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

és az események a szerző fantáziájának a szülöttei. Bárminemű hasonlóságuk 

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

személyekkel pusztán a véletlen műve. 



 

„Minden barát külön kis világ a lelkünkben, 

mely nem jön létre, amíg ő meg nem érkezi, és 

csakis e találkozás nyomán történhet meg 

hogy új világ születik” 

– Anaïs Nin 

 

 

 

 

Noha szerelmes-romantikus történeteket írok, 

könyveimben mindig megjelenik az igaz barátság. Barátaim 

nélkül, akikkel a középiskola óta szoros kapcsolatban 

vagyok, ma nem ugyanez az ember lennék. Talán nem látjuk 

egymást olyan gyakran, mint szeretnénk, de idő és távolság 

mind semmivé foszlik, amikor együtt vagyunk. 

Jodi Prada, Lisa Hamel Soldano, Marlaine Scotto, 

Colleen LaPierre, Kimberly Cornman. Nancy Chaudhry. 

Köszönöm, hogy vagytok nekem – éjszakába nyúló 

pókerpartikon, szerelemben és bánatban, családi válságban 

és szívfájdalomban, életem legmókásabb és legörömtelibb 

pillanataiban. Imádlak mindőtöket. 

Hajrá, csajok! 



 

Előhang 

NINCS MIT SZÉPÍTENI RAJTA.  

Ez minden idők legelfuseráltabb randija.  

Kate Seymour a borospoharáért nyúlt, és kipréselt magából egy sugárzó 

mosolyt, miközben próbálta nem bámulni azt a cafatnyi sajtot, amely a 

partnere állára tapad. Oké, a fickó társaságban kissé félszeg, de ettől 

még észrevehetné a képére ragadt parmezános csirkedarabkát. 

Célzatosan megütögette a saját állát, hogy ugyan kapja már fel a 

szalvétáját. A csajok ilyen egyezményes gesztusokkal figyelmeztetik 

egymást, ha vécépapír tapad a másik cipősarkához, vagy rajta maradt az 

árcédula a szoknyán. Csak a fickóhoz még nem jutott el a hír. 

Nem, ő csak beszél és beszél a marketingről, ami akár érdekes is 

lehetne, de hogyan koncentráljon, ha közben egy sajtcafatra mered? 

– Öö, Bradley! Van valami az… ööö… ott, az… 

A fickó az állára csapott, úgy, ahogyan a medve csap le a halra. A 

sajtdarab a tányérján landolt. 

– Kösz. Szóval tényleg örülök, hogy személyesen is találkoztunk. 

Nagyon élveztem a kis telefonbeszélgetéseinket. 

Kate, akinek hírtelen elment az étvágya, és csak tologatta a tányérján 

az utolsó falat lazacot, bólintott. 

– Én is. Vállalkozóként mindig is lenyűgözött a PR és a 

márkamenedzsment. E-e-egész pontosan milyen szolgáltatásokat 

nyújtotok? 

Istenverte dadogás. Mindig előjön, ha kétségbeesetten próbál jó 

benyomást kelteni. Nem mintha a pasast különösebben érdekelnék a 

mélyenszántó kérdései. Sőt láthatóan sokkal inkább foglalkoztatja a 

pincér srác – szélesen rámosolyog, és áhítatosan nézi, amikor leszedi az 

asztalukat egy-egy fogás után. 

Bradley beletúrt a spagettijébe, és sziszegés kíséretében, a fogai közt 

szippantotta be a tésztaszálakat. Miután sikerült lenyelnie, felnézett. 

Fura kifejezés suhant át az arcán. 

– Igazából nem azon a részlegen dolgozom. Persze hamarosan 

odakerülök, de már most jobban értek ehhez, mint a legtöbben. 



Aha. Eddig úgy tett, mintha ő vezetné az egész céget. No, fene. 

– Mintha azt mondtad volna, hogy közösségi kapcsolatépítéssel 

foglalkozol. Pontosan melyik részlegen is? 

– A recepción. 

Kate csak pislogott. 

– Hűha. Lefogadom, hogy egy csomó érdekes emberrel találkozol. 

A szósztól vöröslött a fickó ajka, ezért Kate valahová balra, a tér egy 

távoli pontjára fókuszált. 

– Igen. Úgy gondolom, a legjobb alulról kezdeni, és úgy felküzdeni 

magam. 

Akár még működhet is. Mindig tetszett neki, ha egy féfiban van 

ambíció. Jó, kicsit kiszínezte az igazságot a munkájával kapcsolatban, 

de talán csak nem szívesen beszélt erről telefonon, ő aztán nem fogja 

elítélni ezért A legkevésbé sem izgatja, milyen beosztásban dolgozik 

egy férfi, amig szereti a munkáját. Külsőre sem rossz, nem az a 

tizenkettő egy tucat, ami külön piros pont. Rövid, sötét haj, barna szem. 

kerek arc. Kicsit talán túlsúlyos, de semmi extra egy ilyen gyorskajákkal 

és kísértésekkel teli világban. Nem is bájgúnár, aki csak azt várja a 

nőktől, hogy az egóját legyezgessék. 

– Ravasz. A NYL-ra jártál, igaz? Én is ott tanultam, üzletvezetést. Te 

milyen szakon végeztél? 

– Hát, egy évet jártam oda, de nem fejeztem be. Gondoskodnom 

kellett a mamámról. 

Instant szimpátia, újjáéledő remény. Minden jó kapcsolatba kell egy 

családszerető férfi.  

- De kár. Beteg az anyukád? 

Most éppen a fokhagymás kenyér morzsái tapadnak a szája széléhez. 

Nos, komoly kihívás vele étkezni, de aki ennyire törődik az anyjával, 

annak aranyból lehet a szíve. 

- Ízületi gyulladás. Felajánlottam neki, hogy odaköltözöm, és segítek 

ebben-abban. 

Miért érzi úgy, hogy nem ilyen egyszerű a képlet? 

– Nehezen mozog? Úgy hallottam, előrehaladott állapotban nagyon 

fájdalmas ez a betegség… 

Bradley abbahagyta a szürcsölést, miután az itallal kiegészítette az 

arcán viselt komplett étlapot. 



– Néha sajognak az ujjal, ezért segítek lecsavarni az üvegek tetejét, 

meg ilyenek. Én vagyok a társasága, cserében főz és mos rám. Egész jól 

elvagyunk. 

Bár ez a randi nem fogható a Titanic katasztrófájához, ő mégis úgy 

küzdött ezzel a jégheggyel, mintha a túlélése múlna rajta. 

Kétségbeesetten vágyott rá. hogy Bradley legyen az igazi. A száz 

mégiscsak szerencse-szám, nem? Száz randi nem kevés. Türelmesen 

várt, bölcsen beosztotta az idejét, hitt a fejlődésben. Mint a Társszerzők 

házasságközvetítő iroda tulajdonosa, együtt élt és lélegzett a 

vállalkozással. Hitt benne, a fene vigye el! Mégiscsak fura, hogy épp a 

tulajdonos legyen szingli, és sehol egy reménysugár. 

Megfeszítette az ujjait, ellenállva a kísértésnek, hogy megérintse a 

férfit. Ha csak a legparányibb szikrát érezné, megbirkózna a munkájával 

és az anyjával. Az áldás, hogy ösztönösen megérzi, ha két ember 

összepasszol, egyben átok is. Hányszor tapasztalta az elektromos 

kisüléseket más pároknál, akiket az ég is egymásnak teremtett? Hány 

férfiról mondott már le mások javára, csak mert rádöbbent, hogy a 

kiszemeltje igazából a pincérnőhöz, a vevőszolgálatoshoz vagy az 

áruházi eladóhoz vonzódik? Ösztöne jó szolgálatot tett neki az üzletben, 

épp csak a magánéletét tette pokollá. Habár a képesség nemzedékek óta 

elkísérte családjának nőtagjait, még senkinek nem jutott az eszébe, hogy 

az üzleti életben kamatoztassa, ő is szívesebben használta a tudományos 

módszereket, sőt tudatosan harcolt az ellen, hogy a képessége 

bekavarjon az üzleti terveibe. Inkább csak megerősítésül szolgált, ha 

egy kapcsolat kezdett komolyra fordulni. Nem mintha Bradley-nek vagy 

bárki másnak beszélni akart volna a titkos fegyveréről. 

A férfi arcát fürkészte az asztal túloldaláról, és még nem akarta 

feladni a reményt. Bradley-t neki szánta az ég, csak ő még nem áll 

készen rá, hogy ezt egy érintéssel is megpecsételje. 

A pincérnő odasuhant, és diszkréten az asztal közepére tette a 

számlát. Kate visszafojtotta lélegzetét, tudván, hogy ez a végső próba. 

Annak a férfinak, aki az első randin állja a vacsorát, van belső tartása. 

Ez a sorsdöntő pillanat. Egész testében ott bizsergett a várakozás. 

Bradley a számláért nyúlt. 

Az öröm hullámokban áradt szét a lányban. Végre! Hát nem tévedett! 

Oké, még van min csiszolni, de akkor se tévedett. 

Bradley átfutotta a számlát, majd elővarázsolt egy zsebszámológépet. 

Kate dermedten nézte, hogyan repkednek az ujjai a gombok felett. 



- Oké, miután nem egyforma, enyém a nagyobb rész. Te kerek 43 

dollárral jössz, én 44,63-mal. Ebben benne van a tizenöt százalék 

borravaló is. Jó lesz így? 

Kate ábrándjai gyorsabban olvadtak el, mint a gonosz boszorkány az 

Ózban, és neki még egy nyamvadt piros cipellője sem maradt. 

– Aha. 

– Remek. Kápé vagy kártya? 

Benyúlt a tárcájába, és elővette a hitelkártyáját. 

– Tessék. 

– Kösz. 

A pincérfiú megállt az asztaluknál. 

– Végeztek, uram? Hölgyem? 

Bradley bólintott, miközben tekintete a fiú testére tapadt, akinek 

széles mellkasa és válla gusztusosán kitöltötte az elegáns piros-fekete 

uniformist. Kate-nek elszorult a gyomra, annyira megváltozott a légkör. 

Ne. Ez nem lehet. 

Mégis. Tudnia kell. 

A fiú a tányérért nyúlt, közben lopva egy igéző pillantást vetett 

Bradley-re. Kate-nek elakadt a lélegzete, ahogy a karján érezte a fiú 

ujjait, miközben megérintette a partnere kezét. 

Sokkolta a hatás, szinte beleborzongott. Ahogy Bradley rámosolygott 

a fiúra, arcáról lerítt a hamisítatlan vágyakozás. 

Ó, a francba. 

Hát ennyi. 

Elfojtotta feltörő sóhaját, és hivatalosan is lemondott a századik 

ünnepi randijáról. 

– Mindjárt jövök, Bradley. Ki kell mennem a mosdóba. 

– Oké. 

Felkapta a táskáját, és kikacsázott az előtérbe. Néhány perc múltán, 

amikor a pincérfiú arra járt, megérintette a karját. 

– Bocsásson meg. 

– Igen, hölgyem? 

A fiú névtáblájára pillantott. 

– Gabe, kérem, átadna egy üzenetet a partneremnek? Nem érzem jól 

magam, inkább hazamegyek, de szerintem ő szívesen maradna. Van 

kedve meghívni egy italra, amikor majd szünete lesz? 

Gabe elvörösödött. 

- Maguk nincsenek együtt? 



Kate elmosolyodott. 

- Nem, igazából nem én vagyok az esete. Magának viszont biztosan 

örülne, ha érdekli. 

Felismerés csillant a sötét szempárban. 

– Igen. érdekel. 

– Akkor jó, és kösz. Sok szerencsét. Én meg kisurranok a hátsó ajtón. 

Ahogy elhagyta az éttermet, a teljes kétségbeesés és a sikeres kerítés 

felett érzett boldogság közt őrlődött. A fenébe, a melegradarja totál 

becsődölt. 

Odakint ropogósán hűvös márciusi este fogadta, s magába szívta a 

friss levegőt. Még nem akart hazamenni. Verilyben az üzletek szombat 

este sokáig nyitva tartottak, és még alig múlt fél kilenc. Magas sarkú 

csizmája élesen kopogott a kövezeten, ahogyan séta közben élvezte a 

felkapott Hudson-parti város, a kis üzletek és bohém kávézók 

hangulatát. Apró fehér fények csillantak meg a járdát szegélyező fák 

koronáin, és a Bögréből, az éjszakai klubként is működő népszerű 

bárból zene szűrődött ki. A folyó felett függő telihold megvilágította a 

távoli Tappan Zee hidat. Kutyát sétáltató gyalogosok és kacarászó 

főiskolások között haladt, és egy egydollárost dobott a fiatal férfi 

dobozába, aki gitárkísérettel összetört szívekről énekelt. 

Egyre fájóbban tudatosult benne a magánya. Nagyon fáradtnak érezte 

magát, ő mikor kerül már sorra? Mikor találja meg végre az igazit? 

Megtalálja valaha is? 

Talán nem. A szüntelen csalódások nyomán kezdte azt hinni, hogy 

jobban tenné, ha feladná a tökéletes párról szőtt ábrándjait. Talán – de 

csak talán – nincs mindenkinek lelki társa. Talán – de csak talán – 

léteznek, akik egyedüllétre vannak kárhoztatva. 

Visszanyelte a feltörni készülő könnyeket – nem akart dagonyázni az 

önsajnálatbun. Ennek vége. Kész. Még egy kiábrándító randit már nem 

élne túl. Pokolba a szerelemmel. Vesz egy jó könyvet, hazamegy 

Roberthez, és bevackolja magát a takaró alá. 

Megállt az antikvárium előtt. Igen, ideje váltani. Nem randizik többet 

Nem hajszolja tovább a szerelmet. Az üzletre és a barátaira koncentrál, 

azzal foglalkozik, ami boldoggá teszi. 

Az ajtó fölé szerelt kis csengd csilingelni kezdett, amint felszegett 

fejjel és szilárd elhatározással belépett. Rögvest körülölelték a 

meghitten ismerős illatok. Bőr. Papír. Molyirtó. Maga a tökély. 

Átvágott az elnyűtt szőnyegen, és megállt a viharvert pult előtt. 



– Van valamid a számomra, Hector? 

A pult mögött pattanásos arcú, vékony fiú állt, a haja helyén lila 

tüskék meredeztek. Kate láttán vigyorogva csóválta a fejét. 

– Már váltalak. Van hátul egy doboz, tele régi könyvekkel. Még nem 

volt időm átválogatni, az is lehet, hogy nincs benne semmi érdekes. 

Kate megborzongott a felfedezés izgalmától. Hát sosem fárad bele, 

hogy új dobozokat nyitogasson kincseket remélve bennük? 

– Majd én átválogatom, ha nem baj. 

A srác az üzlet hátulja felé intett. 

– Szolgáld ki magad. Csak megkönnyíted a dolgom. 

– Köszi – Végigsietett a polcok között, be a hátsó raktárba. A szűkös 

teret dobozok, ládák és polcok töltötték ki, a létező legnagyobb 

összevisszaságban, minden vízszintes felületen papírhegyekkel. Az új 

szállítmányt ezzel együtt jól láthatóan megjelölték. Kate meg sem 

próbált kést keresni, puszta kézzel tépte fel a ragszalagot. Úgysem tud 

vigyázni a körmeire. 

Keresztbe tett lábbal leült a betonpadlóra, és egyenként elővette a 

könyveket. Romantikus regény. Életrajz. Valami forradalmi diéta. 

Félretett néhányat, amit behatóbban tanulmányozni akart, majd talált 

egy remek, bár elég régi darabot a szerelmi testbeszédről. Hm. Sosem 

lehet tudni, mit tanulhat a nyolcvanas évektől. Még kapóra jöhet. Ezt is 

a gyarapodó halomra tette. Egy érdekes munka következelt arról, 

hogyan viszonyulnak a férfiak a kutyájukhoz. Ki tudna erre nemet 

mondani? S akkor… 

Ujjai rátaláltak egy szövetkötésre. Gyorsan kiszabadította a könyvet, 

ami élénklilában pompázott. Szerelmi varázsigék könyve. Egyszerű, 

hangzatos cím. Kicsi és négyzet alakú – talán nem is regény, inkább 

gyakorlati kalauz? Megroppant a gerinc, ahogy felütötte a kötetet, és az 

első oldalra lapozott. 

Ujjbegyeiből alig érezhető pezsgés indult el. végigsugárzott a testén, 

mintha nem is egyszerű könyvet, hanem egy ígéretes férfialanyt látna. A 

pezsgés kitartóan erősödött, ahogyan a lapokat forgatta, majd 

beleolvasott a Földanyához szóló szerelmi rigmus magyarázatába, 

lenyűgöző. Sosem látott hasonlót. Még a szerzőjét sem tüntetették fel 

Hogyan lehetséges ez? 

Ez biztosan vele jön. Az ügyfelek értékelni fogják. 

A halom tetejére rakta a könyvet. 



Az elektromosság úgy villámlott végig a testén, mintha konnektorba 

nyúlt volna. Feljajdult, elkapta a kezét, majd meredten nézte a lila 

borítót. Ez meg mi az ördög? Talán csak a műszálas borító töltődött fel, 

de attól még rohadtul fájt. 

– Valami gond van ott hátul? 

Hector hangja végigvisszhangzott a kihalt üzleten. Kate megrázta a 

fejét, felkászálódott, és visszatette a dobozt. Óvatosan, hogy ne érintse a 

lila könyvet, magához vette az összegyűjtött kincseket, és visszament az 

üzletbe. 

– Összeszedtem, ami tetszik, összesen hat könyv. Hozzáírod a 

számlámhoz? 

– Persze. Mulass jól. 

A vásárlástól máris jobban érezte magát, miközben az autója felé 

indult. Várta egy tipikus szombat este, a könyvei és a kutyája 

társaságában. 

Viszlát, százaska. Ez a randi egyszer még bekerül a Rekordok 

Könyvébe. 

Hosszú időnek kell eltelnie, míg egyáltalán gondolni mer a 

százegyedikre. 



 

egy 

– ELKÖLTÖZÖM. 

Slade tehetetlenül nézte, amint a húga odavonszolja túlméretezett 

virágmintás bőröndjét a bejárati ajtó elé. Fura pánik tört rá, de csak állt 

dermedten az előtérben. Ne már! Jane még nem kész az önálló életre, de 

hogyan győzze meg erről anélkül, hogy basáskodó bátynak tűnne? 

Próbált gyengéd, mégis határozott hangot megütni. 

– Szerintem ez nem jó ötlet, Jane. Tudom, hogy saját otthont akarsz, 

de nem hiszem, hogy készen állsz rá. Káadásul nélküled totál egyedül 

maradok. Adj egy kis időt, addig segítek lakást keresni. 

Jane csípőre tett kézzel és azzal a harcias arccal pördült felé, amelyet 

oly jól ismert. A lényeg, hogy ezúttal sem találta el, mit kell mondani. 

– Először is, bizhatnál bennem egy kicsit. Készen állok. Értékelem, 

hogy fedelet adtál, de már vagy egy éve el kellett volna költöznöm. 

Amúgy meg azért vagy totál egyedül, mert senkivel sem vagy hajlandó 

egy éjszakánál többet eltölteni. 

Slade összerezzent. Ez övön aluli volt! Azért vigyázott mindig a 

nőkkel, nehogy a húga bármelyikhez kötődni kezdjen. No meg egy 

hosszú távú kapcsolat amúgy is kezdettől kudarcra van Ítélve. Elég 

megnézni a válási statisztikákat. 

Jane bemasírozott a nappaliba a könyvespolchoz néhány kötetért. 

Basszus, az a The Chew vadiúj szakácskönyve! Annyi ideje nem 

maradt, hogy legalább a képeket megnézze. 

– Ne csináld már. Jane, nincs is hová menned. Nem akarom, hogy 

egy szaros kis manhattani garzonban húzd meg magad, ami egy rakás 

pénzbe kerül, és nem is biztonságos. Még mindig arról a fickóról van 

szó, igaz? Inkább menjünk, lyukasszuk ki a kerekeit, igyuk le magunkat, 

és nézzünk érzelmes filmeket. A csajok ezt szokták csinálni, nem? 

Jane hátravetett fejjel kacagott. 

– Istenem. Slade. ha nem szeretnélek ennyire, tuti kinyírnálak. Már 

megvan a helyem. Kibéreltem egy lakást Verilyben, a folyó mellett. Itt 

felmondtam, és megpályáztam egy új állást a helyi főiskolán. 



Slade-del megfordult a szoba. Dübbenten bámulta a máskor oly 

megfontolt, logikusan gondolkodó, komoly húgát, s közben azon 

tűnődött, mit szedett be, amitől így kifordult magából. 

– Felmondtál? Most, hogy véglegesítettek? 

– Utáltam minden egyes percet, az egész képmutató pöffeszkedést. 

Csak hogy tudd, Manhattant is utálom. Zajos, zsúfolt, és folyton fáj a 

fejem. – Jane nagy levegőt vitt, a válltáskájába szuszakolta a könyveket, 

és elindult, hosszú, koromfekete haja csigákba kunkorodva keretezte az 

arcát, csokoládébarna szeme szomorúan nézett a bátyjára a vastag 

szemüveg mögül. – Már nem bírom tovább – sóhajtott fel. – Muszáj 

váltanom. Verily kicsi és kedves hely, a főiskola pedig nagy hangsúlyt 

helyez a kreativitásra. Ott lehetőségem lesz fejlődni. Talán egy férfival 

is találkozom, aki remélhetően nem akar majd kiszipolyozni. – Ahogy 

örömtelenül, szárazon felnevetett. Slade torka elszorult a félelemtől. 

Nem engedhette így el. Ha bármi történik, az ő hibája lesz Megint. 

Ha egy fedél alatt élnének, legalább elkaphatná mielőtt végképp magába 

zuhanna. Most hivatalos hangnemre váltott. Elvégre az állam egyik 

legjobb válóperes ügyvédjeként talán másra is jó, nem csak a 

pénzszerzésre. 

- Megértem, hogy önállósodni akarsz. Igazad van, hogy itt az ideje, 

de felmondani és egy ismeretlen városba költózni akkor is veszélyes. A 

hétvégén veled megyek Verilybe. Körülnézünk, talán megismerkedünk 

néhány emberrel, hogy ne légy annyira egyedül, azután meglátjuk. 

Jane hangja veszedelmesen emelkedni kezdett. 

– Nem lesz olyan, hogy meglátjuk! Egyedül akarom meglátni! Az 

Isten szerelmére, nézd meg ezt a helyet! – Széles mozdulattal 

körbemutatott a drága tribecai tetőtéri lakáson. A hatalmas, két szintre 

osztott nyitott teret elegáns üveg lépcsősor kapcsolta össze, és a falakat 

helyettesítő óriási panorámaablakok pazar kilátást nyújtottak 

Manhattanre. A jómódú agglegényről alkotott közhelyes képet drága 

műalkotások, bambuszpadló, üvegasztalok, gránitpultok és szigetnek 

beillő bőrkanapék tették teljessé. 

– Mi a baj vele? Bőven van hely… 

– Ez a te birodalmad! Semmi sem változott, pedig már három éve itt 

élek. Huszonnyolc éves vagyok. Slade, ideje a saját lábamra állnom. 

Nem akarom, hogy folyton azért kelljen aggódnod, mi lesz velem, ha 

valami rosszul sül el. 



Slade összerezzent. Húga, ez a kivételesen érzékeny teremtés, mindig 

is ki volt szolgáltatva ennek az érzéketlen világnak. Végig kellett 

néznie, ahogyan egyik férfi a másik után taposta a földbe, mint egy 

törékeny virágot, míg végül nem maradt belőle más, csak néhány kósza 

szirom. Megesküdött rá, hogy megoltalmazza, és nem hagyja, hogy 

bárki is bántsa. Maradásra kell bírnia. 

– Tudom, szívem, hogy már sokkal erősebb vagy. Ne hidd, hogy arra 

várok, mikor omlasz össze. Csak úgy vélem, jobb lenne várni egy kicsit. 

– Én meg nem így vélem. – Jane kinyitotta a szekrényajtót, elővette a 

fekete gyapjúkabátját, és belebújt. – Amikor már megállapodtam, 

utánam hozhatod a többi cuccomat, és meglátogathatsz. Szerintem 

tetszeni fog Verily. Különben sem leszek sokáig egyedül. Úgy 

döntöttem, feliratkozom egy társkereső irodában. 

Oké, ez már tényleg vészhelyzet. 

– Nem mondod komolyan! Tudod te, hány ilyet zárnak be az 

ügyfelek megtévesztése miatt? Nincs olyan, hogy tökéletes társ, ezt már 

igazán tudhatnád. Mi a fene ütött beléd? 

Jane felvetette az állát. 

– Elegem van a rossz választásokból, meg hogy félek minden újtól. 

A Társszerzők jó nevű cég, már a tulajokkal is összeismerkedtem, és 

bízom bennük. Szóval ne aggódj, nem fogok otthon gubbasztani, és nem 

bámulok magam elé. Eljárok és ismerkedni fogok. Ezúttal minden más 

lesz. 

– Csak elveszik a pénzedet, és hiú reményekkel áltatnak! És ha most 

sem működik, te pedig újra összetörsz? Nem fogom ölbe tett kézzel 

nézni, hogy szívtelen emberek tönkretesznek a pénzedért. 

Jane felcsattant. 

– Hallod magad egyáltalán? Istenem, elegem van az 

atyáskodásodból! Már más ember vagyok, mint három éve, de te 

valósággal megfojtasz! Anya és apa sem akarná, hogy itt kornyadozzam 

a legénylakásodban, míg mások élik az életüket. 

– Nem anya és apa talált rád begyógyszerezve a fürdőszoba padlóján! 

Nem anya és apa tartott a karjában azért imádkozva, nehogy meghalj! 

Mintha megdermedt volna a levegő. Slade egy pillanatra lehunyta a 

szemét, szívét mardosta a fájdalom. A szavakból sütő szemrehányástól 

és esdekléstől görcsbe rándult a gyomra. Az az este, az az öngyilkossági 

kísérlet örökre megváltoztatta, ő csak a kishúga javát akarja. Miért 

olyan nehéz ezt megérteni? 



Elcsuklott a hangja. 

– Ne haragudj, Jane. Tényleg nem akartam felhozni… 

Jane arca eltorzult a fájdalomtól, az ajka remegett. 

- De igen, akartad. Sajnálom, hogy ilyesminek tettelek ki, de már 

nem ugyanaz az ember vagyok. Megérdemlem a boldogságot, és tenni is 

fogok érte. Oké, talán érnek majd sérülések, de már tudom kezelni őket, 

Slade. Erősebb vagyok. – A vállára vetette a táskáját, és megragadta a 

bőrönd fülét. – Nem hibáztatlak, amiért nem bízol bennem, de ezt akkor 

is meg kell tennem. Nem felelhetsz értem egész életedben. 

– Az isten szerelmére, legalább engedd, hogy segítsek! Elmegyünk 

valahová, ebédelünk egy jót, és megbeszéljük a dolgot 

Jane kinyitotta az ajtót. 

– Nem. A taxi már vár odalent. 

– De hát még a számodat vagy a címedet sem tudom! 

– Majd hívlak, ha berendezkedtem. Szeretlek. 

