	ölelését.
–	Wolfe	nem	hagyott	sok	választást.	Kösz,	hogy	befogadtok	erre	a	kis	időre.
Sawyer	elvigyorodott,	és	puszit	nyomott	a	feje	búbjára.
–	Alig	vártuk,	hogy	ez	a	perc	is	eljöjjön.	Túl	sokat	dolgozol.	–	Aranyszínű

szemében	végtelen	gyengédség	fénylett,	éles	kontrasztban	a	csúf	heggel,	ami
az	egész	arcán	végighúzódott,	és	valahol	az	álla	alatt	ért	véget.	Ajka	könnyed
mosolyra	húzódott,	amitől	szögletes	vonásai	nyomban	ellágyultak	–	ezúttal	a
szokásosnál	 is	 jobban.	 Talán	 a	 kis	 Gabriella	 miatt.	 Wolfe	 mondta,	 hogy
Sawyer	megőrül	a	kisbabáért,	akit	néha	még	a	tárgyalások	közepén	is	felvesz,
mintha	arról	is	megfeledkezne,	hol	van.	Tetszett	neki,	hogy	egy	ilyen	kemény
fickó	is	elolvad	egy	kisbaba	gőgicsélésétől.



Julietta	belekarolt,	és	felvezette	az	emeletre.
–	Eszünk,	berendezkedünk,	utána	megtervezzük	a	programot.	Tudom,	hogy

látni	akarsz	mindent.
–	A	kicsit	se	felejtsük	el	–	tette	hozzá	egy	kacsintással	Sawyer.	–	Most	még

szundizik,	de	nemsokára	felkel.
Wolfe	felnyögött.
–	Tudtam,	hogy	csak	ezért	hívtatok	ide…
Sawyer	válaszától	a	lélegzete	is	elállt.
–	Nem	kell	külön	ok,	hogy	idehívjunk.	Elég	annyi,	hogy	pokolian	hiányzol.
Ahogy	 a	 férfi	 megveregette	 a	 vállát,	 Gen	 megesküdött	 volna,	 hogy	 egy

könnycseppet	 látott	 megcsillanni	 Wolfe	 kéklő	 szemében,	 de	 olyan	 gyorsan
eltűnt,	mintha	csak	a	képzelete	játszott	volna	vele.

WOLFE	 VIGYOROGVA	 FIGYELTE	 Gen	 arcát,	 amint	 szembesült	 a	 ház	 belső
terével.	 Jól	 tudta,	 mennyire	 csalóka	 a	 külcsín.	 Belépve	 a	 boltíves	 ajtón,
káprázatos	otthon	 tárult	 eléjük:	 csillogó	parketta,	 citrusillatú	viasztól	 fénylő
régi	 bútorok	 és	 kazettás	mennyezetekről	 lógó	 kristálycsillárok,	 régiségek	 és
öreg	 festmények	 –	 egy	 letűnt	 korszak	 emlékei.	 Wolfe	 másutt	 hűvösen
kimértnek	találta	volna	ezt	a	berendezést,	de	nem	Julietta	és	Sawyer	esetében.
Meghitt	családi	otthont	 látott,	a	 szerető	gonddal	elrendezett	magazinoktól	és
könyvektől,	 kézzel	 horgolt	 takaróktól	 és	 a	 míves	 lépcsőket	 lezáró
bébikerítésektől	 egészen	 a	 levegőt	 betöltő	 fokhagyma-,	 paradicsom-	 és
kenyérillatig.
Az	otthonát.
Julietta	körbevezette	Gent,	ő	meg	bement	a	konyhába	Sawyerrel.
–	Jól	nézel	ki.
Wolfe	vigyorogva	fordult	felé.
–	Kösz.	Lefogadom,	hogy	hiányoznak	a	piercingjeim.
Sawyer	nevetve	nyújtott	felé	egy	palack	vizet.
–	Nem	hiszed	el,	de	nekem	tetszik	a	férfi,	akivé	beértél.	Nem	mintha	azelőtt

nem	 tiszteltem	 volna	 a	 döntéseidet.	 Még	 ma	 is	 emlékszem	 az	 első	 napra.
Egyszerre	 sikerült	 lenyírnod	 a	 hajadat,	 szétvarratnod	 a	 testedet,	 és	 annyi
piercinget	magadra	aggatnod,	amennyit	még	összesen	nem	 láttam.	Mintha	az



egész	 megjelenéseddel	 azt	 akartad	 volna	 üzenni,	 hogy	 baszódjak	 meg.
Emlékszel	még,	mit	mondtál?
Mintha	csak	tegnap	lett	volna.
–	 Azt	 mondtam,	 „Na,	 mit	 gondolsz?	 Most	 már	 kívül-belül	 ugyanolyan

elcseszett	vagyok.	Így	is	kellek?”
Sawyer	bólintott.
–	Esküszöm,	 akkor	 kedveltelek	meg	 igazán.	 Pedig	 iszonyú	 fárasztó	 tudtál

lenni.
Wolfe	megcsóválta	a	fejét,	majd	hosszan	belekortyolt	a	vízbe.
–	Rád	fért	már	a	kihívás.
–	Igaz.	Örülök,	hogy	elhoztad	Gent.	Meglep,	de	örülök.
–	Miért?
Sawyer	a	homlokát	ráncolta,	mint	aki	alaposan	megrágja	a	kérdést.
–	 Soha	 senki	 nem	 érdekelt	 annyira,	 hogy	 vedd	 a	 fáradságot	 és	 bemutasd

nekünk.	 Tudom,	 hogy	 régóta	 barátok	 vagytok,	 de	 valami	 megváltozott.
Összejöttetek?
Megdermedt.	Nem	akarta,	hogy	Sawyer	vagy	Julietta	azt	higgye,	ez	hosszú

távra	szól.	Csak	tovább	bonyolítaná	a	dolgokat,	ráadásul	zavarba	hozná	Gent
is.	Akkor	már	jobb	kitartani	a	barátság	mellett,	és	nem	bevallani	az	extrákat.
Kipréselt	magából	egy	mosolyt.
–	 Dehogy,	 csak	 továbbra	 is	 jó	 barátok	 vagyunk.	 Most	 szakított	 a

vőlegényével,	azt	gondoltam,	jót	tenne	neki	egy	kis	klímaváltozás.
Sawyer	 egy	 hosszú	 pillanatig	 az	 arcát	 fürkészte.	 Borotvaéles	 szemével

beléhatolt,	 és	 ugyanúgy	 átlátott	 a	 hazugságain,	 mint	 fiatalabb	 korában.
Mégsem	kérdőjelezte	meg	a	kijelentését.
–	Oké.	Akárhogy	is,	örülök	nektek.
–	Én	is	vártam,	hogy	beszéljünk.	Van	egy	olyan	érzésem,	hogy	mégsem	csak

bébiszitternek	hívtatok.
–	 Nos,	 igen…	 de	 ezt	 inkább	 vacsora	 után	 beszéljük	 meg.	 Ma	 este,	 ha

megfelel.
–	Persze.	Te	főzöl?
–	Miért,	szoktam?
Wolfe	elnevette	magát.



–	Akkor	jó.	Van,	ami	sosem	változik.
Összevigyorogtak.
Mesés	hét	állt	előttük.



huszonhat

WOLFE	A	KONYHÁBAN	ÜLT,	 ami	Sawyer	 irodájának	 szerepét	 is	betöltötte.	A
dekadens	 bőrfotelben	 ejtőzve	 kortyolgatta	 a	 konyakját,	 miközben	 az	 este
simogatóan	 körülölelte.	 Az	 alacsony	 asztalon	 a	 La	 Dolce	 Famiglia	 teljes
választékát	 megtalálta,	 mellette	 két	 másik,	 borostyánszínű	 folyadékkal	 teli
kristálypohár.	Julietta	maga	alá	húzta	a	lábát,	és	a	kanapé	karfáján	könyökölt,
míg	 Sawyer,	 aki	 vele	 szemben,	 ugyanolyan	 bőrfotelben	 foglalt	 helyet,	 egy
dossziét	tartott	az	ölében.
A	pipadohány	aromája	elvegyült	a	likőr,	a	dohos	papír	és	a	bőr	illatával.

Mélyen	 beszívta	 és	 élvezte	 a	 benne	 szétáradó	 nyugalmat.	 Gen	 korán
visszavonult	 a	 szobájába.	Az	ablak	 tárva-nyitva	állt,	beengedte	a	 lengedező
kis	szellőt.
–	Még	egyszer	kösz	 a	vacsorát	 –	 törte	meg	a	 csendet.	 –	Amióta	Gen	 főz

rám,	 kezdek	 elpuhulni.	 Össze	 kell	 kapnom	 magam,	 ha	 szét	 akarom	 rúgni
Sawyer	seggét	a	teremben.
Sawyer	felhorkant.
–	Talán	megöregedtem,	de	veled	még	elbírok.	A	tapasztalat	minden	eldönt.
–	A	teremben	aligha.
Julietta	felnevetett.
–	 Mindketten	 született	 győztesek	 vagytok.	 Hogy	 érted	 azt,	 hogy	 Gen	 főz

rád?	Azt	hittem,	Verilyben	él.
Teljesen	 kiment	 a	 fejéből,	 hogy	 a	 nevelőszülei	 nem	 tudnak	 a	 közös

életükről.	Mármint	átmenetileg	közös	életükről.
–	 A	 volt	 vőlegénye	 megnehezíti	 az	 életét,	 ezért	 egy	 időre	 odaköltöztem

hozzá.	Csak	hogy	ne	legyen	gond.
Julietta	ugyanúgy	átlátott	rajta,	mint	Sawyer,	de	ő	is	bölcsen	bólogatott.
–	Értem.
Biztonságosabb	vizekre	evezett.
–	 Mi	 lenne,	 ha	 inkább	 felvilágosítanátok	 arról,	 mi	 van	 a	 dossziéban?

Valami	jó	hír?	Örököltem?	–	Nevetést	várt,	de	Sawyer	arca	megfeszült,	mint
aki	 komoly	 gonddal	 küzd.	Mintha	 aggodalmat	 is	 látott	 volna	 a	 tekintetében.



Előrehajolt	 a	 bőrfotelben.	 –	 Csak	 vicceltem.	 Ha	 valami	 probléma	 van,
segítek	elsimítani.
Julietta	halkan	felsóhajtott.
–	Nos,	ez	nem	valami	probléma.	Igazából	évek	óta	vártunk	erre,	noha	nem

voltunk	 biztosak	 benne,	 hogy	 bekövetkezik-e.	 Csak	 tudni	 szeretnénk,	 hogy
ugyanúgy	örülsz-e	neki,	mint	mi.
Oké,	most	már	tényleg	felpiszkálták	a	kíváncsiságát.
–	 Nem	 bírom	 tovább,	 ti	 nyertetek.	 Most	 már	 elmondhatjátok,	 mi	 ez	 az

egész.
Sawyer	 előhúzott	 egy	 dokumentumot.	 Ujjaival	 megkocogtatta	 a	 kék

irattartót.	A	lába	 láthatóan	megremegett.	Egy	ilyen	fegyelmezett	embernél	ez
az	 idegesség	 nyilvánvaló	 jele.	 Valamit	 elszúrt	 a	 Purityben?	 Bajba	 sodorta
őket?	A	szorongás	görcsbe	rántotta	a	gyomrát.
–	 Emlékszel	 arra,	 amiről	 évekkel	 ezelőtt	 beszéltünk?	 Amikor	 huszonegy

lehettél?
Türelmetlenül	kifújta	a	levegőt.
–	Kismilliószor	beszéltünk.	Egész	pontosan	miről	volt	szó?
–	Az	örökbefogadásodról.
Megdermedt.	Tekintete	a	papíros	felé	rebbent,	majd	vissza	Sawyer	arcára.

Próbálta	 összeterelni	 a	 gondolatait,	miközben	még	mindig	 nem	 tudta,	merre
tart	a	társalgás.
–	Á,	igen.	Törvényesen	adoptálni	akartatok,	el	 is	mentünk	a	bíróságra,	de

akadt	néhány	gond.	Messze	nem	a	névváltozás	volt	a	legnagyobb.
Sawyer	bólintott.	Julietta	a	kezét	tördelte,	de	bátorítóan	biccentett	neki.
–	 Akkoriban	 még	 nem	 tudtuk,	 mi	 történt	 az	 édesanyáddal.	 Inkább	 arra

koncentráltunk,	 hogy	 stresszmentessé	 tegyük	 az	 életedet.	 Nem	 akartuk
feszegetni	a	múltat.	A	lényeg,	hogy	ráállítottam	az	ügyre	egy	magánnyomozót,
aki	 hosszú	 éveken	 át	 kutatott.	 –	 A	 veríték	 kiült	 Sawyer	 homlokára.	 Wolfe
abban	a	 tudatban	 ivott	egy	korty	konyakot,	hogy	az	elkövetkező	néhány	perc
örökre	megváltoztathatja	az	életét.
–	Megtudtuk,	mi	lett	a	mamáddal,	Wolfe.
Lehajtotta	a	fejét.	Előre	tudta	a	választ.
–	Meghalt.



Julietta	közelebb	hajolt,	és	megszorította	a	kezét.	Viszonozta	a	gesztust.
–	 Igen,	 drága	 fiam.	 Már	 évekkel	 ezelőtt.	 Megtudtuk,	 hol	 temették	 el.

Elmehetsz	hozzá,	ha	akarsz.
–	Túladagolás?
Újabb	zavart	csend.
–	Szívroham.	Lehetett	a	drogok	miatt	is,	de	nem	végeztek	boncolást.
Azon	 tűnődött,	miért	 nem	 érez…	 többet.	A	maga	módján	 azóta	 gyászolta

anyja	 halálát,	 hogy	 elszökött	 otthonról.	 Azóta	 halottként	 tekintett	 rá,	 és
bármilyen	 hosszú	 időbe	 telt	 is	 kideríteni,	 a	 tény	 csupán	megerősítette,	 amit
mindig	is	tudott.
–	 Értem	 –	 bólintott	 lassan.	 –	 Mindig	 valami	 ilyesmire	 számítottam.

Magamban	már	évekkel	ezelőtt	lezártam	a	múltat.
Sawyer	bólintott.
–	 Reméltük,	 hogy	 így	 érzel,	 de	 a	 múlt	 néha	 képes	 csupán	 attól	 új	 életre

kelni,	ha	visszaemlékszünk	rá.
–	Akárhogy	is,	hálás	vagyok,	hogy	utánajártatok.
–	Miután	kiderült,	mi	történt	az	édesanyáddal,	egyéb	részletek	is	a	helyükre

kerültek.	 Beszereztünk	 néhány	 fontos	 iratot,	 átrágtuk	 magunkat	 a	 vonatkozó
passzusokon,	de	már	tudjuk	a	választ.
Wolfe	zavartan	ráncolta	a	homlokát.
–	Milyen	választ?
–	 Törvényesen	 örökbe	 fogadhatunk,	 Wolfe.	 S	 meg	 is	 tesszük,	 ha	 te	 is

akarod.
Az	 egyszerű	 kijelentés	 áthatolt	 minden	 külső	 falon	 és	 pajzson,	 hogy

egyenesen	a	szívébe	fúródjon.	Túláradó	érzelmek	tolultak	fel	benne.	Tekintete
ide-oda	 járt	 közőttük:	 látta	 a	 reménykedést	 Julietta	 szemében,	 akárcsak
Sawyer	 feszült	 állát.	 Idegesek?	Aggódnak,	hogy	nem	akarja	őket?	Reszketni
kezdett,	 libabőrös	 lett.	 Hiszen	 hozzájuk	 viszonyítva	 ő	 senki	 és	 semmi.	 Ők
azok,	 akik	 felkaroltak	 egy	 elvadult	 utcakölyköt	 –	 s	most	 ők	 aggódnak,	 hogy
elég	jók-e	neki?
–	 Szeretünk	 –	 suttogta	 Julietta	 –,	 de	 megértjük,	 ha	 nem	 akarod.	 Nem

sértődünk	meg.	Mindig	 is	 a	 miénk	 leszel,	 minden	 szempontból,	 ami	 igazán
számít.	Egyszerűen	csak	szeretnénk	hivatalossá	tenni.



Sawyer	felemelte	a	kezét.
–	Gondolkodj	csak	rajta,	amíg	jólesik.	Ha	nemet	mondasz,	soha	többé	nem

beszélünk	 erről,	 és	 nem	 kell	 bűntudatot	 érezned.	 Érted,	 amit	 mondok?
Bárhogy	döntesz,	tiszteletben	tartjuk.
A	szó	kibukott	belőle,	és	esze	ágában	sem	volt	visszatartani.
–	Igen.
Majdnem	törvényes	nevelőszülei	rámeredtek.
–	Igen?	–	Julietta	hangja	elcsuklott.	–	Akarsz	a	fiunk	lenni?
Feszengve	felnevetett.
–	Naná,	mit	hittetek?	Nem	tudtam,	hogy	még	mindig	ezen	rugóztok.	Mindig

is	 a	 fiatoknak	 tartottam	 magam,	 de	 ha	 törvényessé	 tehetjük	 a	 dolgot?	 Még
szép.
Sawyer	önfeledten	elvigyorodott.
–	Még	szép!
Julietta	megölelte,	míg	Sawyer	egyre	csak	vigyorgott,	mint	egy	 idióta,	de

túláradó	 érzelgősségében	 sem	 próbálta	 megölelni,	 amiért	 nem	 lehetett	 elég
hálás.	 Már	 csak	 az	 hiányzott,	 hogy	 elbőgje	 magát.	 Valami	 máris
megváltozott…	más	lett.	Mintha	minden	a	helyére	került	volna.
Immár	 hivatalosan	 is	 van	 családja.	 Törvényes	 családja.	 Ami	 ugyanúgy

hozzátartozik,	ahogyan	ő	hozzá.
Még	szép,	hogy	szép.
Sawyer	egy	tollal	együtt	felé	csúsztatta	a	dossziét.
–	Egy	rakat	papírt	alá	kell	írnunk,	de	az	ügyvédek	már	elintéztek	mindent.

Ideje	hozzászoknod	az	új	nevedhez.
–	Wolfe	Wells	 –	 ízlelgette.	 –	Hm.	Nem	a	 legjobb,	 de	 azért	 nem	 is	 olyan

rossz,	mintha	újra	kellene	járnom	a	sulit.
Nevetésben	törtek	ki.
És	aláírták	a	papírokat.

GEN	AZ	ÁGYBAN	FEKVE	csodálta	a	pompás	mennyezetet,	 rajta	a	Madonnával
és	 a	 kis	 Jézussal.	 Nem	 túl	 alkalmas	 környezet	 egy	 kiadós	 ágycsatához,	 de
miután	 ma	 este	 hiába	 is	 ábrándozik	 ilyesmiről,	 esetleg	 elmondhat	 egy
rózsafüzért.	Az	anyja	örülne	neki.



Brr.
Kimerítette	 az	 utazás,	 és	 azt	 is	 érzékelte,	 hogy	Wolfe	 szívesen	 maradna

magára	a	családjával,	de	némi	szunyókálás	után	újra	elevennek	érezte	magát,
csak	 úgy	 pezsgett	 az	 élettől.	 Nem	 érzett	 kedvet	 az	 olvasáshoz,	 az	 agyában
különben	is	másféle	gondolatok	kavarogtak.	Nem	értette	a	Wolfe	által	küldött
zavaros	 jelzéseket.	 Az	 egyik	 pillanatban	 cimbiként	 kezelte,	 aki	 csak	 azért
hozta	 magával	 a	 nagy	 útra,	 hogy	 megvédelmezze	 a	 gonosz	 farkastól	 –	 a
másikban	megérintette,	 mire	 nyomban	 felizzott	 köztük	 a	 tűz,	 és	 a	 szemében
nem	látott	mást,	csak	a	mohóságot,	mintha	a	legszívesebben	elevenen	felfalná.
Sajnálatos	 módon	 a	 legtávolabbi	 hálószobában	 aludt,	 mintha	 ezzel	 is

üzenni	akarna.	Nyilvánvalóan	esze	ágában	sem	volt	meglátogatni.	Julietta	és
Sawyer	is	azt	hitte,	hogy	még	mindig	plátói	alapokon	nyugszik	a	kapcsolatuk,
ezért	nagyon	úgy	tűnt,	hogy	ezen	a	héten	be	kell	érnie	extrák	nélkül.	Ami	nem
is	 baj.	 Nyíltnak	 és	 rugalmasnak	 kell	 maradniuk,	 még	 ha	 úgy	 érzi	 is,	 hogy
beleszeretett	Wolfe-ba.
Halk	kopogtatás	hallatszott.
Kilőtt	az	ágyból,	és	feltépte	az	ajtót.
Wolfe	melegítőben,	ujjatlan	pólóban	és	mezítláb	is	mesésen	festett.	Mintha

szántszándékkal	borzolta	volna	össze	a	haját.	Szappantól	és	valamilyen	drága
italtól	illatozott.
–	Felkeltettelek?
–	Nem.	Nem	tudok	aludni.
A	 férfi	 toporgott.	 Kék	 szeme	 felcsillant,	 ahogyan	 végigsiklott	 rajta,	 de	 a

folyosó	viszonylagos	biztonságában	maradt.
–	Nincs	kedved	sétálni	egyet?
Bizony	nincs.	Fejest	akar	ugrani	az	ágyba.	Bólintott.
–	Átöltözöm.
–	Jó	vagy	így.
Habozott.	 Nem	 számított	 késő	 esti	 látogatóra,	 ezért	 rózsaszín	 virágos

flanelnadrágot	és	hozzáillő	rózsaszín	V	nyakú	pólót	viselt.	Haja	összevissza
állt,	és	sminket	se	tett	fel.	Elfintorodott.
–	Kész	káosz	vagyok.
A	 férfi	 gyengéden	 megfogta	 a	 kezét,	 amitől	 úgy	 érezte,	 mintha	 villamos



áram	keringene	az	ereiben.	Alig	tudta	megállni,	hogy	fel	ne	szisszenjen.
–	S	micsoda	gyönyörű	káosz	–	szólt	csendesen.	–	Gyere,	járjunk	egyet.
Úgy	tűnt,	bármikor	gond	nélkül	leveszi	a	lábáról.
–	Oké.	–	Csak	egy	tornacipőt	húzott,	majd	követte	a	férfit	a	lépcsőn,	ki	az

éjszakába.
A	borongós	utcai	lámpákat	és	a	sápadt	holdfényt	leszámítva	átható	sötétség

borult	 rájuk.	 Wolfe	 határozott	 léptekkel	 haladt,	 közben	 egy	 pillanatra	 sem
eresztette	el.	Macskaköveken,	ősi	épületek	közt	jártak,	és	a	bölcs	öreg	fák	úgy
borultak	 föléjük,	 mintha	 oltalmazni	 akarnák	 őket.	 Noha	 az	 üzletek	 már
bezártak,	 a	 tömeg	 alig	 ritkult:	 a	 turisták	 eszpresszót	 kortyolgattak	 a
teraszokon,	 és	 hatalmas	 szatyraikkal	 a	 világ	 egyik	 leghíresebb
bevásárlóutcáját,	a	Via	della	Spigát	reklámozták.
Wolfe	 láthatóan	nem	tűzött	ki	célt.	Ahogy	előre-hátra	 lengette	a	karját,	és

meghitt	hallgatásba	burkolóztak,	ő	 is	kezdett	 ellazulni.	Amikor	a	 férfi	végül
megszólalt,	olyan	tárgyilagos	hangon	jelentette	be	a	szenzációs	hírt,	mintha	ez
lenne	a	világ	legtermészetesebb	dolga.	Mintha	ezentúl	minden	titkos	részletet
megosztana	vele.
–	Sawyer	és	Julietta	törvényesen	is	örökbe	fogadott.
Ahogy	botladozni	kezdett,	Wolfe	nyomban	elkapta.	Levegőért	kapkodott,	és

a	karját	markolászta.
–	Mi?
A	férfi	arcán	lassú	mosoly	gyúlt	ki.	Úristen,	iszonyú	dögös	tud	lenni.	Szexin

dögös.	Dögösen	szexisen	dögös.
–	Jól	hallod.	Ez	a	nagy	újság,	ezért	akarták,	hogy	látogassam	meg	őket.	Már

évekkel	 ezelőtt	 próbáltuk	 elintézni,	 de	 akkor	 nem	 találták	 az	 anyámat,	 és
iszonyú	 sok	 papírmunka	 kellett	 volna.	 Párszor	 elmentünk	 a	 bíróságra,	 de
végül	nem	erőltettük	a	dolgot.	Azt	hittem,	Sawyer	annyiban	is	hagyta,	de	mint
kiderült,	azóta	is	ezen	dolgozott.
–	Mit	tudtak	meg	a	mamáddal	kapcsolatban?
A	mosoly	lehervadt.
–	Meghalt.
–	Sajnálom.
A	férfi	bólintott.



–	Már	 réges-rég	 elveszítettem.	Még	 csak	 nem	 is	 gyászolom.	Már	 amúgy
sem	volt	az	anyám.
Az	 egyszerű	 szavak	Gen	 szívébe	martak.	Nehezére	 esett	 felfogni,	 hogy	 a

bensőséges	 és	 szoros	 kötelék,	 ami	 a	 szülőt	 összekapcsolja	 a	 gyermekével,
ilyen	 szenvtelen	 közönybe	 fordulhat	 át.	 Azt	 viszont	 tudta,	 hogy	Wolfe	 nem
vágyik	a	részvétére,	sem	a	szánalmára.	Nem	is	ezzel	a	szemmel	 tekintett	 rá.
Győztesnek,	 túlélőnek	 látta,	 aki	 az	 alapoktól	 újraépítette	 magát,	 míg	 végül
talált	egy	családot,	amely	befogadta,	és	szerette.
–	 Utálom,	 hogy	 keresztül	 kellett	 menned	 ezen	 –	 sóhajtott	 fel.	 –	 Képes

lennék	 puszta	 kézzel	 megölni	 az	 anyádat,	 amiért	 ennyi	 fájdalmat	 okozott
neked,	 de	már	 jó	helyen	vagy.	Bármennyire	 fontos	 is	 az	 a	papír,	 Julietta	 és
Sawyer	e	nélkül	is	a	családod.	Persze	azért	jó,	ha	törvényesen	is	az.
A	 férfi	 az	 éjszakába	 fúrta	 tekintetét,	 mint	 aki	 próbálja	 összeszedni	 a

gondolatait.
–	Még	most	sem	hiszem	el,	hogy	kellettem	nekik.	 Iszonyú	seggfej	voltam.

Persze	én	mindig	 is	 akartam	őket,	 de	 akkor	 sem	megy	 a	 fejembe,	 hogy	 egy
pillanatig	nem	mondtak	le	az	adoptálásomról.
Gen	 lábujjhegyre	 állt,	 gyengéden	 a	 kezébe	 fogta	 arcát,	 és	 maga	 felé

fordította.	Emlékezetébe	vésett	minden	 imádni	való	részletet:	borostás	állát,
büszke	orrát,	sötét	szemöldökét,	és	azt	a	villámlóan	kék	szemet,	mely	mögött
kimondatlan	titkok	lappangtak.	Elszorult	a	torka.
–	 Hiszen	 annyi	 örömet	 adtál	 nekik,	 Wolfe.	 Mindig	 is	 különleges	 voltál.

Még	 annál	 is	 jobban	 szeretnek,	 mint	 hiszed,	 mert	 mindennél	 értékesebb
ajándékot	kaptak	tőled.	Bizalmat.	Barátságot.	Tiszteletet.	Szeretetet.	Az	egész
lényedet.
–	Ami	sosem	lesz	elég.
Mosolyogva	 fogadta	 a	 nevetséges	 kijelentést,	 s	 mielőtt	 még	 a	 kapu	 újra

bezárult	volna,	a	lelke	kiszökött,	és	szabadon	szárnyalt.
–	 Tudod	 egyáltalán,	 hogy	 ki	 vagy?	 Hogy	 milyen	 boldoggá	 teszed	 az

embereket?
A	világ	kibillent	az	egyensúlyából.	A	férfi	visszafojtott	lélegzettel	várt.
–	Tudod	te,	hogy	mennyire	szeretlek?
Wolfe	 megdermedt.	 Gen	 képregényfigurának	 érezte	 magát,	 akinek	 a	 feje



felett	 ott	 lebeg	 a	 szövegbuborék,	 és	 csak	 a	 válaszra	 vár.	 A	 legszívesebben
nevetve	legyintett	volna,	hogy	elvegye	a	kijelentés	élét,	de	már	elkésett.	Nem
szívhatta	vissza	az	igazságot,	nem	hátrálhatott	el	a	valódi	érzései	elől.	Wolfe-
nak	talán	nem	tetszik,	de	a	francba,	épp	ideje,	hogy	elkezdjen	megbarátkozni
ezzel.
Peregtek	a	másodpercek.	Elmúlt	egy	teljes	perc.	A	férfi	nem	moccant,	nem

szólt,	csak	meredt	rá	azzal	a	mindent	felemésztő	éhséggel,	ami	többet	elárult
minden	válasznál.
Ahogy	 összeérintették	 a	 homlokukat,	 Wolfe	 lassan	 rázni	 kezdte	 a	 fejét,

mintha	egy	álomból	próbálna	felébredni.
–	Mit	művelsz	velem?	–	suttogta.	–	Ennek	nagyon	rossz	vége	lesz.
Erőtlen	hangon	felnevetett.	Lélegzete	végigsöpört	az	érzéki	ajkakon.
–	Igen,	az	előfordulhat.
–	Talán	jobb	lenne,	ha	minden	maradna	a	régiben.
–	De	én	nem	akarom.
–	Én	pedig	nem	adhatom	meg,	amit	akarsz.
Behunyta	a	szemét	és	szorosan	magához	ölelte.	Mindent	megadhatott	neki,

csak	még	nem	tudta.	Vagy	nem	akarta	tudni.
–	Én	másképp	gondolom.
–	 Csak	 mert	 konok	 vagy	 és	 makacs.	 Többet	 nem	 kellene	 lefeküdnünk

egymással.	Csak	bonyolítja	a	dolgokat.
–	Hát	utasíts	vissza.
Az	ajkuk	egy	pillanatra	szétrebbent.
–	Nem	megy.	Teljesen	kész	vagyok,	de	akkor	sem	akarok	fájdalmat	okozni

neked.
A	 férfi	 összepréselte	 száját,	 aztán	 lágyan	 végigsiklott	 a	 lány	 ajkán.

Átkarolta	vállát.
–	Hát	ne	tedd	–	suttogta,	majd	megcsókolta.
Az	a	mennyei	édesség!	Meginogott	a	térde,	és	a	férfi	karjába	omlott,	amint

a	 nyelv	 besiklott	 az	 ajka	 közé,	 és	magába	 itta	 zamatát.	A	 férfi	 úgy	 tartotta,
mint	 valami	 becses,	 törékeny	 és	 mindennél	 drágább	 kincset.	 A	 hang	 Gen
torkán	 akadt,	 ahogy	 a	 férfi	 a	 szájával,	 a	 nyelvével,	 az	 ajkával	 bálványozta,
miközben	a	teste	megadta,	amit	a	lelke	megtagadott.



A	mindent.
–	Tégy	a	magadévá.
A	követelés	hallatán	a	férfiból	kis	nevetés	tört	elő,	közben	tovább	rágcsálta

a	fülét,	harapdálta	a	cimpáját,	hosszú,	lágy	mozdulatokkal	cirógatta	a	hátát.
–	Még	egyszer	utoljára.
–	Még	 egyszer	 utoljára	 –	mondta	 utána.	 Nem	 esett	 nehezére	 a	 hazugság,

miután	a	férfi	a	karjába	vette,	és	visszavitte	a	házba.	Nem	törődött	vele,	amíg
ilyen	gyengéden	és	figyelmesen	szeretkezett	vele.	Még	az	orgazmus	rohamait
is	 visszaverte,	 csak	 kiélvezhessen	 minden	 érintést	 és	 csókot.	 Csak	 azután
engedte	 magát	 szabadjára,	 hogy	 a	 férfi	 kitöltötte	 egész	 bensőjét,	 ő	 pedig
milliónyi	szilánkra	robbant	körötte	–	de	még	eközben	is	egy	másik	hazugságot
ismételgetett	újra	és	újra.
Ennyi	szeretetnek	elégnek	kell	lennie	kettőjüknek	is.

–	IDEGES	VAGYOK.
Megtorpantak	az	ajtónál,	Wolfe	lesütötte	a	szemét,	míg	Gen	összefűzte	a	kezét.
Wolfe	 lelki	 szemei	 előtt	 peregni	 kezdtek	 évek,	 amíg	 elő	 nem	 bukkant	 egy
elfeledett	emlék.	Először	állt	Conte	mama	ajtajában,	szép	ruhában	és	merev
cipőben.	 Az	 első	 közös	 családi	 vacsorára	 érkezett,	 amit	 nem	 várt,	 de	 még
elképzelni	sem	tudott.	Eszébe	jutott,	milyen	nyomorultul	érezte	magát,	amikor
arra	gondolt,	hogy	az	asszony	biztosan	gúnyt	űz	majd	belőle,	és	 rosszallóan
méregeti.	 Rettegett	 bemenni	 egy	 igazi	 otthonba,	 együtt	 lenni	 egy	 igazi
családdal,	aminek	sosem	lehet	a	része.
Félresöpörte	magában	az	érzést.	Julietta	anyja,	Conte	mama	élő	legendának

számított,	s	bár	Gen	régóta	meg	akarta	ismerni	a	mamát,	pontosan	tudta,	miért
tört	 rá	 hirtelen	 a	 nyugtalanság.	 Conte	 mama	 nem	 csupán	 felnevelt	 négy
gyermeket,	 és	megalapította	a	családi	cégbirodalmat,	 a	La	Dolce	Famigliát,
de	rendelkezett	azzal	a	képességgel,	hogy	gond	nélkül	mások	lelkébe	lásson.
–	Tetszeni	 fogsz	neki,	 hidd	el.	Amikor	Nickék	először	 jártak	nála,	Alexa

tőle	 tanulta	meg,	hogyan	kell	 igazi	házi	 tésztát	készíteni.	Remélem,	neked	 is
megmutatja.
Ezzel	kiérdemelt	egy	vigyort	és	egy	bokszütést	a	vállába.
–	Na	persze.	Elvárnád,	hogy	én	is	olyat	főzzek	neked?



–	Még	szép.
Wolfe	kinyitotta	az	ajtót,	és	beléptek.	Gen	felmérte	az	elé	táruló	jelenetet,

míg	a	férfi	pontosan	tudta,	milyen	érzéseket	kelt	ez	benne.	A	látvány,	a	hangok
és	az	illatok	rá	is	nagy	hatást	gyakoroltak,	valahányszor	megfordult	itt.
Fogaskerekűvel	 utaztak,	 majd	 gyalogosan	 tették	 meg	 az	 út	 maradékát	 a

bergamói	hegyek	közt	fészkelő	nagy,	mégis	meghitt	otthonig.	A	kovácsoltvas
erkélykorlátok	 terrakottacserepeiben	 színes	 muskátlik	 és	 más	 virágok
pompáztak.	Féltő	gonddal	művelt	kert	övezte	a	házat	és	vezetett	a	fából	ácsolt
pavilonhoz,	 ahol	 a	 vendégek	 oly	 szívesen	 kortyolgatták	 borukat	 és
kapucsínójukat,	 míg	 tekintetük	 elidőzött	 a	 hegyeken.	Maga	 a	 ház	 megőrizte
hagyományos	 itáliai	 jellegét,	 amit	 Wolfe	 annyira	 szeretett:	 a	 csupasz
hajópadlót	és	a	kézzel	csomózott	szőnyegeket,	a	falakat	borító	családi	fotókat
és	 az	 összezsúfolt	 régi	 bútorokat,	 amelyek	 között	 minden	 út	 a	 konyhába,	 a
Conte-otthon	szívébe-lelkébe	vezetett.
Gen	a	száját	is	eltátotta.	A	helyiséget	zömök	fenyőasztal	uralta.	A	pultokon

friss	 hozzávalók	 sorakoztak,	 a	 mozzarellától	 és	 szeletelt	 paradicsomtól	 az
olívaolajig	és	fokhagymáig.	Az	ablakpárkányt	a	konyhanövények	kis	cserepei
sajátították	 ki,	 és	 mindenfelé	 tarka	 törlőrongyok	 hevertek.	 Az	 asztalt	 máris
megterítették:	 a	 borvörös	 tányérok	 és	 tálak	 vidám	 mintáit	 a	 rájuk	 borított
fehér	csipketerítők	takarták	el	a	szemük	elől.	Az	öles	vágódeszkán	frissen	sült
kenyér	 illatozott,	 míg	 a	 tűzhelyen	 lábasok	 és	 fazekak	 bugyogtak,	 hogy	 még
ínycsiklandóbbá	tegyék	a	levegőben	terjengő	illatokat.
A	földi	mennyország.
Nem	 sok	 helyen	 töltötte	 el	 a	 teljes	 lelki	 béke,	 de	 Conte	mama	 konyhája

ezek	közé	 tartozott.	A	 tűzhelyen	 fortyogó	 tucatnyi	edény	gazdája	megfordult,
és	az	arcán	őszinte	mosoly	áradt	szét,	miközben	a	kötényébe	törölte	a	kezét.
–	Mamma	mia,	nem	 is	hallottalak	bejönni!	Hiába,	a	hallásom	már	nem	a

régi.	Kezdek	öregedni,	édes	fiam.	Ez	nem	jó,	nagyon	nem	jó.
Wolfe	megölelte,	és	kis	híján	felnevetett	attól,	milyen	hevesen	viszonozza	a

mama	a	gesztust.	A	karok	az	évek	során	annyi	tésztát	gyúrtak,	hogy	erősebbé
váltak,	 mint	 bármelyik	 felfújt	 paprikajancsié,	 akivel	 együtt	 gyúrt	 a
konditeremben,	habár	a	pultnál	ott	támaszkodott	a	bot,	amire	érszűkülete	miatt
az	 utóbbi	 években	 egyre	 inkább	 rászorult.	 Hosszú	 ősz	 haját	 szokás	 szerint



feszes	 kis	 kontyba	 fogta.	Piros	 otthonkát,	 kötényt	 és	 lapos	 sarkú,	 kényelmes
cipőt	 viselt.	 Wolfe	 tudott	 róla,	 hogy	 a	 maga	 korában	 ünnepelt	 szépségnek
számított,	amit	nemes	vonásai,	ívelt	arccsontja	és	szikrázóan	kék	szeme	láttán
nem	 is	 vont	 kétségbe.	 Ezzel	 is	 Juliettára	 és	 a	 nővérére,	 Carinára
emlékeztetett.	 Az	 asszony	 játékos	 könnyedséggel	 rebbentette	 felé	 a
konyharuhát,	miután	kibontakoztak	az	ölelésből.
–	Hová	tetted	a	jó	modorod?	Idehozol	egy	lányt,	és	be	sem	mutatod?
A	vér	az	arcába	szökött.	Megköszörülte	a	torkát.
–	Genevieve	MacKenzie,	ő	itt	Conte	mama.
Gen	 mosolyogva	 tárta	 ki	 a	 karját.	 Conte	 mama	 őt	 is	 ugyanolyan	 a

lelkesedéssel	ölelte	meg,	majd	végigmérte,	amiért	nem	lehetett	nem	szeretni.
–	 Éppoly	 gyönyörű	 vagy,	 mint	 Alexa.	 Amikor	 legutóbb	 itt	 járt	 Nickkel,

találkoztam	az	unokahúgaiddal	is.	Ez	az	egyik	legkedvesebb	emlékem.
–	Grazie.	A	nővéremnek	is	ez	az	egyik	 legkedvesebb	emléke.	Nagyon	jól

érezte	itt	magát,	és	azóta	is	minden	alkalommal	házi	tésztát	főz	a	családnak.
Conte	mama	hátravetett	fejjel	nevetett.
–	 Veled	 sem	 lesz	 másképp.	 A	 fiam,	 Michael	 felesége	 már	 más	 tészta.

Margherita	mindig	próbál	kibújni	a	főzés	alól,	de	őt	másért	szeretjük.
Wolfe	 elvigyorodott.	 Maggie	 „nem	 szeretem	 listáján”	 előkelő	 helyen

szerepelt	minden	konyhai	tevékenység,	és	Conte	mamával,	aki	már	a	legelső
látogatásakor	a	szívébe	zárta,	mindig	szenvedélyes	vitákat	folytattak	ezekről	a
dolgokról.	Az	idős	asszony	még	Maggie	és	Michael	ikerfiainak	születését	sem
hagyta	ki.
–	Gyertek,	üljetek	le.	Hol	van	Julietta	és	Sawyer?
–	Mindjárt	jönnek.	Gabby	alszik,	várnak	egy	kicsit,	míg	felébred.
Conte	mama	megcsóválta	a	fejét.
–	 Hát	 igen,	 amint	 megjönnek	 a	 bambinók,	 minden	 más	 lesz.	 Az	 ember

folyton	fáradt,	mégis	ujjong	a	szíve.	Ez	a	legnagyobb	kaland	az	életben,	igaz?
Wolfe	 fogott	 egy	 darabka	 kenyeret,	 olívaolajba	 és	 borsba	mártotta,	majd

odanyújtotte	Gennek.	Látogatásai	 során	mindig	 segíteni	 próbált,	 így	most	 is
Chiantit	töltött,	mielőtt	magának	is	elvett	egy	karéjt.
–	 Üljetek	 csak	 le	 –	 biztatta	 őket	 Conte	 mama.	 –	 Hallani	 akarok	minden

újságot.	Hogy	megy	a	Purity?	Hogy	boldogulsz?



A	könnyed	csevegésből	Gen	 is	kivette	 a	 részét.	Wolfe	meglepve	hallotta,
amikor	 a	 lány	 elmesélte,	 hogy	 elszökött	 az	 esküvőjéről,	 és	 ő	 sietett	 a
segítségére,	 de	 még	 inkább	 megdöbbent,	 amikor	 arról	 beszélt,	 micsoda
dilemma	 a	 számára,	 hogy	 visszatérjen-e	 a	 gyógyításhoz,	 amikor	 lassan	már
minden	 korábbi	 döntését	 megkérdőjelezi.	 Hagyta,	 hadd	 beszéljen.	 Szerette,
hogy	 ilyen	kendőzetlen	őszinteséggel	vállalja	magát,	miközben	nem	is	 tudja,
hogy	 ez	mekkora	 ajándék.	Conte	mama	 is	 figyelmesen	 hallgatta,	 biztatta,	 és
időként	megosztott	vele	egy	csipetnyi	életbölcsességet,	amit	a	legszívesebben
feljegyzett	volna,	hogy	könyv	formájában	közkinccsé	tegye.
Miután	 Julietta	 és	 Sawyer	 megérkezett	 a	 kis	 Gabbyvel,	 nekiültek	 a

lakomának,	 miközben	 a	 háttérben	 operazene	 lágy	 hangja	 áradt	 a
hangszórókból.	Michael	ajándéka,	vallotta	be	Conte	mama,	aki	egyre	inkább
rákapott	 a	 zenehallgatásra,	 bár	 állítása	 szerint	 mindennél	 jobban	 szerette	 a
csendet.	A	kisbaba	kézről	kézre	járt.	Ahogy	ő	is	megcirógatta	parányi	arcát,	a
babapúder	és	az	ártatlanság	édes	illata	meghitten	töltötte	be	az	orrát.
–	Most	én	jövök	–	nyújtotta	a	karját	Gen,	mire	átadta	neki	Gabbyt.	Wolfe

mindig	 is	 ezt	 tartotta	 a	 csecsemőkkel	 való	 foglalkozás	 legijesztőbb
pillanatának.	Elnézte,	ahogyan	Gen	imádattal	csüng	a	kisbabán.
Fura	érzelmek	kavarogtak	benne.	Még	a	lélegzete	is	elakadt.
Mégpedig	 egy	 kép	miatt,	 amelyen	Gen	 az	 ő	 babáját	 –	 az	 ő	 babájukat	 –

tartja.	 A	 lány	 megpuszilgatta	 a	 kicsi	 feje	 búbját,	 és	 olyan	 édes	 ki
semmiségeket	 suttogott	 a	 fülébe,	 amitől	 Gabby	 is	 önfeledten	 gőgicsélt.	 A
szoba	megfordult	Wolfe-fal,	mintha	beszívott	volna.
Mi	 a	 franc	 ez?	Oké,	 élvezni	 fogja,	 ahogyan	 a	 kis	Gabbyből	 nagy	Gabby

lesz,	 a	 családi	 összejöveteleket	 is	 szereti,	 amikor	 a	 kiskölykök	 ott
szaladgálnak	 körülöttük,	 de	 az	 ő	 jövőjében	 nincsenek	 gyerekek.	 Ez	 eddig
sosem	zavarta	–	sőt,	ha	őszinte	akart	lenni,	nem	is	gondolt	rá	–,	de	ahogy	most
elnézte	Gent,	aki	éppoly	tökéletesen	illett	Conte	mama	konyhájába,	ahogyan	a
csecsemő	a	karjába,	a	szíve	kihagyott	egy	ütemet.
Miért	 épp	 most?	 Mi	 ez	 a	 hirtelen	 és	 érthetetlen	 késztetés,	 hogy	 legyen

közös	jövőjük?
Eltolta	magától	a	tányért.	Hirtelen	elment	az	étvágya.	Megérintette	a	két	bőr

karkötőt,	amely	mostanra	a	testrészévé	vált.	S	próbált	nem	emlékezni.