Elment. Slade ezúttal nem tartotta vissza. Az agya felfogta, mennyire 

fontos számára, hogy a saját útját járja, ám a szíve azt dübörögte, hogy 

cafatokra tép bárkit, aki bántani merészeli. 

Halkan káromkodott, a számítógéphez ült. és begépelte a szavakat. 

Társszerzők. Párkereső. Verily. 

Aztán csak bámulta a képernyőt, amíg meg nem hozta a döntést. 



 

kettő 

SLADE MEGÁLLT a Társszerzők üvegajtaja előtt, és szemügyre vette a 

díszkivilágítást és a míves cégtáblát. A bíborszín és ezüst szalagon 

izgalmat, reményt és titokzatosságot ígért a felirat: „Örökkön-örökké”. 

Az indulattól megfeszült az álla, mintha egy karaterúgással be akarná 

zúzni az üvegajtót. Rengeteg szélhámos árul nem létező álmokat – az ő 

szemében az ilyen alakok még azoknál is rosszabbak, akik néhány 

dollárért a gyors meggazdagodás receptjét kínálják. Sőt azoknál is, akik 

ellopják mások személyiségét. Nem az a hamisítatlan gonoszság, ha 

ellopjuk mások pénzét, javait vagy szolgáltatásait. Hanem az, ha 

meglopjuk a szívüket azt hazudva, hogy képesek vagyunk 

meggyógyítani őket egy sosem volt tökéletes férfi vagy nő illúziójával. 

Márpedig ő nem hagyja, hogy egy ilyen rohadék kárt tegyen a 

húgában. 

Belökte az ajtót, és lendületesen belépett. 

A pultnál ülő nőt láthatóan meglepte az új ügyfél felbukkanása, 

mintha az ajtó fölé akasztott csengettyű nem figyelmeztette volna előre. 

Slade nem óhajtotta egy recepciósra vesztegetni az idejét, ezért 

ellentmondást nem tűrő, hivatalos hangnemre váltott. 

– Az iroda vezetőjével kívánok beszélni. 

A nő felvonta a szemöldökét. Ideális egy társkereső iroda arcának, 

gondolta Slade. Gyönyörű haja már-már vakítóan szőke, dús fürtökben 

omlik a vállára, s oly sejtelmesen fénylik, akár a kukoricahaj 

Tekintetében tétovázás, mintha nem tudná eldönteni, hívja-e a főnökét 

vagy sem. Szemének színe nem mély óceánkék, inkább a búzavirágéra 

hasonlít, s a vonásait mintegy éteri fénybe vonja. Slade felrázta magát a 

kábulatból, és eltűnődött, mi a fenének keres mezőgazdasági 

hasonlatokat egy olyan nőre, akivel beszélni sem akar. 

– Megkérdezhetem, miről van szó? 

A lágy, olvatag hang úgy kényeztette a fülét, akár az elillanó füst. Az 

örökkévalóságig hallgatta volna, de mintha a helyzet kezdett volna 

rosszul alakulni. Megköszörülte a torkát, és a nőre nézett aranykeretes 

szemüvege felett. 



– Azzal ne törődjön – csattant fel. – Kérem, hívja ke a főnökét. 

A nő összefonta a karját, elgondolkodva méregette. 

– Ha valamelyik ügyfelünkről van szó, sajnos nem adhatunk ki 

semmilyen információt. Köt minket a titoktartási szerződés. 

– Így akarják elkerülni, hogy bepereljék magukat? –horkant fel 

Slade. 

– Rossz napja van, uram? 

Most szórakozik vele? Teljes magasságában kihúzta magát, és az 

asztal fölé tornyosult. Ez a kis recepciós gúnyt űz belőle, holott a 

bíróságon mindenki ódákat zeng arról, milyen határozott a fellépése. 

– Most már igen. Talán attól jobb lesz, ha beszélhetek a főnökével. 

– Oké. Mesélje el, mi a probléma. 

A férfi sziszegve kifújta a levegőt. 

– Akkor szólna neki végre? 

– Minek? Már itt vagyok. 

Slade igyekezett leplezni a döbbenetét; azért sem adja meg neki ezt 

az elégtételt. Két dolgot jól megtanult: a jogot és azt, hogyan működnek 

az emberek. Ennek a tudásnak köszönhette minden sikerét, és hogy 

sértetlenül vészelte át az életet. 

Kegyelmezett arca semmilyen érzelmet nem árult el. 

– Értem. Valamiért ez sem lep meg. 

A nő halvány rózsaszín ajka megfeszült. Helyes. Viszlát, mulatság, 

helló, bosszúság. Így már jobb. 

– Miért gondolom, hogy maga amúgy sem szokott meglepődni? 

A helyes jellemábrázolás kicsit kibillentette Slade-et a szerepéből. 

– Mert így is van. Bizonyos feltételek megléte esetén az emberek 

könnyen kiszámíthatók. Vegyük például a szerelmet. Olyasminek az 

ígérete, amivel Disney egy vagyont kaszált, maguknak felér a Szent 

Grállal. Az emberek lopnak, csalnak, hazudnak az esélyért, csak hogy 

hihessenek ebben a délibábban. 

Várta a szokásos női dühkitörest, azután jött… a nagy semmi. Talán 

csak némi érdeklődés csillant a búzakék szempárban. A nő kivárt, 

miközben tanulmányozta a küllemét, majd meghozta az ítéletet. Hát, 

igen, tényleg érti a dolgát. Nincs élő férfi, aki ne bízná magát a 

gondjaira – se nő, aki nem akarna hozzá hasonlítani. Tökéletes 

kombináció, ha valaki szerelmet árul. 

– Harmincas létére elég cinikus, uram. 

– Harminchárom vagyok. 



– Á, értem. Oké, tisztázzunk valamit mindjárt az elején. Mi itt az 

irodánál a legkülönfélébb szolgáltatásokat nyújtjuk, hogy segítsünk az 

ügyfeleinknek társat találni. Az igények egyénre szabottak. Van, aki 

barátságot keres, más szexet, megint más hallani akarja az égi 

harsonákat, ha a párja belenéz a szemébe. Nem azért ülök itt, hogy 

ítélkezzem. Az a feladatunk, hogy biztonságos és közös megegyezésen 

alapuló helyzetet teremtsünk, amelyben az ügyfelünk megtalálhatja, 

amit-akit keres. 

Slade összeillesztette maga előtt az ujjait. Ez a póz nindig jó hatást 

kelt az esküdtekben, egyszerre sugall lazaságot és a helyzet fölötti teljes 

kontrollt. Cinkos mellékzonge csendült a hangjában: 

– Nemes célkitűzés. És ha nem válik be? Az ügyfél visszakapja a 

pénzét? 

A nő széke megcsikordult. 

– Nem. Mindenkivel aláíratunk egy szerződést, amelyben ismertetjük 

a feltételeket. 

– Roppant kényelmes. Fogadja elismerésemet, hölgyem. Igazán 

hatásos ez az egész. Üzletemberként még tisztelném is érte, de van egy 

égető kérdés, amire választ szeretnék kapni. 

– Éspedig? 

– Jól alszik éjszakánként? – Slade izmai megfeszültek, ahogy 

felmérte a prédát, mielőtt lecsapott rá. – Hisz olyasmit árul. ami nem 

létezik. Vállalja a felelősséget a tönkrement kapcsolatokért és az 

összetört szívekért? Van egy külön záradék válás esetére is. amely a 

ténykedése egyik hozadéka? Jó szívvel képes elvenni egy magányos nő 

összekuporgatott pénzét olyasmire, amiről tudja, hogy nem járhat 

eredménnyel? 

A szőkeség félig felemelkedett a székről, a keze ökölbe szorult, s 

perzselő hullámokban sugárzott belőle a düh. Slade-et diadalérzet 

töltötte el, amiért végre sikerült feltörnie a páncélját. Csak dühítsünk fel 

valakit, tapintsunk az érzékeny pontjára, és megtudjuk az igazat. A 

szakma jól bevált fortélya. Olyan önelégültséggel készült fel a hosszú 

tirádára, amilyet a tárgyalóteremben csak ritkán érzett. 

A fénylő ajak szétvált. Azután összezárult. A nő vett egy nagy 

levegőt, lehunyta a szemét, és mintha gyorsan meditált volna egy sort. 

Mire szeme ismét kinyílt, már higgadtabbnak tűnt. Igéző hangja 

egyszerre kecsegtetett földi és mennyei gyönyörökkel. Istenem, milyen 



hangokat adhat ki szex közben? Nyögdécsel? Sejtelmesen búg? 

Sikoltozik? 

De mi a francnak agyal ezen? 

- Maga tényleg piszok jó. Kis híján sikerült kihoznia a béketűrésből, 

de épp indulatkezeléssel foglalkozom, úgyhogy ezt a menetet én 

nyertem. Igazán sajnálom. 

– Mit sajnál? 

Őszinte együttérzés csillant a nő szemében. 

– Ami magával történt. A társa nyilvánvalóan fájdalmat okozott 

magának. Férfi vagy nő az illető? 

Slade felkapta a kezét, megtörve a begyakorolt testtartást. 

– Mi? Azt hiszi, meleg vagyok? 

A nő csettintett a nyelvével. 

– Ne legyen zavarban. Itt mindenféle szexuális irányultság előfordul. 

A férfi alig kapott levegőt. 

– Nem vagyok meleg! És ne turkáljon a fejemben! Higgye el, hogy 

mindent tudok az ilyen manipulációkról. Nem csoda, ha a húgom bedőlt 

a mesterkedésének. 

A nő a homlokát ráncolta. 

– A húga? 

– Jane Montgomery. A múlt héten írta alá a híres szerződésüket. 

Biztosan emlékszik rá. 

A nő megkocogtatta az ajkát a mutatóujjával. Slade észrevette, hogy 

a harsány színek helyett inkább az áttetsző körömlakkot kedveli. Üdítő 

változatosság egy ilyen tipikus szőke bombázótól. 

– Persze! Nagyon izgatottak vagyunk, hogy Jane-nel dolgozhatunk. 

– Nos, már nem dolgoznak vele. Azért jöttem, hogy személyesen 

közöljem: zúzzák be az aktáját, és soha többé ne keressék. 

A nő arcátlanul értetlenséget színlelt. 

– Miért tennénk ilyet? Sok időt töltöttünk azzal, hogy felmérjük az 

igényeit és a vágyait. Jane is alig várja, hogy randizni kezdjen. 

A nőre ráférne egy alapos terápia, ha ennyire nem képes felmérni a 

valóságot. Slade lassan beszélt, mintha kivételesen sötét ügyfél lenne, 

akit házasságtörésen kaptuk. 

– Jane érzékeny és könnyen sebezhető. Maga talán tényleg hiszi, 

hogy segíthet rajta, de csak szétzúzná a maradék önbizalmát is, és én ezt 

nem hagyom. A múltban komoly csalódások érték. Ha továbbra is az 

ügyfele marad, tönkre fogja tenni. 



A nő keresztbe tette a lábát, mintha az övé lenne a világ minden 

ideje, és épp azon tűnődne, mit is rendeljen ebédre. Slade megfigyelte 

jól szabott fekete nadrágját, zakóját és magas sarkú csizmáját. Semmi 

hivalkodó, csak divatos és kényelmes. A fülében az ezüstkarikák a 

hajával flörtölgettek, s a fény szikrázva tört meg ezüst karkötőjén. Egy 

pillanatra felmerült benne, milyen alsóneműt viselhet, majd egy sebész 

precizitásával és ridegségével ki is metszette agyából a gondolatot. 

Tényleg ráférne már egy kis agytorna. Túl rég volt része benne. 

- Megértem, hogy csak az ő érdekeit nézi. de el kell utasítanom a 

kérését. Ismétlem, az ügyfeleinkre vonatkozó adatok szigorúan 

bizalmasak, és szerintem igenis tudunk segíteni Jane-nek. Értékelem az 

aggodalmát, és megígérem, hogy lassan, óvatosan terelgetjük majd 

előre. 

Slade leküzdötte a késztetést, hogy megkerülje az asztalt és a nő 

képébe mondja, mennyire veszélyes a húga érzelmeivel cseszekednie. 

Csak felpöckölt egy kapcsolót, és visszaváltott ügyvéd üzemmódra. Ha 

a kedveskedéssel nem ér célt, majd hideg, józan és kíméletlen lesz. A nő 

akarja így, hát megkapta. 

– Azt hiszem, félreértett. Ez nem kérés, hanem kijelentés. 

Megsemmisíti Jane aktáját, tájékoztatja arról, hogy nem tud neki 

segíteni, és megkéri, hogy többé ne keresse. 

A düh hullámai újra ott vibráltak a nő körül. 

– Majd ha fagy. 

Meglepetten kapta fel a fejét. Mi? Majd ha fagy? Azt hiszi, a 

játszótéren veszekednek a csattogós lepkén? A hangjából burkolt 

fenyegetés áradt. 

– Mindig elérem, amit akarok. A húgom épp eleget szenvedett, nem 

fogom hagyni, hogy az álompasival szédítgesse. Ha nem hajlandó 

önként véget vetni ennek vircsaftnak, beperelem magát. Kiteregetem az 

összes szennyes kis titkát, és gondom lesz rá, hogy ki se lásson a 

papírok közül. Év végére lehúzhatja a rolót. 

Félresöpörte magában a bűntudatot, amiért ilyesmivel fenyegetőzött, 

de a húgát mindenáron meg kellett védenie. Látta, ahogyan érzelmek 

egész sora vonul át a nő arcán. Harag, tehetetlenség. Félelem. 

Eltökéltség. Helyes. Végre megszabadulhat ettől a helyzettől és ettől a 

nőtől, aki felkavarta és az életébe tolakodott. 

– Ó, a francba, maga ügyvéd. 



Úgy köpte a szavakat, mintha mérgezők lennének, de ő már 

immúnissá vált az ilyen reakciókra. 

– Ahogy mondja. 

– Méghozzá válóperes ügyvéd. Nem csoda, hogy ilyen elcseszett 

alak. 

Honnan tudja, mivel foglalkozik? Kihúzta magát, cs megigazította a 

zakóját.   

– Nos, elfogadja az ajánlatomat? 

A nő felvetett fejjel tanulmányozta. Miután megszokta, hogy a másik 

oldalon áll. Slade próbált nem fészkelődni, csak állta a búzakék szempár 

ostromát.   

– Nem. 

Hunyorogni kezdett. 

– Mi? 

– Terroristákkal nem tárgyalok, Mr. Montgomery. Ez a modortalan 

válóperes ügyvédekre is áll, akik Istennek képzelik magukat. Nem 

vagyok hülye. Nekem is vannak ügyvédeim, akik két idézést 

legépelnek, míg maga egyet. Talán kapunk egy kis negatív hírverést, de 

minden reklám csak jót tesz az üzletnek. És van valami, amit nem vett 

figyelembe: Jane reakcióját. Szerintem sosem bocsátja meg önnek, ha a 

testvéri gondoskodás jegyében előírja neki, mit tehet és mit nem. Kicsit 

talán félénk, de nem hagyja, hogy bábként rángassák. Maga szerint mit 

csinál majd, ha elmesélem neki a mi kis eszmecserénket? 

Az asztalokat felborogatták, most ideje mindent visszaállítani a 

helyére. A nő sokkal agyasabb, mint amilyennek mutatja magát, és 

kutya legyen, ha nincs igaza. Jane máris tartja a három lépés távolságot. 

Eltökélten bizonyítani akarja, hogy képes megállni a lábán, ezzel pedig 

végképp eltépheti a kettejük közti, amúgy is feszült köteléket. Egy 

szemvillanás alatt végiggondolta, mit nyerhet és mit veszíthet az 

üzleten. Másként kell megoldania, hogy segítsen a húgának. Úgy, hogy 

ne idegenítse el magától, s közben ezen a nőn is rajta tartsa a szemét, 

nehogy bekavarjon. Megfogant benne az ötlet, ám bárhogy kereste az 

alternatív megoldást, be kellett látnia, hogy sarokba szorították. Csupán 

egy kiút maradt: az a bizonyos keskeny, meredek és tüskebokrokkal 

szegélyezett ösvény, amire pedig nem szívesen lépett. 

– Úgy tűnik, patthelyzetbe kerültünk, Ms… 

– Seymour. 



– Meg kell értenie, hogy addig nem mehetek el, amíg nem győződöm 

meg róla, hogy Jane-nek nem esik bántódása. 

A nő vonásai nyomban ellágyultak. 

– Nem az a szándékom, hogy ártsak az embereknek, Mr. 

Montgomery. Segíteni szeretnék nekik, hogy rátaláljanak a szerelemhez 

és a boldogsághoz vezető útra. Sajnos, ha valaki megnyílik, egyben 

sebezhetővé is válik. De még ha csalódás éri is, annak nem az az oka. 

hogy mi nem követünk el minden tőlünk telhetőt. 

A férfi ajka megfeszült. 

– A nemes célok nem legitimálják, hogy beleavatkozzanak az 

emberek életébe. Ám csak egyféleképpen tehetem próbára az elméletét 

és az üzleti modelljét. 

– Éspedig? 

– Jelentkezem ügyfélnek. 

A nő összerezzent. Slade-et meg eltöltötte az elégedettség. Végre. 

Újra az ő kezében van a gyeplő, ahogy megszokta. 

– Micsoda? Nem, ez lehetetlen… 

– Miért lenne lehetetlen? Ha megtalálja számomra a szerelmet, maga 

nyert. Visszakozom, és a leglelkesebb szószólója leszek. Tudja, mit? 

Magához küldöm az összes ügyfelemet, aztán csak győzzék a munkát. 

A nő tehetetlenül felemelte a kezét, majd hagyta visszahullani az 

ölébe. 

– Az ügyfeleinknek nyitottaknak kell lenniük, ha meg akarják találni 

a lelki társukat. Ez hosszú folyamat, maga pedig lépten nyomon 

gáncsoskodna. Nem működne a dolog. 

- Próbáljuk ki. – A férfit eltöltötte a nyugalom. – Számtalanszor 

randiztam, de egy nővel sem találkoztam, aki illett volna hozzám. Ha 

létezik ilyen, tényleg meg akarom találni.  

– Miért? 

Slade végiggondolta a választ. 

– Egy napon talán majd szeretnék gyerekeket – felelte lassan. – Egy 

társat. Egy barátot, aki mellett megöregedhetek. Ki ne vágyna erre? 

Nem hinném, hogy létezik, de kész vagyok engedni, hogy meggyőzzön 

az ellenkezőiéről. Már ha képes rá. 

A nő a füle mögé tűrt egy rakoncátlan hajfürtöt, és amióta Slade 

rányitotta az ajtót, most először tanácstalannak tűnt. Épp ideje volt. 



- Tanácsadásokon kellene részt vennie. Mélyinterjúkon és 

átvilágitásokon. Társasági eseményeken. Értse meg, Mr. Montgomery, 

nekem nincs vesztegetni való Időm. 

- Ahogy nekem sincs. – Mélyen a nő szemébe nézett, nem eresztette 

a tekintetét. – Ez az ajánlatom. Ha visszautasít, tudni fogom, hogy csaló, 

és akkor nem érdekel Jane reakciója sem. Nem hagyom, hogy fájdalmat 

okozzon neki, csak mert meg akarja tömni a zsebét. Viszont ha elfogad, 

és azt látom, hogy értékes munkát végez, azzal mindketten csak 

nyerünk. Segítek gyarapítani az ügyfeleik számát, és mindenkinek 

ódákat zengek magukról. Mi vesztenivalónk van? 

– A józan eszünket és a humorérzékünket leszámítva? – kérdezte a 

nő. 

– Azt hittem, ez a veszély már nem fenyegeti. 

A nő gyanakodva méregette, mintha hirtelen kételkedne benne, hogy 

neki van mit veszítenie. Slade eközben eltűnődött, miért élvezi annyira 

ezt a kis szóváltást. Talán mert halálosan unja, hogy csak két nőtípust 

Ismer a megkeseredett hárpiát és a simulékony férjvadászt. Talán mert a 

munkájának él, ami sokat elmond egy élete virágában lévő férfiról. Nem 

mintha arra számítana, hogy a Társszerzők változtat ezen, de talán 

sikerül normalizálni a kapcsolatát Jane-nel. És amíg mindketten 

végigcsinálják ezt, legalább rajta tarthatja a szemét, így mindenki csak 

nyerhet 

– Ki kell töltenie a papírokat, és befizetnie a megbízási díjat. 

A férfi felvonta a szemöldökét. 

– Hogyne, Seymour kisasszony. Nem is számítottam másra. 

– Kate. A név vonakodva hagyta el a durcás ajkat. – A nevem Kate. 

Illik hozzá. Markáns, veretes és hatásos. Elsőre talán egyszerű, de a 

felszín alatt végtelenül összetett. Slade félresöpörte a költői gondolatot, 

hogy a nevetséges helyzettől még mindig zavartan megköszörülje a 

torkát. 

– Slade. Alig várom a közös munkát. 

A nő piszmogni kezdett egy köteg nyomtatvánnyal, amit nagyalakú 

borítékba szuszakolt. Lefirkantott valamit a jegyzettömbjére, mielőtt 

átadta a csomagot. 

– Ezeket töltse ki, és a hétvégéig adja le. Akkor a jövő héten meg is 

ejthetjük a személyes interjút. 

– Mennyi az előleg? 



– Ezer dollár. Minden részletesen benne van a szerződésben. A nő 

hangjából némi gúny érződött. – Bizonyára alaposan tanulmányozni 

fogja az összes záradékot. Kérem, feltétlenül szóljon, ha valami nincs 

rendben. 

A férfi elvette a borítékot, majd egy pillanatig eltűnődött, miért nem 

akar vele kezet fogni ez a nő. Azután megrázta a fejét. Nem mindegy? 

Csak jusson már ki innen. 

– Még találkozunk. Viszlát, Kate. 

Egyszerre édesnek és csípősnek érezte a nevét a nyelve hegyén. Az 

ajtó felé indult, vissza se nézett, de még felötlött benne, hogy talán épp 

most követte el élete legnagyobb baklövését. 

 

KATE ELLAZÍTOTTA AZ UIJAIT, és lassan kiengedte a lélegzetét. A 

levegőben még ott pezsegtek a kósza elektromos kisülések. Mibe 

mászott bele? Ez a fickó kételkedik a módszerben, és kivételesen tapló, 

még ha kivételesen szívdöglesztő is, mint minden jó ügyvéd. Alig tudta 

elhinni, hogy Jane ugyanazt a génállományt hordozza. Legfeljebb azt 

írhatta a báty javára, hogy ilyen elszántan próbálja védelmezni a húgát 

– Na, ezt nevezem szakmai kihívásnak – hallott egy sejtelmesen 

doromboló hangot. Barátja és üzlettársa, Kennedy Ashe érkezett 

tízcentis tűsarkain, a legkisebb megingás nélkül, rózsaszín kosztümben. 

Maga volt a tökéletes elegancia. Ahogy az öltözékéhez illő rózsaszínre 

lakkozott körmeivel megkocogtatta szépen ívelt ajkát, a szemében 

pajkos fények táncoltak. – Jó móka lesz. Szépen csináltad, Kate. 

Láttam, milyen feszült vagy, de egy pillanatra sem estél ki a szerepből. 

Arilyn nagyon büszke lenne rád. Azok a meditációs technikák tényleg 

működnek? 

Kate megragadta az üveget, és nekiállt feltölteni az automatából. 

– Nehogy eláruld neki, hogy rá se néztem a DVD-jére, totál maga 

alatt lenne. Az ösztöneim végig azt harsogták, hogy ugorjak a fickó 

torkának, de nem akartam egy pert kockáztatni. 

– Jól tetted. Csinos kis profitunk van, kár lenne hazavágni. A fickó 

különben is igazi díszpéldány. Az ügyfeleink vetélkedni fognak, hogy 

bemutasd nekik. 

Kate lenyomta a gombot, érezte, ahogy a jeges folyadék az üvegbe 

áramlik. 

– Tudom, végre sínen vagyunk. Beletelt vagy három évünkbe, de az 

üzlet már nem csak viszi a pénzt. Persze kellett hozzá a világ összes 



reklámja, meg vagy tíz esküvő, de e nélkül ma már nem lehet 

boldogulni. 

– Lehet, hogy a végén leveszik a műsorról A nagy Ő-t, és minket 

nyomnak be a helyébe? 

Kate felnevetett. 

– Azt azért ne. Még csak az kellene, hogy az egész világ azon 

csámcsogjon, miért van még mindig tök egyedül az iroda tulajdonosa és 

első számú társkeresője. Egyszerűen nem megy nekem a randizás. 

Mintha elátkoztak volna. 

Kennedy a szemét forgatta, és a körmeit tanulmányozta. Dús sötét 

haján sejtelmes karamellszínű fények táncoltak. 

– Megint ez a dráma? Nincs semmi baja a családodnak. A mamád 

boldog házasságban élt, míg a papád el nem ment, és ma sincs hiánya 

érdeklődőkben. Csak te vagy túl konok. 

– Ez már nemcsak szomorú, de egyenesen szánalmas. Az utolsó 

randim felért egy rémálommal, összehoztam a pincérfiúval, most is 

boldogan kacarásznak valahol. 

- Már megint? Valami nem stimmel veled és az éttermekkel. A múlt 

héten Pault is belekergetted egy pincérnő karjaiba. 

Kate a füle mögé simította a haját, majd belekortyolt a vízbe. 

- Nem volt mas választásom. Amikor a nő odaadta az étlapot, 

megéreztem a bizsergést, és azt is láttam, hogyan néznek egymásra. 

Tökéletesen összeillettek. Én csak nagylányként viselkedtem. 

– Egy dögös fogorvossal, aki meg akar állapodni? Legközelebb 

inkább legyél kislány. Nem túlzás, hogy még egy italra is meghívtad 

őket? Ráadásul ki se számláztad! 

Visszatért a rossz kedély. 

– Tudom. Bocs. Akárhogy Is, döntöttem. Nincs több randi. 

Végeztem. 

A barátnője toppantott egyet. 

– Ne csináld ezt, csődbe megyünk, ha a kirakatemberünkből 

macskaimádó őrült vénlány lesz. Vagy kutyaimádó, tökmindegy. És ha 

kesztyűt hordanál? Akkor nem éreznél meg mindent… 

– Úgy néznék ki, mint egy hangyás, aki retteg a baciktól. Kösz, nem. 

Ez már Madonnának és Michael Jacksonnak se jött be, és semmi 

kedvem úgy kinézni, mintha a nyolcvanas évekből szalajtottak volna. 

Kennedy megborzongott. 



– Ja, igazad van. Az a divat emberiség elleni bűn volt. És azok a 

frizurák! 

Mintha csak a végszóra várt volna, csilingelni kezdett a csengettyű, 

amint megérkezett a trió harmadik tagja. Arilyn Meadow egymaga 

testesítette meg az imént említett divatkatasztrófát. Bármily keményen 

próbálta is átformálni Kennedy, barátnőjük boldognak érezte magát az 

organikus pamutban, jóganaciban és növényi alapú szépítőszerekben, 

ami majdhogynem kizárta a normális sminket. 

– Sziasztok, csajok. Miről maradtam le? 

Kennedy szúrós pillantást vetett rá. 

– A divatról. 