Az	 étkezés	 hátralévő	 részében	 egy	 szót	 sem	 szólt.	 Amikor	 előkerült	 a
grappa,	a	gyümölcs,	a	sajt	és	a	sütemény,	Gen	felnyögött.
–	Nem	tudom,	fér-e	még	belém	egyetlen	falat	is.	Tele	vagyok.
Conte	mama	rosszallóan	csóválta	a	fejét.
–	 Miért	 nem	 szívsz	 egy	 kis	 friss	 levegőt?	 Sétálj	 egyet,	 az	 segíti	 az

emésztést.	Nem	mondhatsz	nemet	az	almatortára.
Wolfe	 felnevetett,	 ahogy	 Gen	 megdörgölte	 a	 hasát,	 és	 úgy	 döntött,	 a

segítségére	siet.
–	Gyere,	megmutatom	a	teraszt.	–	Megálltak	odakint,	és	elnézték	a	zölden

hullámzó	 dombokat	 és	 a	 távoli	 hegyeket.	A	 föld	 és	 a	 citrom	 illata	mindent
betöltött.	Ahogy	kinyújtotta	kezét	a	 lány	felé,	hirtelen	rádöbbent,	hogy	ehhez
nincs	joga.	Többé	már	nincs.	Ha	vissza	akar	térni	az	eredeti	felálláshoz,	nem
érintkezhet	vele	úgy,	ahogy	a	szerelmesek	szoktak.	Túl	veszélyes	lenne.
Gen	 közelebb	 lépett,	 mintha	 át	 akarná	 karolni	 a	 derekát,	 mire	 sietve	 a

terasz	korlátjához	menekült.
–	Milyen	gyönyörű	este.	–	Vissza	se	nézett,	csak	hallgatta	kalapáló	szívét.

Mindig	 ilyen	nehéz	 lesz?	Képes	 lesz	valaha	úgy	 ránézni,	hogy	nem	éled	 fel
benne	ez	a	primitív	és	kielégíthetetlen	vágyakozás?
–	Igen.
–	Jól	érzed	magad?
–	Érezhetném	magam	rosszul?	Itt	vagyok,	veled	és	a	családoddal.	Etetnek

és	 itatnak,	 a	 halálba	 kényeztetnek.	 Imádom	 Conte	 mamát	 és	 Gabbyt.
Vásárolgattam	 a	 világ	 legelőkelőbb	 üzleteiben,	 robogóztam	 veled	 Milánó
utcáin,	és	csókolóztam	az	itáliai	holdfényben.
–	Gen…
–	 Tetszik,	 aki	 itt	 vagy.	 Egészen	 másnak	 tűnsz.	 Nyitottabbnak.	Mindvégig

úgy	éreztem,	mintha	része	lennék	ennek	a	belső	körnek.
–	Az	is	voltál.	Az	is	vagy.	Hisz	régóta	barátok	vagyunk.	–	A	szó	csípte	a

nyelvét.	Hirtelen	úgy	hangzott,	mint	valami	szitok.	–	Törődöm	veled.
–	 Annyira	 azért	 nem,	 hogy	 megoszd	 velem	 a	 múltadat.	 Hogy	 amikor

lefekszünk,	ne	hazudj	még	önmagadnak	is.
Összerezzent.	 Gen	 ki	 fogja	 nyírni.	 Elevenen	 elégeti,	 és	 szétszórja	 a

hamvait.	Miért	követel	tőle	ilyen	sokat?	Próbált	könnyedebb	hangot	megütni.



–	Máris	jobban	ismersz,	mint	bárki	más.	Tudsz	a	drogos	anyámról,	az	utcán
töltött	évekről,	Sawyerről	és	Juliettáról.	Mit	akarsz	még?
–	Pontosan	tudod.
Nem	nézett	vissza,	csak	a	tájra	meredt,	miközben	azért	fohászkodott,	hogy

Gen	nem	lépjen	közelebb.	Az	imája	meghallgatásra	talált	–	az	őket	elválasztó
néhány	 lépés	 sötét	 űrként	 tátongott,	 és	 minden	 szótlan	 pillanattal	 egyre
hatalmasabbra	nőtt.	Madarak	rikoltoztak.	Az	ablakon	át	kiszűrődött	a	konyhai
társalgás	és	nevetgélés.	Végtelennek	tűnő	idő	után	megtörte	a	csendet.
–	Az	se	változtatna	semmin.
A	 lány	 sóhaja	 bántotta	 a	 fülét,	 bántotta	 a	 szívét.	 Ahogy	 elgyötörten	 és

elcsigázottan,	de	tovább	harcolt	valamiért,	amit	sosem	kaphat	meg.
–	Akkor	felteszem	a	kérdést.	Te	mit	akarsz,	Wolfe?
A	 testét,	 a	 lelkét,	 a	 szívét.	 Hogy	 elég	 legyen	 a	 számára,	 és	 mindent

megadhasson	neki.	Hogy	legyen	bátorsága	legalább	megpróbálni.
Mégis	a	hazugságba	menekült.
–	Ezt.	Minket.	Legyünk	örökre	barátok.	Úgy	határoztunk,	hogy	bevesszük	a

szexet,	 amíg	 nem	 hat	 ki	 a	 kapcsolatunkra,	 de	 ha	 őszinték	 akarunk	 lenni,	 ez
csak	bonyolítja	a	dolgot.	Szerintem	még	nem	késő	észhez	térni.
A	lány	nem	válaszolt.
Wolfe	nem	fordult	felé.
Nyílt	az	ajtó,	és	meghallották	Conte	mama	határozott	hangját.
–	Gyertek	be,	gyerekek.	Most	jön	a	desszert.
Mire	 összekapart	 magában	 annyi	 merszet,	 hogy	 megforduljon,	 Gen	 már

bement	a	házba.

A	FÉRFIAK	ELMENTEK.
Vincent	Soldano	magzati	pózban	kucorgott	a	padlón.	Mindaz	a	szörnyűség,
amit	tett,	s	amit	kierőszakoltak	belőle,	újra	és	újra	lepergett	a	szeme	előtt,
mint	egy	csorba	lemez,	amin	megakadt	a	tű.	Halántékába	vájta	a	körmeit,
úgy	 próbálta	 kikaparni	 magából	 a	 képeket,	 az	 emlékeket,	 de	 a	 mocsok
máris	olyan	mélyen	beléivódott,	hogy	tudta,	sosem	szabadul	tőle.
Vége.
Bár	elmenekült	volna.	Bár	ne	várt	volna.	Tegnap	még	lett	volna	értelme



az	 életének.	 Mára	 nem	 maradt	 más,	 csak	 a	 szégyen,	 a	 mocsok,	 és	 ez	 a
rémálom,	ami	örök	időkig	kísértette.
Így	nem	lehet	élni.	Így	nem	fog	élni.
A	 vékony	 falakon	 át	 beszűrődtek	 a	 kinti	 hangok.	 Elfordította	 a	 fejét,

körülnézett,	 elmosódottan	 látta	 az	 ismerős	 tárgyakat	 és	 a	 kamrát,	 ahol
felnőtt.	 Hányinger	 kerülgette,	 amikor	 a	 repedezett	 tükrön	 meglátta	 a
fényképet,	ami	évekkel	korábban	készült	róla	és	az	anyjáról.
Neki	már	nincs	anyja.
Csendre	 áhítozott.	 Ürességre.	 Minden	 izma	 sajgott	 és	 égett,	 mégis

sikerült	átkúsznia	a	padlón,	hogy	találjon	valamit,	bármit	–	egy	jelet.
A	fény	gonoszul	megcsillant	a	kés	pengéjén.
Lassan,	 fájdalmasan	 közelebb	 araszolt,	 és	 érte	 nyúlt.	 Megremegett	 a

keze,	ahogy	ujjai	rákulcsolódtak.	Fejében	tort	ült	a	kín,	a	düh	és	az	eleven
fájdalom,	 ami	 azzal	 fenyegette,	 hogy	 megfosztja	 ép	 értelmétől,	 míg
tébolyult	 szeme	 előtt	 már	 nem	 lát	 mást,	 csak	 a	 férfiakat,	 durva	 kezüket,
mosdatlan	testüket.
Ezt	a	mocskot	sosem	mossa	le	magáról.
Felemelte	a	pengét,	és	kifordította	a	csuklóját.
Nyiszálni	kezdett.	Előre-hátra.
Amikor	a	vére	pezsgőn,	vörösen	kiáradt,	végre	megnyugodott	a	lelke.
Vincent	Soldano	hanyatt	feküdt	a	padlón,	és	várta	a	halált.
Tizennégy	éves	volt.



huszonhét

WOLFE	 KIPATTANT	 AZ	 ÁGYBÓL,	 torkából	 kitörni	 készült	 a	 sikoly.	 Veríték
patakzott	 a	 testén,	 és	 kapkodva	 tapogatta	 a	 csuklóját,	 a	 bőr	 karkötőket.
Zihálva	szívta	be	a	levegőt,	mégis	tartani	próbálta	az	ütemet,	hogy	csillapítsa
zakatoló	szívét.
Előregörnyedt,	megtámaszkodott	a	térdén,	míg	leküzdötte	rosszullétet.	Már

hosszú	ideje	nem	látta	ilyen	elevennek	az	emléket.	A	rémálmok	rendszeresen
visszatértek,	de	mint	egy	régi	ellenséggel,	megtanult	együtt	élni	velük.	Olykor
békésen	 aludt,	 máskor	 nem.	 Sok	 évvel	 ezelőtt	 az	 ördöggel	 cimborált,	 és
amikor	az	újra	meglátogatta,	nem	tehetett	mást,	mint	 lement	az	edzőterembe,
és	addig	püfölte	a	bokszzsákot,	amíg	elfeledett	minden	mást.
A	 rémképek	 mintha	 szét	 akarták	 volna	 feszíteni	 a	 koponyáját.	 A	 kés.	 A

férfiak.	A	rettenet.	A	gyávaság.
Ki	innen.	Ki	kellett	jutnia.
Túlélő	 üzemmódba	 váltott.	 Magára	 rángatta	 a	 rövidnadrágot,	 felkapta	 a

tornacipőt,	és	már	indult	is.
Le	a	lépcsőn.
Végig	a	folyosón.
Az	újabb	lépcsőn.
Fel	a	lámpát.	Fényárba	borult	a	szoba	–	a	biztos	rév,	amit	Sawyer	épített

kettejüknek	a	sötét	pillanatokra,	amikor	előjöttek	a	démonok.
A	 hangszigetelt	 edzőteremben	 minden	 létező	 eszközt	 megtalált.	 Miután

felrángatta	a	kesztyűt,	egyenesen	a	bokszzsákhoz	lépett.	A	padlón	ötletszerűen
hevertek	 a	 különféle	 súlyzók	 és	 birkózószőnyegek.	 Húzódzkodókeret,
evezőpad	és	minden	más,	amivel	csak	a	gyógyulás	reményében	sanyargathatta
a	testét.
Lenyomta	a	gombot,	mire	a	hangfalakból	dübörögve	áradt	szét	a	KISS.
Naná.	Sawyer	nemrég	járhatott	itt.
Nekilátott	a	munkának.

HOVÁ	MEHETETT?



Gen	 éberen	 feküdt	 a	 sötétben,	 és	 hallotta,	 amint	 valaki	 lesiet	 a	 lépcsőn.	 A
hangok	a	folyosó	másik	végéről	érkeztek.	Jobban	tette	volna,	ha	nem	törődik
velük,	 és	 próbál	 visszaaludni.	 A	 férfi	 egyértelműen	 az	 értésére	 adta,	 hogy
minden	 szédületes	 szex,	 orgazmus	 és	 gyengédség	 ellenére	 vissza	 akarja	 őt
gyömöszölni	a	barátságdobozába.	Már	rá	sem	akart	nézni,	csak	lehajtott	fejjel
bámult	maga	 elé,	 és	 a	 családi	 vacsorán	 is	 a	 lehető	 legtávolabb	 ült,	 nehogy
ráugorjon.
Pedig	 szívesen	 megtette	 volna.	 Plusz	 fel	 is	 képelné.	 Mégis	 megőrzi	 a

méltóságát,	 és	 nem	 feledi	 Arilyn	 tanácsát.	 Éld	 meg	 a	 pillanatot.	 Ne
elemezgess,	 ne	 faggatózz.	 Hagyd,	 hogy	 minden	 haladjon	 a	 maga	 útján.	 Ne
erőltesd…
Oké,	Arilyn	feldughatja	magának	a	tanácsait.
Bassza	meg,	akkor	is	utánamegy!	Azt	már	tudta,	hogy	visszatérő	rémálmok

gyötrik.	Néha,	amikor	éjszaka	ki	kellett	mennie,	látta	az	összegyűrt	lepedőket
az	üres	kanapén,	 ahol	 aludt.	Tudta,	hogy	 ilyenkor	 rástartol	 az	 edzésre,	 vagy
elmegy	futni,	de	amint	próbálta	felhozni	ezeket	a	rémálmokat,	Wolfe	teljesen
bezárkózott.
Mezítláb	 csattogva	 követte	 a	 nyomát.	Beletelt	 néhány	 percbe,	mindenféle

helyiségekben	 megfordult,	 mire	 végül	 ráakadt	 az	 ajtóra	 és	 mögötte	 a
lépcsőházra.	A	folyosó	végén	egy	pillanatra	megtorpant.
Azután	benyitott.
A	 metálzene	 haragosan,	 karcosan	 üvöltött	 a	 hangfalakból.	 A	 helyiséget

megtöltötték	 a	 kondigépek,	mégis	 könnyedén	 rátalált	 a	 fókuszpontra,	miután
betette	maga	mögött	az	ajtót.
Wolfe.
A	 szoba	 közepén	 állt,	 ahol	 csikorgó	 láncon	 jókora	 bokszzsák	 lengett.

Bokszkesztyűt,	 bőr	 karkötőt	 és	 tornacipőt	 viselt.	 Csupasz	mellkasa	 izzadtan
fénylett.
A	lélegzet	is	elakadt.
Gyönyörű	volt,	maga	a	nyers	erő.	A	keze	szinte	elmosódott,	ahogy	újra	és

újra	 beleöklözött	 a	 zsákba,	 hol	 éles	 felütésekkel,	 hol	 gyilkos	 horgokkal.
Szilárdan	 megvetette	 a	 lábát,	 miközben	 a	 szart	 is	 kiverte	 egy	 képzeletbeli
lényből	 –	 abból,	 amelyik	 megtörte,	 és	 örökre	 megváltoztatta.	 A	 csípője



minden	 ütésnél	 kicsavarodott,	 ettől	 hasfalának	 kockái	 csak	 még	 élesebben
rajzolódtak	ki.	A	kígyó	úszott	a	verítékben,	közeli	barátként	és	bizalmasként
fonódott	rá,	mintha	egy	test	és	lélek	volnának.
Az	 izzadságcseppek	 leperegtek	 csatakos	 hajáról,	 szemöldökéről,

mellkasáról.	 Szeme	 sötét	 réssé	 szűkült.	 Abban	 a	 másik	 korban	 járt,	 ahol	 a
gyűlölet	és	a	düh	hullámokban	sugárzott	belőle.	Gen	mozdulatlanná	dermedt,
lélegezni	 se	 mert,	 csak	 meredt	 tekintettel	 tapadt	 a	 sziklakemény	 izmokra,
dagadozó	 bicepszekre,	 oszlopnyi	 combokra.	 Mintha	 egy	 aranybőrű,	 fénylő
testű	 mitológiai	 teremtményt	 látna,	 amely	 olyan	 heves	 vágyakozást	 ébreszt
benne,	hogy	feltörő	nyögésébe	a	melle	 is	beleremeg.	Folyékony	hőség	áradt
szét	 az	 ereiben,	 amelyek	 metszéspontjában	 ott	 lüktetett	 vágytól	 nedves
puncija.
Nem	 tudta,	mennyire	 ideig	meredt	 így	 rá,	 sem	azt,	 hogy	 a	 férfiban	mikor

tudatosult	 a	 jelenléte.	Egy	álnok	erejű	 rúgásnál	 a	zsák	kilengett,	 és	megadta
magát	vadállati	brutalitásának.	Wolfe	lassan	felé	fordította	a	fejét.
Találkozott	a	tekintetük.	Egymásba	fonódott.
Megállt	az	idő.
A	férfiból	halk	zihálással	 tört	 fel	a	 lélegzet.	Egy	pillanatra	sem	szakította

meg	a	szemkontaktust,	de	ahogy	látta	áttetsző	szemében	a	csillogó	éhséget	és
haragot,	most	először	megrémült	tőle.
Lefoszlott	 róla	 a	 civilizáltság	máza,	 s	 ez	 látni	 engedte	 egy	olyan	oldalát,

amivel	 senki	 más	 nem	 szembesült.	 Lopott	 pillantást	 vethetett	 a	 sötétben
ólálkodó	 bestiára,	 akit	 Wolfe	 láncra	 verve	 tartott	 lelkének	 legmélyebb
várbörtönében.	 Hirtelen	 tudatosult	 benne,	 hogy	 most	 lépett	 be	 a	 férfi
személyes	poklának	legsötétebb	bugyrába.
–	 El	 kell	 menned	 innét.	 –	Wolfe	 álla	 megfeszült.	 Szinte	 köpdöste	 felé	 a

szavakat,	amelyeket	mintha	az	álnok	kígyó	sugdosott	volna	a	 fülébe.	–	Most
azonnal.
Nem	 sokon	 múlt.	 Tudta,	 hogy	 jobban	 tenné,	 ha	 engedelmeskedne,	 de

fordulóponthoz	 értek.	 Kapott	 egy	 utolsó	 utáni	 lehetőséget,	 hogy	 megtörje	 a
férfi	 ellenállását.	Akkor	 talán	megnyílik	 előtte.	Esélyt	 ad	 rá,	 hogy	 szeresse.
Csak	az	kell,	hogy	itt	és	most	szabadjára	engedje	a	démonait.
–	Nem.



A	férfi	torkából	érdes	morgás	tört	fel.
–	Ez	most	kurvára	nem	játék,	Gen.	Itt	nem	vagy	biztonságban.
–	 Nem	 félek	 tőled.	 –	 Vetett	 egy	 pillantást	 a	 bokszzsák	 felé.	 –	 Újabb

rémálom?
A	 férfi	 arcát	 eltorzító	 fájdalomtól	 a	 legszívesebben	 sírva	 fakadt	 volna,

hogy	jajveszékelve	és	a	kezét	tördelve	távozzon,	de	kitartott,	és	megesküdött
rá,	 hogy	 a	 legvégéig	 marad,	 legyen	 az	 bármily	 csúf.	 Ennyivel	 tartozott
maguknak.
–	Néha	előjönnek,	s	olyankor	az	segít	a	legtöbbet,	ha	kiizzadom	magamból.

Egyedül.
–	Talán	épp	ez	a	gond.	Túl	sokat	voltál	egyedül.
–	Erre	még	nem	állok	készen.	Menj,	feküdj	vissza,	majd	reggel	beszélünk.
–	S	ha	én	nem	beszélni	akarok?	–	A	férfi	elmormolt	egy	keserves	szitkot.

Gen	lesütötte	a	szemét,	és	látta,	ahogyan	acélkemény	erekciója	a	nadrágjának
feszül.	–	Úgy	látom,	te	sem.
–	Ezt	ne.	Most	tényleg	nem	vagy	biztonságban	mellettem.
Közelebb	lépett	hozzá.
–	Megint	ez	a	 szó:	biztonság.	Tényleg	az	kell,	 hogy	örökké	biztonságban

legyünk?	Egymástól?	A	 világtól?	Miért	 nem	mondod	 végre	 ki,	mire	 vágysz
igazából,	és	hagyjuk	ezt	a	fárasztó	süketelést?
Megborzongott	a	férfi	leplezetlen,	szinte	vadállati	mohóságától.
–	Oké.	Azt	akarom,	hogy	húzz	el	 innen,	húzz	vissza	a	 szobádba,	és	hagyj

végre	békén.	Egy	hajszál	választ	el	attól,	hogy	tényleg	bántsalak.
Gen	tenyérrel	felfelé	széttárta	a	karját.
–	Minden	 alkalommal	 bántasz,	 amikor	 elmenekülsz	 előlem,	 és	 kizársz	 az

életedből.	 Miről	 szólt	 az	 a	 rémálom,	 Wolfe?	 Tudom,	 hogy	 valami	 rossz
dologról.	Mennyire	rossz?
A	férfi	a	fogát	csikorgatta.
–	Legyen	elég	annyi,	hogy	rossz.	Többet	nem	kell	tudnod.	Kefélni	akarsz?

Semmi	gond.	Menj	vissza	a	szobádba,	nemsokára	jövök,	és	úgy	megbaszlak,
hogy	a	füled	kettéáll.
Egy	 arcizma	 se	 rándult.	 Kihallotta	 a	 férfi	 hangjából	 a	 sebzettséget	 és	 a

kétségbeesést.	Megvette	a	lábát,	és	nem	hagyta	magát.



–	Mondd	 el,	mennyire	 rossz	 az	 a	 rémálom.	Köze	 van	 a	 karkötőhöz,	 amit
sosem	 vetsz	 le?	 Amit	 önkéntelenül	 is	 megérintesz,	 mintha	 emlékeztetni
akarnád	magad,	hogy	nem	haltál	meg?
A	 belőle	 sugárzó	 döbbenettől	 benne	 rekedt	 a	 levegő.	A	 férfi	 hunyorogva

meredt	rá,	mintha	bármelyik	pillanatban	a	torkának	ugorhatna,	de	ő	csak	még
közelebb	araszolt	hozzá.
–	 Valahányszor	 megtagadod,	 hogy	 megoszd	 velem,	 az	 emlék	 csak	 egyre

erősebb	 lesz.	 Egyre	 sötétebb	 és	 gonoszabb	 attól,	 hogy	 távol	 tartod	 tőle	 a
fényt.	Szóval,	mit	láttál	abban	a	rémálomban?
Ahogy	 elpattant	 az	 utolsó	 cérnaszál	 is,	 a	 férfi	 levetkőzte	 maradék

emberségét,	 szinte	 ráismerni	 se	 lehetett.	 Dühtől	 kitágult	 orrlyukakkal,
vadállati	üvöltéssel	vetette	magát	a	zsákra,	mintha	csak	őrá	támadna.	Rúgta	és
püfölte	haragjában,	ő	azonban	tapodtat	sem	mozdult,	még	a	szeme	se	rebbent.
Csak	hagyta,	hogy	kitombolja	magát,	majd	elcsigázottan	felnyögött.
–	Menj	innét…
–	Nem.	Beszélj	a	rémálmodról.
A	férfi	ajka	közül	elhaló	nyögés	tört	fel,	és	letépte	magáról	a	bokszkesztyűt.