Arilyn felkacagott. A kellemes hang jól illett megnyugtató 

személyisegéhez, melynek oly nagy hasznát vette a munkája során. S 

talán a múltból idetévedt hippinek tűnt, de csípőig érő vörösesszőke 

hajával és eleven zöld szemével így is sikerült felkeltenie a férfiak 

figyelmét. 

Kate végignézett a barátnőin, majd a saját megszokott öltözékén. 

Fekete pantalló, fekete felső, zakó és csizma. Egyszerű, hivatalos, 

kényelmes. Egy divatmajom elég a csapatban, márpedig Kennedy 

lecsap minden márkás cuccra, főleg, ha akciósan adják. 

Fura, mennyire különböznek ők hárman, mégis szorosan kötődnek 

egymáshoz, amióta csak találkoztak az egyetemen. Mintha így lenne 

elrendelve. Akár egy kis család. Talán kissé kelekótya család, de a jó 

értelemben. 

Kate egész életében a családi örökség (vagy átok?) elől menekült, s 

közben mindenféle munkákat kipróbált, amelyek persze sosem 

működtek. Sehol nem találta a helyét, mintha a sors mást szánt volna 

neki. Így viszont mindig is könnyen váltott. Azután a barátnőivel 

összedugták a fejüket, és megfogant bennük a társkereső iroda ötlete. A 

megvalósításhoz vezető utat mindenütt tüskebokrok szegélyezték, de ma 

már őszintén kijelenthette, hogy megtalálta a helyét. A Társszerzők 

egyre gyorsabb ütemben fejlődött. 

Kennedy tehetségesen koordinálta a társasági eseményeket. Minden 

ilyet megszervezett. Ő volt az ügyfelek stílustanácsadója, és magára 

vállalta a marketinget. Arilyn pszichológiai végzettségét hasznosítva 

személyei kapcsolatot ápolt az ügyfelekkel, párkapcsolati tanácsokkal 

látta el őket, és feltárta azokat a belső akadályokat, amelyek a szerelmi 

életük útjában álltak. 



Még jó, hogy Kate-ben megvan ez a különleges tehetség, 

máskülönben a csapat leggyengébb láncszeme lenne. Így is szereti 

gyakorlati oldalról megközelíted a párválasztás kérdését, nem csak a 

kósza sugallatokra hallgatni, de az üzleti partnereit és a családját 

leszámítva más nem tud a titkáról, és ez így van jól. Ha egy ilyen 

boszorkányos képesség lelepleződne, a sajtó egy perc nyugtot sem 

hagyna neki, amíg meg nem fosztja a hitelétől. 

Elhessegette a gondolatot. 

– Szóval, mi van mára? – kérdezte az íróasztal szélének 

támaszkodva. 

Kennedy gyorsan listába szedte a tennivalókat. 

– Felügyelnem kell két ügyfelünk teljes generálját. Azután 

találkozom a Lila Köd tulajával a következő koktélparti ügyében. Ma 

korán lelépek, mert este randim lesz. 

Kate felvonta a szemöldökét. 

– Valami ígéretes? 

– Majd kiderül. 

– Rajtunk keresztül találtad? 

– Nem, tök egyedül, és rohadtul büszke vagyok rá. 

Arilyn felsóhajtott. 

– Az első randi maga az új kezdet és a remény. 

Kate felhorkant. 

– Meg a bénázás, dráma és csalódás. 

– Ne feledd a szabályt. Sose használj negatív energiát, ha randizásról 

van szó. Beszivároghat a tudatalattinkba. 

Kate jót nevetett volna barátnője megjegyzésén, ha nem tanulja meg 

már az elején, hogy Arilyn sikerének a kulcsa a pozitív vibrálások 

érzékelése. A maguk módján talán mindnyájan született boszorkányok. 

– Bocs. Neked mi lesz a dolgod? 

Arilyn nyújtózkodott, és megmozgatta az ujjait. 

– Beszélek Garyvel a társadalmi elvárásokkal kapcsolatos 

félelmeiről. És le kell végre ülnöm a számítógép elé, hogy frissítsem a 

programokat és az adatbázist. Sok ügyfelünk szeretné, ha 

kapcsolódáskor a rendszer értesítést küldene az ajánlott profilokról. 

Kate-et mindig elképesztette, hogy az elszállt külső milyen hatásosan 

leplezi az Arilynben lakó számítógépes gurut. Ez a halálos képessége 

tette lehetővé, hogy felvegyék a versenyt a legnagyobb irodákkal. 



– Jól hangzik. Nekem is van elég dolgom, de talán ma utolérem 

magam a papírmunkával, és végre lesz egy szabad estém. 

Mindnyájan visszavonultak a saját irodájukba. Kate próbált a 

papírmunkára koncentrálni és nem Slade Montgomeryre gondolni. Az 

ösztöne azt súgta, hogy óvakodnia kell a férfitól, akiből csak úgy 

sugárzik a veszély – ám sosem volt gyáva, és nem most akarta 

elkezdeni. 

Semmi gond. 

Tudja kezelni a pasast. 



 

három 

KATE FIGYELTE, amint új ügyfele levette a zakóját, és helyet foglalt a 

kényelmes szilvakék fotelben, majd körülnézett a szobában, hogy 

felmérje letisztult vonalait és nyugalmat árasztó berendezését. Arilyn 

kisajátította magának a Társszerzők belsőépítészetét, és úgy párosította 

a színeket, hogy azok ne csak a szívcsakrára gyakoroljanak jótékony 

hatást, de nyíltságra és közvetlenségre bátorítsanak. Minden merész 

lilában és ibolyakékben játszott, ón és ezüst árnyalatokkal, drága 

szövetekkel és textúrákkal. A konzultációs szobában székek és kanapék 

is helyet kaptak pufók palaszürke párnákkal, közöttük bambuszokkal és 

egy kis szökőkúttal, melynek aljában nagy kerek kövek hevertek. A kis 

íróasztalt a négyzet alapú helyiség egyik sarkába száműzték. A mai nap 

arra szolgált, hogy Kate kapcsolatba kerüljön az ügyféllel, kiderítse, mit 

szeret és mit nem, és felvázolja az ismerkedési tervet. 

Alig akarta elhinni, hogy tényleg eljött. A gyanakvás máris beette 

magát a csontjaiba, ami csak még nehezebbé tette a közös munkát. Hit 

és nyíltság kellett ahhoz, hegy kiderítse, mire van szüksége, majd a 

megfelelő irínyba terelje. Ehelyett két egészen más érzelem harcolt 

benne. 

Bizalmatlanság. 

És vágy. 

Kate sajnálta a pasas ügyfeleit. Ez a férfi csupa izom, majd 

százkilencven centi, széles válla és mellkasa szinte szétfeszíti a fehér 

inget. Nem egyszerűen jár, hanem döngő léptekkel vonul. Dús 

szőkésbarna fürtjei rakoncátlan hullámokat vetnek – a legszívesebben 

beletúrna, míg dzsungelzöld szeme a falnak szegezi bármelyik nőt, hogy 

azután mindenféle csúnya dolgot műveljen vele. Az aranykeretes 

szemüveg kiemeli tekintetének erejét. Ez a tekintet fürkész, kutat és 

mélyre ás, szabadkozás vagy gátlás nélkül. Halálos lehet a 

tárgyalóteremben, ahogy megigézi az esküdteket, és uralkodik a bíró 

felett. Számára nem lehet gond nőt találni, sem az, hogy ágyba vigye 

bármelyiket. Csak mire felvirrad a hajnal, hűlt helye sincs. Semmi kis 

reggeli hancúrozás. 



Valahogy emlékeztet Matthew McConaughey-ra az egyik bűnös kis 

öröméből, az Excsajok szelleméből. Hosszúkás, éles vonású arca mintha 

azt szuggerálná, hogy tépje le magáról a ruhát. Markáns jelenlétével az 

egész szobát betölti, csak ne övezné az az arrogáns légkör, mintha 

felette állna a szerelemnek, minden buta érzelemnek és szívzűrnek. Az 

összes szerencsétlennek, akivel osztoznia kelt a világon. 

Ez borította ki Kate-et a leginkább. 

Ezért megfogadta magának, hogy mire megtalálja számára a 

szerelmet, feltöri a páncélját. Akkor tényleg készen fog állni. 

– Ez a nézés a frászt hozza rám. 

A férfi hanyagul keresztbe vetette a lábát. Drága olasz bőrcipője és 

kasmirzoknija arról árulkodott, hogy élvezi a pénzét, és ezt nem is 

szégyelli. Tengerészkék öltönyének feszes szabásáról ordított, hogy 

Calvin Klein modell. Az alkalomra konzervatív csíkos nyakkendőt 

választott, Kate ösztöne mégis azt súgta, hogy valami zabolátlan vadság 

lakozik benne, ami kétségbeesetten vágyik rá, hogy egyszer felszínre 

törjön. Lefirkantotta ezt a füzetébe, hogy ne felejtse el, amikor majd párt 

keres neki. 

– Milyen nézés? 

A férfi felvetette a fejét és az ajkát biggyesztette, míg ő ádáz harcot 

vívott azért, hogy ne a szépen ívelt, érzéki száját bámulja. 

– Mintha valami nagy melóra készülne, amivel bemocskolja a kezét. 

A mocskol szó ott zümmögött a fülében, és megbizsergette az ölét. 

Szentséges ég, csak nem benedvesedett? Összeszorította a lábát, és 

háborúktól sújtott harmadik világbeli országokra gondolt. Éhező 

gyermekekre. Sintérek kezében sínylődő kiskutyákra. Mindjárt jobb. 

Úgy döntött, csak egy módon haladhatnak tovább anélkül, hogy 

elvesztené a fejét. Meg kell mutatnia, ki a főnök. 

Összevonta a szemöldökét, és elővette leghivatalosabb hangját. 

– Először fektessük le az alapszabályokat, rendben? Minden 

kérdésemre őszintén kell válaszolnia. Azért vagyok itt, hogy segítsek, és 

megtaláljam önnek azt a nőt, aki a leginkább megfelel az igényeinek. 

Ha megpróbál félrevezetni, azzal csak vesztegeti mindkettőnk idejét. 

Nem fogok megbotránkozni, sem ítélkezni. Sok elvárást hallottam már. 

Így a szemem se rebben soha, bármit mondanak is az ügyfeleim. 

– Soha? 

Aranyozott tollával Kate megkocogtatta a jegyzettömbjét 

– Soha. 



- Érdekes. 

Kate elengedte a füle mellett a megjegyzést.  

– Lennie kell köztünk bizonyos fokú bizalomnak és tiszteletnek 

ahhoz, hogy együtt dolgozhassunk. Ha úgy érzi, nem veszem kellően 

figyelembe az elvárásait, nyíltan kell beszélnünk a vitás kérdésről. A 

kommunikáció a siker kulcsa. Előfordulhat, hogy olyasmire kérem, amit 

kényelmetlennek talál. Természetesen beszélünk a fenntartásairól, de 

talán olyasmit is meg kell majd tennie, amit szokványos körülmények 

között nem szívesen tenne. Az emberek néha bennragadnak egy 

társasági szerepben, ezért az áttöréshez le kell döntenünk a korlátokat. 

Ez természetes folyamat, miután mindenki próbálja összebékíteni a 

különféle társadalmi elvárásokat saját igényeivel. 

Kate lecsavarta a vízespalackról a kupakot, és ivott egy kortyot. 

Eddig oké. A férfi elgondolkodva vakargatta a fejét, mintha az 

elhangzottakat mérlegelné. 

- Előfordult már, hogy lefeküdt valamelyik ügyfelével? 

A víz cigányútra ment. Kate fuldokolni kezdett, levegőért kapkodott, 

a férfi pedig türelmesen kivárta a roham végét, majd az asztalon levő 

dobozból kirántott egy zsebkendőt, és felé nyújtotta. Kate felitatta 

kicsordult könnyeit. 

– Miért kérdez tőlem ilyeneket? 

A férfi árnyalatnyit megvonta a vállát. 

– Maga vájkálni akar az életemben. Gondoltam, ha már így 

megbízunk egymásban, nekem is tudnom kéne valamit magáról. 

Logikus, nem? Ennek a konzultációnak acélja épp a másik 

megismerése. Egyszerűen csak tudni szeretném. 

– Nem fekszem le az ügyfeleimmel. Soha. 

– A cég szabályzata tiltja, vagy személyes fogadalom? 

Kate elnyomta feltörő ingerültségét. A fickó igazi ragadozó, 

körbejárja az áldozatot, és gondosan eltervezi, hogyan vágja el a 

menekülési útvonalat. 

– Mindkettő. Miután az ügyfelem lesz, olyan bizalmi kapcsolat 

alakul ki közöttünk, amit nem szabad veszélyeztetni. Akkor sem 

engedhetnék magának, ha személy szerint azt akarnám. Ha mégsem 

működne kettőnk között, ezzel az egész céget kockára tenném. 

Márpedig mi nem kockáztatunk. 

– Kár. 



Áthelyezte a súlypontját, miközben a férfit tanulmányozta. Na, igen, 

pontosan tudja, miben mesterkedik. Ki akarja billenteni az 

egyensúlyából, hogy kényelmetlenül érezze magát. Szóba hozza a 

szexet, hogy megragadhassa a gyeplőt, és úgy irányithassa a társalgást, 

ahogy akarja. Kaján nevetés kúszott fel a torkán, de még időben sikerült 

visszanyelnie. A fickó még csak nem is sejti, mennyire érti a munkáját. 

– Felteszem, önnek nincsenek ilyen fenntartásai. 

– Hogyan? 

Kate meglepetést színlelt. 

– Az ügyfeleivel. Ön válóperes ügyvéd. Gondolom, megvannak rá az 

eszközei, hogy megvigasztalja a szegény, megcsalt, összetört szívű 

asszonyokat. Sikerül úgy intéznie, hogy csak egyszeri vígasztalás 

legyen, vagy hosszabb távú kapcsolat is kialakult már? 

A férfi fészkelődni kezdett a székén. 

- Sosem fekszem le ügyféllel. 

– Ó. A cég szabályzata tiltja, vagy személyes fogadalom? 

A férfi résnyire szűkült szemmel fogadta a visszavágást 

– Egy oda. 

– Kösz. Ahelyett, hogy egy órán át a labdát passzolhatnánk, inkább 

vegyük át a legfontosabbakat, amiket keres. – Átfutotta a papírhalmot, 

noha előre tudta a legtöbb választ. – Az intelligencia a kulcs. Olyan 

hölgy kell, akivel tartalmas beszélgetéseket folytathat. Akinek felsőfokú 

végzettsége van. Főiskola vagy egyetem? 

- Inkább egyetem. 

Kipipálta a megfelelő négyzetet. 

- Üzleti háttér, vagy nyitott a kreatív hivatásokra is? 

A férfi összerezzent. 

– Jaj, csak festőt vagy írót ne. Oké, jogi szakkönyveket írhat, de 

semmi irodalmat. Főleg ne szerelmes regényt. 

Újabb pipa. 

– Úgy látom, a családi háttér is fontos az ön számára. Beszéljünk egy 

kicsit erről. Olyan nőt keres, akinek a szülei még együtt élnek? Az 

alkoholproblémák, a drogfüggőség, az örökletes betegségek kizáró 

okok? 

A férfi tovább feszengett. Most, hogy szertefoszlott az arrogáns 

légkör, látni lehetett, hogy kényelmetlenül érzi magát. 

– Rövidesen társ leszek az ügyvédi irodában. Olyan nőt szeretnék, 

akinél nincsenek csontvázak a szekrényben, sem olyan rokonai, akik 



később gondot jelenthetnek. El kell járnunk üzleti vacsorákra és 

hivatalos fogadásokra. A legtöbb üzlettársam nagyon konzervatív. 

– Értem. – Lefirkantott néhány sort. – A személyiség szintén fontos 

szempont. Szereti, ha valaki vicces? Félénk? Rámenős? Színes 

egyéniség? Meséljen egy kicsit az eddigi viszonyairól és kapcsolatairól. 

– Szeretem, ha egy nő társaságban visszafogott. A hűség 

kulcsfontosságú. Nem tetszik, ha valaki flörtölget, csak hogy a 

középpontba kerüljön. Legyen erős egyéniség, de kövessen, ha arra van 

szükség. 

– Amikor önnek arra van szüksége? 

– Hogyan? 

Kate felnézett a papírokból. 

– Mikor kövesse magát? Az üzleti vacsorákon? Családi körben? 

Nyilvánosan? Vagy a hálószobában? 

Megváltozott a légkör. de nem türödött vele. A szexuális igények 

taglalása talán felért egy időzített bombával, de az idők során megtanult 

ezt-azt. Minél tárgyilagosabb és közömbösebb hangot ütött meg, az 

ügyfelek annál kevésbe botránkoztak meg a kérdésein, míg végül 

bevallották a legtitkosabb vágyaikat is. 

– Tényleg azt kérdezi, hogy mit szeretek a szexben? 

– Nos, igen. A szex minden kapcsolat egyik legfontosabb pillére. Ha 

szereti a kiszolgáltatottságot, mondja csak meg. Ha a szadomazót élvezi, 

és szívesen megkötözi a partnerét, azért is érdemes feljegyezni, nehogy 

olyan nővel hozzam össze, aki ettől sikítva elrohan. Nem azért akarom 

tudni, hogy ítélkezhessem maga felett. Egyszerűen csak mondja el, mit 

szeret. 

Miért ver ilyen hevesen a szive? A torka elszorul, és minden izma 

megfeszül, úgy várja a választ. Előfordult már, hogy vonzódott 

valamelyik ügyfeléhez, de ilyen zsigeri vágyakozást még soha nem 

érzett. El kellett fordítania a fejét, nehogy a másik felismerje és 

kihasználja a gyengeségét. 

A férfi nevetése hirtelen bezengte a szobát. A sötéten bársonyos hang 

úgy cirógatta, mintha kíváncsi ujjak férkőznének a combja közé, hogy 

rátapintsanak a legérzékenyebb pontjára. Igyekezett egyenletesen 

lélegezni, miközben gondolatait visszaterelte az árva kiskutyákra. 

– A szexről akar beszélgetni? Oké, beszélgessünk a szexről. – Kate 

szorgalmas jegyzetelést színlelt, hogy addig se kelljen felnéznie. – 

Szeretem a testi élvezeteket. Szeretek dugni. Tetszik, ha egy nő 



megmondja, mit akar, hogy pontosan azt nyújtsam neki, mert nincs a 

világon édesebb hang, mint amikor egy szép nő a nevemet sikoltozza. – 

Cinkosan lehalkította a hangját, hogy lágyan és sejtelmesen búgjon. – A 

szadomazo nem izgat, de a nagyobb élvezet érdekében használtam már 

szemkötőt és különféle játékszereket. Szeretem használni a kezemet, 

ezért ha választani kell, inkább én kötözöm meg a másikat. És nem 

várom el, hogy egy nő letérdeljen előttem, hacsak nem ő akarja. 

Kielégítő volt a válaszom? 

Kate kétségbeesett igyekezettel ingatta a fejét. Szinte megkukult, az 

ereiben viszont mintha folyékony tűz száguldott volna. A víz után nyúlt, 

és ivott egy hosszú kortyot, hogy lecsillapodjon. 

- Igen, köszönöm 

– Igazán nincs mit. 

A lány úgy lett, mintha keresne valamit az aktában, mert félt, hogy 

elcsuklik a hangja. Csak néhány kínosan hosszú pillanat múltán merte 

folytatni. 

– Beszéljünk a kapcsolatokról. Volt már házas? 

– Igen. 

Kate elhallgatott, és megvillant a tekintete. Minden korábbi jóérzése 

eltűnt, mintha hirtelen fal nőtt volna közéjük. Mégiscsak sikerült 

rátapintania a lényegre. 

– Elvált? 

- Igen. 

– Mi történt? 

– Szakítottunk. 

– Elmondaná, miért? 

Türelmesen várta a választ. Fordulóponthoz értek. Ez a múltjához 

kapcsolódó információ segíthet megtervezni a férfi egész jövőjét. 

– A védőm tanácsára megtagadom a választ. 

Vagyis fájdalmat okozott neki a felesége. Azaz a volt felesége. A 

tudat meglágyította Kate szívét, s arra ösztönözte, hogy nyúljon ki a 

férfi felé, és érintse meg. Attól való félelmében, hogy az megnehezíti 

küzdelmét a csábítás ellen, került minden testi kontaktust, de a választól 

ökölbe kellett szorítania a kezét, nehogy egy mozdulattal áthidalja az 

őket elválasztó távolságot. A hangja érezhetően ellágyult. 

- Nem akarok vájkálni a múltjában. Slade, és felzaklatni sem 

szeretném, de éppen a múltunk határozza meg, hogy kik vagyunk, és 

mit akarunk. Sokat segítene, ha tudnám, mi történt, nehogy 



olyasvalakivel hozzam össze, aki újra bánthatja. Persze nem 

garantálhatok semmit… 

A férfi végigsimított az állán, és komor tekintettel méregette. 

– Mi lenne, ha azt játszanánk, hogy én mondok egy igazságot, azután 

maga mond egyet? Szóval, miért nem boldog férjes asszony? Kivéve, ha 

az, és abban leli örömét. hogy mások rémtörténeteit hallgatja. 

Kate-be belémárt a jól ismert fájdalom, amit olyan gyakorlottan 

fojtott el magában, hogy már ezt rémisztőnek kellett volna találnia. 

– Nem, nem vagyok férjnél. 

- Miért nem próbál ki egy házasságközvetitó irodát? 

Kate felszegte az állát. 

– Az az igazság, hogy még egyetlen férfinak sem kellettem annyira, 

hogy megkérje a kezemet. 

Fojtogató csend telepedett rájuk. Kate idejekorán megtanulta, hogy a 

becsület, az becsület. Ha arra kérte az ügyfelet, hogy maradéktalanul 

bízzon meg benne, ő sem tehetett mást. A férfi megköszörülte a torkát, 

és érzelemmentes hangon szólalt meg; 

– A feleségem megcsalt, de én tehettem róla. Csak a munkám 

érdekelt, nem foglalkoztam vele eleget. Egy tipikus válás tipikus 

története. 

Kate szívesen hallott volna többet is, de tudta, mibe kerül a férfinak 

minden szó. Istenem, ez tényleg megviselhette. Láthatóan erős és 

határozott férfi, aki ha egyszer elveszti a bizalmát, hosszú évek 

kellenek, amíg újra képes lesz megnyílni. Nem mintha a foglalkozása 

megkönnyítené, hogy bízzon a sírig tartó szerelemben. 

– Köszönöm. Már értem, hogy a hűség és a bizalom a legfontosabb 

követelmény az ön számára. Sokat segített. – Derűsebb vizekre evezett. 

– Melyik hírességre gerjed? 

– Mi? 

Elmosolyodott. 

– Ha választhatna egy híres embert, akivel szeretne lefeküdni, ki 

lenne az? 

– Angelina Jolié. 

A név olyan gyorsan csúszott ki a száján, hogy még a férfi is 

meglepettnek tűnt. Kate nevetve jegyezte le. 

- Jó választás, bár meg kell mondanom, kissé közhelyes. Van 

fogalma róla, hogy a férfiak és a nők milyen gyakran mondják ezt? 

– Oké, most már zavarban vagyok. Legyen inkább Zooey Deschanel. 



– Mindjárt jobb. Szóval egy barna, telt idomokkal. Kár, hogy a 

barátnőm nővére boldog házasságban él. Ő mindig Zooey-ra emlékeztet. 

– Van esélyem rá, hogy elraboljam a szívét? 

– Ne reménykedjen. Alexa odáig van a férjéért, de így legalább 

tudom, milyen az ideálja. 

– Ha megszerzi nekem Zooey-t, egész oldalas hirdetést fizetek a 

Timesban a Társszerzőknek. 

Kate felkacagott. 

– Rajta leszek. Úgy látom, nincs sok hobbija. Mit szeret csinálni, ha 

épp nem dolgozik? 

– Szinte mindig dolgozom. Amúgy futok és golfozom. Csak a 

szokásos. 

– Nyitott lenne egy kalandkedvelő hölgyre? Aki, mondjuk, 

ejtőernyőzik, szereti az extrém sportokat, búvárkodik, meg ilyesmi? 

Újabb vállrándítás. 

– Persze. Amíg nem várja el, hogy én is ugorjak vele. A sírógörcs 

rosszat tesz a férfiasságomnak. 

– Feljegyezve. Vallás? Etnikum? 

– Amit akar. Ja, és szüzek kíméljenek. 

A toll megállapodott. 

- Minden körülmények között? 

– Minden körülmények között. Nem bírnám ki, hogy házasság előtt 

ne szexeljek, és nem akarok olyan nőt, akinek nincs semmilyen 

tapasztalata, ezért hamis képet alkot rólam, csak mert én vagyok neki az 

első. 

Kate ujjai megfeszültek a tollon. 

- Vettem. Most, hogy pontosabb képet kaptam a hátteréről, 

elmondaná, mi az álláspontja a szerelemmel kapcsolatban? Azért 

jelentkezett nálunk, hogy megtalálja élete szerelmet, de legalábbis 

valakit, akivel komoly, hosszú távú kapcsolatot folytathat. Újra meg kell 

kérdeznem: teljesen nyitott és elkötelezett amellett, hogy megtalálja? 

– Nyitott vagyok, csak azt nem hiszem, hogy létezik. 

Kate érdeklődve hajolt előre. 

– Miért? 

A férfi testhelyzetet váltott, kinyújtotta a lábát, és kényelmesen 

hátradőlt. 

– Egyetlen szó. Oxitocin. 

Kate hunyorogni kezdett. 



– Az mi? 

- Hétköznapi tudomány. A test bizonyos helyzetekben egy adott 

hormont termel, hogy erősítse a közelség iránti igényt. Ez csökkenti a 

félelmet, és olyan nyugalomérzetet ébreszt bennünk, amit mi a szerelem 

érzéseként fordítunk le. Az oxitocin jellemzően szexuális együttlét után 

szabadul fel. Tehát a vágy visz minket az ágyba, a jó beszélgetések 

csillantják fel a reményt, de az oxitocin gyúrja össze szerelemmé az 

érzéseket. 

Kate szeme hatalmasra tágult. A férfi arcáról sugárzott a büszkeség 

és a bizonyosság. Tényleg hitt minden egyes szavában! A nevetés és 

sírás közt őrlődve, a maga teljes pompájában végigmérte a férfit, s 

miközben ráébredt, hogy Slade Montgomery lesz minden idők 

legnehezebb ügyfele, a kihívástól jólesőn fel is pezsdült a vére. Micsoda 

elégtétel lesz, amikor majd megtalálja a hozzáillő párt! Igazi próbatétel 

a képességei számára. Ha jól végzi a munkáját, a végén a férfi azt sem 

tudja majd, hogy írják az oxitocint. 

– Érdekes elmélet. 

– Látom, nem ért egyet velem. 

– Az most nem számít. Maga hisz benne, tehát nekem is igazságként 

kell elfogadnom. Köszönöm, hogy ilyen őszinte velem. 

Slade leplezetlen gyanakvással figyelte szemüvegének aranykerete 

felett. 

– Nem is próbál meggyőzni az ellenkezőjéről? 

Kate elmosolyodott. 

– Nem, de már tudom, minek kell történnie ahhoz, hogy ne foghassa 

egy hormonra. Szerelembe kell esnie még a szex előtt. 

– Micsoda? 

- Pontosan. Szervezek egy alkalmat, ahol találkozhat néhány jelölttel. 

Szűk körű, diszkrét, rendkívül ízléses koktélpartira gondoljon. 

Találkozik néhány növel, eltársalog velük, azután kiválasztja közülük 

azt, akivel randizni akar. Bemelegítésnek jó lesz, és addig sem 

vesztegeti az idejét. Van viszont egy szabály, amit be kell tartania, hogy 

esélye legyen a sikerre. Semmi szex. 

A férfi szemöldöke felszaladt. 

– Ezt nem mondja komolyan. 

Kate kitartó ütemet vert a tollával, miközben állta a férfi tekintetét. 



- Nagyon is komolyan mondom. Slade. Semmi szex. Bekerült ebbe 

az ördögi szexhormonok körbe, s amíg ki nem tör belőle, sosem nyílik 

meg annyira, hogy feltárja az igazi érzéseit. Ezzel nyilván egyetért. 

– De hát a szexből derül ki. hogy egyáltalán passzolunk-e 

egymáshoz! Nem a középkorban élünk, az isten szerelmére! 

Kate felsóhajtott. 

– Nem azt mondom, hogy sosem lesz szex. Egyszerűen csak ki kell 

jelölnie egy kezdeti időszakot, amíg nem bocsátkozik testi kontaktusba. 

Mondjuk, semmi szex addig, amíg nem áll készen rá, hogy rendesen 

randizzon. Monogámia. Higgye el, ha valaki annyira sem érdekli, hogy 

néhány hétig vele akarjon vacsorázni, abból nem lesz hosszú távú 

kapcsolat. A szex sokszor csak bonyolítja a dolgokat, amint arra az 

imént rámutatott. Vonjuk ki az egyenletből, teremtsünk minél 

egyszerűbb feltételeket. 

A férfi beletúrt a hajába. 

– Nagyon nem tetszik ez nekem. 

– Megértem, de arra kérem, bízzon bennem. Értem a dolgom. 

Tudom, hogyan segítsek megszerezni, amire szüksége van. Hajlandó 

adni ennek egy esélyt? 

– Jó, de ha azt látom, hogy nem éri meg, ez lesz az első szabály, amit 

megszegek. Megértette? 

Kate elvigyorodott. 

– Rendben. Jövő péntekre meg is szervezem az estéjét. Hétre. 

Szeretném itt, Verilyben tartani, ha megfelel. 

– Persze, majd bejelentkezem a húgomhoz. Amúgy vele mi van? 

– Erről nem mondhatok semmit. Ahogy neki sem beszélek magáról. 

A férfi felhúzta az orrát. 

– Oké. Ha jól értem, az ügyfelektől azt kérik, hogy adjanak egy teljes 

évet, amíg maguk kialakítanak számukra egy hosszú távú kapcsolatot. 

Nem túl hosszú idő ez, miközben csak szedik tőlük a pénzt? 

A tárgyilagos hang ellentmondott a férfi tekintetéből kiolvasható 

ítéletnek. Kate-nek mélyre kellett ásnia a lelki nyugalmáért, de nem 

hagyta kibillenteni magát. A fickó tudta, hogyan tapintson olyan 

érzékeny pontokra, amelyeknek a létezéséről sem tudott, ezért dupla 

adag cukorsziruppal édesítette meg a mosolyát, amikor válaszolt: 

– Fura, én épp fordítva gondolkodom. Nekem gyanús lenne egy 

olyan iroda, amelyik 19 dollár 99 centért három hónapon belül 

garantálja az eredményt. Ennek az utazásnak élvezetesnek, kalandosnak 



és gyümölcsözőnek kell lennie. Mit számít az az év, egy egész életnyi 

boldogsághoz képest? 

A férfi felhorkant. 

- Milyen igaz. S közben megismerkedem egy csomó érdekes 

emberrel. 

Kate összefonta a karját. 

- A cinizmusát tartogassa a koktélparti másnapjára, ha kérhetem. 

Most még beszélnie kell Arilynnel és Kennedyvel is. Az ő értékelésük 

függvényében jelöljük ki a megfelelő csoportot. 

– Milyen csoportot? Tréningekre kell majd járnom? Hogyan 

Elégítsünk Ki Egy Nőt Öt Perc Alatt? 

Forróság áradt szét Kate testében, amint az az érzéki ajak torz 

félmosolyra görbült. Istenem, mi mindenre lehet képes ez a száj! Még a 

lábujjai is megfeszültek, de tartotta magát. 

– Miután találkozott velük, megvitatjuk a javaslataikat. Legyen, 

mondjuk, vasárnap délután? Hasznos lenne, ha még a koktélparti elött 

megkapná az óráit. 

A férfi bosszúsan fújta ki a levegőt. 

– Van választásom? Hacsak a kollégái arra nem jutnak, hogy épp 

elég érzéki vagyok így is, ezért nincs mit tanulnom? – Hatásszünetet 

tartott. – Esetleg én is taníthatnék ezt-azt? 

– O-o-oké. Akkor annyival is beljebb leszünk. Cs-cs-csak legyen 

nyitott minden javaslatra, és már kezdődhet is az utazás. 

Átkozott dadogás! A férfi az idegeit cincálta, ő pedig utálta ezt a 

vissza-visszatérő gyengeséget. Az elméjét betöltő és a száján kiáradó 

muzsikára koncentrált, míg néhány nagy levegő árán sikerült 

visszanyernie az önuralmát. 

A férfi gúnyosan, színlelt megadással felemelte a kezét. 

– Rendben, rendben, nyitott leszek a szerelemre, és hagyom, hogy 

magával ragadjon. Pedig mindig utáltam a countryzenét, meg az összes 

nyálas vackot. 

- Talán nem a jó adóra kapcsolt, drágám – húzta el vidékiesen Kate a 

szavakat. – A legtöbb másról se szól. csak a csalfa férfiakról és a 

pityergő lányokról. Vagy nem nézi a Nashville-t? 

– Hogyne nézném, kisanyám. 

Vihogásveszély fenyegette. Mókásnak találta a férfit, csípős és 

szarkasztikus megnyilvánulásait. Nagy kár, hogy ezen kívül semmi más 

nem stimmelt, ahogyan ő is tökéletes ellentéte volt mindannak, amit a 



férfi egy nőben keres. Nos, legalább megkíméli magát egy újabb 

szívfájdalomtól, mert lefogadta, hogy amelyik nő egyszer beleszeretett 

Slade Montgomerybe, az még feltételesen se szabadult. Légy átkozott, 

oxitocin, vagy hogy a csudába hívnak. 

Felállt, hogy kikísérje a férfit, aki belebújt a zakójába, begombolta az 

alsó gombot, majd visszafordult felé. 

– Kösz a beszélgetést, Kate Seymour. 

Kezet nyújtott, de a lány már kisurrant az ajtón. Nem, még nem. Nem 

áll készen megérinteni és érezni, ahogyan belevillámlik az a nyers, 

szédítő férfienergia. Ráér ezzel, amíg megtalálja számára az igazi párt. 

A férfi követte, majd kis híján beleütközött a két kolléganőbe, aki 

elállta az útját. 

Arilyn és Kennedy sugárzó mosolyt vetett rá. Kate jól ismerte őket. 

Felmérték, megcsodálták a fickót, és alíg várták, hogy leültethessék az ő 

kis kanapéjukra. Mindkettőjük szeme felcsillant az elismeréstől, amint 

tekintetük végigsiklott Slade ruganyos alakján és mesés szörfös haján. 

Kennedy habozás nélkül elé toppant. 

- Helló. Szeretnénk bemutatkozni, hiszen együtt fogunk dolgozni. 

Kennedy vagyok, én foglalkozom a társasági eseményekkel, a külső 

átformálásával és minden mással, ami az előnyére válhat. Ő pedig itt 

Arilyn, a mi kapcsolati tanácsadónk és internetes gurunk. Üdv 

Társszerzőknél. 

Slade a homlokát ráncolta. Naná,őó se nyeretlen kétéves. Tudja, 

hogy a lányok lecsapnak a friss húsra, és ez láthatóan neki sem volt 

ellenére. 

- Milyen kedvesek, kész fogadóbizottság. Slade Montgomery. 

– Jane rokona? 

- A testvére. A bátyja. Amúgy vele mi van? 

Arilyn elővette legbájosabb mosolyát, és ügyet sem vetett rá, hogy 

Kate a torkát köszörüli. 

– Nagyon magabiztosnak tűnik. Máris összehoztuk az első randiját. 

– Ez gyorsan ment. Igaz? Hiszen csak nemrég jelentkezett. Nincs 

szüksége több tanácsra vagy időre, hogy megtalálja az igazit? 

– Úgy érezzük, készen áll. 

– És mikor lesz az a randi? 

Kate odalépett elé, és bosszús pillantást vetett Arilynre. 

- Az nem tartozik magára. Soha nem beszélünk az ügyfeleinkről, 

igaz, hölgyek? 



Arilyn beharapta az ajkát. 

– Ó, sajnálom. Csak azt hittem, ha már rokonok… 

Slade felvillantott egy magabiztos, vakítóan fehér mosolyt. Az egyik 

felső foga kicsit félreállt, de ez csak fokozta vad, zabolátlan vonzerejét. 

– Az én hibám, ne is törődjön vele. Arilyn. Örülök, hogy 

találkoztunk. 

Ahogy távozott az irodából, Kennedy sokáig nézett utána, majd 

mélyről jövő sóhajjal a falnak rogyott. 

– Apám, micsoda segge van. 

Kate összerezzent. 

– Ha bárki hallana így beszélni, tuti beperelne, vele pedig még annál 

is óvatosabban kell bánnunk. Be akarja bizonyítani, hogy átverjük az 

ügyfeleket. Szerinte kicsaljuk az ártatlan emberek pénzét egy nem 

létező szerelem ígéretével. 

Kennedy füttyentett. 

– Érdekes. Szóval nemcsak dögös és okos, de védeni akarja a 

családját. Maga a tökély. Miért nem nyúlod le? 

– Ügyfelekkel nem kavarok. Ken. Különben is, végeztem a 

férfiakkal. 

Barátnője csettintett a nyelvével. 

– Ha mindketten akarnátok, kinek fáj, ha megszegtek néhány 

szabályt? Te találtad ki ezt a röhejes erkölcsi kódexet, szóval meg is 

változtathatod. Talán a sok mócsing után ideje lenne rendelned egy 

tripla sajtos óriáspizzát. 

Kate nevetésben tört ki, míg Arilyn szemrehányóan rámulta a 

homlokát. 

- Bármennyire szeretem a pizzát, passzolnom kell. Különben is, most 

mentünk végig a listán, és tökéletes ellentéte vagyok mindennek, amit 

egy nőtől vár. – Egyenként végigment a tételeken. – A bögyös barnákat 

szereti konzervatív háttérrel és ép családdal. Ne legyen csontváz a 

szekrényben, viszont legyen bekeretezett egyetemi diplomája a falon. 

Ja, és szüzek kíméljenek. 

Arilyn szeme elkerekedett. 

- Ne már! Tényleg azt mondta, hogy a szüzek kíméljék? 

– Bizony. 

Kennedy nagyot nevetett. 

- Miért vagytok úgy megdöbbenve? A mi kis Kate-ünket leszámítva 

úgy sincs más szűz lány New York államban. 



Arilyn a védelmére kelt. 

- Nincs abban semmi rossz. Kate egyszerűen nem találkozott még az 

igazival. Nem olyan, mint azok a holdkórosok, akik Mr. Darcyról 

álmodoznak. Ő csak igazi kapcsolatot keres. 

Kennedy égnek emelte a szemét. 

- Szerintem mindketten lököttek vagytok. Kate-nek egy kiadós 

ágytorna kéne, te meg ehetnél végre egy jó véres bélszínt. Kezdesz 

begőzölni ezektől a jógaoktatóktól. – Arilyn arcát elöntötte a pír, de 

hatásosan látszotta el a sértett ártatlanságot. 

Kate felnyögött. 

- Ez csak részletkérdés. Igenis rengeteget pettingeltem… csak amikor 

eljött az idő, valami nem stimmelt ezért visszatáncoltam. Nem nagy 

ügy. 

Kennedy felhorkant. 

– Igenis nagy ügy. Pettingelni se rossz, de olyan, mintha nemet 

mondani a főfogásra. Egy csomó fincsi előétel van, de azért egyik sem 

fogható egy jó szaftos báránysülthöz. 

– Nagyon éhes vagy? – kérdezte Kate. – Mi ez a sok kajás hasonlat? 

– Hülye diéta. Kezdek kikészülni tőle. 

Arilyn együtt érzőn megveregette a vállát. 

– Van egy csokis müzliszeletem. attól majd jobban bszel. És hagyd 

békén Kate-et a szüzességével. Ő ilyen úttörő egyéniség. 

Kate felnyögött, és megdörzsölte az arcát. 

– Mint egy rémálom. Oké, akkor egyetértünk abban, hogy én vagyok 

a lehető legrosszabb választás Mr. Nagymenő Ügyvéd számára? 

– Imádom az ügyvédeket, de egyetértek. Azt hiszem, összehozzuk 

Hannah-val. Vagy Emmával, ők egy súlycsoportban vannak vele. 

Bögyösek, elegánsak, humorosak. 

Kate bólintott. 

– Én is erre gondoltam. Intézek egy koktélpartit jövő péntekre. 

Válaszd ki a helyet, és írj egy listát azokról, akik szóba jöhetnek. 

Azután majd döntök. 

– Meglesz. 

– Még valami. Slade a lehető legteljesebb Társszerzők-tapasztalatra 

vágyik, szóval, adjunk bele mindent. 

Arilyn elvigyorodott. 

– Meglesz. Kiemelten fogok foglalkozni Mr. Nagymenő Ügyvéddel. 

Ha jól mértem fel, lesz mit csiszolni rajta.  



– A külsejével nem sokat kell foglalkozni – élénkült M Kennedy is –, 

de azért ráteszek egy lapáttal. 

Kate elégedetten bólintott. 

– Megbeszéltük. Most pedig rám fér egy pohár bor, egy kis zene és 

kikapcsolódás. Valaki a Bögre felé? 

– Naná. Hallottatok valamit Genevieve-ről? 

Kate megrázta a fejét. 

– Úgy volt, hogy ma reggel beugrik egy kávéra, de nem jött. Ráírok, 

hogy vonszolja ide a seggét. Halálra dolgozza magát abban a kórházban. 

Esküszöm, rezidensnek lenni egyáltalán nem olyan, mint A Grace 

klínikában. 

Kennedy kuncogott egy sort. 

– Viszont megtalálta a maga dr. McDreamyjét, vagy hogy is hívták 

azt a dögös dokit, aki meghalt. Micsoda pazarlás! 

Kate felnevetett, magához vette a táskáját, és barátnőivel együtt az 

ajtó felé indult. 



 

négy 

SLADE MEGPÖCKÖLTE a Lejátszás gombot, becsukta a laptopját, és a 

söréért nyúlt. A Sam Adams kellemes aromát hagyott a szájában, s már 

csak ezért is elégedettnek kellett volna éreznie magát. Körbenézett az 

otthonán, a tökéletesen berendezett és minden részletében az 

életstílusához passzított legénylakáson. Fényűző, de nem tolakodó, se 

nem túl sok. A százötvenes lapostévé remek kiegészítő, akárcsak a 

sörhűtő, a fűtött és távirányított tévéfotel, vagy a komplett bár, a 

különféle italokhoz illő metszett kristálypoharakkal. Kedvenc filmje, a 

Hivatali patkányok teljes hangerővel dübörög a hangfalakból. A keze 

ügyében egy zacskó chips. 

Tökéletes. Az éveken át tarló feszültség, dráma és 

kompromisszumok után végre elérte, amire mindig vágyott. Mindent 

betöltött az éteri béke. 

A csúfolódó kis hang életre kelt, hogy feltegye a gonosz kérdést: 

Akkor miért van az, hogy halálra unod magad? 

Cseszd meg. Hagyj békén. 

Feljebb srófolta a hangot. és ivott még egy kortyot. A csajok ki nem 

állhatják a Hivatali patkányokat. Egyszerűen nem képesek felfogni a 

humorát. Utálják a chips-morzsákat is a nappaliban, a szerteszét heverő 

ruhákat, meg a régi metálzenét, amit úgy szeret. A francba, itt még egy 

háziállat miatt sem kell aggódnia. Elégedett lehet, mert tök egyedül van 

Megint. 

Kate képe suhant át lelki szeme előtt. Mi az, ami felkeltette benne az 

érdeklődést? Persze igazi szőke szépség, aki után csorgatják a nyálukat 

a férfiak, sőt annál inkább az, mert nem tudja magáról, ezért nem 

spilázza túl a szerepét. Láthatóan jól érzi magát a bőrében úgy, ahogy 

van, ami csak még vonzóbbá teszi. Igen, a teste határozottan reagál rá, 

de ha nem tenné, ki is állíthatnák a halotti bizonyítványát. 

Pedig a nő a legkevésbé az a típus, akit ilyen elemi ösztönök 

hajtanak. Harcosan független és távolságtartó, mintha minden fagyos 

megnyilvánulásával azt üzenné: „Hátrébb az agarakkal!” 



Egy házasságközvetítő iroda tulajával kavarni amúgy is a legnagyobb 

hülyeség. 

Nem. Éri. Meg. 

A csúfolódó kis hang feléledt, és gúnyt űzött a gondolatból, de csak 

amíg alkoholba és chipsbe nem fojtotta. 

Egy újabb meghitt péntek este. 

Megcsörrent a mobilja. Felkapta, és megnézte a kijelzőt, mielőtt 

megnyomta a gombot. 

- Már épp ideje, hogy visszahívtál. Minden oké? 

Az elgyötört sóhajból olyan bosszúságot hallott ki, mint még soha. A 

túlzott oltalmazóösztön láthatóan felülírta minden óvatosságát. 

– Csak mert nem jelentkezem mindennap, még nem fekszem holtan a 

csatornában, anya. 

A férfi összerezzent, miközben az álla alá szorította a telefont. 

– Haha. Figyelj, adhatnál egy kis időt, amíg összeszedem magam. 

Kiköltöztél a lakásomból, felmondtál a munkahelyeden, és jelentkeztél 

egy társkereső irodánál. Még nem tértem teljesen magamhoz. 

– Tudom, de jól alakulnak a dolgok. Szeretem az új munkámat, és 

izgatottan várom, mi sül ki a Társszerzőkből. Azok a nők nagyon 

kedvesek és segítőkészek. 

Kate arca újra bevillant elé. Igézőn és egyben bosszantóan. 

– Szerinted nem gátlástalan lotyók, akik csak elszedik a pénzedet? 

Tudod, a statisztikák szerint az ilyen párkeresők semmilyen eredményt 

nem érnek el, csak üres illúziókat árulnak. Utánanéztem a neten. A 

számok nem hazudnak. A legtöbb elrendezett házasság három-öt éven 

belül válással végződik. 

Ajaj. Jane egekbe szökő hangja arról árulkodott, hogy legszivesebben 

letenne a telefont. 

– Elegem van a statisztikáidból! Csak mert a te házasságod rosszul 

sült el, és az ügyfeleid mind elválnak, nekem nem kell magányosan 

leélnem az életemet. 

Belemart a fájdalom, de elfojtotta. Igen, csődbe ment a házassága. 

Jane azonban nem érti a lényeget. Hogyan is érthetné, amikor ő mást 

sem tesz, csak megvédi a szar alakoktól, akik mind megpróbálják 

kihasználni? Napi szinten találkozik megtört szívű emberekkel, akiknek 

az is komoly harcába kerül, hogy megőrizzék az ép eszüket. A 

kedvessége és a törékenysége elsőrangú célponttá avatja Jane-t a 

szélhámosok számára. Már így is épp elegen kijátszották az éberségét. 



A legutolsó seggfejnek nem keveset fizetett, hogy szálljon le Jane-ről. 

Legalább nem kellett tovább játszania az éhező művészt és pumpolni a 

kishúgát. 

- Nem akarom, hogy magányos légy. Én csak nem szeretném, ha 

bárki fájdalmat okozna neked. 

A lány felsóhajtott. Ellágyult a hangja. 

– Ne haragudj, Slade, rohadt dolog volt, hogy ezt mondtam. Csak 

nem akarom, hogy a dajkám legyél. Ha bajom lesz, hát legyen. 

Legalább megpróbáltam. Legalább nem én teszek kárt magamban. 

Az emlék, annak az éjszakának az emléke fojtogatóan feltolult 

benne. Akkor kis híján elveszítette. A kórházi ágya mellett megfogadta, 

hogy soha többé nem hagyja cserben. Kellett valaki, akire mindig 

számíthat, és Isten a megmondhatója, azóta mindent elkövetett azért, 

hogy megoltalmazza. 

– Tudom. És büszke vagyok rád. 

– Kösz. 

Mélyen beszívta a levegőt. Ideje kibökni az igazat. 

– Ami azt illeti, annyira megtetszett az ötlet, hogy én is elmentem 

hozzájuk. Úgy döntöttem, kipróbálom a szolgáltatásukat. 

Tárgyilagos hangja ellentétben állt kínos bizonytalanságával. 

Tényleg rábízta magát Kate-re és a barátnőire? Találkozni fog egy rakat 

ismeretlen nővel, hátha valamelyikkel közeli kapcsolatba kerül, pedig 

tudja, hogy úgysem fog működni? 

Igen. Az egészet Jane-ért teszi. Hogy rajta és a Társszerzőkön 

tarthassa a szemét. 

Szinte tapintani lehetett a csendet. 

– Most hülyéskedsz? Miért jelentkeznél egy házasságkózvetitó 

irodánál? Hisz te nem is akarsz megállapodni! 

– Talán mégis. Talán nekem is kell valaki, akivel megoszthatom az 

életemet. Ha tényleg olyan jól csinálják, mint mondják, nekem is 

találnak valakit. Hé, lehetne dupla randink! 

Fojtott nevetés volt a válasz. 

– Te tényleg elcseszett egy alak vagy. Nem tudom ehinni, hogy 

végigcsinálod. Fogalmad sincs, mivel jár. Elkezdték már alakítani a 

külsődet? 

Az tenné be a kaput. 

– Még nem. Neked mikor lesz az első randid? 



– Hamarosan. Kennedy hétvégén elvisz a szalonba, hogy javítson a 

megjelenésemen, azután a neten megnézzük a kínálatot, hogy lássa, 

milyen az ízlésem. 

Slade megborzongott. Ez egy igazi a húspiac. Az emberek tényleg 

végigcsinálják ezt a sok szart, csak hogy randizzanak valakivel? Az 

isten szerelmére, miért? 

– Nagyra értékelném, ha megosztanád velem a fejleményeket. Egy 

kicsit félek ettől az egésztől. Sokat segítene, ha tudnám, miken mész 

keresztül. 

– Kate majd gondoskodni fog rólad. – Jane hangjában leplezetlen 

gyanakvás érződött. 

A férfi agyában megjelent egy kép, amint az előtte térdepelő Kate 

lassan lehúzza a cipzárját. Veríték kezdett gyöngyózni a bőrén. Mi a 

fene ütött belé? 

– Meglátjuk. 

– A te első randid mikor lesz? 

– Péntek estére szerveznek egy koktélpartit. – Kiitta a sör maradékát. 

– Hé, nincs kedved eljönni?  

– Mi? Elment az eszed? Ez az első alkalom, hogy találkozol ezekkel 

a nőkkel. 

– És akkor? Láthatnád, hogyan működik a Társszerzők, én meg 

számíthatnék a véleményedre. Különben se látlak soha. A parti amúgy 

Verilyben lesz, szóval idegen pályán. Életemben nem láttam még egy 

helyen ennyi kézművesboltot. Mégis hány bögréje lehet egy embernek? 

Hallotta a gyerekkorából jól ismert horkantást. 

– Te mindenhol elemedben vagy. Slade. Épp ez a bajod. 

– Akkor eljössz? 

– Bocs, de nem megy. Nyakig vagyok a kutatómunkában az új 

cikkemhez, egy hétig biztos nem lesz másra időm. 

– Akkor egy ebéd hétvégén? Beszámolok a tapasztalataimról… 

- Oké. Elviszlek a Bögrébe, szuper burgereik vannak. 

– Rendben. Akkor egykor ott. 

Miután elköszöntek, kinyomta a telefont. 

Tökéletes pozíciót harcolt ki magának. Jane nem gyanakszik, így 

egyszerre figyelheti meg őt és az irodát. 

Megnyomta a távirányító gombját, kényelmesen hátradőlt, és 

koncentrálni próbált Milton beszédére az elmozdított íróasztala, a 

mókusok és a szeretett piros irattűzője kapcsán. De mi indít arra valakit, 



hogy társkereső irodát alapítson? Csupán rámenős üzletasszony lenne, 

aki minél többet akar kaszálni? Vagy mélyebb indítékról van szó? Úgy 

érezte, máris olyan darázsfészekbe nyúlt, amit a legkevésbé sem 

szeretne megismerni. 

A szerelem illúziója nem elég. Létezik a szenvedély és a pillanat 

élvezete, a kölcsönös tisztelet, néha talán a barátság is. 

De nem a szerelem. Legalábbis nem hosszú távon. 

Kate-re gondolt, a személyes hangú vallomására, amit mantraként 

ismételgetett magában. 

Egyetlen férfinak sem kellettem annyira, hogy megkérje a kezemet. 

A kéretlen őszinteség valahol mélyen megérintette. Lényének egy 

része arra vágyott, hogy vigaszt nyújtson, és rácáfoljon erre a keserű 

kijelentésre. 

Na, persze, a párkereső és a válóperes ügyvéd. Igazi sikertörténet. 

Ajka torz mosolyra húzódott. Talán így bünteti az univerzum a 

hirtelen vágyért, hogy elcsábítsa. Az ördögbe is, nem véletlenül 

választotta éppen ezt a hivatást – nem véletlenül segít a 

szerencsétleneknek, hogy eligazodjanak a játékszabályokon, amíg 

Amerika kedvenc szabadidős tevékenységét folytatják, és szétcseszik 

egy más életét. Segít nekik, miközben egy rakat pénzt keres. Tisztelet 

persze nem jár ezért – ha megemlíti a foglalkozását, az emberek úgy 

néznek rá, mint a cipőjükre tapadt rágógumira vagy rosszabbra –, de kit 

érdekel? Nincs az az isten, hogy mindent tönkretegyen egy párkereső jó 

tündér kedvéért. 

Boldog így, ahogy van. 

Tökéletes az élete. 

 

ROBERT! MEGJÖTTEM!  

A tappancsok kaparászása örömmel töltötte el. Lakótársa, vigasza és 

legjobb barátja tűnt fel a hallban. 

Kate letérdelt, úgy várta. Bénult hátsó lábai nem akadályozták a 

kutyát, amint odaszáguldott hozzá, és közvetlenül előtte lefékezett. Kate 

a puha bundához dörzsölte a homlokát, míg a büszke, rátarti eb csak 

gyengéd nyalogatás útján adta jelét a ragaszkodásának. A lány 

megpaskolta a hátát, és ellenőrizte a hólyagját. Majdnem tele. Még egy 

óra, és szegény jószág komoly bajban lett volna 

– Bocs, kicsim, a késésért. A lányokkal vacsiztam. Menjünk. 