Elnézte,	 ahogyan	 a	 múlt	 örvénye	 magába	 szippantotta,	 és	 az	 emlékképek
sorjázni	kezdtek	a	szeme	előtt,	míg	végül	megszólalt.
–	Anyám	kifogyott	 a	 drogokból.	Annyira	 elszállt,	 hogy	már	 nem	 is	 tudott

magáról,	mintha	ott	 se	 lett	 volna.	Ami	megmaradt	 belőle,	 alig	 emlékeztetett
rá.	 A	 férfiak	 valami	 pénzt	 követeltek	 rajta.	 Akkor	 éjjel	 akartam	 elszökni.
Mindent	 előre	 elterveztem,	 de	 betörtek	 a	 szobámba.	 –	 Ahogy	 behunyta	 a
szemét,	 a	 verítékcseppek	 legördültek	 a	 szemöldökéről.	 –	Megerőszakoltak.
Összevertek.	Amikor	vége	lett,	úgy	éreztem,	máris	halott	vagyok.	Akárcsak	az
anyám.
Nem	 hagyta	 ennyiben,	 egyre	 csak	 tovább	 hajszolta,	 miközben	 biztosan

tudta,	hogy	a	történet	végén	vele	együtt	hal	meg.
–	Mit	csináltál,	Wolfe?
A	 férfi	 szája	 kinyílt,	 majd	 hangtalanul	 összezárult.	 Ahogy	 kinyitotta	 a

szemét,	 és	 üres	 tekintettel	 a	 falra	 meredt,	 egész	 testében	 reszketni	 kezdett.
Azután	lassan	lerángatta	magáról	a	karkötőket.	Genben	megdermedt	a	vér.	A
férfi	 csuklóján	 sötét	 és	mély	 vágások	 éktelenkedtek,	 láthatóan	nem	követtek



semmilyen	mintát.
–	 Fogtam	 a	 késemet.	 Véget	 kellett	 vetnem	 mindennek.	 Felvágtam	 az

ereimet.	Meg	akartam	halni.
Gen	nedvesnek	érezte	az	arcát,	de	nem	törődött	vele.	Csak	arra	koncentrált,

hogy	kimetssze	belőle	ezt	a	sötét	emléket,	ami	kórosan	burjánzó	daganatként
elevenen	felfalta.
–	Mégsem	haltál	meg.	Mi	történt?
–	 Elájultam.	 Szárnyaltam,	 azt	 hittem,	 végre	 szabad	 vagyok.	 Végül

ugyanabban	 az	 ágyban	 ébredtem,	 bekötözött	 csuklóval.	Vér	mindenütt.	Nem
tudom,	 meddig	 voltam	 kiütve,	 sem	 azt,	 hogy	 mi	 történt.	 Felkeltem,
körülnéztem,	de	nem	láttam	senkit.	Az	anyám	eltűnt.	Üres	volt	a	lakás.	Végül
eljöttem.
–	Hová	mentél?
–	 Csak	 bele	 a	 vakvilágba,	 mint	 aki	 soha	 többé	 nem	 akar	 megállni.	 Az

erdőben	aludtam,	és	vártam	a	halált.	Abból	az	első	néhány	napból	nem	sokra
emlékszem.	Találtam	egy	út	menti	éttermet,	ott	kéregettem.	Adtak	is,	vagy	ha
nem,	loptam.	Mindig	találtam	egy	helyet,	ahol	elalhattam.	Meghúztam	magam.
Végül	találkoztam	két	másik	sráccal.	Ők	tanítottak	meg	a	túlélésre.	Kiraboltuk
a	 vén	 buzikat.	 Messzire	 elkerültük	 a	 rendőröket	 és	 a	 menhelyeket.	 Eleinte
olyan	 volt,	 mint	 valami	 játék.	 Tudtam,	 hogy	 úgyis	 meghalok,	 ha	 nem	 egy
késtől,	akkor	a	börtönben.	Mégis	életben	maradtam.	Teltek	a	napok.	Kezdtem
megszokni,	 hogy	még	mindig	 létezem,	 de	 valahányszor	 a	 csuklómra	néztem,
eszembe	 jutott	 az	 az	 éjszaka.	 Azért	 fedtem	 el,	 hogy	 ne	 lássam.	 Hogy	 úgy
tehessek,	mintha	meg	sem	történt	volna.	Nem	akartam	emlékezni.
Gen	minden	porcikája	arra	vágyott,	és	azért	sajgott,	hogy	a	karjába	vegye,

megsirassa,	elringassa.	A	lelkét	marcangolta	a	 tudat,	hogy	talán	megtudja	az
igazat,	 de	 ezáltal	 csak	 még	 messzebb	 kerül	 tőle.	 A	 férfi	 lassan,	 centiről
centire	kicsúszott	az	ujjai	közül,	míg	végül	Gen	kétségbeesésében	átvágott	a
szobán,	és	megragadta	a	vállát.
Az	 üres	 tekintet	 hirtelen	 megtelt	 érzelmekkel.	 Olyan	 vadsággal,	 aminek

láttán	bőrébe	vájta	körmeit,	hogy	erejének	utolsó	maradékával	rázni	kezdje.
–	De	akkor	is	emlékeztél.	Megtörtént,	túlélted.	S	most	itt	vagy,	velem.
–	Sérült	vagyok.



Az	egyszerű	szavak	úgy	hasítottak	belé,	mint	a	borotva.	Tenyerébe	fogta	a
férfi	arcát,	és	maga	felé	fordította.
–	Ép	vagy,	 és	 egész.	Azok	 a	 férfiak	 talán	megtörték	 a	 testedet,	 de	 nem	a

lelkedet.	 Az	 anyád	 talán	 összetörte	 a	 szívedet,	 de	 nem	 a	 lelkedet.	 Minden
egyes	 nap,	 amikor	 úgy	 döntesz,	 hogy	 vállalod	 a	 kockázatot,	 és	 beengedsz
valakit	 az	 életedbe,	mint	 Sawyert	 és	 Juliettát,	Gabbyt	 és	 engem,	 beintesz	 a
múltadnak.	Azt	üzened	neki,	hogy	nincs	hatalma	feletted.	Nem	vagy	sérült.
A	 férfi	 megborzongott.	 Úgy	 tapogatta	 ki	 a	 lány	 testét,	 mintha

kétségbeesetten	 vágyna	 a	 melegségére,	 ami	 felolvaszthatja	 fagyos
dermedtségét.
–	Már	nem	megy.	Nem	bírom	tovább.
Abban	a	szemvillanásban	felismerte	a	vékony	határvonalat	kín	és	gyönyör,

túlélés	és	halál	közt.	A	szélsőséges	érzelmek	kezdtek	a	 férfi	 fölé	kerekedni.
Kellett	valami,	amiben	megkapaszkodott,	mielőtt	végleg	elragadnák	–	valami
szép	 és	 tiszta,	 ami	 kitöltheti	 a	 borzalmak	helyét.	Reményvesztetten	 próbálta
előcsalni	a	sötétségből,	ahol	a	démonok	ólálkodtak.	Végül	az	ösztöneire	bízta
magát.
–	Nem	kell	mindenáron	 erősnek	 lenned.	 –	Beletúrt	 a	 férfi	 hajába.	Ahogy

hozzásimult,	 érezte	 minden	 izmát	 és	 minden	 csillogó	 verítékcseppet,	 a
torkából	 előtörő	 forróságot,	 miközben	 az	 ajkára	 tapadt.	 –	 Szeretlek.
Kapaszkodj	belém.	Használj	engem.
A	 vágyakozás	 új	 életre	 éledt.	 A	 férfi	 próbálta	 ellökni	 magától,	 de	 ő

görcsösen	csüngött	rajta,	és	nem	eresztette.	Érezte,	hogyan	kezd	omladozni	az
őket	elválasztó	fal.
–	Nem	lehet.	Bántanálak.
A	fogai	belevájtak	az	ajkába,	körmei	a	fejbőrébe.
–	Akkor	bánts.	Kefélj	meg.	Vegyél	birtokba.	Már	úgyis	a	tiéd	vagyok.	Ez	itt

a	 valóság,	 és	 ez	 jó.	 –	 Fojtott	 hörgés	 tört	 fel	 a	 férfiból,	 megmarkolta	 és	 a
magasba	 lendítette,	 hogy	 a	 csípőjére	 fonja	 a	 combját.	 A	 levegő	 zihálva
szakadt	ki	belőle.
–	Gen…
–	Itt	és	most,	csak	mi	vagyunk.	Ragadd	meg	a	szépséget.	Használj,	és	csak

erre	 emlékezz.	 –	 Rátapadt	 az	 ajkára,	 mélyen	 belefurakodott	 a	 nyelvével,



magába	 itta	 mennyeien	 édes	 pézsmaillatát.	 A	 férfi	 egész	 teste	 reszketett,
mintha	 lázrohama	 lenne,	 azután	 viszonozta	 a	 csókot,	 és	 a	 karjai
acélpántokként	feszültek	meg	Gen	körül.
Mohón	 itták	 egymást,	 lakmároztak	 és	 tivornyáztak,	 miközben	 az	 éhség

kioltott	minden	mást.	A	férfi	tántorogva	megtett	néhány	lépést,	a	nyomópadra
fektette	 Gent,	 és	 letépte	 a	 pólóját.	 Ő	 megmarkolta	 a	 férfi	 vállát,	 és	 ívben
hátrafeszült,	 felkínálkozott	 a	 mellbimbóit	 harapdáló	 fogaknak,	 a	 rátapadó
ajaknak,	a	kígyózó	nyelvnek.	Miután	a	pizsamaalsó	is	foszlányokban	végezte,
csupaszon	és	kitárulkozva	feküdt	a	padon.	Amint	a	férfi	lerángatta	magáról	a
rövidnadrágot,	megmarkolta	a	hímtagját,	és	olyan	erővel	szorította,	hogy	vad
szitkokat	 csalt	 ki	 belőle.	 Körmeivel	 addig	 kaparászta	 a	 golyóit,	 míg	 végül
lenyomta	a	padra.
–	Tedd	szét	a	lábad.	Kapaszkodj	a	rúdba.
Engedelmeskedett,	azzal	a	mohó	sürgetéssel,	hogy	mindenét	odaadja	neki.

A	 férfi	 fölé	 tornyosult,	 megmarkolta	 a	 mellét,	 farkával	 nekifeszült	 a
bejáratnak.	 A	 puncija	 olyan	 duzzadtan	 lüktetett,	 hogy	 úgy	 érezte,	 a	 legelső
lökéstől	elmegy.
–	Az	enyém	vagy.
A	 férfi	mélyen	 beletemetkezett.	 Felsikoltott,	 amint	 a	 piercingje	 rátalált	 a

mágikus	pontra.
–	Ó,	istenem!
Újra	 megtette.	 Megmarkolta	 a	 térdét,	 és	 feljebb	 húzta,	 hogy	 minden

lökéssel	 eleven,	 a	 kínnal	 határos	 gyönyört	 fakasszon	 benne.	 Hiába	 próbált
kitérni.
–	Túl	sok…
–	Nem	elég…
Újabb	lökés.	Gyorsabban.	Keményebben.	Mélyebben.	Eszelősen	vonaglott,

de	 a	 férfi	 nem	 húzódott	 vissza,	 arra	 kényszerítette,	 hogy	 egészen	 magába
fogadja,	 és	 a	 testük	 olyan	 lázas	 ütemben	 forrjon	 össze,	 ami	 szédítő
magaslatokba	 repítette	 –	 olyan	magasra,	 hogy	 azt	 hitte,	 soha	 többé	 nem	 tér
vissza.
–	Wolfe!
–	Gyerünk.	Élvezz	a	kedvemért,	Gen.



Az	orgazmus	kifacsarta	testének	minden	izmát,	de	olyan	kíméletlen	erővel,
hogy	 a	 levegő	 szinte	 lüktetett	 feltörő	 sikolyától,	 amit	 csak	 a	 rátapadó	 ajak
tudott	 belefojtani.	 A	 csípője	 tehetetlenül	 rángott,	 ahogy	 a	 férfi	 kiontotta	 a
magját,	követte	őt	a	csúcsra,	s	csak	lüktetett	és	lüktetett	benne…
Nem	 is	döbbent	 rá,	hogy	 sír,	 csak	amikor	elcsukló	hangon	 felzokogott.	A

férfi	megnyugtató	szavakat	suttogott,	a	karjába	vette,	gyengéden	ringatta,	míg
megsiratta	 az	 egykor	 volt	 fiút,	 az	 általa	 megélt	 gyötrelmeket,	 és	 a	 mindent
elsöprő	szerelmet,	amit	iránta	érzett.
Egyszerre	siratta	őt	és	önmagát,	miközben	rettegett,	hogy	soha	nem	bírhatja

rá	a	szerelemre,	amit	vár	tőle.
A	férfi	sokáig	szorította	magához.	Amikor	végül	megnyugodott,	felvitte	az

emeletre,	 ágyba	 dugta,	 és	 befeküdt	 mellé.	 Átkarolta	 a	 derekát,	 szorosan
magához	vonta,	ő	pedig	ajkához	emelte	a	meggyötört,	sebhelyes	csuklóját,	és
gyengéd	csókot	lehelt	rá.
Így	aludtak	el.

A	FÉRFI	ELTŰNT.
Gen	átfordult,	és	a	falra	meredt.	Már	beszűrődtek	a	reggeli	fények.	Az	éjszaka
még	 kétszer	 szeretkeztek,	 vagy	 inkább	 egyesültek	 –	 testük	 és	 lelkük	 olyan
szorosan	fonódott	össze,	hogy	felégettek	maguk	közt	minden	falat.
Többé	már	semmi	sem	lehetett	ugyanolyan.	Még	soha	senkit	nem	szeretett

így.	 Ez	 az	 éjszaka	 lehetett	 volna	 egy	 új	 élet	 kezdete,	 amelyben	 a	 barátság
hamvaiból	szerelem	született.
Mégis	úgy	érezte,	mintha	ez	lett	volna	a	hattyúdaluk.
Lassan	 felült.	 Összerezzent,	 ahogyan	 a	 teste	 tiltakozni	 próbált,	 de	 a

fájdalom	messze	eltörpült	a	gyötrelem	mellett,	amit	összetört	szíve	okozott.	A
szex	 és	 a	 pézsma	 érzéki	 aromája	 szökött	 az	 orrába.	 Valahogy	 meg	 kellett
találnia	 a	 módját,	 hogy	 a	 férfi	 megnyíljon	 előtte,	 különben	 csak	 egyetlen
logikus	lépés	maradt.
Lemondani	róla.
Lezuhanyozott,	 felöltözött,	 majd	 lement	 a	 konyhába.	 Julietta	 az	 ölében

ringatta	 a	 kisbabát,	 műanyag	 kanállal	 a	 kezében,	 telefonnal	 az	 álla	 alatt.
Pattogó	olasz	szavak	töltötték	be	a	levegőt.



–	Sono	sulla	mia	strada.	Rimanere	li.	–	Ledobta	a	telefont.	–	Che	 idiota!
Miért	nekem	kell	veszekednem	a	kőagyú	pasikkal?
Tojást	és	zöldséget	szedett	magának,	miközben	elnézte	Gabbyt.
–	Én	is	ezt	kérdezem…
Julietta	 megcsóválta	 a	 fejét,	 egymásba	 tett	 két	 tányért,	 és	 betette	 a

csecsemőt	a	kis	gyerekhintába.	Két	csésze	gőzölgött	előtte	az	asztalon.
–	Igyál.	A	koffein	mindent	helyrehoz.	Azt	mondod,	Wolfe	is	idiota?
Gen	prüszkölt	a	nevetéstől.
–	 Hát,	 nagyon	 úgy	 tűnik,	 hogy	 zsákutcába	 jutottunk.	 –	 Belevillant,	 hogy

Julietta	nem	tud	a	barátság	extrákkal	felállásról.	–	Mármint	a	barátságunkban,
úgy	értem.
Az	asszony	ajka	sokat	sejtető	mosolyra	húzódott.
–	 Azt	 hiszed,	 én	 is	 idiota	 vagyok?	 Tudom,	 hogy	 lefekszetek	 egymással.

Tudom,	hogy	szerelmes	vagy	belé,	és	hogy	ő	is	szeret	téged.	Tudom,	hogy	még
mindig	a	múlttal	viaskodik,	ezért	nem	képes	elfogadni	a	kapcsolatotokat.	Na,
közel	járok	az	igazsághoz?
Meredten	nézte.
–	Honnét	tudsz	ennyi	mindent?
Julietta	megcsóválta	a	fejét,	és	belekortyolt	a	kávéjába.
–	 Rá	 van	 írva	 az	 arcotokra.	 Wolfe	 a	 fiam.	 Tudtam,	 hogy	 egy	 napon

beleszeret	 valakibe,	 és	 akkor	 nagy	 harcot	 kell	 vívnia.	 Sokban	 hasonlít
Sawyerre,	 úgyhogy	 hidd	 el,	 pontosan	 tudom,	 milyen	 nehéz.	 Van	 valami,
amiben	segíthetek?
Felsóhajtott.
–	Nem	hinném.	Neki	kell	 elhatároznia	magát.	Én	képtelen	vagyok	 tovább

csinálni	ezt.	Eljátszani,	hogy	még	mindig	csak	barátok	vagyunk.	Annak	örökre
vége.
–	 Igen,	 ezt	 megértem.	 –	 Julietta	 elgondolkodva	 kocogtatta	 az	 ajkát.	 –

Tudod,	 eljárt	 a	 terápiákra,	 de	 van	 egy	 határ,	 amelyen	 túl	 senkit	 sem	 enged.
Viszont	 azt	 is	 látom,	 hogyan	 nyílik	meg	 csak	 attól,	 hogy	 rád	 néz.	 Olyankor
könnyű	a	szíve,	mintha	rátalálna	a	lelki	békére.	Te	boldoggá	teszed.
Visszanyelte	 a	könnyeit.	Annyira	utált	 ilyen	nebáncsvirág	 lenni.	Azt	hitte,

egy	életre	kibőgte	magát.



–	Köszönöm.	Ez	sokat	jelent	nekem.
–	Mesélt	a	múltjáról?
Összeszorult	a	torka,	de	kipréselte	magából	a	szavakat.
–	Igen.	Végül	mindent	elmondott.
Az	asszony	bólintott,	majd	egy	hosszú	pillanatig	elgondolkodott.
–	Ez	óriási	dolog.	Sawyert	és	talán	egy	terapeutát	leszámítva	nem	beszélt

erről	senkinek.	Azt	hiszem,	mindig	lesz	a	lelkében	egy	sötét	zug,	amit	sosem
fogunk	 megérteni,	 de	 Sawyerrel	 is	 sikerült	 megértetnem,	 hogy	 nem	 muszáj
ebben	a	sötétségben	élnie.	Mindketten	többet	érdemelnek	ennél.	–	Elcsuklott	a
hangja,	 és	 megrezzent	 a	 tekintete,	 ahogy	 férjének	 a	 múltjára	 gondolt.	 Gent
megnyugvással	 töltötte	 el	 a	 tudat,	 hogy	neki	 is	 ugyanazokon	az	 akadályokon
kellett	 átverekednie	magát.	Most,	 hogy	 a	 család	 egyesítette	 őket,	 a	 jövőjük
megtelt	szebbnél	szebb	ígéretekkel.	Vajon	Wolfe	előtt	is	nyitva	áll	ez	az	út?
–	Mit	tegyek?	–	suttogta.	–	Annyira	szeretem.
Julietta	megszorította	a	kezét.
–	Küzdj	 érte.	Nekem	 is	 harcolnom	kellett	 Sawyerért,	 és	 bizony	nem	volt

egyszerű.
–	De	ha	ő	nem	akar	harcolni	értem?
Julietta	elengedte.	Az	arcán	végtelen	szomorúság	suhant	át.
–	 A	 szerelem	 is	 csak	 döntés	 kérdése,	 nem	 igaz?	 Néha	 egyszerűen	 nem

tehetünk	többet.
Gen	 telefonja	 rezegni	kezdett,	 és	 félbeszakította	a	beszélgetést.	Vetett	 egy

pillantást	a	kijelzőre.	A	verilyi	rendőrség.
–	Bocs,	ezt	fel	kell	vennem.
–	Menj	csak.	Úgyis	át	kell	öltöztetnem	Gabbyt.
Fogadta	a	hívást,	miközben	átment	a	könyvtárba.
–	Igen?
–	Dr.	MacKenzie?	Itt	Petty	rendőr.
–	Jó	napot,	biztos	úr.	Lenyomozták	Davidet?
–	 Ami	 azt	 illeti,	 igen.	 A	 kérdéses	 időpontban	 Bostonban	 tartózkodott.

Tanúkkal	tudja	igazolni.
Ettől	nyomban	megcsappant	a	lelkesedése.
–	Nem	lehet,	hogy	titokban	visszajött?	Vagy	megbízott	valakit?	Egyszerűen



nem	értem…
–	Mi	igen.	Elfogtuk	a	tettest.	–	A	hangjából	leplezetlen	megvetés	sütött.	–

Ismer	a	kórházból	egy	bizonyos	Sally	Winterst?
A	szoba	megperdült	körülötte.	Mi?
–	 Igen,	 együtt	 dolgoztunk.	Ha	már	 itt	 tartunk,	 a	 barátnőm.	Azt	mondja,	 ő

tette?
–	Igen.	Az	éjjel	újra	felfestette	a	hazug	és	szajha	szavakat,	amikor	az	egyik

szomszéd	 tetten	 érte.	 Kihívott	 minket,	 és	 még	 épp	 rajtakaptuk	 a	 festékes
flakonnal.	Bevallott	mindent.
–	Melyik	szomszéd	hívta	magukat?
–	Mrs.	Blackfire.
Megcsóválta	 a	 fejét.	Amint	 elképzelte	minden	 lében	 kanál	 szomszédját	 a

távcsövével,	 kis	 híján	 hangosan	 felnevetett.	 Úgy	 látszik,	 néha	 mégiscsak
kapóra	jön	a	tolakodása.
–	Hogyan	tudta	rajta	kapni	Sallyt?
–	 A	 falfirkák	 szerinte	 csökkentik	 a	 környékbeli	 ingatlanok	 értékét,	 ezért

éjjelente	önkéntes	őrséget	adott.	–	Petty	megengedett	magának	egy	örömtelen
nevetést.	–	Van	spiritusz	az	öreglányban.	Fel	akarta	jelenteni	Sally	Winterst,
csak	hát	nem	ő	a	sértett.	Magának	kell	döntenie.	Sally	amúgy	bevallotta,	hogy
a	 szakításuk	 után	 lefeküdt	 a	 vőlegényével,	 és	 remélte,	 hogy	 a	 kapcsolatuk
komolyabbra	fordul.	Tartott	tőle,	hogy	maguk	ketten	kibékülnek,	ezért	csinálta
az	egészet.	Hogy	elijessze.
Beharapta	 az	 ajkát.	 Valami	 még	 mindig	 nem	 stimmelt.	 Még	 ha	 Sallynek

érdekében	 állt	 is	 ezt	 tenni,	 az	 egész	 epizód	 magán	 viselte	 egy	 született
manipulátor	kézjegyét.
–	Biztos	benne,	hogy	nem	David	bujtotta	fel?
Egy	pillanatra	csend	lett.
–	 Ő	 tagadja,	 de	 nem	 lennék	 meglepve.	 Akárhogy	 is,	 Sally	 hivatalos

vallomása	a	birtokunkban	van.	Azért	nem	ártana,	ha	befáradna	hozzánk.
A	tudat,	hogy	a	munkatársa	és	a	barátnője	így	elárulta,	fájdalommal	töltötte

el,	de	persze	ismerte	Davidet.	Nyilván	fényes	jövőt	ígért	neki,	miközben	meg
sem	említette	Bostont.	Csak	elhintett	néhány	utalást,	hogy	Sally	tudja,	mit	vár
tőle.	A	megkönnyebbüléstől	 ellazult	 a	 teste.	Legalább	David	 nem	ólálkodik



többé	körülötte,	főként,	hogy	Sally	is	lebukott.	Végre	megszabadult	tőle.
Ideje	lezárni	ezt	a	kellemetlen	epizódot.
–	Köszönöm,	biztos	úr.	Holnap	hazarepülök,	ha	úgy	megfelel.
–	Hogyne.	Majd	értesítsen,	ha	megérkezett.
Elköszöntek,	azután	kinyomta	a	telefont.
Fura,	 de	 úgy	 érezte,	 mintha	 életének	 egy	 meghatározó	 darabja	 új	 helyre

került	volna.	Immár	biztosan	tudta,	hogy	orvos	akar	lenni.	Igen,	visszamegy	a
kórházba,	 és	 befejezi,	 amit	 elkezdett.	 Helyreállítja	 a	 kapcsolatát	 a
testvérével,	több	időt	tölt	a	barátaival.
És	megküzd	Wolfe-ért.
Odakint	 találta	a	 teraszon.	A	kávéját	kortyolgatva,	mélyen	a	gondolataiba

temetkezve	nézte	a	kilátást,	a	város	színes	utcáit.
Az	 alsógatyamodellből	 lett	milliomos	 hotelmágnás	most	 is	 rövidnadrágot

és	 pólót	 viselt,	 csupasz	 lábát	 a	 kávézóasztalon	nyugtatta.	Kócos	 csokibarna
hajfürtök	 keretezték	 az	 arcát,	miközben	 körüllengte	 a	 citrus,	 a	 szappan	 és	 a
kávé	oly	meghitt	 illata.	El	sem	tudta	képzelni,	hogy	ne	mellette	ébredjen,	és
ne	őt	csókolja	lefekvés	előtt.	Másra	se	vágyott,	csak	hogy	megölhesse	helyette
az	 összes	 pókot,	 főzhessen	 rá,	 és	 veszekedhessen	 vele,	 miközben
szeretkezéssel	töltenek	ki	minden	közbeeső	időt.
Az	éjjel	megtudta	tőle	az	igazat.
Már	csak	az	kellett,	hogy	odaadja	a	szívét	is.
–	Wolfe.
A	 férfi	 összerezzent,	 a	 kávé	 kiloccsant	 az	 ölébe.	 Levette	 a	 lábát	 az

asztalról,	és	felitatta	a	kávét	egy	szalvétával,	majd	letette	a	csészét.
–	Bocs.	Nem	hallottalak.
Meredten	 nézték	 egymást.	 Emlékeztek.	Gen	 tekintete	 a	 férfi	 csuklója	 felé

rebbent.	 Ismét	 viselte	 a	 karkötőket.	 A	 férfi	 idegesen	 babrált	 velük,	 majd
lesütötte	a	szemét.
–	Hogy	érzed	magad?	–	kérdezte	lágyan	Gen.
–	Jól.
–	 Hívott	 a	 rendőrség.	Megvan	 a	 tettes.	 –	Wolfe	 meglepetten	 vonta	 fel	 a

szemöldökét.	 Gen	 gyorsan	 ismertette	 vele	 a	 tényeket.	 A	 férfi	 láthatóan
elfogadta	a	magyarázatot.	–	Mondtam	nekik,	hogy	holnap	hazarepülök.