Elővette az ajtó mellett tárolt futókát, és olyan gyakorlottan szíjazta a 

kutyára, hogy önkéntelenül is büszkeséggel töltötte el, milyen messzire 

jutottak, ők ketten, együtt. Hagyta a pórázt, és kiengedte a kutyát a 

birodalmába, a számára kialakított füves területre. Megborzongott a 

kinti hűvösben, de Robert csak beleszagolt a levegőbe, vett egy nagy 

lélegzetet, és eliramodott. 

Kate nevetve nézte kitörő örömét és önfeledt szabadságát. A futóka 

kerekei sebesen pörögtek, amint Robert átszáguldott a gyepen kedvenc 

fája felé, majd róni kezdte a köröket göcsörtös törzse körül. Békesség 

telepedett a lányra. Földszintes háza talán nem túl nagy, ahogy a hozzá 

tartozó udvar sem, de mégiscsak sikerült olyan otthont és családot 

teremtenie magának, amilyenre vágyott. 

Robert fegyelmezetten, a megszokott helyén rejtőzve végezte el a 

dolgát. Kate akkor talált rá, amikor elgázolta egy autó. Élettelennek 

tünt. Az út szélén feküdt kifacsarodott végtagokkal, üveges tekintettel. 

Az állatorvoshoz rohant vele, aki azt tanácsolta, hogy altassa el. Így 

egyetlen állatmenhely sem fogadja be. Senki nem akarja majd elvinni. 

Pitbull, örökbeadás szempontjából a legrosszabb fajta. A sebészi 

beavatkozás lehetséges, de költséges. Neki is jobb, ha elhagyja ezt a 

rideg világot, amely még a tökéletlen emberekre sem figyel, nemhogy a 

sérült kutyákra. 

Kate belátta, hogy nincs mit tenni, és ment, hogy elbúcsúzzon tőle. 

Legalább úgy szenderüljön örök álomra, hogy mellette van egy barát. 

Nagy fájdalmai lehetlek, de ahogy a lány a fejére tette kezét, az állat 

ránézett. 

A barna szemből sütött a megbánás. Talán az elmúlt élete miatt – 

talán a leendő élet miatt, amiről álmodott, de nem kaphatta meg. 

Emberien bölcs és lemondó, gyengédséggel teli pillantást vetett a 

lányra, pedig a gazdija nem olyan rég értéktelennek és kidobhatónak 

ítélte. 

Ennél azért többet érek. Jobbat érdemelnék a sorstól. 

A tekintetből sugárzó üzenet szíven ütötte Kate-et. Abban a 

pillanatban tudta, hogy ez az ő kutyája. Neki szánta az ég. Tenyere alatt 

halkan zümmögő energia lüktetett, mintha egy új testrészét tapintotta 

volna. Az álatorvoshoz fordult: 

– Mentse meg. Nem érdekel, mennyibe kerül, vagy hogyan csinálja. 

Szeretem ezt a kutyát. 



Az állatorvos szemében az értetlenséget felváltotta az együttérzés és 

az elszántság. 

– Akkor csináljuk. 

Ez mindkettejük számára fordulópont volt. Noha súlyosan sérültek, 

attól még méltók a szeretetre. Gyerekként hányszor sírta álomba magát, 

akit senki sem szeret, mert egy torzszülött, nem képes úgy beszélni, 

mint mások? Azok a gyötrelmes évek az iskolában, az a szégyen, ha 

hangosan kellett olvasnia vagy csak köszönnie, a kíméletlen gúnyolódás 

a játszótéren, az iskola rémei, akik pokollá tették az életét… Mégis 

felülemelkedett ezen, és sikeres lett az életben. Akárcsak Robert. A 

világ többi része meg elmehet a csudába. 

Hetekbe telt és csillagászati összegbe került a gyógyulás, aminek egy 

részét gyaníthatóan a doki állta, és meg egy csodálatos jótékonysági 

szervezet is kellett, amelyik megajándékozta a részlegesen bénult 

Robertet a futókával, hogy a hátsó lábai nélkül is tudjon szaladni, Kate 

eközben megtanulta, mikor kell időben kiüríteni a kutya hólyagját. 

Fizikoterápiára járt vele, új képességeket sajátított el, hogy teljessé 

tegye az életét, és felfogadott valakit, hogy mindennap néhány órát a 

kutya mellett legyen, amíg ő dolgozik. 

Sok mindent megbánt az elmúlt huszonhat évből. Sosem utazott. 

Szégyenkezve hajtotta le a fejét olyasmi miatt, amiről nem tehetett. 

Ám Robertet sosem bánta meg. Az egyetlen olyan döntése lett, amit 

büszkén vállalt. 

Miután a kutya kiszaladgálta magát, leoldozta róla a futókát, és 

puszit nyomott a fejére. 

- Kivagyok. Elszöktem a lányoktól, de nem érdekel. Kennedy ki lesz 

bukva. – Robert meleg, barna szemében mély megértés tükröződött. – 

Mit szólnál, ha szombaton elmennénk a futtatóra, hogy találkozhass 

Arilyn új védencével? Szerintem tetszeni fog. Hosszú út áll előtte, 

amilyen előtted is állt, de szerintem, ha meglát téged, nagyobb kedvet 

kap a gyógyuláshoz. 

Robert felvetette a fejét, és bólintott. 

Kate a pirosra festett kis konyhába indult. 

– Helyes. Húsos csont vagy rágós szalonna? 

A kutya kétszer vakkantott. 

– Akkor szalonna. – A kutya finom mozdulattal kihúzta ujjai közül a 

szalonnacsíkot, és az ortopéd matracához ügetett. Letelepedett, hogy 

kiélvezze az ínyencséget. 



Kate épp a fiókhoz indult, hogy elővegye a pizsamáját, amikor a 

kopogtatás megállította. Miután kikukucskált az ablakon, szélesre tárta 

az ajtót legjobb barátnője előtt. 

– Kihagytad a Bögrét. 

Genevieve MacKenzie kórházi ruhában vonszolta át magát a 

küszöbén. 

– Pluszműszak. Enni is elfelejtettem. Segíts rajtam! 

Kate megcsóválta a fejét, és visszament a konyhába, míg Robert 

odahagyta a matracát, hogy üdvözölje második legkedvesebb ember 

barátját. A tenyerébe nyomta az orrát, miközben Gen a fejét paskolgatta, 

és megpuszilta. 

– Hogy van a nagyfiú? Jó nap vagy rossz nap? 

Kate kinyitotta a hűtőt, és különféle felvágottakat vett elő. 

– Jó nap. Mostanában rendesen üríti a hólyagját. Felfekvései 

sincsenek. 

– Ez az. nagyfiú. – Gen megvakarta a kutya fülét. – Bocs, hogy ilyen 

későn török rád. 

- Ne röhögtess, lassan a postád is idejön. – Sonkát, sajtot, salátát, 

paradicsomot és majonézt halmozott egy nagy zsemlébe, majd tányérra 

tette a szendvicset. – Ülj le és egyél. Mi a fenét művelsz mostanában? 

Azzal nem mented meg a világot, ha összeesel a konyhámban… 

Barátnője lehuppant a vörös bárszékre, és nekiesett ételnek. Kate 

mosolyogva nézte, miközben vizet töltött neki, chipset öntött egy tálba, 

majd leült a szomszédos székre. 

- David rám lőcsölt egy tudományos cikket, hogy fejezzem be 

helyette. Elvileg szerzőtársak vagyunk, de a gyakorlatban ez azt jelenti, 

hogy én végzem a piszkos munkát, ő meg besöpri az elismerést. Ezért 

szar rezidensnek lenni. 

Fura érzés töltötte el, ahogyan a barátnőjét ügyelte. Vele is az 

egyetemen találkozott, akárcsak Arilynnel és Kennel, de amióta 

nekivágtak a nagybetűsnek, ők ketten mintha testvérek lettek volna. 

Imádta Gen nagy olasz családját, minden adandó alkalommal elkísérte 

hozzájuk. Befejezték egymás mondatait, ugyanazokat a dolgokat 

szerették, és mindkettőjüket fűtötte a becsvágy, hogy sikeresek 

legyenek. 

- Ez olyan igazságtalan. Túl keményen hajtasz.  

Gen felnyögött két falat között. Göndör sötét haja kiszabadult a 

lófarokból, és vad fürtjei keretbe fogták szív alakú arcát. Mélykék 



szemét az elé tálalt ételre szegezte, ám Kate már olyankor is látta, 

amikor egy orvosi vészhelyzetet elemzett, egy ijedt gyereket csitítgatott 

és a szüleit nyugtatgatta – mindezt egy született sebész együttérzésével. 

- Ez nagyon jó: Csinálsz nekem egy kávét? 

– Nem, igyál vizet. Így is alig alszol. 

Gen lebiggyesztette az ajkát, de azért felhajtott egy üveg vizet, aztán 

rávetette magát a chipsre. 

– Milyen volt a Bögre? 

– Jó. Hiányoltunk. Már alig látunk. Mi van veled? 

A fáradt arcon fura kifejezés suhant át. Gen a tányérra meredt. 

– Csak melózom. David szerint most a karrierem és az 

előrejutásomra kell fókuszálnom. Amilyen őrült az időbeosztása, alig 

látjuk egymást. Szóval az van, hogy most egy időre vissza kell vennem 

a társasági életből. 

David – azaz dr. McDreamy – Gen főnöke volt, hihetelenül dögös, 

elbűvölő, s nem mellesleg az egyik legjobb gyereksebész, aki élete 

egyik felét a Westchester Kórházban, a másikat Albanyben töltötte. 

Kate tudta, hogy a barátnője évek óta bele van zúgva, ahogyan az összes 

többi rezidens is, és tavaly végre David is felfigyelt őrá. Járni kezdtek, 

persze csak titokban, és Kate szinte napról napra látta, hogyan virágzik 

ki a barátnője a titkolt boldogságtól.  

Csakhogy más is megváltozott: Gen nem járt el rendszeres 

találkozóikra, megállás nélkül dolgozott, és minden szabadidejét David 

lakásán töltötte. Kate próbálta tisztázni a saját érzéseit, hogy eldöntse, 

vajon csak féltékeny-e Gen osztatlan figyelmére, vagy ennyire hiányolja 

a legjobb barátnőjét. Végül félresöpörte a gondolatot, és 

kényszeredetten elmosolyodott. 

– Megértelek. Csak próbálj időt szakítani másra is. Szórakozz kicsit. 

- Oké, mami. – Gen elégedetten sóhajtott. – Ez már nagyon rám fért. 

Istenem, mennyire szeretlek! 

Kate nevetve szedte le az asztalt. 

– Legalább van valaki. 

– Újabb katasztrofális randi? 

– Igen, de ezzel vége. Nézd csak meg. – Körbemutatott az otthonán, 

amit annyira szeretett, a divatos kis piros konyhától a tágas nappaliig, 

ahol vaskos fapolcokon sorakoztak kedvenc filmjei, zenéi, könyvei. A 

keményfa padló csak úgy ragyogott, a falak sárgában és szürkében 

pompáztak. A túlméretezett ablakfülke meg a kanapé a kis hátsó kertre 



és azon túl a Hudson folyó partjára nézett. – Imádom ezt a helyet. 

Imádom a munkámat és Robertet. Boldog vagyok. Valahányszor 

hazajövök egy randiról, mindig elkap a depresszió, úgyhogy végeztem, 

de legalábbis szünetet tartok. Talán egy évre. A cégre koncentrálok, és 

csak jól érzem magam. 

Gen megragadta és együtt érzőn megszorította a kezét. 

– A rossz randi tényleg nagy szívás, de szerintem egyszer te is 

megtalálod azt a bizonyosat. Tényleg nem akarod arra használni a céget, 

hogy keríts magadnak valakit? 

Kate megrázta a fejét. 

– Nem, túl könnyen elmosódnak a határok. Inkább az ügyfeleimre 

fordítom az energiámat. Különösen a nehéz ügyfelekre. – Slade arca 

suhant át előtte, hogy a nyomában enyhe borzongás fusson végig a 

testén. Talán ez a megoldás: bebizonyítani Slade Montgomerynek, hogy 

a Társszerzők igenis működik, még neki is képes párt szerezni. Akkor 

visszatérhet a saját katasztrófa sújtotta szerelmi életéhez. 

Gen lecsusszant a székről, és búcsúzóul megpuszilta Robertet. 

– Mi az a borzalmas közhely, amit ilyenkor mondanak? Akkor 

találod meg a szerelmet, amikor a legkevésbé számítasz rá? 

– Remélem, nem igaz. Egy ilyen elmélet csődbe is vinne. 

Gen nevetve ölelte magához. 

– Kösz mindent. Rám fért egy kis csajos társalgás kaja. Szeretlek. 

– Én is. 

Becsukta az ajtót Gen mögött, helyére tolta a reteszt, és tüstént 

vetkőzni kezdett. Kedvenc megfakult, mégis érzékien puha 

flanelköntösét vette fel, és néhány pillanat múlva már ott gubbasztott 

kedvenc viharvert székében. A fene vigye el, tudna használni egy olyan 

fűthető távirányítós tévéfotelt. A kővetkező szülinapján talán meg is lepi 

magát. Feltette a lábát a karcos kávézóasztalra, hogy végigböngéssze a 

felvett filmeket. Robert letelepedett mellé a takaróra, és máris békésen 

hortyogott. 

Megnyitotta a vígjátékok mappáját, ahol azonnal megtalálta a 

legnagyobb kedvencét. Akárhányszor látta a Hivatali patkányokat, 

mindig mulatságosnak találta. Igazi klasszikus. Lenyomta a Lejátszás 

gombot, és kényelmesen hátradőlt. 

Igen. Minden a legnagyobb rendben. 

Tökéletes. 



 

öt 

SLADE BELÉPETT VERILY aprócska edzőtermébe, és a hátsó helyiség 

felé indult. Sejtelme sem volt róla. mire számíthat, de egy kiadós edzés 

segíthet ráhangolódni az előtte álló vasárnapra. 

Miközben áthaladt a különféle súlyzók, fekvőpadok futógépek 

között, az ablakon át vágyakozó pillantást vetett a szabadtéri pályára. 

Szívesebben futott volna egy kiadósat. Arilyn azonban mást talált ki a 

számára.  

Vonakodva elismerte, hogy a nő mégsem emlékeztet használtautó-

nepperre. A legtisztább szándékkal közelített felé, dallamos hangját 

pedig éppoly kellemesnek találta, mint csípőig érő vörösesszőke haját és 

kecses mozdulatait. Mielőtt észbe kaphatott volna, már ott is ült előtte a 

szilvakék fotelben, hogy nagy oldottságában és nyugalmában 

olyasmiket is bevalljon neki, amiket még soha senkinek. 

Aztán jött a hideg zuhany. A nő kielemezte, majd beírta egy 

különleges jógaórára, hogy felszabadítsa a benne lévő méreganyagokat, 

mert megtisztulva nyitottabban állhat a szerelem elébe. Ja. Persze. 

Ugyanakkor aláirta a szerződést, és eltökélten le akarta rántani a 

leplet minden nevetséges, haszontalan törekvésről, amivel próbálták 

elszedni a húga pénzét. Belökte hát az üvegajtót, és belépett a kis 

helyiségbe. 

Basszus. Itt aztán jól befűtötték. 

A veríték azonnal gyöngyözni kezdett a homlokán s nem csak a 

hőmérséklet miatt. Kate állt Arilyn mellett, fekete jóganadrágban és 

hozzáillő ujjatlan felsőben. A rugalmas anyag úgy tapadt a fenekére, 

ahogyan az ő keze szeretett volna, a felső pedig ingerlően kiemelte 

mellének teltségét. A haját ezúttal feltűzte, hogy teljeségében 

kiszolgáltassa szemének tarkója és háta fehérségét. 

Slade riadtan elkapta a tekintetét, mert máris szűknek érezte a 

nadrágját, mintha csak éretlen taknyosként állna a dögös tornatanárnő 

előtt. Kapkodva gondolt utolsó ügyfelére, a háromgyerekes asszonyra, 

aki az irodájában zokogta el, hogy a férje lelépett a titkárnőjével. 



Létezik ennél nagyobb közhely? Istennek hála, ez megtette a magáét. 

Megnyugodva vágott át a termen. 

– Jó reggelt. Gond van a legkondival? 

Kate elvigyorodott, míg Arilyn megköszörülte a torkát. és intett a 

helyiségben tartózkodó két másik férfi felé. Az egyikük nagydarab 

fekete tag volt borotvált fejjel, duzzadó bicepsszel és oszlopnyi 

lábakkal; a másik csontos, vörös hajú, sápadt bőrű fehér fickó, állig 

összehúzott melegítőben. Már attól kiverte a víz, ha csak ránézett. 

– Uraim, ha kérhetem, álljanak körbe. 

A férfiak engedelmeskedtek, miközben feszengve méregették 

egymást. Ahogy felmordult és elhúzta a száját, a nagydarab fickó egész 

hatásosan alakította Mr. T-t.  

– Essünk túl a bemutatáson. Slade, ő itt Markos. 

Slade szeme kikerekedett.  

- Markos? 

Markos bosszús pillantást vetett rá. 

– Valami gond van a nevemmel? 

– Dehogy, csak nem tudtam, jól értem-e. Örvendek. 

Markos bólintott. 

- Ő pedig Trent. – Slade köszöntötte a fiatalabb férni aki láthatóan 

halálra rémült attól, mit fog vele művelni Arilyn. Hát ez miféle 

foglalkozás lesz? 

Kate-re sandított, akinek huncutul csillogó szeméből azt olvasta ki. 

hogy semmi jó nem vár rájuk. 

Semmi az égvilágon. 

Arilyn dallamos hangjára próbált koncentrálni. 

- Mindnyájunknak vannak lelki gondjai, amiket rendbe kell tennünk, 

hogy a jobbik énünk kerekedjen felül. Minél boldogabbak és 

elégedettebbek vagyunk, annál harmonikusabb a kapcsoltunk. A test az 

izmokban tárolja el a stresszt, ami gátolja a belső energiaáramlást, 

különösen a szívcsakra irányába. Ma egy izzasztó jógaórán veszünk 

részt, hogy ledöntsük ezeket az általunk emelt korlátokat. Kate lesz a 

segítségemre, miközben bemutatom a különböző pózokat. 

Koncentráljanak a testükre és a légzésükre. Ha szükségét érzik, hogy 

megpihenjenek. tegyék azt. Feltöltöttem a vizespalackjaikat, és készen 

állnak a szőnyegek. Van kérdésük? 

Trent elborzadva nyögött fel. 

– Én nem szívesen venném le a pólómat – vallotta be. 



Arilyn bólintott. 

– Megértem, de éppen ez az egyik korlát, amelyet ma le szeretnénk 

dönteni. Nincsen semmi baj a testével, csak hozzászokott, hogy ruha 

mögött rejtse, és így távol tartsa magától a nőket. Ideje változtatnunk 

ezen. 

Ez kurvára nem lehet igaz. 

Ez nem vele történik. Izzasztó jóga? Lelki gondok? Ezeknek nincs ki 

a négy kerekük! Ezért perkált le ezer dolcsit? 

Slade megköszörülte a torkát. 

- Nem szeretnék akadékoskodni, de kétlem, hogy egy izzasztó torna 

megszabadít minden bajunktól. 

– Egyetértek – vágta rá Trent. 

Arilyn és Kate egyszerre nézett rá. Keményen. Slade megvetette a 

lábát. Nincs az az isten, hogy egy nő megfélemlítse. Se kettő. Kőszívű 

esküdteket is a földbe döngölt már, akik habozás nélkül a föld 

szemetének nevezték. 

– Megértem az aggodalmát – közölte higgadt hangon Arilyn. – Csak 

azt kérem, legyen nyitott, és adjon ennek egy esélyt. 

– Rendben. 

Slade visszahőkölt, ahogy Markos megtörte a kört, és a lila 

szőnyeghez lépett. Ledobta magát a padlóra a kanárisárga párna mellé. 

és várta a további utasításokat. 

Trent beharapta az ajkát, és követte. 

Átkozottul hosszú lesz ez a nap. 

Sehogy sem táncolhatott vissza. Megcsinálja ezeket a nyavalyás 

nyújtásokat, azután közli a húgával, hogy ezek a nők nem komplettek, ő 

is ledobta magát a szőnyegre, ahol levette a pólót, a cipót és a zoknit. 

Feléjük fordult. 

Ide lőjetek. 

Kate elvigyorodott. 

A foglalkozás könnyedén indult. Néhány köszöntés a Nap vagy a 

Hold felé, tökmindegy. Pár fekvőtámasz és felülés. Igaz, hogy rohadt 

nagy a hőség, de az izmai máris ellazultak, a nyakából is kiállt a 

merevség. Máskor talán futás előtt sem ártana bemelegíteni. A 

hangszórókból pánsípok lágy hangja áradt, és puhán körülölelte. 

Azután hirtelen minden megváltozott. 

Arilyn kezdte egyre gyorsabban váltogatni a testhelyzeteket, míg a 

pánsípok helyét átvette valami ütemes törzsi zene, amitől neki is 



gépiesen gyorsítania kellett. A fekvőtámaszokből átmenet nélkül 

felülések lettek, híddal, kifacsart felsőtesttel, meg mindennel. Újra és 

újra ezt erőltették, egyre keményebben, míg már sajogtak az izmai, és a 

hátán patakokban csorgott a veríték. 

Egyre rosszabbul viselte. Mi az ördögöt csinál Arilyn? És miért van 

az, hogy ruganyosabbnak és erősebbnek tűnik, mint ők hárman együtt? 

Vetett egy gyors pillantást sorstársaira. Markos lehunyta a szemét, és 

levegő után kapkodott, ahogyan próbálta tartani a ritmust, míg Trent 

megállás nélkül nyögött kínjában, mialatt igyekezett némi levegőt 

csempészni a testéhez tapadt póló alá. Vörös haja csapzottan lógott a 

homlokába. 

– Egy kicsit fürgébben, uraim. Kate most feljebb veszi a 

hőmérsékletet, hogy segítse a méreganyagok felszabadulását. Az 

elméjük harcol ez ellen, de hagyják, hogy a testük megadja magát a 

természetes folyamatoknak. 

Slade félhangosan elmormolt egy szitkot, és igyekezett ügyet sem 

vetni az izomrángásra a bicepszében. Előbb döglik meg, semhogy 

abbahagyja. Még akkor is, ha csak egy halom kocsonya marad belőle, 

mire végeznek. 

– Áááá! 

Állati üvöltés visszhangozta be a termet, és térítette magához a 

révületből. Trent zihálva, vadul forgó szemmel letépte magáról a ruhát. 

Slade felkészült minden létező szörnyűségre – különben miért ne akarna 

levetkőzni? Mi lehet az, egy harmadik mellbimbó? Égési seb? Vetett 

egy lopott pillantást Trent felé és… 

Semmi. 

Normális. Kicsit talán girhesebb a kelleténél, de semmi olyan, ami 

gátolná az úszásban vagy bármi másban. 

Trent láthatóan megszabadult a démonaitól, mert attól kezdve 

testestül-lelkestül átadta magát a mozgásnak, kígyóként tekergett, és 

közben zavarba ejtően nyögdécselt. 

Hát, legalább két igazi férfi maradt a szobában. 

– Nagyon jó, Trent, engedje ki magából. Mostantól egy kicsit 

hosszabb ideig kitartjuk a pózokat, hogy igazán mélyre hatoljunk. 

Te. Jó. Ég. 

Markos sötét pillantásokat vetett Arilynre, amiből Slade gyanította, 

hogy ekkora izomtömeg nem feltétlenül alkalmas a folytonos, gyors 

nyújtásokra. S valóban: a fickó lábfeje úgy beszorult a combja alá, hogy 



nem tudta előretenni, mire felmordult, és seggen próbált előrébb 

araszolni, eközben roppant bosszúsnak és indulatosnak tünt. Slade 

minden pillanatban várta, hogy felrobbanjon, miközben vállon veregette 

magát, amiért őt nem tudják megtörni. 

Kate jelent meg Markos oldalán, hogy a fülébe súgjon valamit, 

közben kiszabadította a lábát, és egy lila szivacstömböt helyezett a 

csípője alá. A fickó dörmögött valamit, lehunyta a szemét, és kifújta a 

levegőt. 

Slade úgy döntött, azzal szórakoztatja magát, hogy felidézi 

pályafutásának kiemelkedő ügyeit és esküdtszéki ítéleteit. A lába 

mintha lángokban állt volna. Meg a bőre. Életében nem izzadt így, soha 

nem érezte magát ennyire kényelmetlenül, mégis, amikor rápillantott az 

órára, azt kellett látnia, hogy negyed órája sincs a teremben. 

Kijöttek az újabb kínzásnak beillő pózból, amiért magában 

elmormolt egy hálaimát, majd Arilyn bejelentette, hogy egyensúlyozni 

fognak. Gyerekjáték. 

Látott néhány fotót a fél lábon egyensúlyozó harcosokról, akik 

nagyon férfias benyomást keltettek. Utánozta a mozdulatot, és felemelte 

a lábát, hogy erőből, fürgén és határozottan előredőljön. 

Majd ugyanazzal a lendülettel seggre esett. 

Markos és Trent észre sem vette, csak állt, akár a cövek. Kate jelent 

meg mellette. 

– Segítségre van szüksége? 

Slade felhorkant. 

– Még csak az kéne. Csúszik a matracom a melegtől. 

– Nem könnyű egyensúlyozni. Koncentráljon a légzésre, és lazítson. 

Bosszús pillantást vetett rá. Lazítson, amikor már tudja, milyen 

felüléseket végezni egy kitörni készülő tűzhányóban? Ilyen kínzásért 

fegyház járna… de akkor sem szólt, csak megszívta magát, és újra 

felvette a pózt. Azután újra. És újra. 

– Hajoljanak minél mélyebbre, uraim. Csinálják utánam. Csak lassan, 

nem kell erőltetni. Ez nem verseny. 

Arilyn valami erotikus ruganyossággal hátrahajolt, és megmarkolta a 

bokáját. Mellkas kinyomva, fej hátra, ennél mi sem lehet egyszerűbb. 

Slade oldalra sandított, és látta, hogy Trentnek és Markosnak negyedig 

sikerült lemenni. Megengedett magának egy kaján mosolyt, miközben 

nekiveselkedett, hogy lendületesen lemenjen hídba, és megfogja a 

sarkát. 



Csak sehol sem találta. 

Jobbra billent, elvesztette az egyensúlyát, és felborult. Markos 

önelégült vigyorral nézte – naná, hogy versengésnek fogta fel, még ha 

úgy tett is, mint aki teljesen átszellemül –, míg Trentnek diadalmas 

mosoly ült az arcán, ahogyan csupasz, csillogó mellkasával ívben 

hátrahajolt 

Szemetek. 

Megpróbálta még néhányszor, de folyton felbukott. Máskor kész 

örömmel hazudott vagy színlelt volna gyengeséget, hogy Kate minél 

bensőségesebb módon megérintse, ám a konokság ezúttal meggátolta 

abban, hegy kiélvezze ezt az örömöt, amíg rendesen meg nem csinálta a 

gyakorlatot. 