–	Semmi	gond.	Majd	segítek	újramázolni	a	házat.
–	Úgy	döntöttem,	visszamegyek	a	kórházba.
A	férfi	bólintott.
–	Jól	teszed.	Ott	a	helyed.	Eleinte	nem	lesz	könnyű,	de	menni	fog.	Mindig

tudtam,	hogy	így	lesz.
–	Wolfe?
–	Igen.
–	Szeretlek.
A	férfi	összerezzent.	Elsápadt.	Gennek	elszorult	a	torka,	de	eltökélte	magát

az	 utolsó	 lépés	mellett,	 amit	 bármi	 áron,	 de	megtett.	Hányszor	 hallották	 ezt
egymás	 szájából?	 Barátságból,	 önfeledt	 nevetés	 közben,	 poénból?	 A	 férfi
számára	azelőtt	könnyen	jött	ez	a	szó,	ma	azonban	teljesen	új	jelentést	nyert	–
mintha	megragadt	volna	azon	a	szinten,	ahol	az	emlékei.	Képtelen	lett	volna
kimondani.
–	Hát,	barátoknál	már	csak	így	megy…
Bárhogy	fájt	az	odavetett	megjegyzés,	kihúzta	magát.
–	Nem	erről	beszélek.	Barátként	mindig	 is	 szerettelek,	de	ez	most	 sokkal

több.	Szeretlek,	mint	férfit.	Mint	a	szerelmemet.	Mint	a	társamat.
A	férfi	az	erkély	korlátjához	lépett,	úgy	hátrált	előle.
–	Miért	csinálod	ezt?	Csak	menjünk	haza,	térjünk	vissza	a	régi	életünkhöz,

és	meglátjuk,	hogy	alakul.	–	Ideges	nevetés	tört	fel	belőle.	–	Túl	sok	szarságot
mondtam	az	éjszaka.	Még	olyasmit	is,	amit	senki	más	nem	tud.
–	 Szeretsz	 engem?	 –	 A	 férfi	 szeme	 elkerekedett.	 Gen	 látta	 rajta,	 hogy

inkább	 ugrana	 fejest	 az	 erkélyről,	 mint	 hogy	 egyenesen	 válaszoljon	 a
kérdésére.	Közelebb	lépett,	úgy	kényszerítette	rá,	hogy	feleljen.	–	Mert	a	múlt
éjszaka	mindennél	többet	jelentett	a	számomra.	Óriási	dolog,	hogy	elmondtad
nekem	az	 igazat,	de	nem	csak	erről	van	szó.	Amikor	belenézek	a	szemedbe,
azt	a	férfit	látom,	akit	teljes	szívemből	akarok	és	kívánok.	Azt	akarom,	hogy
az	életem	része	legyél,	ne	csak	a	barátom.	Te	is	ezt	akarod?
A	férfi	nagyot	nyelt.	Meredten	nézte.	Metszően	kék	szemében	hamisítatlan

félelem	csillant.
Nem	válaszolt.
Annyira	közel	lépett	hozzá,	hogy	szinte	összeért	az	orruk.



–	Szeretlek	–	mondta	ki	újra.	–	Tudnom	kell,	hogy	te	mit	érzel	irántam.	Itt
és	most.	Az	igazat.
A	nap	forrón	sütött,	fülledtté	tette	a	levegőt.	A	robogók	zúgása	és	a	tűsarkak

kopogása	idáig	hallatszott	az	utcáról.	A	férfi	nem	moccant,	nem	is	pislogott,
csak	dermedten	áll,	mint	egy	kőszobor.	Vagy	egy	tehetetlen	préda	a	ragadozó
előtt.
Gennek	reszketett	a	keze,	és	összerándult	a	gyomra	a	rettegéstől.	Elveszíti	a

férfit,	 s	 még	 most	 sem	 tudta,	 mivel	 billenthetné	 át	 a	 holtponton,	 hogyan
harcolhatna	érte,	hogyan	szembesíthetné	a	valódi	érzéseivel.
–	 Kérlek,	 mondj	 valamit	 –	 suttogta.	 –	 Bármit.	 Nem	 tudom,	 mit	 tegyek.

Harcolok	mindkettőnk	helyett,	de	ha	nem	adsz	valami	jelet,	valami	reményt…
–	A	szavak	elhaltak	az	ajkán,	és	belerázkódott	a	mélyről	feltörő	érzelmekbe.
Megragadta	 a	 férfi	 pólóját,	 hogy	 magához	 rántsa.	 A	 levegő	 szinte	 lüktetett
közöttük.
–	Nem	érdekel	a	múltad.	A	jövőd	érdekel,	a	közös	jövőnk,	de	ezt	neked	is

akarnod	kell.	A	francba,	Wolfe,	mondj	már	valamit!
Fülsiketítő	csend.
Az	ujjai	lassan	elernyedtek.	A	férfi	csak	nézte,	de	még	most	sem	szólt.	Tett

egy	 lépést	hátrafelé,	majd	még	egyet,	azután	már	hátában	érezte	az	ajtót.	Az
őket	elválasztó	szakadék	pedig	nagyobbra	nőtt,	mint	a	Grand	Canyon.
Hát	vége.

HÁT	VÉGE.
Ő	 is	 tudta.	 Már	 akkor	 tudta,	 amikor	 Gen	 kilépett	 az	 erkélyre.	 Csak	 úgy
sugárzott	 a	 szépségtől.	Még	amikor	konokul	 felvetette	 az	állát,	 és	kihívta	őt
maga	 ellen,	 akkor	 is.	 Szeretlek.	 Ott	 visszhangzott	 benne	 a	 szó,	 ami
meggyógyíthatta.	Ott	visszhangzott	benne	a	szó,	ami	elpusztíthatta.
Julietta,	Sawyer,	Gabby,	Conte	mama	–	az	más.	Nem	az	a	fajta	szeretet,	ami

felemészt,	 ami	 elevenen	 felfal,	 amitől	 minden	 véresen	 küzdelmessé	 és
rémisztővé	válik.	Ez	a	szeretet,	egyszerre	birtokolni	valakit	és	teljesen	átadni
magunkat	neki,	számára	elképzelhetetlen.	Előbb-utóbb	fájdalmat	okozna,	mert
ő	 is	 sérült.	 Nem	 ép.	 Rettenetes	 dolgokat	 tett.	 Az	 utcán	 töltött	 évekre	 az
erőszak	 nyomta	 rá	 bélyegét.	 Idegeneket	 vert	 össze	 és	 fosztott	 meg	 az



ártatlanságától	–	szörnyetegek	áldozatából	maga	is	szörnyeteggé	vált.	Sosem
lehet	 elég	 tiszta,	 sem	 elég	 jó	 a	 lány	 számára.	 Sosem	 tud	 beilleszkedni	 egy
családba,	mint	odaadó	hitves	és	apa.	Mi	lesz,	ha	egy	napon	a	démonok	újra
felélednek	 benne?	 Gen	 többet	 érdemel,	 és	 ha	 csak	 azon	 az	 áron	 tudja
megvédelmezni	önmagától,	hogy	nem	mondja	ki	azt	a	szót,	amit	hallani	akar	–
ám	legyen.
Az	apja	tudja.	Nem	is	habozott	a	képébe	mondani	az	igazat.
Jim	 ismeri	 a	 démonokat,	 tudja,	 hogy	 mindig	 visszatérnek.	 Csakis	 a

pillanatra	várnak,	amikor	újra	leránthatják	a	poklok	mélyére.
A	lány	elhátrált	előle.	Fagyos	hidegség	áradt	szét	a	mellkasában,	 ismerős

zsibbadtság	burkolta	be,	végtelen	űr	vette	körül.
Mondj	valamit.
Örökre	kísérteni	fogja	ez	a	könyörgés,	az	a	könnyes	szempár.
Szóra	nyitotta	a	száját.
A	lány	hangja	rideg	üvegként	tört	ezernyi	apró	szilánkra.
–	Én	ezt	nem	csinálom	tovább.
Az	ajtó	becsukódott.
Elfordult.	Hát	megtörtént.	Megtette.	Elvágta	az	utolsó	köteléket	 is.	Ezúttal

talán	 tényleg	mindketten	 a	 barátságban	 keresnek	 vigaszt.	Magába	 temeti	 az
érzéseit,	és	ad	neki	elég	időt	a	gyászra,	azután	újra	megkörnyékezi.	Legalább
már	biztonságban	van.	Az	élete	visszaáll	 a	 régi	kerékvágásba.	Újra	önmaga
lehet.
Kivár.	Csak	szól	Sawyernek,	hogy	engedje	hazarepülni,	 így	 lesz	 rá	 ideje,

hogy	 túltegye	magát	 rajta.	Néhány	nap	múlva	utánamegy,	kicsit	kivár,	azután
lassan	visszacsempészi	magát	az	életébe.	S	mostantól	tartja	a	távolságot.
Ahogy	egy	barát.
Mondj	valamit.
Lehajtotta	 a	 fejét,	 és	 emlékeztette	 rá	 magát,	 hogy	 az	 egyetlen	 lehetséges

dolgot	tette.
Megmentette	a	lányt	önmagától.



huszonnyolc

GENEVIEVE	 BECSUSSZANT	 a	 bokszba,	 és	 elvigyorodott.	 A	 legjobb	 barátnői
helyeslően	felkiáltottak,	és	elé	 toltak	egy	margaritát,	a	pohár	peremén	épp	a
kellő	 mennyiségű	 sóval.	 Az	 utolsó	 napja	 is	 véget	 ért	 a	 Társszerzőknél	 –
visszamegy	 rezidensnek.	 Hosszas	 társalgást	 folytatott	 a	 lehetőségekről
Briannel,	 szemtől	 szemben	 találkozott	 a	 kulcsemberekkel,	 és	 beszélt	 Sally
viselt	 dolgairól,	 így	 sokkal	 felkészültebbnek	 érezte	 magát.	 Visszavedlett
sebésszé,	aki	előtt	fényes	jövő	áll.	Meg	kellett	küzdenie	a	múlt	szellemeivel,
de	újra	a	helyére	került.
–	Hiányozni	fogtok,	csajok	–	emelte	fel	a	poharát.	Kate,	Arilyn	és	Kennedy

koccintott	vele.	–	Kezdtem	megszokni,	hogy	sülve-főve	együtt	vagyunk.
Kate	felvonta	a	szemöldökét.
–	 Ami	 nem	 is	 fog	 változni.	 Tudom,	 hogy	 eszelősen	 sokat	 kell	 majd

dolgoznod,	Gen,	de	akkor	sem	akarom,	hogy	újra	eltűnj.	Meg	kell	találnod	az
egyensúlyt.	Szükséged	van	ránk.
–	Feltétlenül	–	értett	egyet	Arilyn.	–	Az	élet	oly	rövid.	Bármennyire	fontos

a	munka,	azért	nem	minden.
–	 Csak	 hogy	 tudd:	 ha	 megint	 furán	 viselkedsz,	 és	 elkezdesz	 titkolózni,

egyszerűen	elrabolunk,	és	leitatunk	–	közölte	Kennedy.
Gen	elnevette	magát.
–	Kösz,	csajok.	Jó	újra	itt,	a	Bögrében.
Csajos	 társalgásba	 kezdtek	 a	 cipőkről,	 a	 Társszerzőknél	 összehozott

párokról	 és	 Kate	 esküvői	 terveiről.	 Feltűnt	 neki,	 hogy	 Kate	 vonakodik
megosztani	vele	a	részleteket,	így	megragadta	a	barátnője	kezét.
–	Hallgass	 ide,	Kate.	 Tudom,	milyen	 kellemetlen	 ez	 neked,	 amiért	 az	 én

esküvőm	 gajra	ment,	 de	 hidd	 el,	 nagyon	 örülök	 neked	 és	 Slade-nek.	 Hálás
vagyok,	amiért	megmutattad	a	különbséget	az	igaz	szerelem	és	aközött,	ami	jól
mutat	 a	 társasági	 rovatban.	 Tényleg	 szeretek	 ruhákról,	 tortákról	 meg
hasonlókról	csevegni,	és	ez	cseppet	sem	szomorít	el,	érted?
Kate	bólintott,	és	láthatóan	megnyugodott.
–	Csak…	rosszul	éreztem	magam	emiatt.	Te	vagy	a	tanúm,	és	nem	akartam,



hogy	megbánd,	amiért	elvállaltad.
–	Soha.	Fantasztikus	lagzi	 lesz,	és	boldog	vagyok,	hogy	ott	 lehetek	veled.

Úgyhogy	elég	ebből	a	süketelésből.
Kate	felnevetett.
–	 Megbeszéltük.	 Oké,	 valaki	 segítene	 lebeszélni	 az	 anyámat	 arról,	 hogy

füves	sütit	adjunk	ajándékba	a	vendégeknek?
Kennedy	felvonta	a	szemöldökét.
–	Én	inkább	bátorítanám.
Arilyn	furcsamód	hallgatott,	pedig	közben	elfogyott	még	egy	kör.	Gen	végül

közelebb	 hajolt	 hozzá,	 és	 kissé	 felemelte	 a	 hangját,	 hogy	 a	 többiek	 is
hallhassák.
–	Mi	az,	A?	Mintha	itt	se	lennél.	Minden	rendben?
Kate	 és	Kennedy	 sokatmondó	 pillantást	 váltott.	Arilyn	 elmosolyodott,	 de

Gen	 csak	 halvány	 utánzatát	 látta	 az	 ezerwattos	 vigyornak,	 amellyel	máskor
mindenkit	jobb	kedvre	derített.
–	Tévedtem	–	válaszolt	végül.
Felkapta	a	fejét.
–	Miben?
A	zöld	szempárban	mintha	megbánást	látott	volna.
–	Azt	mondtam,	hagyd,	hogy	minden	menjen	a	maga	útján.	Sose	beszélj	egy

kapcsolat	 feltételeiről,	 a	 szabályokról,	 a	 valódi	 érzéseidről.	 Komolyan	 is
gondoltam,	de	így	visszatekintve	már	azt	gondolom,	tévedtem.
Kate	 arca	 kezdett	 fenyegetővé	 válni,	 mintha	 készülne	 a	 szart	 is	 kiverni

Arilyn	jógijából.	Kennedy	ujjai	közben	karmokká	görbültek,	hogy	kikaparják
a	fickó	szemét.
–	Mi	történt?	–	kérdezte	vészjósló	hangon.	–	Bántott	valamivel?
Az	aranyló	vörös	fürtök	szétrebbentek,	ahogy	Arilyn	megrázta	a	fejét.
–	Még	nem,	de	ez	akkor	 is	gyávaság.	Ha	szeretsz	valakit,	őszintének	kell

lenned.	Bátornak.	Meg	 kell	mondanod	 a	 tutit,	 és	 tenned	 kell	 a	 szabályokra.
Kezdem	azt	hinni,	hogy	ha	szeretsz	valakit,	egyáltalán	nincsenek	szabályok.
Gen	szinte	meggörnyedt	a	fájdalomtól.	Wolfe	képe	villant	fel	előtte,	amitől

cseppet	 sem	 érezte	 jobban	 magát.	 Az	 éles	 kíntól	 elállt	 a	 lélegzete,	 és
összeszorult	a	szíve.	Amióta	két	héttel	korábban	hazatértek,	a	férfi	kiköltözött



a	házból,	és	távol	tartotta	magát	tőle.	Pár	SMS-t	és	hívást	leszámítva	mintha
teljesen	 kilépett	 volna	 az	 életéből.	 Egyszer	 mintha	 látta	 volna	 odakint
parkolni,	de	mire	kirontott	a	házból,	a	kocsi	eltűnt.
Egyszerre	 érezte	 őt	 mindenhol	 és	 sehol.	 Az	 erkélyjelenetnél	 rádöbbent,

hogy	 nem	 képes	 így	 tovább	 élni	 –	 nem	 akar	 mindig	 másra,	 mindig	 többre
vágyni.	Talán	fájt,	és	rettegett	attól,	hogy	sosem	lesz	képes	túltenni	magát	rajta
–	és	be	kell	érnie	valaki	mással,	aki	csak	rossz	utánzata	a	férfinak	–,	de	akkor
sem	tehetett	mást,	mint	hogy	a	legjobb	képességei	szerint	folytatta	az	életét.
Csak	ezúttal	a	barátjától	sem	remélhetett	 támaszt.	Mégis	azoknak	a	csajos

filmeknek	lett	igazuk.
A	szex	tönkretesz	mindent.
Mindenki	egyszerre	sóhajtott	fel.
–	 Sajnálom,	 A.	 Én	 végül	 kitálaltam	 Wolfe-nak,	 és	 kiderült,	 hogy	 nem

adhatja	meg	nekem,	amire	vágyom,	de	attól	még	 igazad	van.	Ha	már	ki	kell
derülnie,	inkább	előbb,	mint	utóbb.
–	Igaz.
Tovább	iszogattak,	míg	a	zene	tovább	harsogott	a	háttérben.
–	Gondolod,	hogy	Wolfe	annyiban	hagyja?	–	kérdezte	Arilyn.
Összeszorult	a	gyomra.
–	Ha	nem	képes	beleadni	mindent,	nem	érdekel	a	mondandója.	Ha	azt	hiszi,

hogy	csak	várnia	kell,	amíg	ez	is	elmúlik,	és	újra	a	legjobb	cimbik	lehetünk,
súlyosan	csalódni	fog.
–	Nem	hinném,	hogy	ilyen	ostoba	lenne	–	csóválta	a	fejét	Arilyn.	–	Ami	azt

illeti,	nagyon	agyas	fickó.
Kennedy	felhorkant.
–	Pénisze	van,	mond	ez	neked	valamit?	Pasi,	tehát	ostoba,	és	attól	sem	lesz

okosabb,	hogy	Gen	összekavarta.	Olyan	nőkhöz	szokott,	akik	nem	várnak	tőle
sokat,	 csak	 egy	 gyors	 numerát	 és	 néhány	 jó	 szót.	 Fogalma	 sincs,	 mihez
kezdjen	ezzel.	Még	életében	nem	volt	szerelmes.
–	A	szerelem	baromság	–	közölte	Arilyn	zsémbes	hangon.	Kate	és	Kennedy

újabb	árulkodó	pillantást	váltott.
Gen	felsóhajtott,	és	felkapta	az	italát.
–	Egyetértek.	A	szerelem	nagy	szívás.



Kennedy	felemelte	kezét,	intett	a	pincérnőnek.
–	Isten	ezért	teremtette	meg	az	alkoholt.	Jöhet	még	egy	kör?
Összenéztek,	és	elnevették	magukat.

WOLFE	ADDIG	VÁRT,	amíg	kiszúrta	a	lányt	a	járdán.
Sötétben,	 a	 kocsijában	 ülve	 várta	 azt,	 aki	 elűzte	 a	 lidércnyomást,	 hogy

mostantól	 ő	 kísértse	 az	 álmait.	 A	 végzetes	 este	 óta	 teljesen	 elhidegültek
egymástól,	de	ő	készen	állt	vállalni	a	felelősséget	mindenért,	és	végigmenni	a
rögös	 úton,	 amíg	 végül	 Gen	 is	 megérti,	 hogy	 barátként	 sokkal	 jobban
működnek.
Pedig	kis	híján	belehalt	ebbe	a	két	hétbe.
Gen	 visszatér	 a	 kórházba.	 Nagyon	 büszke	 volt	 rá.	 Olykor,	 ha	 nem	 tudott

aludni,	elautózott	Verilybe,	és	leparkolt	az	utcán.	Már	az	is	boldoggá	tette,	ha
elnézte	 a	 napsárga	 házat.	 Most,	 hogy	 David	 végleg	 eltűnt	 az	 életükből,	 és
átköltözött	 Bostonba,	 a	 bűnöst	 pedig	 elkapták,	 és	 elítélték,	 a	 dolgok
visszatérhettek	a	régi	mederbe.
Akárcsak	a	kapcsolatuk.
Elakadt	 a	 lélegzete,	 amint	 a	 holdfény	 kirajzolta	 a	 lány	 sziluettjét.

Gyönyörűnek	 látta.	 Talán	 a	 Bögréből	 jött,	 ahol	 kirúgott	 kicsit	 a	 hámból	 a
lányokkal.	Feszes	farmert,	magas	sarkú	szandált	és	sejtelmesen	aranyló	topot
viselt	 –	 csupa	 csillogó	 flitter	 és	 csipke.	 A	 haja	 laza	 csigákban,	 selymesen
omlott	a	vállára.	A	vörösre	 festett	ajak	 izgatóan	dúdolgatott	valami	buta	kis
dalt,	amit	nem	ismert	fel.	 Igen,	csakis	a	Bögrében	lehetett.	A	csípője	 lágyan
ringott	 a	 zene	 ütemére,	 ahogy	 ugrándozva	 felment	 a	 lépcsőn.	 A	 tornácon
kigyulladt	a	lámpa.
Gen	eltűnt	odabent.
A	 férfinak	 izzadt	 a	 tenyere.	 Elfojtott	 egy	 szitkot,	 és	 kiszállt	 a	 kocsiból.

Most	már	ideje	erőt	vennie	magán.	Elég	a	picsogásból.	Oké,	megbántotta,	de
még	ez	is	jobb,	mint	végignézni,	hogyan	fordul	át	a	szeretete	gyűlöletbe,	amint
rádöbben,	hogy	nem	az	az	ember,	akinek	hitte.	Az	erőszak	és	az	öngyilkossági
kísérlet	örökre	kitörölte	lényének	egy	részét.	Talán	kiemelkedett	a	mocsokból,
de	a	múltját	akkor	sem	képes	lemosni	magáról.	A	lány	ép	és	egész,	ő	azonban
örökre	sérült	marad.



Jobb	lesz	neki	nélküle.
A	 farmerjába	 törölte	 a	 kezét,	 és	 felsietett	 az	 ösvényen.	 Könnyed	 lesz,

barátságos	és	előzékeny.	Csak	váltanak	pár	szót,	esetleg	leküldenek	egy	sört.
Már	az	is	fél	siker,	ha	beengedi.	Idővel	csak	megbocsát	neki.	Megérti,	miért
kellett	ezt	tennie.	Akkor	majd	rájön,	hogy	még	helyrehozhatják	a	barátságukat.
Bekopogott.
Gen	megdermedt,	amikor	szembesült	vele.
A	szíve	kihagyott	egy	ütemet,	mielőtt	fejest	ugrott	a	szakadékba.
A	hang	fagyosan	és	kijózanítóan	áradt	felé.
–	Te	meg	mit	akarsz?
Próbált	nem	hátrahőkölni.	Nem,	ez	nem	ő.	Gen	sosem	bánna	vele	így,	mint

egy	hívatlan	idegennel.
–	Csak…	csak	 látni.	Megkérdezni,	mi	újság.	Rég	nem	beszéltünk.	–	Csak

állt	 a	 tornácon,	 mint	 egy	 béna	 pöcs,	 míg	 a	 lány	 úgy	 vizsgálgatta,	 mint	 egy
különösen	 visszataszító	 bogarat,	 amit	 a	 legszívesebben	 eltaposna.	 Felizzott
benne	 a	 harag.	 Az	 ég	 szerelmére,	 ennek	 nem	 így	 kéne	 történnie!	 –	 Szóval,
hagyod,	 hogy	 itt	 ácsorogjak,	 vagy	 behívsz?	 –	 Arcáról	 lehervadt	 a
kényszeredett	mosoly,	amikor	belenézett	a	lány	szemébe,	és	meglátta…	a	nagy
semmit.
Tömör	fal	választotta	el	őket.	Megesküdött	volna,	ha	kinyújtja	a	kezét,	akár

ki	is	tapinthatná.	Valahogy	le	kellett	bontania,	ha	hozzá	akart	férni.
–	Kérlek,	engedj	be.	Csak	egy	sörre,	oké?
Gen	végül	kitárta	az	ajtót,	és	beengedte.
Próbált	nem	felsóhajtani	végtelen	megkönnyebbülésében.	A	hűtőhöz	lépett,

és	kivett	két	sört,	majd	miután	 lepattintotta	a	kupakot,	az	egyiket	a	 lány	felé
nyújtotta.	 Ezerszer	 csinálták	 már	 ezt.	 Mosolyra	 várt,	 esetleg	 egy	 kaján
megjegyzésre,	de	a	lány	csak	elvette	a	palackot,	azután	úgy	szorongatta,	mint
aki	fél	beleinni.
A	bosszúság	kihallatszott	a	hangjából.
–	Szóval	beugrottál	a	Bögrébe	a	lányokkal?
–	Ja.
–	Jól	szórakoztál?
–	Aha.



Bólintott,	belekortyolt	a	sörébe,	és	próbált	nyugodt	maradni.	Az	egyszavas
válaszok	kiborították,	de	ha	elveszíti	a	türelmét,	páros	lábbal	rúgják	ki	innét.
Különben	is,	miért	ilyen	paprikás?	Ő	taszította	el	magától.	Nem	hihette,	hogy
könnyű	 menet	 lesz.	 Talán	 jobb	 is	 mindjárt	 belevágni	 a	 sűrűjébe,	 amit	 a
legszívesebben	mindketten	elkerülnének.
–	Beszélni	akartam	veled.	–	Néma	csend.	–	Sajnálom,	ami	azon	az	erkélyen

történt.	–	Semmi	válasz.	–	Tudod,	bármikor	közbevághatsz…
–	Egészen	pontosan	mit	sajnálsz?
Milyen	 rideg.	Tárgyilagos.	Wolfe	 kihúzta	magát,	 és	 újfent	 eltökélte,	 hogy

megérteti	vele	az	álláspontját.
–	 Sajnálom,	 ha	 fájdalmat	 okoztam,	 de	 nem	 tehettem	 mást.	 Egy	 ilyen

kapcsolat	 sosem	működne,	 bébi.	 Totál	 elcseszett	 vagyok,	 és	 bele	 se	merek
gondolni,	hogy	ezt	is	elcseszném.	Barátként	viszont	jók	vagyunk,	nem?	Eddig
csak	azért	nem	kerestelek,	hogy	legyen	időd	ezt	végiggondolni.
A	 lány	 szótlanul	 meredt	 rá.	 Mintha	 vadidegen	 lenne,	 úgy	 elemezgette	 a

szavait.	Mintha	 sosem	 érezte	 volna	 őt	 a	 testében,	 sosem	 sikoltozta	 volna	 a
nevét	 a	 gyönyör	 pillanatában.	Mintha	 nem	 ő	 szöktette	 volna	 el	 az	 esküvője
napján.	Mintha	 el	 se	mondta	 volna	 neki	 az	 igazat	 a	múltjáról.	A	 legapróbb
érzelmet	sem	látta	az	arcán.
–	Még	valami?
–	Miért	vagy	ilyen?	Nem	értem,	miért	akarod	eldobni	a	barátságunkat.	Még

több	 időre	 van	 szükséged?	 Mondd	 el,	 hogyan	 hozhatnám	 helyre,	 és
megteszem.
A	lány	lassan	letette	a	sörét.	Csak	abból	látta,	milyen	hatást	gyakorolt	rá	a

szavaival,	 hogy	 összefonta	 maga	 előtt	 a	 karját,	 és	 szorosan	 ölelte	 magát,
mintha	 vacogna.	 A	megbánás	 és	 bénultság	 helyét	 újra	 kitöltötte	 az	 emésztő
fájdalom,	 ami	 egyszerre	 áradt	 szét	 valamennyi	 tagjában.	 Ez	 a	 lány	 ki	 fogja
nyírni.	Másra	se	vágyik,	csak	hogy	megölelje,	megnevettesse,	boldoggá	tegye.
Csak	ez	most	nem	az	a	helyzet.	Más,	mint	amikor	faképnél	hagyta	Davidet.
Most	rá	nézett	úgy,	mintha	a	legszörnyűbb	rémálma	öltött	volna	testet.
–	Ezt	nem	lehet	helyrehozni.	–	A	lány	kék	szeme	rideg	és	érzéketlen	maradt.

–	 Szerintem	még	most	 sem	 érted,	Wolfe.	Már	 nem	 vagyunk	 gyerekek.	Nem
elég,	 ha	 behunyom	 a	 szememet,	 és	 azt	 kívánom,	 hogy	 szeressek	 ki	 belőled.



Nem	 sörözhetek	 és	 piknikezhetek	 veled,	 mintha	 nem	 arra	 vágynék,	 hogy
lefeküdjek	veled,	és	odaadjak	neked	mindent,	a	teljes	lényemet.
–	 Majd	 ez	 is	 elmúlik,	 bébi.	 Idővel	 jobb	 lesz,	 mint	 amilyen	 előtte	 volt.

Esküszöm.
Gen	örömtelenül	felnevetett.
–	 Nem,	 ez	 már	 nem	 változik.	 Addig	 biztos	 nem,	 amíg	 látlak,	 és

emlékeztetsz	 rá,	 hogy	 sosem	 lehetsz	 az	 enyém.	 Örökre	 vége	 ennek.
Mindennek.	A	 barátságnak,	 a	 kedélyes	 együttléteknek,	 a	 telefonoknak,	 az	 e-
maileknek.	 Nem	 akarom,	 hogy	 a	 közelemben	 légy.	 Nem	 akarok	 többé	 a
barátod	lenni.
A	 pánik	 olyan	 erővel	 markolt	 a	 mellébe,	 hogy	 a	 levegőt	 is	 kipréselte

belőle.
–	Nem	gondolod	komolyan.	Még	mindig	ki	vagy	bukva	rám,	amit	megértek,

de	akkor	sem	fogsz	 lerázni.	Hogy	mehetnék	el	azok	után,	ami	kettőnk	között
történt?	Miért	nem	harcolsz	értünk?
–	Ezt	épp	te	kérdezed?
Egy	hosszú	pillanatig	némán	meredtek	egymásra.	Végül	lecsapta	a	sörét	az

asztalra,	és	beletúrt	a	hajába.
–	Ez	egész	más.	Bassza	meg,	elmondtam,	miért	nem	akarom	ezt!	Olyasmiért

büntetsz	mindkettőnket,	 ami	 felett	 nincs	 hatalmam.	 Én	 csak	 téged	 próbállak
védeni!
A	lány	ajkán	szomorú	mosoly	játszott.
–	Nem.	Te	önmagadat	próbálod	védeni.	Ahhoz	képest,	milyen	bátor,	erős

és	 tiszta	 szívű	 férfi	vagy,	gyáván	meghunyászkodsz.	Fájdalmat	okozol	azzal,
hogy	nem	küzdesz	értünk.	Ezen	az	sem	változtat,	ha	egy	hazugság	mögé	bújsz.
Sajnálom,	 hogy	 nem	 kaphatsz	 meg	 mindent,	 amit	 akarsz,	 de	 nem	 vagyok
vigaszdíj.	Kijátszottam	minden	 lapomat,	 de	 veszítettem,	 és	 vége	 a	 partinak.
Végeztem.	Veled,	velünk.	Keress	mást,	akivel	együtt	lóghatsz.	Valakit,	akivel
boldogan	 sörözhetsz	 és	 biliárdozhatsz,	 miközben	 egészen	 másnak	 adod	 ki
magad,	mint	aki	valójában	vagy.	Én	kiszálltam.
A	 lány	 elindult,	 hogy	 kinyissa	 az	 ajtót.	 Szájtátva	 nézte.	 Tényleg	 ki	 fogja

dobni?	 Soha	 többé	 nem	 akarja	 látni?	 A	 padló	 kibillent	 a	 helyéből,	 míg	 a
fülében	 egyre	 erősebb	 susogás	 visszhangzott,	 mint	 egy	madár	 kétségbeesett



szárnycsapkodása.	Nem	veszítheti	el.
Nélküle	meghalna.
–	 Menj	 haza,	 Wolfe.	 Kérlek,	 ne	 keress	 többé.	 Nekem	 is	 idő	 kell	 a

gyógyuláshoz,	és	hogy	megtanuljak	nélküled	élni.
–	 Ne	 csináld	 ezt…	 –	 Elcsuklott	 a	 hangja,	 ezért	 újra	 próbálkozott.	 –

Kérlek…
–	Ez	nem	valami	büntetés.	Egyszerűen	ezt	kell	tennem.
Nem	 tudta,	 mennyi	 ideig	 állt	 ott	 tehetetlenül.	 A	 lány	 kivárt,	 kerülte	 a

tekintetét	még	akkor	is,	amikor	végre	összeszedte	magát,	és	az	ajtó	felé	indult,
de	megtorpant	előtte.
–	Gen…
Elfordult	tőle.
Ő	pedig	távozott.
Amikor	 bezárult	 mögötte	 az	 ajtó,	 hirtelen	 belévillant,	 hogy	 ez	 talán

rettenetesebb	mindennél,	ami	a	múltban	történt	vele.

–	MI	A	BAJ,	SZÍVEM?	A	mamáddal	betegre	aggódjuk	magunkat.
Gen	 a	 szülei	 kedvéért	 kierőszakolt	 magából	 egy	 mosolyt,	 és	 tovább

piszkálgatta	 a	 tésztáját.	 Amióta	 Wolfe	 néhány	 napja	 elment,	 elvesztette	 az
étvágyát.	A	veszteség	és	a	gyász	beette	magát	a	csontjaiba	is,	hiába	próbálta
túltenni	magát	 rajta.	Fura,	 hogy	 semmi	hasonlót	nem	érzett,	 amikor	 elhagyta
Davidet.	Most	mintha	kivágta	volna	a	fél	szívét,	hogy	odaadja	valakinek,	aki
nem	tart	rá	igényt.
Közel	 állt	 hozzá,	 hogy	megtörjön,	 és	 beérje	 bármivel,	 amit	 a	 férfi	 kínál

neki,	de	tudta,	hogy	ez	lassan	felőrölné.	Akkor	már	jobb	letépni	a	ragtapaszt,
és	gyorsan	túl	lenni	a	fájdalmon.	Legalábbis	eddig	ez	jó	ötletnek	tűnt.
–	Csak	helyre	kell	tennem	az	életemet.
–	Azért	örülsz,	hogy	visszamentél	a	kórházba,	ugye?	–	kérdezte	az	apja.
–	 Persze.	 –	 Első	 lépésként	 visszatért	 a	 hivatásához,	 és	 most	 arra

összpontosított,	hogyan	éljen	 tovább.	Soha	 többé	nem	engedi,	hogy	a	munka
kisajátítsa	magának	minden	percét	és	gondolatát.	Attól	még	lehet	sikeres,	ha
megvan	 a	 saját	 élete.	 David	 nélkül	 minden	 esélye	 megvan	 rá,	 hogy	 önálló
döntéseket	hozzon,	és	kézbe	vegye	az	irányítást.	Most	végre	azzá	válhat,	aki



mindig	is	lenni	akart.
–	Wolfe	miatt	van,	igaz?
Meredten	nézte	az	anyját.	Maria	összefűzte	a	kezét	az	asztalon,	és	állta	a

tekintetét.	Apjának	elakadt	a	lélegzete.
–	 Az	 a	 fiú	 a	 barátja.	 Csak	 most	 szakított	 Daviddel!	 Ennek	 semmi	 köze

Wolfe-hoz.
–	De	igen,	van.
A	 beismerés	 borotvaként	 metszette	 el	 apja	 kirohanását.	 Maria	 kimérten

bólintott.
–	Gyanítottam.	Abból,	ahogy	lopva	egymást	figyeltétek.	Amilyen	szemmel

néztél	 rá.	 –	 Elmosolyodott.	 –	 Emlékszem,	 apáddal	 is	 ugyanez	 volt.	 Ekkora
szerelmet	nem	könnyű	eltitkolni	a	világ	elől.
–	Szerelmet?	–	hördült	fel	az	apja.	–	Valamit	átaludtam?	Nem	úgy	van,	hogy

Wolfe-fal	 csak	 barátok	 vagytok?	 Szóval	 miatta	 szakítottál	 Daviddel?	 Csak
nem	bántott?	Ha	igen,	én	megölöm.	Esküszöm,	most	azonnal	kinyírom.
–	Nyugi,	Jim.
Gen	felsóhajtott.	Az	apja	biztos	sziklaként	állt	a	függőségek,	egészségügyi

problémák	 és	 anyagi	 gondok	 közepette,	 de	 ha	 sérelem	 érte	 valamelyik
gyermekét,	dühöngő	örültté	változott.
–	 Figyelj	 rám,	 apa.	Wolfe-nak	 semmi	 köze	 ahhoz,	 ami	 David	 és	 köztem

történt.	David	uralkodni	akart	 rajtam,	és	különben	sem	 illettünk	össze.	Csak
amikor	több	időt	töltöttem	el	Wolfe-fal,	akkor	jöttem	rá,	hogy	kezdek	másként
érezni	iránta.	Beleszerettem.
Jim	felnyögött,	és	felpattant	a	helyéről.
–	Tudtam,	hogy	ez	lesz.	Ő	nem	való	hozzád.	Oké,	mit	csinált?
–	Hozzam	a	szívgyógyszeredet,	édes?	–	kérdezett	közbe	Maria.
–	Nincs	semmi	bajom,	csak	várom,	hogy	a	lányom	feleljen	a	kérdésemre.
–	 Kérlek,	 apa,	 higgadj	már	 le.	 Tudom,	 hogy	 nem	 akart	 fájdalmat	 okozni

nekem.	Többet	akartam	puszta	barátságnál,	de	ő	nem	állt	készen	erre.	Nehéz
gyerekkora	volt,	 és	valamiért	úgy	érzi,	hogy	nem	méltó	hozzám.	Még	esélyt
sem	akar	adni	kettőnknek.
Az	apja	hallgatásba	burkolózott.	Hosszú	ideig	rámeredt,	végül	lehajtotta	a

fejét.	Maria	megfogta	kezét,	és	megértő	pillantást	vetett	rá.



–	Annyira	sajnálom.	Tudom,	milyen	nehéz	ez	most.	Szerinted	van	esély	rá,
hogy	meggondolja	magát?
Megint	azok	a	nyavalyás	könnyek.	Mintha	állandóan	meglenne	a	menzesze.

Kapkodva	pislogni	kezdett.
–	Tudom,	hogy	szeret,	de	az	a	rögeszméje,	hogy	előbb-utóbb	fájdalmat	fog

okozni	nekem.	Nem	tudom	megingatni	ebben	a	hitében.
–	Értem.	–	Maria	odalépett	hozzá,	átkarolta,	puszit	nyomott	a	fejére,	és	úgy

ringatta,	 ahogy	 kiskorában	 tette.	 –	 Majd	 rendbe	 jön	 minden.	 Persze	 nem
azonnal,	még	sokáig	fog	fájni,	de	idővel	továbblépsz.
–	Talán	így	lesz	a	legjobb	–	mordult	fel	az	apja.	–	Talán	tényleg	fájdalmat

okozott	volna.
Genevieve	megmerevedett.
–	Semmire	sincs	garancia,	apa.	Én	csak	azt	akartam,	hogy	legyen	bátorsága

megpróbálni.	 Az	 fáj	 a	 legjobban,	 hogy	 nem	 látja,	 milyen	 különleges.
Mennyire	gyengéd,	szerető	és	védelmező.	Mellette	úgy	érzem,	mintha…	jobb
lennék.
Maria	 hagyta,	 hogy	 kisírja	 magát.	 Amikor	 végül	 felemelte	 a	 fejét,

nyugodtabbnak	érezte	magát.
Az	apja	addigra	eltűnt.



huszonkilenc

MIUTÁN	 VÉGZETT	 A	 HARMADIK	 sorozat	 fekvőtámasszal,	 Wolfe	 ernyedten
rogyott	a	földre.
A	hangfalakból	üvöltött	a	Mötley	Crüe.	Mohón	ivott,	majd	újra	felkötötte	a

kesztyűt,	és	nekiállt,	hogy	brutális	erejű	ütésekkel	megsorozza	a	zsákot.
Bármit	megtett,	csak	hogy	elfojtsa	ezt	a	fájdalmat.
Jó	öt	percen	át	bokszolt,	s	akkor	a	zene	hirtelen	elhalkult.	Zihálva	szedte	a

levegőt,	és	az	arcát	törölgette,	majd	szembefordult	Sawyerrel.
–	Lejöttél	egy	kis	cséphadarásra?	–	kérdezte	vigyorogva.
Sawyer	nemhogy	nem	viszonozta	a	mosolyát,	de	az	aggodalomtól	egészen

eltorzult	az	arca.	Aha.	Élénken	emlékezett	erre	az	arckifejezésre	tizenkilenc,
húsz-,	sőt	huszonegy	éves	korából.	Azért	jött,	hogy	beszéljenek.
–	Talán	később.	Van	egy	perced?
Egyetlen	 porcikája	 sem	 kívánta.	 Őszinte	 beszélgetést	 folytatni	 azzal	 az

emberrel,	 aki	 pontosan	 tudja,	milyen	 érzés	magunkba	 temetni	 a	múlt	 összes
szarságát?
–	Nem	lehetne	később?
Sawyer	felsóhajtott,	és	leült	a	padra.
–	Nem	tart	soká.	Miért	is	jöttél	vissza	Milánóba?
Megdermedt,	de	kerülte	a	tekintetét.
–	 Mondtam	 már.	 Eredetileg	 is	 maradni	 akartam	 néhány	 hétig,	 de

hazakísértem	Gent.	Azután	 csak	 visszajöttem.	Basszus,	 ember,	 ha	 van	 ezzel
bármi	gond,	csak	szólnod	kell,	és	elhúzok	a	francba.
–	Ne.
A	halk,	rövidke	szó	megtorpanásra	késztette.	Seggfejként	viselkedett,	s	ezt

tudta	is.
–	Bocs.	Nehéz	időszakon	megyek	keresztül.	Próbálom	összeszedni	magam.
–	Azt	látom.	Nézd,	fiam,	én	tényleg	örülök,	hogy	itt	vagy.	Olyannyira,	hogy

annak	örülnék	a	 legjobban,	ha	 többet	el	 se	mennél,	de	olyan	vagy,	mint	akit
kicseréltek,	 és	 szerintem	 Gen	 miatt.	 Nem	 akarom	 beleártani	 magam	 a
dolgodba,	de	velem	mindig	beszélhetsz.	Én	itt	leszek.