– Egy kicsit pörgessük fel megint, azután lazuljunk el. A Nap 

köszöntése. Astanga stílus. És rajta! 

Minden körrel újabb heves érzelmek fogantak meg benne, hogy 

súlyosbítsák a teljes belső káoszt. Düh és csalódottság. Kimerültség. 

Megtépázott büszkeség. Elveszettség. Majd lassan… valami egészen 

más. 

Csend. 

Az utolsó öt percben szakadt a víz a testéről, de az elméje 

megtisztult, mintha üressé vált volna. Fura. Izmai a zene ütemére 

nyúltak és mozogtak, már nem hallgattak semmilyen racionális 

gondolatra vagy indulatos követelésre, csak felvették a ritmust. S 

miközben felvette az újabb halotti pózt, és a hátán fekve azon 

töprengett, képes lesz-e még valaha járni, éteri könnyedség sugárzott 

szét a testében, és a lélegzete egészen elmélyült. 

Életében először egy sosem tapasztalt érzés szállta meg a testét, a 

lelkét és a szellemét. 

Békesség. 

Arilyn ekkor lassan visszahozta őket, hogy körbe üljenek. Mialatt 

kimerülten döntötte magába a vizet, valami béna kántálására vagy 

hasonlóra számított – mondjuk, mindenki kienged magából egy mélyen 

zengő „ommm” hangot –, ám ehelyett hirtelen a pokol tornácán találta 

magát 

- Most pedig osszuk meg az érzéseinket. Ki lesz az első? Trent? 

Slade félrenyelte a vizet. Ez fogja hozzásegíteni egy tartós 

kapcsolathoz? Ha maradt benne annyi erő, megmondja nekik, mekkora 



baromsag az egész, azután faképnél hagyja őket. Csak ez a görcs 

menjen ki a lábából. 

Trent bólintott. 

– Annyira kimerültem és felspannoltam magam, hogy tényleg úgy 

éreztem, mintha leomlanának bennem falak, míg végül már az sem 

érdekelt, ha valaki meglátja a testemet. Felszabadultam. Elengedtem, és 

rájöttem, hogy már nem fontos a számomra. 

Arilyn elmosolyodott. 

– Milyen csodálatos felismerés. A foglalkozással pontosan ezt 

szerettük volna elérni. Trent valóban készen áll továbblépni a következő 

szintre. Jól mondom. Kate? 

Kate bólintott. 

– Nekilátok megszervezni a randit, amiről beszéltünk. 

– Szeretne valaki bármit mondani Trentnek a gyakorlattal 

kapcsolatban? 

Markos odafordult hozzá. 

– Szép munka – mordult rá mély, érdes hangon. 

Mindenki egyszerre fordult Slade felé, aki fészkelődni kezdett. 

– Öö… dögös tested van, haver. Nincs miért szégyenkezned. 

Trent arca sugárzott a büszkeségtől. 

– Nos. Markos? Maga jön. 

Markos a térdén nyugtatta a kezét, míg mélyen elgondolkodott. 

– Mindenki veszélyes fickónak tart, csak mert ilyen kigyúrt vagyok 

és fekete. Utálom ezt az előítéletet, mert véleményt alkotnak rólam, 

mielőtt a számat kinyitnám. Viszont egyensúlyozás közben rájöttem, 

hogy nem bújhatok bele más bőrébe. Némelyik ember megítél, mások 

nem, de nekem akkor is el kell fogadnom önmagam. 

Slade-nek a szája is tátva maradt. 

Trent vigyorogva vállon veregette. Arilynből és Kátéból csak úgy 

sugárzott a megértés és a szeretet. 

– Hihetetlenül mély gondolatok, Markos, főként egyetlen jógaóra 

után. Mindnyájan egyediek vagyunk, ezért mindnyájunknak meg kell 

küzdenünk mások véleményével és előítéletével. Egy igazi jógi veszett 

el magában. 

Markos a szemét törölgette. 

– Kösz. 

Slade elborzadva került egyszerre négy szempár kereszttüzébe. 



- Slade? – noszogatta kedvesen Arilyn. – Szeretne megosztani velünk 

valamit? 

Beütött a pánik. Kate komolyan felvetette a fejét, búzakék szemében 

azonban cinikus kis fények csillantak. 

Ő aztán nem hitt abban, hogy képes megtenni. Várta, hogy 

kihátráljon és vagdalkozni kezdjen, mennyire röhejes ez az egész, hogy 

sarkon forduljon és rájuk vágja az ajtót. A várakozástól olyan fojtogató 

és maróan csípős lett a levegő, mint a másik két férfi testszaga. 

Slade megköszörülte a torkát, miközben vadul kutatott bármi után, 

amivel túltehetett a többieken. Valami mély, váratlan és felfoghatatlanul 

összetett gondolat kellett, amivel eloszlathatta Kate kételyeit, és 

bebizonyíthatta. hogy igenis nyitott erre az eszement kísérletre. Hiszen 

ügyvéd, az ég szerelmére! 

– Éreztem. Nem keveset. 

Néma csend. 

- Mint például? – ösztökélte gyengéden Arilyn. 

Megvakarta a fejét, és hátrasimította csatakos haját. 

- Megértettem, hogy nem érdemes egyedül lenni és eltaszítani az 

embereket. 

Kate felvonta a szemöldökét. Arilyn felsóhajtott. 

- Kérem, ne mondjon olyasmit, ami jól hangzik, de nem igaz. Ebben 

a körben senki sem fog ítélkezni maga felett. Nincs jó és rossz válasz. 

Mit érzett valójában a foglalkozás alatt? 

A csalódottság hullámokban tört rá. Nem hisznek neki? Markos és 

Trent szivből jövő vallomását miért nem kérdó|elezték meg? Ennyi, 

ezzel tényleg vége. 

Jogászra nem jellemző indulattal törtek fel belőle a szavak. 

– Oké! Kiborultam, kivert a víz, kurvára melegem volt,  és rühelltem 

az egészet. A pózok felét akkor sem tudtam megcsinálni, ha 

beleszakadtam, és végig azt vártam, mikor lesz már elég. 

– Mindjárt jobb – bólintott Arilyn. – Még valami? 

Zajosan kifújta a levegőt. 

– Basszus, mit mondjak még? Csak azt éreztem, mintha az óra 

végére üres lenne a fejem. Mindig agyalok, tervezgetek, magammal 

dumálok, de most először csend lett. Rám tört a béke, de csak egy 

pillanatig tartott, azután eltűnt. Ennyi. 



Próbált nem duzzogni – annyira nem illett hozzá ám ekkor hirtelen 

mindenki mosolyogva bólogatni kezdett. és Markos kedélyesen 

csapkodta a hátát. 

– Szép munka – tudta meg Arilyntől. – Épp ezt akartam elérni. 

Tudja, ügyvédként megszokta, hogy ural minden helyzetet, és 

meghatározza annak kimenetelét. Ez is része a mindennapi életének. 

Amikor kivettem a kezéből az irányítást, hogy egy időre erőszakkal 

megfosszam tőle, az elméje megadta magát, és hagyta leomlani a 

korlátokat. Az az egyetlen békés pillanat nagyon fontos. Az az igazi 

énje, ami kétségbeesetten a felszínre akar törni. 

A szavak kövekként zúdultak rá, de nem sok ideje maradt 

szétválogatni őket, mert a többiek torkából mélyen zengő „ommm” tört 

fel – legalább ebben nem tévedett –, azzal véget is ért a foglalkozás. 

Ledöntolte a víz maradékát, a törülközővel felitatta a homlokáról az 

izzadtságot, majd nézte, amint Kate elcseveg Markossal és Trenttel. 

Arilyn összecsomagolt és távozott. Miután öklével a tenyerébe 

csapott, és ezáltal visszanyerte a férfiasságát. Slade addig nézett Markos 

és Trent után, míg az üvegajtó be nem csukódott mögöttük. 

Kate halomba rakta a szőnyegeket, miközben feszes kis popsija 

peckesen ágaskodott. A látványtól az ágyékába markolt a vágyakozás, 

és azonnal tudta, hogy a foglalkozásnak távolról sincs vége. 

Átvágott a termen. 

 

KATE A TEREM RENDBETÉTELÉRE koncentrált, hogy addig se kelljen 

szembenéznie a verítékben úszó, paprikás hangulatú és szívdöglesztően 

szexi ügyféllel. Amikor Arilyn beavatta a tervébe, kételkedett benne, 

hogy Slade valaha részt vesz ilyesmiben. Valamikor félidőben vetett rá 

egy pillantást, ami meggyőzte róla, hogy jól mérte fel a helyzetet. 

Arilyn átkozottul ért hozzá, hogy ledöntse azokat a bizonyos korlátokat. 

Jó néhány foglalkozásán részt vett, amikor a dadogása felett érzett 

kétségbeesés kezdett felülkerekedni rajta. Azt is gyanította, hogy külön 

elégtételt okoz neki, ha megfoszthatja Slade-et a magabiztosságától. 

A férfi végül mégis meglepetést okozott. 

Nem adta fel, sőt lehengerlő őszinteséggel beszélt a körben. Miután 

tett egy erőtlen kísérletet azzal, amit szerinte vártak tőle, elmondta a 

kendőzetlen igazságot. Nem kevés férfit láttak már kiviharzani ilyen 

foglalkozásokról, miután nem álltak készen rá, hogy leássanak 

magukba. 



Persze őt igazából a férfi teste billentette ki az egyensúlyból. 

Slade Montgomery maga volt a tökély. 

Minden izomkötege élesen kirajzolódott. Arany haja, ahogyan a 

barna bőréhez tapadt, a mézes gabonapelyhet juttatta az eszébe, és 

mohón vágyott rá, hogy belekóstoljon. Még izzadtan és bosszúsan is 

megőrizte sziklakemény belső magját, ami arról árulkodott, hogy ez a 

férfi tudja kicsoda, s emiatt senkitől sem kér elnézést. Szeret győzni. 

Szereti megkapni, amit akar. Nem szégyelli, amiben hisz, és sosem 

hátrál meg egy kihivás elől. 

Egész teste érte zokogott, ezért is tartotta magát távol tőle, nehogy 

véletlenül megérintse. 

Amikor az üvegajtó becsukódott a háta mögött, megkönnyebbülten 

ernyedt el. Az utolsó szőnyeget is a halomra dobta, mindent elrendezett 

a sarokban, és megfordult. 

– Hello. 

Visszahőkölt. A férfi ott állt előtte, és uralta a személyes terét. 

Csatakos haja a homlokához, pólója a mellkasához tapadt, és egész 

testéből áradt az a nyers férfias illat, amit sokkal inkább talált vonzónak, 

mint taszítónak. A francba, még az izzadsága is pézsmaillatú. Hol itt az 

igazság? 

– He-helló. Azt hittem, már elment. 

– Még nem. Érdekes szeánsz volt. Az összes ügyfelét így 

megkínozza, vagy csak akiket nem kedvel? 

Kate elfojtotta a mosolyát, és hátrálni próbált, de nem volt hová. 

- Nem teszünk különbséget. Látnia kellene, máskor milyen 

foglalkozásokat tart Arilyn. Még olcsón megúszták. 

- Félelmetesebb, mint egy kiképző őrmester, mert nem számit rá az 

ember. 

- Érti a dolgát. – Kate kényszeritette magát, hogy állja a férfi 

tekintetét, noha csupasznak és kiszolgáltatottnak érezte magát. Bőre 

bizsergett a perzselő hőségtől, az egyszeriben fojtogató levegőtől. 

- Maradjunk ennyiben. Gondolom, sok ügyfelük kipontozódik, 

amikor száz fokban a saját nyakán kell ücsörögnie. 

Kate árnyalatnyit kihúzta magát, de a férfi így is fölé tornyosult. Hol 

van a tűsarok, amikor égető szüksége lenne rá? 

- Vannak páran, de ha nem állnak készen, hogy áldozatot hozzanak a 

szerelemért, úgysem tehetünk értük sokat. Egy kapcsolat nem csak 

móka és kacagás. Keményen meg kell dolgozni érte. 



- Legalább megedzi őket. hogy legyen elég erejük a váláshoz. 

Á, csak kibújt a szög a zsákból. Kate kedvesen elmosolyodott. 

- Tudja, a válás esélye az együtt töltött idővel arányosan csökken. 

Talán attól fél, hogy munka nélkül marad? 

A férfi hátravetett fejjel nevetett. A mélyről jövő hang nyersen, de 

izgatóan cirógatta a fülét, mielőtt lesiklott a combja közé. 

– A statisztika olyan, mint a fürdőruha: azt mutat, amit akar. Ez sem 

változtat a tényen, hogy az első házasságok negyven-ötven százaléka 

biztosan válással végződik, az elvált szülök gyermekei pedig négyszer 

inkább hajlamosak elválni, szóval a határ a csillagos ég. Gazdag 

emberként vonulok nyugdíjba. 

A verbális csörte Kate testére is kihatott, a szikrák pedig annál 

hevesebben pattogtak, minél nagyobb fordulaton pörgött az agya. 

Mellbimbói már azzal fenyegettek, hogy átszúrják az ujjatlan póló 

anyagát. 

– Ha mindenki a statisztikák szerint élne, és félne kockázatot vállalni, 

már rég droidok lennénk. A szerelem az egyetlen titokzatos varázslat, 

ami reményt adhat nekünk. 

A férfi az arcát kémlelte, ahogy közelebb hajolt egy centivel. 

Kettővel. 

– Egyetértek, csakhogy ez a varázslat bűvésztrükk Kate, illúzió, akár 

a szerelem. A barátság létező dolog, míg a romantikus szerelem csak 

délibáb. Gyöngyöző üveg Coca-Cola a sivatag közepén – az ember 

reménykedve botorkál felé, de köddé válik, mielőtt megragadná. 

– Attól, hogy nem hisz a kólában, és nem botorkál felé, még 

ugyanúgy meghal. 

A férfi szeme elsőtétült. Kate megdermedt, és kétségbeesetten 

küzdött az őrült vonzás ellen, akár gombostű a mágneses mezőben. A 

férfi igéző suttogása sejtelmes ködbe burkolta. 

- Legalább úgy halok meg, hogy tudom az igazat. A saját feltételeim 

szerint. 

Kate előhúzta az adu ászt.  

- Talán a saját feltételei szerint, de mégiscsak magányosan, eltelve a 

hiúságával. Nem kíván ennél többet? 

Amikor a férfi még közelebb hajolt. Kate azzal a közhelyes 

mozdulattal nyalta meg az ajkát, mint bármelyik romantikus regény 

hősnője, miközben arra vár, hogy elcsattanjon a csók. Istenem, milyen 

megalázó! Az ép eszéért küzd, miközben a vattaszerűen puha kábulat 



magába zárja, mégis képtelen megtörni a varázst. De hát ügyfél. Ügyfél. 

Ügy-fél. Ez nem jó… nagyon… nagyon nem jó… 

– Miért ennyire ártatlan?  

- Miért ennyire reménytelen?  

- Mert a munkám megtanított az igazságra. 

- Engem is az enyém. 

Egymásra meredtek, nem moccantak, levegőt se vetlek. Slade alig 

hallhatóan mormolt valamit. Kate szóra nyitotta száját, hogy véget 

vessen ennek az őrületnek, hogy elhátráljon, és minden visszatérjen a 

régi kerékvágásba. 

Elkésett. 

A férfi áthidalta az őket elválasztó utolsó néhány centimétert, 

átkarolta a derekát, és felemelte magához. 

Pattogás. 

Sercegés. 

Égzengés. 

Mint egy megvadult tűzijáték, úgy ropogtak-zizegtek ajkán az 

elektromos szikrák, míg elő nem csaltak belőle egy mélyről feltörő 

nyögést. Mindene belerázkódott, ahogyan a nyers, perzselő forróság 

végigáradt a testén, mint amikor egy szemvillanás alatt kigyúlnak a 

Rockefeller Center karácsonyfájának fényei. 

A férfi ujjai megfeszültek a derekán. Ahogy a nyelve mélyen 

befurakodott az ajka közé, mohó csókjával felfalta, és kiirtott belőle 

minden gondolatot, leszámítva azt az egyet, hogy még többet akarjon. 

Felnyögött az érzéki roham súlya alatt, és kinyújtotta a kezét, hogy 

beletúrjon a sötétszőke fürtök közé. A csók teljesen elemésztette. Ajkán 

érezte a kávé, a menta és a nyers vágyakozás férfias ízét, s akár egy 

megszállott, még többet követelt. Így ment ez, egyre tovább és tovább, 

szinte belefulladt a gyönyörbe, miközben a férfi egyre csak szította a 

benne tomboló vágyat, amíg már másra sem vágyott, csak hogy csupasz 

testével fölé kerekedjen, ő meg a combja közé fogadja, hogy szabadon 

eressze a benne lakó vadállat imelynek eddig a létezését sem sejtette. 

Nyílt az ajtó. Fura hang szelte ketté a levegőt. 

– Ó! Bocs, srácok, nem tudtam, hogy még itt vagytok. 

Kate kitépte magát az ölelésből, és egész testében reszketett. A 

levegő izzott a feszültségtől. 

– Basszus! – Slade dermedten nézte a közöttük támadt űrt, miközben 

hunyorogva csóválta a fejét. – Mi az ördög volt ez? 



Te. Jó. Ég. 

Az érintés. Az átok. 

Ő az. 

Kate-nek nem maradt ideje kielemezni a hullámokban rátörő 

érzelmeket. Szinte felbukott, olyan eszelős igyekezettel próbált 

szabadulni, menekülni. Elbotlott, és vadul oldalt vetette magát, amikor a 

férfi segítőkészen a kezét nyújtotta. 

– N-n-ne érjen hozzám. E-e-ezt nem kellett volna… 

A szavak a torkán akadtak, bukdácsolva törtek elő, majd újra 

elakadtak. Kate kétségbeesetten próbált lehiggadni, amint dadogása 

egyre súlyosabbá vált, és már azzal fenyegetett, hogy teljesen átveszi az 

uralmat. 

- Kate, várjon! 

A férfi megadóan emelte fel a kezét, és értetlenül ráncolta a 

homlokát. Meg se moccant, a pánik mégsem enyhült Kate-ben. Ha még 

egyszer hozzáér, összeomlik a tébolyult vágytól, és akkor már a 

következmények sem érdekelnék. 

– É-én… n-nekem mennem kell. Igen. F-felejtsük el az egészet. 

– Kate! 

A lány elrohant, vissza se nézett. Menet közben felkapta a cipőjet, és 

mezítláb vágott át az edzőtermen. Csak az ajtóban bújt bele a 

tornacipőbe, aztán úgy menekült a Fordja felé, mint egy horrorfilm 

utolsó túlélője az őrült sorozatgyilkos elől. 

Már kifordult a parkolóból, mire ismét rádöbbent, hogy az imént 

teljesült élete legnagyobb vágya: találkozott az Igazival. Az érintés 

legalább négy nemzedék óta tévedhetetlenül összekapcsolta családjának 

férfi és nő tagjait, annak bizonyságaként, hogy a megfelelő emberek 

kőzött igenis létezik sírig tartó szerelem. 

Egészen mostanáig. 

Mert ők ketten sosem lehetnek egyek. 



 

hat 

SLADE KENNEDY IRODÁJÁBAN, az elegáns hamuszürke kínapén 

ücsörgött, és próbált nem mogorván nézni. 

Cudar kedvében volt. 

Az izzasztó jóga után azt hitte, véget értek az aznapra rendelt kínok, 

de úgy tűnt. még részt kell vennie a kötelező fazonigazításon, aminek 

nem látta más értelmét, mint hogy bebizonyítsa, mennyire értelmetlen 

az egész. Ügyvédként kulcsfontosságú volt a megjelenése, ezért külön 

gondot fordított rá, hogy az esküdtek és az ügyfelek mindig egy 

ropogósra vasalt, makulátlan képpel szembesüljenek. Ezzel együtt 

próbált türelmet mutatni, miközben rosszkedvűen meredt Kate-re, aki 

Kennedy mellett állt, és legalább olyan szánalmasan festett, mint 

ahogyan ő érezte magát. 

Az a csók nem hagyta nyugodni. () 

Miután belekeveredtek abba az edzőtermi szócsatába, úgy döntött, 

tesz egy kísérletet. Csak egyetlenegyet. Vágyott megcsókolni a lányt, 

hogy kiderítse, tényleg vattacukorizű-e az ajka, és remélte, hogy 

enyhítheti egy kicsit a közük felgyülemlett szexuális feszültséget. 

Ehelyett mintha áramot vezettek volna belé, amíg azt nem érezte, 

hogy a mohó vágy belevájja a karmait, és ízekre szaggatja. Mintha 

életre kelt volna a benne szunnyadó ősember, aki csak az állati 

ösztönöknek engedelmeskedik. Mintha színtiszta cukrot kóstolt volna, 

amelynek egyetlen kristálya életre szóló függőséggel fenyeget. Egy kis 

incselkedésre, könnyű felüdülésre vágyott, ehelyett szenvedélyes szexet 

és mohó vágyat kapott. 

Amióta Kate elmenekült, nem beszélt vele. Gyanította, hogy 

mindkettőjüknek idő kell, amíg feldolgozzák a történteket, és kitalálják, 

hogyan tovább. Nem mintha bárhogy lenne tovább. A nő nem 

ismerkedik ügyfelekkel, ő meg be akarja bizonyítani, hogy közönséges 

csaló. Kate szerint a szerelem valóság, szerinte pedig csak illúzió. Csak 

mert a szex észvesztő, egy kapcsolat még nem működik. Nyilván az a 



legbölcsebb, ha annyiban hagyja a dolgot, majd leülepedik a feszültség, 

és továbblép. 

Csakhogy nem ezt akarja. 

Kate szokásos, nagyon szexi fekete csipkepolóját viselte 

selyempantallóval és azzal a dögös hegyes orrú csizmával. Ma nagy 

műgonddal megalkotott kontyba tűzte a haját, ami felszította benne a 

vágyat, hogy kitépje belőle a csatot, és beletúrjon azokba a selymes 

aranyfürtökbe. Nem mintha a tárgyilagos hang és a hűvös tekintet nem 

tette volna egyértelművé, ő mit gondol erről. 

Felejtsük el az egészet. 

Bár megtehetné. 

Amikor hírét vette, hogy átszabják a külsejét, ragaszkodott hozzá, 

hogy Kate is ott legyen. A nő próbált kihátrálni azzal, hogy ebben 

Kennedy a szakértő, de ő erősködött, hogy jöjjön csak el, felügyelje a 

fejlődését. Kellett magának adnia még egy esélyt, hogy kiderítse, mi ez 

az őrült kötődés. 

– Először is, ne gondolja, hogy az egész csak finomhangolás, amitől 

még dögösebb lesz a megjelenése. Amivel mellesleg nincs nagy gond, 

mint azt nyilván tudja. 

Slade próbált nem elvörösödni, amikor a két nő rábámult. 

– Öö… hát. kösz. Akkor mit keresünk itt? 

– Egy randin a külső megjelenéssel keltjük az első benyomást. Az ön 

munkája nagy nyilvánosság előtt zajlik, ezért a tárgyalóteremben 

tudatosan fenn kell tartania bizonyos látszatot, de azért hadd tegyek fel 

néhány kérdést. Mit viselne egy első randin? 

Kennedy beharapta az ajkát. Slade férfiként érzékelte az ösztönös 

vágyat, amit ez a vörös, telt és buján érzéki ajak ébresztett benne, 

furcsamód mégsem áhítozott rá, hogy úgy érintse vagy ízlelje meg, mint 

a mellette álló másik nőét. Összpontosított, és próbált nem felhorkanni a 

nevetséges kérdésen. Csak a drága idejét vesztegeti. 

– A szokásos göncöt. Nadrág, zakó, nyakkendő. 

– Nyakkendő mindig? 

Türelmetlenül felsóhajtott. 

– Persze. 

– Cipő? 

Próbálta nem égnek emelni a szemét. 

– Öltönyhöz illő cipő. 



– Hm. – Kennedy lefirkantott valamit a jegyzettömbjébe. – 

Hétvégéken mit szokott viselni? 

– Vászonnadrágot. Pólót. Papucscipőt. 

– Értem. Szüksége van a szemüvegre? 

Slade megérintette az aranykeretet. 

– Erre? Inkább csak olvasáshoz, de már annyira megszoktam, hogy 

állandóan rajtam van. 

– Érdekes. – Kennedy lejegyzett még valamit. Slade próbálta nem 

nyújtogatni a nyakát, hogy lássa, mit. – Vannak kedvenc színei? 

Slade vetett egy látványos pillantást Cartier órájára, mielőtt zajosan 

kifújta a levegőt. 

– Fekete, szürke, kék. A klasszikus színek. 

Kennedy elmosolyodott. 

– Köszönöm. – Felállt, és a szoba túlsó végébe ment, hogy félrehúzza 

a tükrös ajtót, és felfedje a mögötte lapuló hatalmas gardróbot. Slade 

hallotta, hogyan dúdolgat magában, míg a vállfákat lapozgatja, és 

mindenféle ruhadarabokat akaszt le, a karjára gyűjtve őket. Próbálta 

elkapni Kate tekintetét, de a lány úgy tett, mintha a barátnője jegyzeteit 

olvasná, a világért nem nézett volna fel. A csalódottságtól görcsbe 

rándult Slade gyomra. 

– Meg is vagyunk. Próbálja fel ezeket. – Az ölébe szórt egy halom 

ruhát, cipőt és ővet. 

Slade rájuk meredt. 

– Mi ez? 

– Az új megjelenése. Kérem, vegye le a szemüveget. 

Úgy kapta fel a kezét, mintha egy démonnal harcolna. 

- De én szeretem a szemüvegemet! 

– Tudom. Arra használja, hogy távoli és elérhetetlen legyen. Az ön 

számára olyan, mintha ablakon át nézné a világot, de ha a látáshoz nincs 

rá szüksége, akkor nincs rá szüksége. Adja szépen ide. 

Slade növekvő rettegéssel meredt az elszánt arcokra. Ezek mind 

meghibbantak! Jogi értelemben talán nem csalók, de hihetetlen, miket 

művelnek az ügyfelekkel amíg engedik randizni őket. Letépte fejéről a 

szeműveget és belenyomta a nő tenyerébe. 

– Csak tessék. 

Kennedy jobbra mutatott. 

– A próbafülke. Mi itt várunk. 



Slade ajka torz mosolyra húzódott, megmarkolta a ruhákat, és 

beviharzott a fülkébe. Minden öltözködéssel töltött perccel egyre 

bosszúsabb lett. Ő, a Harvardon végzett jó nevű ügyvéd, akinek sosem 

volt problémája az ismerkedéssel. Hogy merészelik megítélni? Őt, aki 

mindig nyitott és elbűvölő, aki mindig érdeklődik a másik iránt, beveti a 

humorát, és odaadó hallgatóság. Begombolta a derekán a farmert, 

belebújt a cipőbe, magára rángatta az inget. Meg se nézte magát a 

tükörben, csak kimasírozott, mint egy idomított pingvin a felvonuláson. 

Fortyogott az indulattól. 

– Tessék. Most elégedett? 