Vett	egy	nagy	levegőt,	és	a	nevelőapja	szemébe	nézett.
–	Tudom.	Csak	egy	kis	időre	van	szükségem.	Minden	rendben	lesz.
Sawyer	kurtán	biccentett,	de	arcáról	sütött	a	hitetlenkedés.
–	Úgy	 legyen.	Mint	mondtam,	 én	 itt	 leszek.	Egy	dolgot	 viszont	még	hadd

mondjak	 el.	 Amikor	 Juliettával	 először	 összejöttünk,	 azt	 akartam,	 hogy	 a
szexről	szóljon.	Csak	és	kizárólag	a	szexről.
Wolfe	elfintorodott.
–	Nem	biztos,	hogy	akarom	hallani…
–	Bocs,	csak	próbálok	megértetni	valamit.	Idővel	átalakult	a	kapcsolatunk,

de	én	küzdöttem	ellene,	mert	azt	hittem,	nem	vagyok	elég	jó.	Azt	hittem,	sérült
áru	 vagyok.	 Tudod,	 a	 múltam	 miatt.	 Neki	 sikerült	 meggyőznie	 az
ellenkezőjéről,	de	időbe	telt.	Tudod,	Wolfe,	amikor	egy	nő	beléd	szeret,	nem
a	múltadat,	a	hibáidat,	vagy	a	tévelygéseidet	látja.	Csakis	a	közös	jövőtöket.
Makacsul	hallgatott.	Sawyer	felállt,	és	megszorította	a	vállát.
–	Ez	minden.	Most	pedig	nyomás	zuhanyozni,	mert	találkád	van.
–	Kivel?
Sawyer	visszafordult	felé.
–	Conte	mama	vár	vacsorára,	pontban	hatkor.
–	Ti	is	jöttök?
Nevelőapja	sokatmondó	pillantást	vetett	rá.
–	Ezúttal	nem.	Kikötötte,	hogy	csak	téged	akar.	Sok	szerencsét.
Sawyer	eltűnt,	magára	hagyta	a	gondolataival	és	a	fájdalmával.
–	Ó,	bassza	meg…

KEZDETT	ELLAZULNI.
A	vacsora	 tökéletesen	alakult.	A	szokásos	hat	 fogás	helyett	beérték	néggyel,
és	 így	 négyszemközt	 Conte	 mama	 társaságát	 is	 élvezetesebbnek	 találta.
Történeteket	 hallott	 Julietta	 gyerekkoráról	 és	 a	 családi	 üzlet	 indulásáról,
miközben	megismerhette	 az	 erős	 férfit,	 akit	Conte	mama	 egykor	 szeretett,	 a
férjének	fogadott,	s	végül	elveszített.	Fogadott	nagymamája	nem	célozgatott	a
magánügyeire,	 a	 tekintetéből	 sem	 azt	 olvasta	 ki,	 hogy	 aggódna	miatta,	 vagy
pálcát	 törne	 felette.	 Miután	 végzett	 a	 kávé	 őrlésével,	 és	 mindkettőjüknek
készített	 egy	 jó	 erős	 eszpresszót,	 közelebb	 húzták	 magukhoz	 a	 frissen	 sült



vajas-mandulás	kekszet.
–	Amikor	belevágtál	a	La	Dolce	Famigliába,	egy	percig	se	gondoltad,	hogy

rossz	vége	lesz?	–	kérdezte	Wolfe,	és	visszaült	a	fenyőfa	padra.
Conte	mama	mosolyogva	telepedett	mellé.
–	Dehogyisnem.	Viszont	volt	egy	társam,	és	tudtam,	ha	kudarcot	vallok	is,

legalább	megpróbáltam.	Nincs	semmi	szégyellnivaló	az	álmokban,	a	kemény
munkában,	vagy	akár	a	kudarcban.	A	szégyen	az,	ha	meg	se	próbáljuk.
Elrágódott	egy	kekszen.
–	Sawyer	is	mert	nagyot	álmodni	a	Purityvel.
–	 Sì.	 És	 Michael	 is	 a	 La	 Dolce	 Maggie-vel.	 Fiatalabb	 korában

autóversenyző	akart	lenni.
–	 Na,	 ne.	 –	 Nem	 tudta	 elképzelni	 Michaelt,	 mint	 fiatal	 és	 könnyelmű

autóversenyzőt.	Julietta	mindenkor	elegáns	bátyja	mennydörgő	basszusával	és
tagadhatatlan	 vonzerejével	 az	 ország	 legsikeresebb	 üzletemberei	 közé
küzdötte	fel	magát.	–	Nem	hiszem	el.
–	 Tudod,	 nem	 volt	 neki	 könnyű	 lemondani	 az	 álmáról.	 Amikor	 a	 férjem

meghalt,	Michaelnek	kellett	átvennie	a	családi	üzletet,	amit	zokszó	nélkül	meg
is	tett.	Talán	nem	erre	vágyott,	de	végül	ezen	az	úton	jutott	el	Maggie-hez	és
az	 új	 életéhez.	 Sosem	 tudhatjuk	 előre,	 mit	 tartogat	 a	 jövő.	 Néha	 bizony
előfordul,	hogy	vakon	bele	kell	vetnünk	magunkat	az	ismeretlenbe.
A	szavak	elevenbe	találtak.	Oly	lelkesen	magáévá	tette	az	elméletet,	mintha

egyetemes	 igazság	 lenne.	 Csodálatos	 volt	 belegondolni,	 hogy	 minden
pillanatnak	 –	 jónak	 és	 rossznak	 egyaránt	 –	 megvan	 a	 maga	 célja.	 Azelőtt
sosem	 tekintett	 így	 az	 életére.	 S	 amióta	 elveszítette	 Genevieve-et,	 ásító
ürességet	érzett,	amit	hiába	próbált	betölteni	bármi	mással.
–	 Emlékszel,	 mit	 mondtam	 neked	 sok	 évvel	 ezelőtt,	 azon	 a	 vasárnapon,

amikor	először	találkoztunk?
Hunyorogva	 elgondolkodott.	Első	 találkozásuk	délutánja	 úgy	 ivódott	 bele

az	emlékezetébe,	mint	életének	egyik	fordulópontja.	Sawyerrel	és	Juliettával
vacsorázott.	Conte	mama	a	desszert	után	azt	kérte,	hogy	váltsanak	néhány	szót
kettesben.
–	 Hogyne,	 persze.	 Azt	 mondtad,	 mindig	 szívesen	 látsz	 az	 otthonodban,

hiszen	már	a	családhoz	tartozom.	Azt	mondtad,	értékes	ember	vagyok,	és	egy



napon	majd	én	is	megértem	ezt.
Az	idős	asszony	halványan	elmosolyodott.
–	Igen.	Arra	is	emlékszel,	mit	mondtam	búcsúzóul?
Magában	visszajátszotta	a	beszélgetést.
–	Azt	mondtad,	mindig	is	kerestem	valamit,	de	egy	szép	napon	megtalálom.

Csak	legyen	merszem	elhinni,	hogy	megérdemlem.
–	Igen,	drága	fiam.	Láttam,	hogyan	értél	olyan	férfivá,	akire	büszke	lehetek.

Igazi	fia	vagy	Juliettának	és	Sawyernek,	nekem	pedig	az	unokám.	Te	vagy	a
Purity	 szíve	 és	 lelke,	miközben	 olyan	 bölcsesség	 és	 alázat	 lakozik	 benned,
ami	megszégyenít.	Amikor	legutóbb	itt	 jártál,	 láttam,	mennyit	változtál.	Nem
tudtam,	mi	okozza	ezt,	de	miután	megismertem	Genevieve-et,	minden	értelmet
nyert.
Wolfe	fészkelődni	kezdett,	mert	gépiesen	beindult	a	védelmi	mechanizmus.
–	Gennel	csak	barátok	vagyunk.	–	A	szó	kaparta	a	torkát,	a	hazugság	égette

a	nyelvét.
Az	idős	asszony	hátravetett	fejjel	nevetett.
–	Barátságnak	indult,	az	igaz,	de	már	lelki	társak	vagytok.	Összetartoztok,

kiegészítitek	egymást.
–	Nem	akarok	 erről	 beszélni,	Conte	mama.	Ez	úgyse	működne	közöttünk.

Így	lesz	a	legjobb.
Nagymamája	tovább	beszélt,	mintha	meg	se	hallotta	volna.
–	 Bár	 lenne	 valami	 módja,	 hogy	 összehozzalak	 titeket,	 de	 ez	 nem	 így

működik,	ezúttal	sajnos	nem.
–	Mi?
–	Semmi.	Sikerült	már	rájönnöd,	mit	keresel?
A	hirtelen	váltástól	megfájdult	a	feje.
–	Semmit.	Megvan	mindenem.	–	Újabb	arcpirító	hazugság.
–	Ez	most	fontos,	Wolfe	Wells.	Ne	könnyelműsködd	el.	Halljam	az	igazat.
A	 parancs	 ostorként	 csattant.	 Meredten	 nézte	 a	 kérlelhetetlen,	 acélos

tekintetű	asszonyt,	s	mielőtt	még	észbe	kaphatott	volna,	a	lelke	mélyéről	máris
felbuggyant	a	válasz.
–	A	szépség.	Mindig	is	valami	szépet	kerestem.	–	Az	érzelmek	előkúsztak	a

fal	 alól,	 gyökeret	 vertek,	 és	 szirmot	 bontottak.	Azelőtt	mindig	 kitépdeste	 az



ilyen	gyomokat,	ám	ezúttal	ellenállt	a	késztetésnek.
Az	asszony	mosolyában	hamisítatlan	örömet,	megnyugvást	és	jóságot	látott,

ahogy	felé	nyújtotta	kezét,	megragadta	a	csuklóját,	és	felfelé	fordította.
–	Igen.	Most	végre	megtaláltad,	drága	fiam.	A	szerelem	az.	Genevieve	az.

Csak	 hát	 nincs	 a	 világon	 bátrabb	 és	 nehezebb	 dolog,	 mint	 engedni,	 hogy
valaki	szeressen.	–	Lassan	elhúzta	a	karkötőket,	hogy	felfedje	a	régi	sebeket.
–	Engedni,	hogy	boldog	légy.	Ez	a	fiú,	aki	próbálta	eldobni	az	életét,	ami	tele
volt	 fájdalommal	 és	 veszteséggel,	 örökre	 a	 részed	 lesz,	 de	 nem	 kell,	 hogy
uralkodjon	feletted.	Többé	már	nem.	Menj	a	 lány	után,	és	mondd	el	neki	az
igazat.
Dermedten	 nézte.	 Az	 idős	 asszony	 hangja	 eljutott	 lelkének	 abban	 a	 sötét

zugába,	 ahol	 még	 most	 is	 menekült	 az	 őt	 meggyalázó	 durva	 férfiak	 elől.
Mégsem	 a	 mocskos	 szobát	 látta	 maga	 előtt,	 hanem	 Gen	 nevető	 arcát	 és
gyengéd	tekintetét,	ahogy	őt	csókolta	és	ölelte	–	ahogy	megmutatta	neki,	amit
mindig	keresett.
A	szépet.
Fura,	égető	érzés	mart	belé.
–	S	ha	kudarcot	vallok?
Az	 asszony	 még	 erősebben	 szorította	 a	 kezét,	 miközben	 végtelen

gyengédséggel	cirógatta	az	arcát.
–	Nem	számít.	Ha	megpróbálod,	már	győzöl.
Reszketni	 kezdett.	 Kiskorában	 hiába	 vágyott	 rá,	 hogy	 valaki	 megölelje,

megnyugtassa,	 és	 elapassza	 a	 könnyeit,	 de	 itt,	 Conte	 mama	 konyhájában
végtelen	biztonságban	érezte	magát.
Érezte,	hogy	szeretik.
Karjába	vette,	és	szorosan	magához	ölelte	az	ő	nagymamáját.

–	KELL	EGY	TERV.
Nate	hallgatott,	miközben	már	 a	következő	ütéshez	készülődött.	Az	októberi
délután	 levegője	 nehezen	 ülte	meg	 a	 golfpályát,	 amelynek	 pázsitján	még	 ott
csillogtak	 a	 reggeli	 eső	 cseppjei,	 de	 persze	 ez	 sem	 tarthatta	 vissza	 őket	 a
szokásos	 szerdai	meccstől.	Nate	 pontos	 lendítése	 nyomán	 a	 labda	 tökéletes
ívben	röppent	fel.



–	Szép	volt,	haver.
–	Kösz.	Jó	tudni,	hogy	még	nem	felejtettem	el	teljesen.	Az	elmúlt	hónapban

kétszer	 is	 lemondtad	 a	 játékot.	 Már	 nem	 akarsz	 velem	 lógni?	 Vagy	 még	 a
bajnokok	játékánál	is	fontosabb	számodra,	hogy	Milánóban	robogózz?
Wolfe	a	szemét	forgatta,	és	megmarkolta	az	ütőjét.
–	 Kicsit	 túl	 sokat	 lógsz	 a	 fodrász	 Bennyvel.	 Lassan	 belőled	 is	 olyan

drámakirálynő	lesz.
–	Himbi.
–	Metroszexuális.
–	Ú,	ez	fájt.
Wolfe	 felnevetett,	 megállt,	 és	 elütötte	 a	 labdát.	 Amikor	 az	 közvetlenül	 a

lyuk	mellett	landolt,	önelégülten	elvigyorodott.	Nate	megcsóválta	a	fejét.
–	Talán	mégiscsak	jót	tett	a	játékodnak	az	a	kiruccanás.	Kapok	előnyt?
–	Seggfej.	–	Vigyorogva	elindult.
–	Visszatérve	a	kis	megjegyzésedre,	miféle	tervről	van	szó?
Wolfe	 eldöntötte,	 hogy	 lassan	 ideje	 beengednie	 az	 életébe	 azokat,	 akik

közel	állnak	hozzá.	Talán	nem	lesz	könnyű,	de	egy	próbát	megér.
–	 Mondom	 a	 rövidített	 változatot.	 Gennel	 lefeküdtünk,	 és	 egymásba

szerettünk,	de	ő	 többet	akart.	Beijedtem,	és	nemet	mondtam,	mire	elhagyott.
Most	próbálom	visszaszerezni.
–	Miért	ijedtél	be?
–	Mert	nem	vagyok	ép.
Nate	ugatva	nevetett.
–	Nem	mondod.	Miért,	ki	az?	Oké,	szóval	kibukott	rád,	és	látni	se	akar.
–	Pontosan.
–	Így	első	blikkre	ugyanez	történt	Kennedyvel	és	velem.
–	 Ja,	 csak	 rajtam	 nem	 segít,	 ha	 élőképet	 szervezek	 a	 golfpályára.	 Ide

valami	nagy	durranás	kell.
Nate	elfintorodott.
–	Egy	élőkép	igenis	nagy	durranás.	Kate	valami	fotelt	kapott	Slade-től.
–	De	béna.
–	 Ja.	 Meg	 is	 mondtam	 neki.	 Mit	 szólnál	 egy	 vershez?	 Vagy	 ha	 róla

neveznéd	el	a	Purityt?



Wolfe	bosszús	pillantást	vetett	rá.
–	Ne	már,	 haver.	 Én	 kitárom	neked	 a	 szívemet,	 te	meg	 csak	 ennyit	 tudsz

mondani?
–	Hé,	 én	 is	 pasiból	 vagyok.	Nem	 tudom,	mitől	 döglenek	 a	 nők.	Talán	ha

adnál	neki	egy	szerenádot?
–	Oké,	felejtsük	el.
Visszatértek	 a	 játékhoz,	 miközben	Wolfe	 tapodtat	 sem	 került	 közelebb	 a

megoldáshoz.	Hogyan	valljon	 szerelmet,	 kérjen	 bocsánatot,	 és	 érje	 el,	 hogy
kapjon	 még	 egy	 utolsó	 esélyt?	 Valamiért	 úgy	 érezte,	 a	 hallgatásával	 és
eltűnésével	minden	korábbinál	 súlyosabb	károkat	okozott.	Nem	 is	hibáztatta
Gent,	amiért	nem	akart	szóba	állni	vele.
Amióta	hazatért	Milánóból,	kezdte	más	színben	látni	a	dolgokat.	Már	nem

rettegett	 annyira.	Még	 a	 terápiát	 is	 folytatta.	Mindent	meg	 akart	 tenni	 azért,
hogy	új	alapokra	helyezze	az	életét.	Megdörzsölte	a	csuklóját,	mert	megizzadt
a	bőr	karkötők	alatt,	azután	hirtelen	mozdulatlanná	dermedt.
Gen	 szemtől	 szembe	 típus.	 Nem	 kellenek	 cikornyák	 –	 csak	 kéretlen	 és

egyenes	őszinteség.
Nem	 fogja	 túlbonyolítani	 a	 dolgot	 flashmobokkal,	 szerelmes	 versikékkel,

repülővel	égre	írt	üzenetekkel.
Elég	az	igazság.
–	Megvan.
Nate	bólintott.
–	Helyes.	Azért	befejezhetjük	a	partit,	mielőtt	elmész,	hogy	visszahódítsd

szíved	hölgyét?
–	Persze.	Játsszuk	le.
Máris	 könnyebbnek	 érezte	 a	 szívét.	 A	 golfra	 koncentrált,	 és	 hálás	 volt,

amiért	a	barátai	ilyen	megértők.
GEN	FELKACAGOTT,	 ahogy	Lily	 és	Maria	 felmászott	 rá,	 hogy	minél	 nagyobb
szeletet	 hasítson	 ki	 magának	 az	 öleléséből.	 Felkapta,	 és	 kíméletlenül
megcsiklandozta	 mindkettőjüket,	 hogy	 kuncogásuk	 emlékeztesse	 rá:	 az	 élet
még	 a	 legsötétebb	 időkben	 is	 tartogat	 önfeledten	 szép	 pillanatokat.	Amikor
kimerülten	lerogyott	a	kanapéra,	Alexa	megcsóválta	a	fejét.
–	 Hagyjátok	 egy	 kicsit	 a	 nénikéteket,	 lányok.	Már	 nem	 olyan	 friss,	 mint



fiatalabb	korában.
Gen	kinyújtotta	a	nyelvét.
–	 Nicsak,	 ki	 beszél.	 Ha	 nem	 nyomtam	 volna	 le	 egy	 dupla	 műszakot,

szétrúgnám	a	seggedet	a	Just	Dance	Wii	maratonban.
Lily	lelkesen	ugrándozni	kezdett.
–	Ez	az!	Legyél	velem,	Gen	néni!
–	Ne,	velem!	–	kiáltott	fel	Maria.
Alexa	szomorú	arcot	vágott.
–	Hát	a	mamátok?	Én	talán	nem	tudok	táncolni?
A	két	kislány	bűnbánó	képet	vágott,	de	nem	kínálkozott	fel	partnernek.
Nick	nevetve	karolta	át	Alexa	derekát.
–	Én	rád	fogadok,	bébi,	csak	szerintem	a	lányoknak	valami	újabb	kell,	mint

a	„Thriller”.
–	Miért,	mi	a	baj	Michael	Jacksonnal?	–	vonta	össze	a	szemöldökét	Alexa.

–	Ismerjék	csak	meg	a	klasszikusokat.
Megszólalt	a	csengő.	Gen	talpra	vergődött.
–	 Majd	 én	 kinyitom.	 Biztos	 Lance	 és	 Gina	 az,	 a	 szokásos	 késéssel.

Véletlenül	kizártuk	őket.
Maria	kikiáltott	a	konyhából.
–	Kinyitná	valaki?
–	 Megyek!	 –	 Végigszáguldott	 a	 folyosón,	 és	 kitárta	 az	 ajtót.	 –	 Nincs

kulcsotok?	Miért	mindig…	–	Elhalt	a	hangja.
Wolfe.
Halk	 nyögés	 tört	 fel	 belőle.	 A	 férfi	 dögösen	 nézett	 ki.	 Nem	 is:	 iszonyú

dögösen.	Kerek	nyakú,	Purity	emblémás,	 tengerkék	pulóver	 feszült	 ruganyos
izmain,	 kiemelve	 áthatóan	 kék	 szemét.	 Szakadozott	 farmerja	 lecsúszott	 a
csípőjére.	Oly	jól	ismert	arca	kissé	fáradtnak	tűnt,	tekintetével	mégis	mohón
itta	magába	ajkának	vonalát,	az	arccsontok	éles	szögeit,	aggodalomtól	ráncos
homlokát.	A	 férfi	 ezúttal	 simára	borotválta	 az	 állát,	 és	 a	 szappan	mellett	 az
arcszesz	fűszeres	illata	is	az	orrába	szökött.
Megragadta	 az	 ajtógombot,	 és	 úgy	 szorította,	 mintha	 józanságának

maradékába	kapaszkodna.
–	Te…	te	mit	keresel	itt?	–	suttogta.