Kennedy kajánul vigyorgott, mint egy elégedett útonálló, ő mégis 

attól dermedt meg, amit Kate tekintetéből olvasott ki. 

Vágyakozást 

Teleszívta a tüdejét, és a levegővel együtt magába itta Kate 

elismerését is, ahogyan tágra nyílt szemével szinte felfalta. Áhítatot 

olvasott ki tekintetének kéklő mélységeiből. Kennedy közelebb lépett, 

igazított a gallérján, és elsimított néhány ráncot, mielőtt a tükör felé 

fordította. 

– Elmondjam, mit látok? Egy férfit látok, aki keményen dolgozik, de 

tudja, hogyan kell lazítani. Egy férfit, aki nyitott az ismeretlen dolgokra, 

aki készen áll kockázatot vállalni. Tudja, Slade, szerintem maga úgy 

viseli a ruháit, mint valami vértet. Az öltönyről és nyakkendőről lesír a 

sok üzleti vacsora, a merev formalitás. Ez az öltözék az igazi 

személyiségét mutatja, és azt érezteti a másikkal, hogy ugyanannyira 

akarja az egészet, mint amaz. 

A rögtönzött beszéd hallatán Slade kis híján gúnyosan felnevetett. 

Amíg meg nem látta magát a tükörben. 

Olyan… másnak túnt. A sötét farmer a combjához tapadt, és 

nyersebb külsőt kölcsönzött neki, mint a szokott kifinomult öltözéke. 

Az inge feketéjébe – Uram, irgalmazz! – némi rózsaszín vegyült: 

rózsaszín mandzsetta, rózsaszín varrás a mellkasig nyitott galléron. Az 

inget még csak be sem tűrték, csak hagyták lógni. Cipő gyanánt 

bőrcsizmát viselt, amit magától sosem próbált volna fel, mindig is túl 

európainak tartotta, pedig minden nyersessége ellenére valahogy illett 

hozzá. Szemüveg nélkül az arca védtelennek tűnt, ahogy hunyorogva 

nézte magát, és próbálta befogadni a látványt. 

Sosem hordott farmert, pedig kényelmes volt és szabadságérzetet 

adott, amit eddig nem is hiányolt. A maga hányaveti módján Kennedy 



nem mondott hülyeséget. Sokféle módon próbált távolságot tartani az 

emberektől. Erről eszébe jutott Jane, és a lépések, amiket neki kellett 

megtennie. 

– A húgom is keresztülmegy ezen? 

Kennedy vonásai ellágyultak. 

– Ezen a héten találkozom vele. Rengeteg időt töltöttünk együtt, 

ismerem minden gyengeségét. Esküszöm magának, hogy a legjobb 

kezekben van. Sosem okoznék neki fájdalmat. 

Összeszorult a torka, ahogyan kipréselt magából egy kurta bólintást. 

Valahogy, valamiért hitt neki. 

– Te mit gondolsz. Kate? 

Slade elfordította a fejét, hogy Kennedy kérdése nyomán egy 

pillanatra találkozzon a tekintetük. A levegő mintha halkan zsibongani 

kezdett volna. Teltek a másodpercek. A sűrűsödő feszültség újabb 

kitöréssel fenygetett míg ő megfeszített izmokkal ellenállt a perzselő 

tekintet erejének. 

– Szerintem készen áll. 

A sejtelmesen búgó hang megtörte a varázst. Kennedy helyeslően 

bólintott. 

– Viselje ezt a koktélpartin. Valamikor a héten elviszem vásárolni, és 

gondom lesz rá, hogy felfrissítse a ruhatárát. Természetesen az iroda 

költségére, ez is benne van a csomagban. 

– Nekem most mennem kell, találkozóm van. Akkor péntek este, 

Slade. 

Azzal Kate kisietett a szobából. 

Kennedy félrebillentette a fejét, egy hosszú pillanatig így 

vizsgálgatta. 

– Hm. Valami azt súgja nekem, hogy érdekes péntek esténk lesz. 

Slade bólintott. 

– Egy biztos. Amióta jelentkeztem, még nem unatkoztam. 

Elment átöltözni, és Kennedy nevetése betöltötte a szobát 

 

KATE ÁTVÁGOTT AZ ELEGÁNS olasz éttermen, és úgy vélte a helyszín 

tökéletes lesz Slade első koktélpartijához. A hátsó termet a 

Társszerzőknek és azoknak az összejöveteleknek tartották fenn, 

amelyeket rendszerint péntek és szombat este rendeztek. A Kozmosz 

remek konyhával, bensőséges légkörrel és elsőrangú borválasztékkal 

büszkélkedhetett, míg a vendégek számára külön szórakozást nyújtott a 



hatalmas kemence és a mögötte serénykedő szakácsok látványa. Kate 

csizmájának sarka élesen kopogott a fényezett padlón, ahogy 

végigmérte a Toszkán stílusú berendezés merész vörös, arany és 

földszínű összeállítását. Kennedyvel a hátsó terem felé félúton 

találkozott. 

– Itt van már? 

Kennedy megrázta a fejét. 

- Bocs. Remélem, eljön. Nagyon ciki, amikor nincsenek itt. 

Kate próbált nem füstölögni a képtelen ötleten, hogy Slade csak 

vesztegette mindnyájuk drága idejét, és épp a fő attrakcióról marad le. A 

csapat tényleg mindent beleadott a foglalkozásokba, az átformálásába, a 

megfelelő alanyok kiválasztásába. Ha felülteti őket, ő bizony isten… 

Nem tudja, mit csinál, de a fickó nem fog neki örülni. Lázas 

csókolózásuk emléke gúnyt űzött a gondolatból, és a képébe kiáltotta, 

mekkora hazug. Még szép, hogy csinálni akar vele valamit – lehetőleg 

csupaszon, olyasmit, amit egyelőre elképzelni sem mer. Miért, ó, miért 

kellett megörökölnie azt az átkozott érintést? Mindegy, ma este 

határozottnak kell lennie, semmiképp sem személyeskedhet. 

Összeszedett lesz, igazi profi. Házasságközvetítő, aki előtt fontos 

feladat áll: megtalálni neki az igazit, méghozzá szélsebesen. 

– Manhattanben dolgozik, rettenetesek arrafelé a dugók. Adjunk neki 

még negyed órát. 

– Rendben. – Kennedy a pult fölé hajolt, és rákacsintott a séfre, aki a 

dekoltázsa láttán kis híján elejtette a pizzatésztát. – Helló, kedves. 

Kaphatnék esetleg egy italt? 

A férfi tekintete elködösült. Kate nem először látta, amint barátnője 

minden érzéki befolyását latba vetve idiótát csinál az útjába kerülő 

férfiakból. Megragadta a karját, és magával vonszolta. 

- Hagyd már békén. Ken. Rendelj a bárpultnál, mint minden normális 

ember. 

Kennedy hátradobta a sörényét, és elvigyorodott. 

– De amikor ez olyan jó móka! Így nem kell sorba állnom… 

– Mikor kellett öt másodpercnél többet várnod egy italra? 

Barátnője az ajkát biggyesztette. 

– Soha, ha jól emlékszem. De sótlan vagy! Imádom kínozni a 

férfiegyedeket. Egyszer te is kipróbálhatnád. 

Kate igyekezett az étteremre és a partira koncentrálni. 

– Viselkedj. Holnap találkoztok Jane-nel, igaz? 



– Igen. Elviszem a szalonba, azután szerintem kész lesz. 

– Helyes. Addig is tartsd távol tőle Slade-et. Mindenbe bele akarja 

ütni az orrát. Szegény Jane-nek most ez hiányzik a legkevésbé. 

– Hm. Én azért hagynám, hogy beleüsse az orrát, ha érted, hogy 

gondolom.  

Kate égnek emelte a szemét. 

- Sosem változol. 

- Reménykedjünk. Mi szórakozás lenne az édes hármasban, ha már 

ez sem? 

A választól szerencsésen megmentette a díszvendég váratlan 

érkezése.  

A teremben egy pillanatra megrekedt a levegő.  

Ó, azannyát! Ez már több mint dögös. Tényleg felvette a ruhát, amit 

Kennedy választott neki. A farmer épp a megfelelő helyeken emelte ki 

feszes hátsóját és combját, míg a fekete és rózsaszín ing felruházta azzal 

a magabiztos kiállással, amit imádnak a nők. Smaragdzöld szeme sem 

kaphatott volna szebb keretet izgatóan feltúrt karamellszínű hajánál. 

Egyetlen éles pillantással végigmérte a helyiséget, benne az összes 

jelenlévővel és minden leendő partnerrel. Határozottan. Parancsolóan. 

Uramatyám, szinte sütött róla az öntudatos férfiasság! Egész teste 

belereszketett a látványába. 

A többi nő is hasonlóan reagált a felbukkanására. Tekintetük kigyúlt 

a várakozástól, és olyan mohón méregették, mint a nőstény farkasok. 

Tüzelő nőstény farkasok. 

Kate megőrizte a hideg profizmus látszatát, ahogyan odalépett hozzá. 

- Késett – sziszegte. – Jó, menjünk, hadd mutassam be annak a négy 

hölgynek, akit ma estére választottunk. 

– Ugye nem az az est mottója, hogy „Milliomos feleséget keres”? 

Kate megborzongott a viszolygástól. 

– Ez nem valami valóságshow. Ezek a lányok nem a pénzére 

hajtanak. Amúgy milliomos? 

– Miért akarja tudni? 

Kate a távoli sarokba vezette, ahol egy asztalt megraktak különféle 

rágcsálnivalókkal. 

– Amíg rendes állása van, és szereti, amit csinál senkit sem érdekel, 

mennyi az adózás utáni nyeressége. A lányokat sem. 

Slade felhorkant, ahogy mohón végigmérte az asztalt. Nagyobb 

érdeklődéssel, mint a hölgyválasztékot. 



– Ebből is látszik, hogy nem a való vüágban él. Mindjárt éhen halok. 

Az ott minipizza? – Ügyet sem vetett Kate tiltakozására, nekilátott, 

hogy púposra rakja a tányérját. 

– Amennyiben elfelejtette volna, ez itt nem arról szól, hogy 9,99-ért 

annyit eszik, amennyi magába fér. Azért van itt, hogy találkozzon a 

potenciális párjával 

- Remek. – A férfi lelkesen falatozott. – Ez a pizza tényleg remek. 

Kellemesen füstös és fűszeres ezzel a gorgonzolafelütéssel. Fura, de 

még sosem hallottam erről a helyről. Maga nem kér? 

– Nem. Fussunk át még egyszer a szabályokon, rendben? 

– Tudom, az első randin semmi szex. 

Kate haragos pillantást vetett rá. 

– Még jó, hogy nincs! Kennedyvel segítünk az ismerkedésben, s ha 

bármikor kellemetlenül érezné magát, csak keressen meg a tekintetével, 

és jövünk. Segítünk irányítani a társalgást is. Ez a maga partija, ahol az 

a cél, hogy minél oldottabban érezze magát. Idővel négyszemközt is 

beszélhet az általunk kiválasztott ügyfelekkel, és az est végén majd 

velem közölje, ha kötődést érez bármelyikhez. Ez esetben szervezünk 

önöknek egy külön randit. 

A férfi beleharapott egy házi készítésű aiolival tálalt rákfalatkába. 

- Tényleg nem tudom, hogy csinálják ilyen finomra! 

– Figyelne rám? 

- Hogyne. Minél többet gondolok rá, annál inkább tetszik ez A nagy 

Ő. Itt is csak kamuházasságot kötnek? 

- Vicces. Nem venne egy percig komolyan? Ezek a lányok arra 

áldozzák a drága idejüket, hogy találkozzanak magával.  

– Bocs. 

- Most ismerje meg Hannah-t, Emmát, Sarah-t és Annt. Mindnyájan 

olyan külső jegyekkel rendelkeznek, amiket szeret, rendes munkájuk 

van, és birtokában vannak az ön állal megjelölt tulajdonságoknak. 

Készen áll a bemutatkozásra? 

- Ehetek előtte még egy bruschettát? 

- Nem. 

A férfi megtörölte a száját egy szalvétával. 

- Oké. Kész vagyok. 

Kate felé villantott egy sugárzó, magabiztos mosolyt. 



- Akkor, mehetünk? – A férfi előzékenyen a karját nyújtotta, de ő 

úgy tett, mintha nem vette volna észre. Ma este nem lesz tipi-tapi. 

Annak sosincs jó vége. 

Kate bemutatott egymásnak mindenkit, és rutinosan belesimult a 

szerepébe. A lányok láthatóan mind rendelkeztek a különleges 

tulajdonságokkal, amelyeket Sade feltehetően keresett, mégis Hannah-

hoz fűzte a legvérmesebb reményeket. Ebből a sötéten egzottikus, 

gömbölyded és csábítóan édes teremtésből még bármi lehetett. 

Könyvelői hivatása bevitte a képletbe a Slade által értékelt komolyságot 

és megfontoltságot, akárcsak családjogi bíró apja és általános iskolai 

tanár anyja. Elégedetten hallgatta, ahogyan szinte azonnal és könnyen 

szakmai társalgásba bonyolódnak, míg ő visszavonult a bárba, hogy 

onnét tartsa szemmel a dolgokat, és gondoskodjon a szükséges 

meghittségről. 

A koktélrákját eszegetve nézte, ahogyan Slade megdolgozta az egész 

termet. Gyanította, hogy a tárgya teremben is ez a fellépés a legnagyobb 

erőssége, ami nemcsak az inget kitöltő széles vállról vagy a lazaságról, 

de még csak nem is az átható tekintetről vagy az elbűvölő mosolyról 

szól. Nem, az aurája attól a fojtott testiségtől és szexuális energiától 

lüktet, ami iránt egyetlen lány sem marad érzeketlen. 

Beleértve őt magát is. 

Felült egy piros bárszékre, és magához vett egy pohár merlot-t. 

Igazából akkor kellene aggódnia, ha nem indulna be Slade 

Montgomeryre. A hormonjaival ni” gond. Legfeljebb az irányzékával. 

– Ki az a szívdöglesztő pasi, akire a nyáladat csorgatod? 

Az évődő kérdés éppoly váratlanul hangzott el, ahogyan Genevieve 

megpaskolta a vállát, és lehuppant a szomszédos bárszékre. Szűk 

farmerjával, barackszínű pulóverével és laza kontyával ennivalóan 

ziláltnak tünt. Kate nevetve ölelte magához. 

– Mégis ideértél! Nem úgy volt, hogy túlórázol? 

Gen elhúzta a száját. 

- Már csak az kéne. Holnap egész éjjel bent lehetek, úgyhogy 

gondoltam, beugrom egy kicsit. Bár talán jobban tenném, ha kialudnám 

magam, ahogy David javasolta. 

– Hogy aztán becsábítsd a nővérszobába egy kis mocskos szexre, 

mint a Grace-ben? 

- A nővérszobában csak aludni szoktam, mocskos pedig én vagyok, 

mocskos, büdös és kimerült. A szex a legutolsó gondolatom. 



– Kamu. 

– Szóval, ki a pasi? 

Kate tekintete visszatért a tökéletesen formált hátsóra, mielőtt 

megköszörülte a torkát. 

– Az új ügyfelem. Slade Montgomery. 

- Mi a francnak kell ilyennek házasságszerző? 

- Na, ezért nem vennélek fel PR-osnak. Mert nincs ideje válogatni a 

jelentkezők közül, akik tömött sorban állnak az ajtaja előtt. 

– A magas barna láthatóan bejön neki. Miért van az, hogy némelyik 

csaj magas és karcsú, én meg a hobbitok génjét örököltem? 

Kate játékosan belekönyökólt az oldalába. 

- Nem hobbit vagy, hanem elmebeteg. Szép vagy és kedves. Meg is 

találod a párodat, ha eddig nem történt meg. 

Gen árnyalatnyit összevonta a szemöldökét. 

- Még nem állok készen a házasságra. Elég az, hogy rezidens vagyok. 

Mi csak kísérletezünk. 

- Helyes. Ő a tökéletes pasi. Apád és Alexa is odavan érte, pedig 

tudod, hogy ők nem fogadnak el akárkit. 

- Ha te mondod. 

Kate felfigyelt a lelkesedés érezhető hiányára. 

- Te is odáig vagy érte, ugye, Gen? 

- Persze, a fene vigye el! Megvan minden, és jól működnek a 

dolgaink. Csak nem akarom elkiabálni. 

Kate megnyugodott. 

- Megértem. A jobbik feled nem jön ma este? 

- Nem. Wolfe el van foglalva a Purity megnyitójával. Már csak 

néhány hét, addig is megállás nélkül dolgozik. 

Gen és a fiú az egyetemen ismerkedett meg, és azonnal egymásra 

talált: Wolfe a család közeli barátjaként egy ötcsillagos szállodát vitt a 

városban, és gyakran megfordult Gen családi eseményein is. 

- Nem csoda, hogy elválaszthatatlanok vagytok. Két munkamániás. 

- Ha már itt tartunk, felöled is bezárhatna a nászutas lakosztály. 

Kate elengedte a füle mellett a találó észrevételt. Úgy döntött, többé 

oda sem figyel a megjegyzésekre, amelyek a szerelmi életére - vagy 

annak hiányára - vonatkoznak. Slade ezalatt kivonta magát Hannah 

bűvköréből, hogy a bár felé induljon. Tekintetéből csak úgy sütött a 

céltudat. 

Amitől Kate-nek átnedvesedett a bugyija. 



Ne már! 

Gen halkan füttyentett. 

- Oooké... én megyek is, megkeresem Kent. Sok szerencsét. 

A barátnője eltűnt, mire Slade megtette a maradék távolságot. Kate 

megnyalta kiszáradt ajkát, mielőtt felnézett. 

- Na, hogy megy? Úgy tűnt, nélkülem is ura a helyzetnek, ezért nem 

akartam közbeavatkozni. 

A férfi az arcát kémlelte, különös tekintettel frissen megnyalt ajkára. 

Mint aki arra készül, hogy közelebb hajoljon, és lecsókolja róla a 

nedvességet. Összpontosíts, Kate, az Isten szerelmére! 

- Megvagyok. Eleget bájologtam már? 

Kate felvonta a szemöldökét. 

- Máris végzett? Felölem oké, ha megtalálta, akivel randizni akar. 

Melyikük a szerencsés? 

- Egyik se. 

- Mi? 

- Úgy értem, mind nagyon szépek. Vonzóak. Viccesek. Tényleg jól 

összeválogatta őket. 

Kate felszegte az állát. 

- Épp csak nem tetszenek. Akarja, hogy tartsunk még egy koktélpartit 

más jelentkezőkkel? 

- Nem. Ők megfelelnek. 

Kate-nek a bosszúságtól viszketni kezdett a bóre, de elfojtotta a 

dühét, és emlékeztette magát, hogy ez is csak egy újabb problémás 

ügyfél. Nem nagy ügy. 

- Oké. Akkor melyikükkel szeretne randizni? 

A férfi a háta mögé nyúlt, és elvett egy pohár merlot-t. 

- Válasszon maga. 

Alig akart hinni a fülének. 

– Mi? Hogy én válasszam ki a párját? 

A széles váll közönyösen megrándult. A férfit láthatóan jobban 

izgatta a bor és az étel, meg hogy vele lógjon. 

– Persze. Maga a profi. Tudja, mi kell nekem, és nyilván azt is, 

melyik felel meg a leginkább a célnak. Maga kit választana? 

– Hannah Eastont – vágta rá. – Nem érezte nála a tüzet? 

– De, bagózik. Amúgy kedves. Jó választás, hozza csak össze. – 

Csalódottan mérte végig az üres asztalt. – A francba, azt hittem, maradt 

még egy kis koktél. Nem kunyerálhatnánk a séftől? 



Kate ökölbe szorította a kezét, ahogy kifújta a levegőt. Hirtelen 

inkább érezte magát falusi kerítónek, mint képzett közvetítőnek. Mi a jó 

fene folyik itt? 

– Nem tudna csak egy kicsit lelkesebb lenni? Az egész semmit sem 

ér, ha valaki nem… 

– Nyitott, tudom. Az vagyok, higgye el. – A férfi merőn nézte. Félő 

volt, hogy ez az átható tekintet lehámozza róla a hazug felszínt, és 

feltárja valódi lényét. A dohány, a fűszerek és a sóhajnyi grépfrút 

markánsan férfias illata megcsapta az orrát, s ettől hirtelen úgy érezte 

magát, mintha egy csokigyárba csöppent volna. Mi ez az illat? A 

vámpírok bocsáthatnak ki ilyet, amikor a lelki társukkal találkoznak 

kedvenc könyvsorozatában, a Fekete tőr testvériségben. Összeszorított 

térddel állt ellen a kísértésnek, hogy közelebb hajoljon, és mélyen 

magába igya. Vagy beleharapjon a férfi nyakába. – Mintha csak arra 

várna, hogy elkövessek egy hibát, és felmondhassa a szerződést. – Slade 

szórakozott hangon beszélt, laza mosoly játszott az ajkán. – A legtöbb 

férfi belebolondul az első nőbe, akivel összehozza? 

Kate kihúzta magát. 

– Nem, de valamiért nem bízom magában. 

A férfi árnyalatnyit közelebb hajolt. 

– Válóperes ügyvéd vagyok, ráadásul olyasvalaki, aki vonzódik 

magához. Rosszul is tenné, ha bízna bennem. 

A botrányos őszinteség és keserű önirónia megfosztotta az elmés 

visszavágás lehetőségétől. 

– Oké, akkor megbeszélem Hannah-val. Az iroda állja a költségeket, 

de egyeztetnie kell velem. Szóval ne béreljen magángépet, hogy 

elrepüljenek Las Vegasba. Csak egyszerűen és elegánsan. Vacsora, ital, 

tánc, és persze meghitt közelség, hogy megismerjék egymást. 

– Úgy lesz, edző bá. A többieket lerázza maga, vagy nekem kell? 

Kate visszanyelt egy nevetést. 

– Intézem. Csak beszéljen a szerencsés nyertessel, a többit bízza ram. 

Kate próbált lecsusszanni a bárszékről, de a csizma-sarka beleakadt a 

fémkarikába. Ahogy Slade ösztönösen felé nyúlt, hogy segítsen, 

érintésének a nyoma szinte beleégett a bőrébe, miután könnyedén utat 

perzselt magának a vékony selymen át. 

Egész testén eluralkodott a káosz. Olyan rémült kétségbeeséssel 

próbált hátrálni a belé villámló energiától, hogy a bárszék megbillent, ő 

pedig a padlóra huppant. 



- Mi az ördög volt ez? - A férfi döbbenete adott néhány értékes 

másodpercet, amíg összerendezte a végtagjait, de amikor Slade újra a 

kezét nyújtotta felé, négykézláb menekült előle. – N-n-ne érjen h-

hozzám! A-a rókaprémtől van! 

A férfi szemöldöke ráncba szaladt. 

– Még hogy róka! Inkább elektromos rája! Az isten szerelmére, 

engedje már, hogy felsegítsem! 

Kate feltérdelt, majd talpra kászálódott. Mintha a lába mellett a 

nyelve is kicsavarodott volna, úgy tört rá minden korábbi 

fogyatékossága. 

– K-k-köszönöm, de m-megvagyok. B-bocs. 

A férfi félrebillentett fejjel nézte, mintha a világ megmentését célzó 

földönkívüli kísérlet eredményét látná. Kate lehunyta a szemét, hogy 

maga elég képzeljen egy üres vetítővásznat. Béke. Harmónia. 

Egyenletesen vette a levegőt, csak arra koncentrált, hogy ellazítsa az 

izmait és az ajkát, mielőtt visszatér arra a pontra, ahol bizhat magában, 

és újra meg mer szólalni. Mire kinyitotta a szemét, a pulzusa már ismét 

normális volt. Újra hibátlanul beszélt, még egy kis zöngét is igyekezett 

a hangjába csempészi 

– Elnézést. Tényleg passzolnom kéne ezt a csizmát, mielőtt még kárt 

teszek valakiben. – Kipréselt magából egy erőtlen nevetést. – Vessünk 

véget ennek a zavarba ejtő jelenetnek, és köszönjünk el a vendégeinktől. 

– Várjunk csak egy kicsit. 

Kate megdermedt. A férfi egyetlen könnyed mozdulatul odahajolt, és 

elzárta a menekülés útját, ahogy zsebre vágott kézzel kihúzta magát. 

Testtartása láttán Kate moccanni sem próbált, mint akinek nincs más 

választása, mint rábízni magát a sorsra. A férfi lehalkította a hangját. 

- Ugyanez történt akkor is. amikor csókolóztunk. Mi folyik itt? 

Kate felszegte az állát. 

– Semmi. Csak a prém miatt… 

– Akkor mezítláb volt, szóval, hacsak nincs egy rókaprém bugyija, 

hazudik. – Érdeklődés csillant a tekintetében. – Van rókaprém bugyija? 

– Nincs! 

- A tanú szavahihetősége erősen megkérdőjelezhető. 

Kate pánikba esett, és elveszítette a türelmét. Bármennyire 

hanyagolta volna a témát, dühösen köpködni kezdte a szavakat. 



– Oké! Rendben! Maga akarta. Boszorkány vagyok. Megbűvölöm az 

ügyfeleket, és most gonosz varázslatot bocsátottam magára is, hogy 

segítsek megtalálni az igazit. Elégedett? 

Ennek működnie kell. Valahol azt olvasta, hogy egy csipetnyi 

igazság mindig hihetőbbé teszi a hazugságot. A férfi láthatóan mérlegre 

tette és megítélte a reakcióját, míg neki összerándult az öle, hogy a 

remegő résről már ne is beszéljen. Istenem, mennyire imádja ezt! 

Létezik szexisebb egy gyors észjárású férfinál? 

– Tudja, mi rémit meg a legjobban, Kate? Szerintem ez részben igaz. 

Biztosan elvarázsolt valahogy, mert amióta találkoztunk, másra sem 

tudok gondolni, csak hogy az ölébe fúrom az arcomat, és onnét nézem, 

amikor magával ragadja a gyönyör. 

Kate a száját is eltátotta. Szánalmas nyögés tört fel belőle. 

– N-ne mondjon ilyet. Higgyen, amit csak akar, de hagyjon békén. 

Oké, talán fura ez az egész, de egyszer elég volt, nem áll szándékomban 

megismételni. Jobb lesz, ha mindketten arra koncentrálunk, hogy 

összehozzuk Hannah-val. Nincs más lehetőségünk. 

Megigazította selyemblúza gombjait, lesimította a nadrágját, azzal 

sarkon fordult és faképnél hagyta a férfit. Slade tekintete lyukat égetett a 

hátába, de ügyet sem vetett rá. Megfogadta, hogy rendbe teszi ezt az 

egészet. 

Tényleg nincs más választása. 

Találkoznia kell az anyjával. 



 

hét 

SLADE FIGYELTE, amint udvariasan elküldi a három másik lányt. 

megbeszéli a randit Hannah-val, majd egy kecses kis meghajlással az 

egész estét lezárta. Máskor élvezte volna ezt a kis bevezetőt a 

házasságszerző iparba, de most nem érzett mást, csak a bizsergést a 

tenyerén. 

Kate Seymour titkol előle valamit. Ő pedig kideríti, hogy mit. 