–	Beszélni	akarok	veled.
–	 Itt	 a	 családom.	Mondtam,	hogy	ne	csináld	ezt.	 –	Gen	beleharapott	 alsó

ajkába,	hogy	megállítsa	 reszketését.	S	erőt	vegyen	magán,	mielőtt	kimondja,
hogy	még	mindig	szereti,	kívánja,	és	róla	álmodik.	–	El	kell	menned.
–	Csak	ha	elmondtam,	amiért	idejöttem.
Léptek	visszhangoztak	mögötte.
–	Lance	és	Gina	az…	ó.	Wolfe,	szívem…	gyere	csak	be.
–	Köszönöm.
Az	anyja	habozás	nélkül	beengedte	otthonába	a	férfit,	aki	összetörte	a	lánya

szívét.	Wolfe	esetlenül,	behúzott	vállal	topogott	az	előtérben,	miközben	csak
úgy	sugárzott	belőle	az	idegesség.	Mi	akarhat?	Mit	mondhat	a	hetek	óta	tartó
hallgatás	után?
–	Gyere	be.
–	Nem,	jó	itt.	El	akarok	mondani	néhány	dolgot,	Gen.
Ajaj.	Gen	érezte,	hogy	 többen	köré	gyűlnek,	és	a	válla	mögé	vetett	gyors

pillantás	 beigazolta	 legrosszabb	 félelmeit.	 Nick	 és	 Alexa	 a	 sarok	 mögül
kémlelt	ki.	Apja	a	csoport	mögött	állt,	összevont	szemöldökkel.	Anyja	olyan
határozottan	vetette	meg	a	lábát	középütt,	hogy	egy	vihar	se	sodorhatta	volna
el.	Lily	és	Maria	szerencsére	visszavonult	játszani	az	alagsorba.
–	Csak	útban	vagyunk	–	fordult	el	az	anyja.
–	 Ne.	 Maradjatok.	 –	 Gen	 belenézett	 a	 férfi	 szemébe.	 Eltökéltséget	 és

félelmet	 látott	 a	 kéklő	 felszín	mögött.	 –	Van	 néhány	 dolog,	 amit	már	 rég	 el
kellett	 volna	 mondanom	 Gennek,	 s	 miután	 ti	 a	 családja	 vagytok,	 részei	 az
életének,	nektek	is	hallanotok	kell.
Néma	 csend	 ereszkedett	 rájuk.	 Lentről	 fojtottan	 szűrődött	 fel	 a	Wii	 játék

zenéje.	Senki	még	csak	levegőt	sem	vett,	úgy	várta	a	folytatást.
A	 szíve	 üstdobként	 dübörgött	 Gen	 fülében,	 ahogy	 a	 pánikroham	 kezdte

elragadni.	Veríték	csorgott	a	hátán.	Miért	 jött	Wolfe	 ide?	Hogy	még	egyszer
bocsánatot	kérjen?	Vagy	másért?	Olyasvalamiért,	amiről	álmodni	is	alig	mer?
Amint	a	férfi	a	szemébe	nézett,	minden	más	megszűnt	létezni.
–	 Amikor	 arra	 kértél,	 hogy	 beszéljek	 a	 valódi	 érzéseimről,	 féltem

megtenni.	Régóta	voltunk	barátok,	és	én	biztonságban	éreztem	magam	abban	a
kapcsolatban,	csakhogy	az	elmúlt	néhány	hónapban	a	barátságunkból	valami



egészen	más	lett.	Szerelmes	lettem	beléd.	Minden	porcikádba.	Épp	csak	nem
éreztem	 magam	 méltónak	 hozzád.	 A	 múltam	 miatt.	 A	 szégyenletes	 dolgok
miatt,	 amiket	 tettem.	 Meggyőztem	 magam,	 hogy	 az	 lesz	 a	 legjobb,	 ha
megkíméllek	téged	magamtól	és	attól,	hogy	később	fájdalmat	okozzak	neked,
de	tévedtem.	Most	végre	tisztán	látok,	Gen.
A	férfi	tett	felé	egy	lépést,	de	ő	csak	földbe	gyökerezett	lábbal,	megigézve

hallgatta	a	szavakat,	amelyek	földöntúli	boldogsággal	kecsegtették.
–	Szeretlek.	Mindig	 is	szerettelek.	Nem	szabad	engednem,	hogy	a	múltam

határozza	meg,	 ki	 vagyok,	 sem	azt,	 hogy	milyen	 lesz	 a	 közös	 jövőnk.	Talán
tényleg	 elcseszem,	 és	 fájdalmat	 okozok	 neked,	 de	 akkor	 is	 meg	 kell
próbálnom.	Ha	elfogadsz.	Ha	meg	tudsz	bocsátani,	amiért	nem	vagyok	olyan
bátor,	 mint	 te,	 és	 nem	 bántam	 veled	 úgy,	 ahogy	 megérdemelted	 volna.
Esküszöm,	egész	hátralévő	életemben	azon	leszek,	hogy	kárpótoljalak	ezért.
Az	anyja	élesen	beszívta	a	levegőt.	A	nővére	szipogását	is	hallotta.
Odaállt	a	férfi	elé,	akit	szeretett,	és	szóra	nyitotta	a	száját,	hogy	határozott

igennel	feleljen.
S	ekkor	a	férfi	szótlanul	a	kezébe	nyomta	a	karkötőit.
A	csúf	hegek	immár	leplezetlenül	feltárultak	előtte.
–	 Többé	 nem	 rejtőzködöm.	 Azelőtt,	 ha	 elnéztem	 magam,	 mindig

eltűnődtem,	 miért	 nem	 haltam	 meg.	 Most	 már	 tudom.	 Azért	 éltem,	 hogy
megtalálhassalak	téged,	Sawyert	és	Juliettát,	Conte	mamát.	Titeket.	–	Büszkén
felvetette	az	állát.	–	A	családotok	része	akarok	lenni,	ha	befogadtok.
Hát	 megkapta	 a	 férfitól	 a	 legnagyobb	 ajándékot	 –	 egy	 ritka	 és	 törékeny

kincset.	Moccanni	sem	mert,	nehogy	megtörje	a	varázst.
Azután	lassan	felemelte	kezét,	közelebb	lépett,	és	belevetette	magát	a	férfi

ölelő	karjaiba.
Az	otthon	melegébe.
Egyszerre	 gyengéség	 és	 erő	 ölelte	 körül.	 Lábujjhegyre	 ágaskodva

megcsókolta	a	férfit,	s	miközben	lágyan	végigsimított	az	arcán,	egyre	csak	ezt
suttogta:
–	Szeretlek.
A	családja	köréjük	sereglett,	hogy	azzal	a	nyíltsággal	és	szeretettel	ölelje	át

őket,	 ami	 elválaszthatatlanul	 hozzátartozott.	 Alexa	 nem	 titkolta	 a	 könnyeit,



amint	az	anyja	magához	szorította	Wolfe-ot,	és	Nick	mosolyogva	csapkodta	a
vállát.	 Amikor	 végre	 ki	 tudta	 szabadítani	 őt	 a	 körükből,	 az	 apja	 lépett
hozzájuk.
–	Apa	–	figyelmeztette,	miközben	féltőn	átkarolta	Wolfe-ot.	–	Szeretem.
Wolfe	belenézett	Jim	szemébe.
–	Én…
–	Ne	–	emelte	fel	a	kezét	az	apja.	–	Előbb	hadd	mondjak	valamit.	Nem	volt

igazam.	 –	 Elhallgatott,	 amíg	 összeszedte	 a	 gondolatait.	 –	 Azt	 mondtam,
maradj	 távol	 a	 lányomtól,	mert	 csak	 fájdalmat	 okoznál	 neki.	 Azt	mondtam,
olyan	vagy,	mint	én.	–	Megrázta	a	 fejét.	–	Én	csak	próbáltam	megóvni	Gent
valamitől,	amitől	nem	volt	jogom	távol	tartani.	Talán	sok	hibát	elkövettem,	de
ha	valaki	 emiatt	 elveszi	 tőlem	Mariát,	 sosem	 lett	 volna	családom.	Nem	 lett
volna	 semmim,	 amiért	 érdemes	 harcolni,	 vagy	 akár	 élni.	 Ezért	 tévedtem.
Mindenki	 megérdemel	 még	 egy	 esélyt.	 Remélem,	 egyszer	 megbocsátasz
nekem.
Wolfe	megrázta	a	kezét.
–	Már	meg	is	történt.
A	 család	 lassan	 elszivárgott,	 és	 kettesben	maradtak.	Nem	 tudta	megállni,

hogy	ne	érintse	meg,	és	ne	simuljon	hozzá.	A	férfi	végre	testestül-lelkestül	az
övé	lett.
–	Ki	vett	rá,	hogy	meggondold	magad?	–	kérdezte	csendesen.
Wolfe	elmosolyodott.
–	Néhány	nagyon	bölcs	ember,	aki	teljes	szívéből	szeret.
Felnevetett,	és	megcsókolta.
–	Örülök,	hogy	most	már	közéjük	tartozom.
A	férfi	viszonozta	a	csókot	és	szorosan	magához	ölelte.
–	Hát	még	én.



epilógus

GEN	 NAGY	 SÓHAJJAL	 végignézett	 a	 felforduláson.	 Utált	 költözködni	 és
csomagolni,	 de	 megérte.	 Még	 akkor	 is,	 ha	 mindenütt	 kartondobozok,
papírhalmok	 és	 ruhákkal	 teli	 zsákok	hevertek.	Hogyan	 fért	 be	 ennyi	minden
ebbe	a	kis	házba?
–	Gen?	Itt	vagy?
–	A	hálóban!	–	kiáltott	ki.	Kate	furakodott	be	az	ajtón	egy	bögre	kávéval,	a

nyomában	Arilyn.	Átmászott	a	matracon,	hogy	utat	törjön	hozzájuk.
–	Kávé!	Ó,	köszönöm,	köszönöm!
Kate	nevetett.	Arilyn	a	homlokát	ráncolta.
–	 Szerintem	 kezdesz	 koffeinfüggő	 lenni.	 A	 teában	 sok	 az	 antioxidáns,	 és

másként	is	jótékony	hatással	van	az	egészségre.	Talán	ideje	lenne	váltani.
–	Jó,	majd	holnaptól	–	mormolta	maga	elé,	miközben	az	orrában	érezte	a

mennyei	kávéillatot.	–	Kávé	nélkül	képtelenség	végezni	a	pakolással.
–	 Hát,	 azért	 vagyunk	 itt,	 hogy	 segítsünk.	 –	 Arilyn	 máris	 kezdte	 átlátni	 a

káoszt,	és	buzgón	belevetette	magát	a	 rendszerezésébe.	–	Azért	 remélem,	ez
nem	csak	miattam	van.	Tényleg	megmented	az	életemet	azzal,	hogy	kiadod	a
házat.	 Amikor	 kibontották	 nálam	 a	 vezetékeket,	 még	 penészt	 is	 találtak.	 –
Megborzongott.	 –	 El	 tudod	 képzelni,	 hogy	 belélegeztem	 a	 szegény	 kis
állatokat?
Gen	megszorította	a	kezét.
–	Annyira	örülök,	hogy	 te	 fogsz	 itt	 lakni.	Wolfe-fal	mindenképp	közelebb

kell	 lennünk	 a	 városhoz,	 a	munkája	miatt.	 Ez	 a	 hely	 kicsit	 zsufi	 nekünk,	 de
akkor	sem	akarom	eladni.	Túl	sok	emlék	köt	hozzá.
Arilyn	mosolyogva	nézett	körül.
–	Azt	meghiszem.	Tényleg	nem	baj,	ha	idehozom	az	összes	kutyát?
Gen	nevetve	kapta	fel	az	egyik	dobozt.
–	 Hozz,	 ahányat	 csak	 akarsz.	 A	 nővéremnél,	 Alexánál	 laktam,	 ha	 még

emlékszel.	 Nem	 volt	 nap,	 hogy	 ne	 hurcolt	 volna	 haza	 valamilyen
szerencsétlen	jószágot	a	menhelyről.	Nick	szerint	azóta	se	javult	a	helyzet.
–	 Szeretem	 a	 nővéredet	 –	 kotyogta	 közbe	Kate.	 –	Ha	 az	 egész	 családod



eljön	az	esküvőre,	tényleg	nagy	buli	lesz.	–	Elkezdte	lehúzni	a	lepedőket,	hogy
csak	 úgy	 összegyűrve,	 Kate-stílusban	 a	 dobozba	 hajítsa	 őket.	 Hirtelen
megtorpant,	és	előhúzott	valamit	a	matrac	alól.	–	Hé,	ez	meg	mi?
Felé	fordultak.	Kate	egy	papirost	emelt	fel.
A	szerelmi	varázst.
Felsejlett	annak	az	éjszakának	az	emléke.	Miután	kicsit	becsípett,	és	rátört

a	 szomorúság	 a	 Daviddel	 kapcsolatos	 kételyek	 miatt,	 rávette	 Arilynt	 és
Kennedyt,	 hogy	 csinálják	 meg,	 amit	 Kate	 lila	 könyvében	 olvastak.	 Hol	 is
lehet?	És	mit	írt	a	papírra?
–	A	 varázslat	 –	 suttogta.	Kikapta	 a	 papirost	 a	 barátnője	 kezéből.	 –	Nem

hiszem	el,	hogy	képes	voltam	elfelejteni!
–	A	Szerelmi	varázsigék	könyvéből?	–	ráncolta	a	homlokát	Kate.	–	Arilyn,

ugye	te	is	megcsináltad?
Arilyn	elpirult.
–	Igen,	de	akkor	éjjel	tényleg	túl	sokat	ittam.	Azt	se	tudom,	hová	tettem	az

enyémet.
–	Olvasd	fel,	Gen!	Milyen	tulajdonságok	illenek	Wolfe-ra?
–	 Nem	 hinném,	 hogy	 lenne	 olyan.	 –	 Végigfutotta	 az	 írást,	 miközben

visszaemlékezett	 a	 varázslat	 mikéntjére.	 Listába	 kellett	 szednie	 azokat	 a
tulajdonságokat,	amelyeket	egy	férfiban	keresett,	lemásolnia	a	szöveget,	majd
az	egyik	példányt	elégetnie,	a	másikat	pedig	elrejtenie	a	matraca	alá.	Akkor	a
Földanya	vagy	az	univerzum	megadja	neki,	akire	vágyik.	Kate	megesküdött	rá,
hogy	nála	és	Slade-nél	bevált.	Akárcsak	Kennedynél	és	Nate-nél.
–	Akkor	 írtam,	amikor	David	eljegyzett,	 szóval	ezek	a	 tulajdonságok…	–

Elhalt	a	hangja.
Borzongás	 futott	 végig	 a	 gerincén.	 De	 fura.	 Egyetlen	 tulajdonság	 se

passzolt	 Davidhez,	 mégis	 tisztán	 emlékezett	 rá,	 hogy	 úgy	 gondolta,	 ezekről
fogja	felismerni	a	lelki	társát.
Hangosan	felolvasta	a	listát:

Őszinte	barátság
Tisztelet
Gyilkos	humorérzék



Észvesztő	szex
Igazi	jellem
Egy	férfi,	aki	feltétlenül	hisz	bennem
Nem	ítélkezik
Nem	maximalista
Kicsit	rosszfiús
Vannak	hibái,	akárcsak	nekem
Kész	kockáztatni

Mintha	csak	Wolfe	jellemrajza	lenne.
–	Úristen	–	nyögött	fel	Kate.	–	Bejött,	igaz?
Megreszketett	a	keze.	Lehetetlen.	Ahogy	felnézett,	a	barátnői	rámeredtek.
–	Ez	Wolfe.	Nem	David.
Arilyn	megborzongott.
–	Csak	véletlen,	igaz?
Kate	beharapta	az	ajkát.
–	Talán,	de	akkor	is	alátámasztja,	hogy	a	varázslat	működik.	–	Arilyn	felé

kapta	a	tekintetét.	–	Meg	kell	nézned,	hogy	a	leírásod	illik-e	a	jógidra.
Arilyn	kényszeredetten	nevetett.
–	Még	abban	se	vagyok	biztos,	hová	tettem.	Figyelj,	ez	ostobaság.	Hagyjuk

a	szerelmi	varázsokat	és	a	vudut,	inkább	folytassuk	a	pakolást.	A	nappaliban
kezdem.	–	Felkapott	egy	dobozt,	és	eltűnt	az	ajtó	mögött.
Kate	és	Gen	összenézett.
–	Biztos	az	ágyában	van.
–	Tuti	–	bólogatott	Gen.	–	Majd	később	megdolgozzuk.	Vajon	megvan	még

a	könyv?
Végigszaladt	 a	 polcon,	 amíg	 rá	 nem	 talált	 a	 lila	 kis	 kötetre.	 Szerelmi

varázsigék	könyve.	Szerző	nélkül.
–	Ez	az.
Kate	felemelte	a	kezét.
–	 Én	 hozzá	 nem	 érek.	 A	 legutóbb	 is	 megrázott.	 Csak	 hagyd	 itt,	 aztán

meglátjuk,	mi	lesz	A-val.
–	Áll	az	alku.



–	Milyen	alku?	–	Felnézett.	Wolfe	állt	az	ajtóban	egy	bögre	kávéval	és	egy
zacskó	süteménnyel.	–	Kávét,	valaki?
Gen	a	karjába	röppent,	és	szorosan	megölelte.	Szájuk	nyomban	összeforrt,

míg	 a	 szíve	 olyan	 hatalmasra	 dagadt,	 hogy	 már	 attól	 félt,	 szétfeszíti	 a
mellkasát.	A	férfi	csak	lassan,	vonakodva	engedte	vissza	a	padlóra.
–	Annyira	hiányoztál.
–	Hát	még	te	nekem.
A	férfi	pajkosan	kacsintott.
–	Szia,	Kate.
Kate	széles	mosolya	átragadt	rájuk.
–	Szia,	Wolfe.
–	Kösz	a	segítséget.
–	 Szívesen.	 Annyira	 örülök	 nektek.	 –	 Kate	 közelebb	 lépett,	 és	 kitárta	 a

karját,	hogy	megölelje	őket.	–	Ti	vagytok	a	leg…	basszus!
A	döbbenettől	 eltátott	 szájjal	hátratántorodott,	 elveszítette	 az	egyensúlyát,

és	esetlenül	fenékre	huppant.	Azután	pislogva,	még	mindig	kitárt	karral	nézett
fel	rájuk.
–	Minden	 oké?	 –	Gen	 indult,	 hogy	 felsegítse,	 de	Wolfe	megelőzte.	 –	Mi

történt?
–	Ne	gyertek	a	közelembe!
Wolfe-nak	 földbe	 gyökerezett	 a	 lába.	 Szinte	megbénult	 az	 ijedségtől,	 ám

ekkor	 Kate	 elnevette	 magát.	 Önfeledt,	 örömteli	 kacaját	 hallgatva	 értetlenül
ráncolta	a	homlokát.
–	Oké,	ha	nem	mondod	el	azonnal,	mi	folyik	itt,	tényleg	beparázok.
Kate	csak	rázta	a	fejét,	de	továbbra	is	tartotta	a	távolságot.
–	É-én…	bocs,	ne-nem	akartalak	megijeszteni.	Csak…	csak	 láttam	egy…

pókot.
–	 Hol?	 –	 Wolfe	 rémülten	 forgatni	 kezdte	 a	 fejét,	 míg	 Gen	 gyanakodva

méregette	barátnőjét.
–	 Már	 elment,	 nem	 kell	 férfi.	 Öö,	 félni.	 –	 Kate	 legyintett,	 mintha	 ezzel

elfeledtethetné	 az	 epizódot.	 –	 Most	 már	 megyek.	 Ne-nemsokára	 jövök.	 –
Nézték,	ahogy	nagy	ívben	kikerülte	őket,	átverekedte	magát	a	dobozokon,	ám
az	ajtóban	megtorpant.	–	A-a-annyira	boldog	vagyok!



Sietve	távozott.
–	Ez	meg	mi	a	csuda	volt?	–	mordult	fel	Wolfe.	–	Te	is	láttad	azt	a	pókot?
–	Nem,	bébi,	de	ha	látok	egyet,	esélye	se	lesz	a	közeledbe	férkőzni.	Ez	is

benne	van	a	házassági	 fogadalmamban.	–	Elgondolkodva	nézett	az	ajtó	 felé,
amelyen	át	a	barátnője	elmenekült.	Hm.	Amikor	Kate	megérintett	két	embert,
akiket	 egymásnak	 szánt	 az	 ég,	 általában	 úgy	 érezte,	 mintha	 villám	 csapott
volna	 belé.	 Lehetséges,	 hogy	 az	 imént	 ez	 történt?	 Megrázta	 a	 fejét,	 és
feljegyezte	magában,	hogy	meg	kell	kérdeznie.
A	férfi	az	ujjai	köré	csavarta	a	hajfürtjeit,	és	elvigyorodott.
–	Én	kis	hősöm.	–	Körülnézett	a	szobában.	–	Mondd	meg	őszintén,	nem	fog

hiányozni	ez	a	hely?
Gen	elmosolyodott.
–	Dehogyisnem!	Itt	lettem	szerelmes.	Viszont	Arilyn	a	gondját	fogja	viselni,

nekünk	pedig	lesz	új	otthonunk.	Közös	otthonunk.
–	 Igen,	 a	mi	 saját	 otthonunk.	 –	A	 férfi	 a	 homlokát	 ráncolta.	 –	Ha	már	 itt

tartunk,	felvetted	az	Élet	a	világ	végént?
Gen	égnek	emelte	a	szemét.
–	A	tegnap	esti	részről	lemaradtunk,	mert	már	be	volt	állítva	A	nagy	Ő-re.

Majd	megnézzük	az	ismétlést.
–	Oké,	ennyi.	Az	új	helyen	lesz	külön	felvevőm.	És	külön	távirányítóm.
–	Remek.
–	 És	 hallani	 sem	 akarok	 a	 béna	 ikrekről.	 Tudod,	 akik	 abban	 a	 másik

sorozatban	vannak.
–	 Az	 Álomházban.	 Szerintem	 cukik!	 Még	 ebből	 a	 házból	 is	 képesek

lennének	tuti	helyet	csinálni.
–	Kiráz	 tőlük	a	hideg,	az	életben	nem	szólnék	nekik.	Különben	 is,	én	úgy

szeretem	a	házat,	 ahogy	van.	–	Megakadt	 a	 tekintete	 a	 listán,	 amit	Gen	még
most	is	a	kezében	szorongatott.	–	Az	mi?	Ennyi	tennivalód	van	még?
Gen	lenézett	a	papirosra,	ami	bizonyította	a	szerelmi	varázs	működését.	Ha

Wolfe	 tudná!	Behajította	a	szemetesbe,	miközben	megfogadta,	hogy	nem	töri
ki	 tőle	 a	 frász.	 Szerelmi	 varázs	 nem	 létezik.	Különben	 is,	 kit	 érdekel,	 hogy
történt?	A	 lényeg,	hogy	megtörtént	–	megkapta	élete	szerelmét,	akivel	együtt
építenek	közös	jövőt.



–	Csak	egyvalami	számít.	Hogy	szeretlek.
–	Én	is	szeretlek,	bébi.
Amikor	a	 férfi	 lehajolt,	 és	megcsókolta,	minden	a	helyére	került.	Minden

szép	lett.



köszönetnyilvánítás

OLY	SOKAN	VANNAK,	akiknek	hálás	lehetek	–	és	oly	kevés	a	hely!
Óriási	 ölelés	 és	 köszönet	 kedvenc	 szerkesztőmnek,	 Lauren	McKennának.

Igazad	volt	abban,	hogy	halogattad	a	Wolfe-könyvet.	Megérte	kivárni!
Köszönet	ügynökömnek,	Kevan	Lyonnak	a	kemény	munkáért.
Köszönet	 a	 papámnak,	 amiért	 emlékeztetett	 rá,	 hogy	 arról	 írjak,	 amit

ismerek,	 és	mert	 áttette	 a	 helyszínt	 a	 saratogai	 versenypályára,	 ami	 a	 világ
egyik	 legtutibb	 helye.	 Éves	 fogadónapjainkhoz	 a	 legkellemesebb	 emlékek
fűződnek,	s	remélem,	még	sokáig	gyűjthetek	újabbakat.	Szeretlek,	apa!
Virtuális	 ölelés	 minden	 írótársamnak	 és	 barátomnak,	 különös	 tekintettel

azokra,	 akik	 társaságában	 az	 országot	 járom.	 A	 Belles	 on	Wheels	 Gallery
busz	állandó	személyzete:	Christina	Lauren,	Kristen	Proby,	Kresley	Cole,	S.
C.	Stephens,	Alice	Clayton,	Kyra	Davis,	Emma	Chase,	Katy	Evans,	valamint
kiváló	píárosaink,	Kristin	és	Jules,	akikkel	életre	szóló	barátságot	kötöttem,	s
mit	mondjak:	élvezem	minden	egyes	percét!
A	Probst	Partinak,	a	világ	legmenőbb	rajongói	klubjának:	kösz	az	ötleteket,

s	hogy	velem	tartotok	ezen	az	úton.	Imádlak	titeket!
A	 családomnak,	 akik	 elviselnek	 engem	 és	 a	 szorító	 határidőket:	 a	 jövő

héten	tényleg	főzök	már	valamit.	Esküszöm.
Végül	 minden	 kedves	 Olvasómnak:	 miattatok	 csinálom	 az	 egészet.

Köszönöm,	hogy	olvassátok	a	könyveimet.





előhang

STONE	PETTY	RENDŐRNEK	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	 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	se	vágyott,	csak	egy
második	 zuhanyra.	 Csúcsra	 jártak	 az	 idegei,	 de	 összeszorított	 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	be	is	tartott.	Noha	ez
volt	 az	 érzékeny	 pontja,	 társával	 jól	 hozták	 a	 rossz	 zsaru/jó	 zsaru	 párost.
Devine	mozisztár	külseje	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	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
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	a	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	 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,	 és	 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.
Igen.	Mindent	egybevetve,	tényleg	elcseszett	napja	volt.

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	 terrier	 keverékek	 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	 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.
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