Mert minden szinten megérintette. Hűvös és összeszedett 

megjelenése teljesen ellentmondott annak a vakító fényű villámnak, ami 

az érintésétől belécsapott. ahogyan zavarának és dadogásának is. amikor 

megfeledkezett magáról. 

Bárcsak más körülmények közt feledkezne el magáról! 

Mondjuk, a felhőtlen és korlátok nélküli szexben. 

Elnézte ringó csípőjét, és keményen küzdenie kellett ágaskodó 

erekciójával. Francos nadrágkosztüm! Hogyan tud ilyen dögös lenni, 

miközben tetőtől talpig fel van öltözve? Az ujjatlan fekete csipkefelső 

olyan igézően sejtette a dekoltázsát, hogy elindult tőle a 

nyálelválasztása, pedig még a kabátka is takarta, ujján az elhíresült 

rókaprémmel. Ez a bújócska kezdte felőrölni az idegeit. 

Nem kellett volna ilyen őszintén feltárnia a szándékát, hogy pucéron 

lássa, de amint megérintette a bőrét minden önuralma elpárolgott, 

mintha elveszítette volna irányítását a saját teste és vágyai felett. Talán 

nem ez volt a legjobb csajozós szövege, de még bőven lesz ideje 

korrigálni. 

A szakértelmét is el kellett ismernie. Arra számított hogy a 

koktélparti csalódással tölti el, de a ki választott lányok megtestesítettek 

mindent, amit keresett. Okosak és szórakoztatók, vonzók és 

függetlenek. Fura. Ugyan nem pattogtak a szikrák, de a következő 

randin már bensőségesebb körülmények közt lehet együtt Hannah-val. 

talán össze is jön valami. Tényleg Kate-et fogja hajszol aki ennyire 

nyilvánvalóan nem akarja, hogy elkapják? Akkor már inkább 

olyasvalakit, aki alig várja, hogy vele és benne legyen. Habár nem hisz 



a hosszú távú szerelemben, egy tartalmas kapcsolattal tudna mit 

kezdeni. 

Valamiért mégsem állt készen a távozásra. 

A hölgyek szétoszlottak, Kate a bár felé indult. Slade magához vette 

a poharát, és követte. Kate mintha megérezte volna ezt, olyan hirtelen 

torpant meg, hogy kis híján nekiütközött. A nő felvont szemöldökkel 

fordult felé. 

– Segíthetek még valamiben? 

Ezzel hivatalosan is elbocsátotta. A helyzet iróniája rem kerülte el 

Slade figyelmét, de csak arra bátorította, hogy még inkább nyomuljon. 

Határozottan szórakoztatónak találta Kate basáskodását. 

– Gondoltam, maradok még egy kicsit. Elvégre péntek este van. 

Fiatal még az idő. 

A halvány rózsaszín ajak dacosan összepréselődött. 

– Talán nem kellett volna véget vetnie a partinak. A lányok odáig 

voltak magáért. 

- Legalább ők örültek nekem. Magának mintha csak púp lennék a 

hátán. 

Elégedetten látta, hogy Kate összerezzen. 

- Nevetséges. Csak a munkámat próbálom végezni. 

- Ha ez igaz, akkor kényeztesse kicsit az új ügyfelét, és engedje, 

hogy meghívja egy italra. 

Kaján örömmel fogadta a nyilvánvaló kísérletet, amivel Kate 

szabadulni próbált tőle. Úgy látszik, túlságosan elkényeztette őt a többi 

lány, aki szinte úton-útfélen felkínálkozott neki. Kate hümmögött 

valamit, mielőtt újra felülkerekedett benne a hivatalos énje. 

– Az italok ingyenesek – közölte - egészen este tízig. Cserében 

mindig itt rendezzük a partikat. 

– Jól teszik. Merlot vagy chardonnay? 

Kate megcsóválta a fejét. 

– Merlot 

A férfi a pulthoz lépett, felkapott két poharat, s miközben az egyiket 

felé nyújtotta, felötlött benne, hogy Kate talán csak az elérhetetlensége 

miatt érdekes. Talán ha sikerül áttörnie a páncélját, rájön, hogy közel 

sem olyan izgalmas, mint gondolta. Nem először történne ilyen. 

– Meséljen egy kicsit á cégéről. Nem sok emberben van annyi 

kurázsi, hogy ebben a gazdasági helyzetben új vállalkozásba fogjon, 

főként nem ilyen kockázatos területen. 



Kate felhorkant, mint aki a legkevésbé sem vevő a szövegre. 

- Remélem, a bíróságon jobban végzi a dolgát, amikor meg akar 

tudni valamit. Ez nagyon amatőr volt 

Slade megadóan felemelte a kezét. 

– Oké, érdeklődöm a vállalkozása iránt. Pereljen be. 

Kate kuncogni kezdett. 

– Jó, essünk túl rajta. Várom a kérdéseit, ügyvéd úr. 

Slade várakozáson felül élvezte a társalgást. 

– Miért döntött úgy. hogy elindítja a Társszerzőket? 

– A lányokkal elsőévesként találkoztunk az egyetemen, egy 

csoportba kerültünk angolon, és jó barátok lettünk. Egy szobában 

laktunk a koleszban, együtt is diplomáztunk. 

A férfi megrázta a fejét. 

– Három harcos amazon, biztosan kő kövön nem maradt. Szegény 

srácok úgy érezhették, mintha egy út henger ment volna át rajtuk. 

Kate tekintete fájdalmasan villant meg. ahogyan felidézte magában 

az emlékeit. 

– Egészen más volt, mint gondolja. 

– Amennyiben? Kate látványosán feszengett, egyik lábáról a másikra 

állt. 

– Nem igazán illettünk a többiek közé. Talán ezért is kötődtünk 

annyira egymáshoz. 

– Lehetne részletesebben? 

– Még csak az kéne.  

A cápaösztönök életre keltek benne, de elnapolta a kédést egy 

későbbi időpontra, amikor majd készületlenül éri a másikat. 

– Milyen szakon végzett? 

– Üzletvezetés. Mindig arról álmodtam, hogy önálló vállalkozásom 

lesz, de nem tudtam biztosan, mivel is szeretnék foglalkozni. Arilyn 

alkalmazott pszichológiából diplomázott, Ken média és kommunikáció 

szakon. Így ideig külön karriert akartunk, de nem nagyon jött össze. 

Azután egy este alaposan berúgtunk, és előálltunk az ötlettel, hogy 

alapítsunk társkereső ügynökséget.  

- Szóval igaz, hogy a nők is részegesek? 

- Úgy ám. – Csillogó tekintettel emlékezett vissza. – Másnap majd 

széthasadt a fejünk, de egyetértettünk abban, hogy ez az eddigi legjobb 

ötletünk. Egyesítettük az erőinket, a tehetségünket, és belevágtunk. 



Tetszett neki Kate bátorsága. Rengeteg felnőtt férfit ismert, aki azon 

nyafogott, mennyire rühelli a munkáját, mégsem mert soha változtatni. 

- Miért Verily? Szerintem Manhattanben egy rakás pénzt keresnének 

ezzel. 

– Nem akartunk vetélkedni a városi nagymenőkkel. A Spindel, a 

Kelleher és a többi, mind próbált volna megfojtani. Verilyben éppen a 

megfelelő arányban élnek fiatal, húszas-harmincas ambiciózus férfiak és 

nők. Itt mi uraljuk a piacot, új ügyfélbázist építhetünk ki, de azért elég 

közel vagyunk Manhattanhez, hogy oda vigyük a partikat, és szerezzünk 

néhány kuncsaftot. A huszonöt és harmincöt közti ügyfelekre 

koncentrálunk, nem is foglalkozunk másokkal. Ezt a piaci rést próbáljuk 

betölteni. 

A férfi bólintott. 

– Okos húzás. És még azt mondják, hogy az alkohol nyomorba dönt. 

– Miközben koccintottak, az ajka őszinte mosolyra húzödott. Az arc íve, 

a homlokba hulló fürtok, vagy az a makacs áll teszi? Külön-külön 

semmi extra, együtt mégis szinte… varázslatos. 

Ja, fussunk az anyakönyvvezetőhöz, és gyártsunk kölyköket, csak 

mert tetszik, ahogy kinéz. Ez ám a remek ötlet! 

Ügyet sem vetett a fejében károgó hangra, amiről valahogy nem egy 

Teddy-szerű mókás mackó jutott az eszébe, sokkal inkább egy kaján 

kisördög fekete szarvakkal. Beleborzongott az agymenésbe, és inkább a 

társalgásra koncentrált. 

– Milyen a sikerrátájuk? 

– Három év alatt tíz házasság. Egész jó arány. A statisztikánk 

egyáltalán nem rossz, és remélhetően erre az évre is jutnak jó hírek. 

– Válások? 

Kate megcsóválta a fejét. 

– Egy se, de ha lesz, magát fogom ajánlani. Jó lenne, ha otthon 

hagyná ezt a cinizmust, amikor majd találkozik Hannah-val. 

– Hogyne. Első randiban verhetetlen vagyok. 

– Azt elhiszem. Magának inkább az lehet kihívás hogy ne pattintsa le 

őket a harmadikon. A statisztika szerint ilyenkor kerülnek felszínre a 

valós személyiségjegyek. 

– Ez fájt. Nem kellene jobban bíznia az ügyfeleiben? 

Egy fénylő angyalfürt Kate homlokára csusszant, amíg egy 

mozdulattal hátra nem söpörte. 

– Nem. Nekem csak párt kell találnom nekik. 



Összeakadt a tekintetük. Perzselő forróság kúszott végig a férfi erein, 

és szétáradt a bőrén. Istenem, mennyire vágyott rá, hogy újra a falhoz 

szegezze, és lecsókolja arcáról ezt a dacos kifejezést! Hogy kéjes 

nyögéseket csaljon ki belőle, miközben a combja közé csúsztatja az 

ujját, és megkínozza ezért a makacsságért. Ha újra megbotránkoztatja, 

azzal csak olajat önt a tűzre? A nadrágja egyre szűkebbé vált, ezért erőt 

kellett vennie magán, ha el akart kerülni egy újabb kínos jelenetet. 

Emlékeztette magát arra, miért ment bele a színjátékba. S hogy 

katasztrófa megbízni egy házasságszerzőben, kémia ide vagy oda.  

A húga miatt csinálja az egészet.  

Meg kell óvnia Jane-t a csalóktól és a csalódásoktól. Még akkor is, 

ha már nem hiszi, hogy csalókkal van dolga. Még ha lassan ő is hinni 

kezd ebben a nevetséges mesebeli boldogságban. Még ha nem 

bűnözőkkel van is dolga, csak hétköznapi álmodozókkal, ami csak 

megnehezíti a dolgát. 

Ha valaki olyasmiben hisz és reménykedik, ami nem létezik, még 

nem követ el bűncselekményt. Határozott hangon témát váltott.  

- Ken és Arilyn férjnél van? 

– Nem, nincs. 

Ezt alaposan megrágta, mielőtt eldöntötte, hogy kai c-nek szegezi a 

kérdést. 

– Ha tényleg boszorkány, és tud varázsolni, hogyhogy nem talált párt 

a két legjobb barátnőjének? 

Kiéleződött köztük a feszültség. Kate ujjai úgy megfeszültek a pohár 

szárán, mintha el akarnák roppantani.  

– Még nem állnak rá készen. Amúgy ezt a boszorkány dolgot nem 

gondoltam komolyan, ügyvéd úr. Ugye nem akar beperelni, amiért 

megtévesztem az ügyfeleimet, és senkit sem tudok elbájolni? 

– Tudom, hogy ezt akarja elhitetni velem, de nem veszem be. 

Kate finoman megvonta a vállát. 

– Szíve joga. 

Úgy döntött, nem hagyja annyiban. 

– Minden ügyfelét meg szokta rázni? 

Kate megmerevedett. 

– Fogalmam sincs, miről beszél. 

– Ne már. Az nem volt szokványos csók. Valami különleges történt, 

hiába nem akarja beismerni. 



Bingó. A távolság összeszűkült, ahogy a lány konokul felszegte az 

állát. 

– Ne csókoljon meg többet, akkor nem lesz sem gond. 

– Éppen ez a gond. 

– Miért? 

Lehalkította a hangját. 

– Mert meg akarom csókolni. 

Kate visszahúzódott. 

– Higgyen nekem. Én vagyok a tökéletes ellent mindannak, akire 

szüksége van. 

– Honnét tudja, mire van szükségem? 

A flörtölő hang kezdte kiborítani a lányt. A búzakék szempárban 

pattogó villámok érzelmi szökő fenyegettek. 

– Alaposan kikérdeztem, emlékszik? Csak onnét van ez a hirtelen 

érdeklődése, mert valami perverz kihívást lát bennem, és nem tudja 

megemészteni, hogy nem kedvelem. 

Te jó ég, ez még egy bírósági pengeváltásnál is jobb! 

– Miért ne kedvelne? Elbűvölő vagyok, sikeres és eszes, ríadásul 

pompás szerető. Nem tesz velem egy próbát? 

A lány szeme résnyire szűkült, 

– Nem vagyok nyeretlen kétéves, Montgomery. Csak poénból vágott 

bele az egészbe, hogy rajta tarthassa a szemét a húgán. Azt hiszi, 

végigszambázhat ezeken a partikon, és majd én elszórakoztatom, amíg 

kedvére piszkálódik, és kimulatja magát, de van egy rossz hírem. A 

saját szabályaim szerint játszom, és mire lejár a szerződésünk, 

leomlasztom magában ezeket a falakat, hogy maga is megtudja, milyen 

szerelmesnek lenni. Igazából szerelmesnek, nem csak hetyegni a 

másikkal. Két okból is ezt fogom tenni. Egyrészt, mert átkozottul jó 

vagyok a munkámban. 

- Másrészt? 

Ahogy a lány lassan és kéjesen elmosolyodott, jelképe lehetett volna 

az örök Évának és mindannak, amiért a lérfiak képesek bármit feladni, 

csak belekóstolhassanak a mérgező almába. 

- Mert rohadtul vissza akarok vágni. 

A férfi szíve kihagyott egy ütemet, mintha csak egy igazi 

javasasszony szórt volna rá átkot. Kate letette a poharát, és sarkon 

fordult 

– Most hová megy? 



- Haza. Elment a kedvem a bulizástól, és otthon vár rám valaki. 

Valaki, aki emlékeztet rá, hogy a szeretet igazi érzelem, nem holmi 

olcsó játék, amit az unatkozó ügyvédek szoktak űzni. 

Fura pánik szorította össze a férfi gyomrát. 

- Nem is mondta, hogy komoly kapcsolatban él! Ki várja odahaza? 

Kate szánakozó pillantást vetett rá. 

- A neve Robert, maga pedig arra sem méltó,hogy egy napon 

emlegessék vele. Jó éjt. 

A lány faképnél hagyta, míg ő azon tűnődött, hog talán tényleg túl 

messzire ment. 

Ki az ördög az a Robert ? 

És miért érdekli? 

 

– HÁT ITT VAGY, KICSIM! Kate átlépte a küszöböt, és fogadta anyja 

lelkes köszöntését. Erős, napbarnított karok fonódtak a nyakára, és 

erősebben szorították, mint egy éhes piton. Tömjén és fű túlzottan 

ismerős illata terjengett a meghitt vízparti házban, hogy válogatott 

élvezetekkel csábítsa a járókelőket. 

Kate viszonozta az ölelést, és ellenállt a kísértésm hogy átadja magát 

a felhőtlen örömnek. 

– És ha egyszer a rendőrök is megérzik, anya? – kérdezte inkább. – 

Az isten szerelmére, legalább csukd be az ajtót és az ablakot, amikor 

füvezel! – Madelin Seymour csak nevetve, önfeledten rázta a fejét, és a 

Kate-éhez hasonló fehérarany fürtjei megcsillantak a napfényben. 

– Senki sem akar letartóztatni egy ilyen öreglányt szivem. Kérsz egy 

kicsit? Mindig olyan feszült vagy. Abbó1 látom, ahogyan a válladat 

tartod. – Anyja karcsú, elegáns testét rózsaszín jógaöltözék, nyakban 

megkötöt felső és a szokásos jótékony hatású bambusz gyöngysor fedte, 

ahogy csupasz talpával elcsattogott a hevenyészett jógastúdió-

meditációs központ-hasisbár kombó nyűtt hajópadlóján. Kate hippi 

szellemben nevelkedett, melyben a szabad szerelem, a béke, az egészség 

és a spirituális nyitottság egyaránt a jólét ismérvének számított. 

Madeline kizárólag vegetáriánus ételt evett, organikus anyagokat viselt, 

gyógyfüves kertje vetekedett a Vitamin Világgal, és tóparti házában 

olyan asszonyoknak tartott foglalkozásokat, akik fel kívánták tárni a 

bennük lakozó istennőt. Kamaszkorában Kate egyszer azon kapta, hogy 

teliholdkor tök csupaszon, egy csapat hasonló beállítottságú nőszemély 

társaságában táncolt és énekelt a tűz körül. Az esetből gigászi, dühös és 



könnyes összecsapás lett, amelynek végén megfogadta, hogy soha többé 

nem áll szóba az anyjával, amiért így leégette. 

Tiszteletben tartotta szülei filozófiai elveit, csak nem tudta 

összebékíteni a való világot és anyjának hajmeresztő ideáljait. Arilyn 

persze istenítette Madeline-t, és azt mondta, ő az utolsó igazi hippi New 

Yorkban. 

Kate kibújt a kabátjából, és leült egy lila párnás székre. A helyiséget 

uraló hatalmas Buddha-szobor a relaxációt és áramlást elősegítő 

falfestményekre nézett. 

– Nem, kösz. Meg akarom őrizni a józanságomat. 

Anyja átlibbent a szobán, és letelepedett a padlóra vetett egyik 

aranyszínű párnára, majd megnyomta a távirányító gombját. A 

szerzetesek kántálása hirtelen abbamaradt. 

– Nemrég végeztem a jógával, és úgy döntöttem, meditálok egyet az 

esti ügyfelem előtt. Impotenciaproblémákkal küzd, gondoltam, 

kipróbálok rajta egy rendhagyó módszert. Ehhez először meg kell 

tisztulnom. 

A tény, hogy anyja szexterapeuta, még ennyi év után is ugyanazt a 

hatást váltotta ki belőle: kelletlenül fészkelődött, majd jött a bűntudat. 

Ki akart arra gondolni, hogy az anyja szexel, pláne egy rakás idegennel, 

csak hogy segítsen a merevedési zavarukon? Miután a beszéd mindig 

gondot okozott Kate számára, a legtöbbször inkább eltitkolta anyja 

hivatását a nagyvilág elől. 

– Túl sok információ, anya – sóhajtott fel. 

– Bocs, szívem. Mi hozott ide? Rég nem láttalak. 

Kate tehetetlenül vállat vont. 

– Sajnálom, teljesen lefoglal a cég. Amúgy veled minden oké? 

Szólnál, ha bármire szükséged lenne, igaz? 

Madeline elmosolyodott. Noha az ötvenes évei végén járt, arca úgy 

ragyogott, mint egy sokkal fiatalabb nőé: ránctalanul és simán, mint az 

üveg, mégis puhán, akár a vaj. Kéklő tekintetével Michelle Pfeifferre 

emlékeztetett – olyan éteri lényre, akiről a legtöbben alig tudják levenni 

a szemüket. 

– Megvagyok. Találkozgatok valakivel, aki csodálatos, és boldoggá 

tesz. Te már párnázol, szívem? 

Kate felsóhajtott. 

- Hogyne, anya, rengeteget szexelek, kösz a kérdést. 



– Ne hazudj itt. Bizsereg a bőröm, ha csak arra gondolok, mennyi 

betokosodott érzelem lehet benned. Hányszor mondjam el, hogy egy jó 

orgazmus rengeteg méreganyagot szabadít fel a testben és a lélekben! 

Megkaptad a vibrátort, amit a múlt héten küldtem? 

Ez egyszerűen nem lehet igaz! Hát csoda, hogy sosem jön ide? Meg 

kellett küzdeni a nyugalmáért. 

– Meg. Annyi gomb van rajta, hogy még a használati utasításnak sem 

értem a végére. S most… esetleg beszélhetnénk valami másról? 

– Persze. Bökd ki, mi a baj. 

– Én cs-cs-csak kérdeznék valamit. Apáról. A titkos érintésről. 

Madeline bátorítóan bólogatott. 

- Bármit kérdezhetsz. Tudod, mennyire szerettem apádat, és hogy 

soha nem titkolóznék előtted. 

Igaz. Hányszor imádkozott azért, bár ne osztana meg vele mindent. 

Néha már úgy érezte, olyan családba született, amit sosem érthet meg, 

ám idővel tudatosult benne, hogy ő is megörökölte az érintést. A 

tizennegyedik évét se töltötte be, amikor az apja infarktusban meghalt, 

nem csoda, ha tombolt, amikor azt látta, hogy az anyja képes 

egyszerűen továbblépni. Nemrégiben értette csak meg, hogy Madeline 

másként aligha tudta volna feldolgozni a lelki társa elvesztését. A többi 

férfival csupán elterelte a figyelmét a hirtelen megfakult világról, év 

kétségbeesetten igyekezett, hogy kitöltse az apja után maradt végtelen 

űrt. 

Egy fura pillanatra Slade arca suhant át lelki szeme előtt. Mit is 

mondott, mit vár egy tökéletes nötól? 

Ne legyenek kínos családi titkai. 

Az biztos, hogy visítva rohanna a hegynek, mint az apáca A muzsika 

hangjában, ha csak egy pillantást vetne az anyjára, és egyetlen kicsi 

részletet hallana a történeteiből. Különben is, mi a fenének gondol rá? A 

ma esti randija Hannah-val tökéletesnek ígérkezik. Hagyott neki egy 

udvarias hangú üzenetet, hogy ha bármi gondja van, hívja fel. de a férfi 

azóta sem jelentkezett. Nyilván mindent biztosan kézben tart. Csak 

reménykedhet abban, hogy nem szegi meg a szabályokat, és nem 

próbálja ágyba csábítani Hannah-t. 

– Kate? Mintha azt mondtad volna, kérdezni szeretnél valamit. 

Miközben visszatért a jelenbe, megfogadta, hogy nem fog többé 

Slade Montgomeryre gondolni. Soha, de soha. Tényleg. 



– Azt mesélted, hogy amint megérintettétek egymást, azonnal tudtad, 

hogy apa az igazi. Kíváncsi lennék a részletekre. Milyen volt? Görcsbe 

rándult a gyomrod? Szédelegni kezdtél? Bizsergett a bőröd? 

Madeline mosolyogva idézte fel az emléket. 

– Ó, nem, ennél sokkal hevesebben tört rám. Amikor az apáddal 

kezet ráztunk, mintha elektromosság szaladt volna át rajtunk. Hihetetlen 

érzés volt, szinte mintha a konnektorba dugtam volna az ujjamat. Egy 

atomerőmű elbújhatott mellettunk. 

Basszus. 

A füle mögé simította a haját, és elnézte a bambuszpadlón örvénylő 

mintákat. Csak véletlen. 

– Az első sokk után olyan érzésed támadt, hogy neked van teremtve? 

Vagy csak testileg vonzódtál hozzá? 

– Naná, hogy rágerjedtem, de ez a fajta bizsergés csak egyszer van az 

életben. A családunkban mindig is megvolt. A nagyanyád ugyanezt 

érezte a nagyapáddal, és így tovább, ki tudja, hány nemzedékre 

visszamenően. Ne aggódj, kis szívem, ha majd megérzed, te is tudni 

fogod. Hiába is próbálnád tagadni. S ha ez megtörténik, készülj fel 

valami eget rengető szexre. 

Kate ügyet sem vetett zakatolö szívére, csak kerek perec kimondta. 

– Megtörtént. 

Madeline meredten, tágra nyílt szemmel nézett rá. Hangja cinkos 

suttogássá halkult. 

- Találkoztál az igazival? 

Azt azért nem.  

Felpattant, és járkálni kezdett. Egész nyomorult életében még sosem 

vágyott így egy spanglira. Kennedy bezzeg biztosan kapna az alkalmon. 

- Nem, épp ez a gond! Nem ő az igazi. Annyira nem ő az. Ami azt 

jelenti, hogy valamit nagyon félrenéztünk. Céges ügyfél, nekem kell 

megtalálnom a lelki társát. Csak véletlen egybeesés, hogy egymásra 

mozdultunk. 

Évek óta először látott anyja arcán olyan komolyságot. amitől a 

gyomra liftezni kezdett. Miért gondolta, hogy ilyen egyszerű lesz? Egy 

gyors magyarázat, egy könnyed látogatás, és visszatérhet a normális 

kerékvágásba? 

- A titkos érintés sosem téved – jelentette ki határozottan Madeline. – 

Tudom, hogy szívesen vitába szállnál vele, de inkább fogadd el, hogy ez 



a férfi az igazi. Mégis, mi a baj vele? Miért gondolod, hogy nem illetek 

össze? 

- Mert… mert… én nem ilyen pasit akarok! – Minden csalódottsága 

felszínre tört, a torkát szorongatta, míg végül a szavakat is belefojtotta. 

Vett egy mély lélegzetet, és elképzelte az üres mozivásznat, mielőtt a 

lágy dallamok ütemét követve folytatta. – Egyszerűen nem ő az. És ha 

valaki a családunkból megtapasztalja az érzést, de nem fogadja el? 

Vagy ha tényleg tévedés az egész? Mi lesz akkor? 

Madeline elfordult, és hosszan nézte a narancssárga Buddhát, mintha 

az megadhatná a választ. 

– Egyszer megtörtént, még a nagymamád előtt. Egy rokonunk 

megtapasztalta az érzést, de úgy érezte, hogy téved, ezért nem ment 

hozzá a férfihoz. 

Végre. Felhagyott a járkálássai, és közelebb hajolt. 

– Na, erre akartam kilyukadni. Mi tortént? 

Anyja reszkető kézzel benyúlt a kis fiókba, és előhúzott egy füves 

cigit. Kate lenyelte a tiltakozását, sőt azt remélte, hogy a füst talán őt is 

megnyugtatja. 

– Nem mondhatom meg. 

A türelmetlenség rágni kezdte az idegeit. 

– Mi az, hogy nem mondhatod meg? Azt ígérted válaszolsz minden 

kérdésemre. Mi ez a nagy dráma? 

Madeline kerülte a tekintetét. 

– Talán csak szóbeszéd, de nem tagadhatod meg az érintést. Isten 

ajándékát. Ha megteszed, rettenetes kővetkezményei lesznek. 

Hideg futott végig a hátán. Mintha egy ZS kategóriás horrorfilmbe 

csöppent volna. 

– Nincs időm a hókuszpókuszra, anya. Milyen következményei 

lesznek? 

– Nem tudom. Sosem derült ki, pontosan mi történt Rose-zal. A 

nagyanyám csak annyit mondott, megtanulta a leckét, hogy nem szabad 

ellenállni az érintésnek. 

Kate felhorkant. 

– Remek, szóval mind boszorkányok vagyunk. Mégis mi lesz velem, 

máglyán megégetnek, vagy mi? 

– Ne gúnyolódj. Tragikus napja volt ez a családunknak. 

– Sajnálom. – Kate megdörzsölte a halántékát, és koncentrálni 

próbált. – Oké, szóval valami rossz fog történni, ha nem fogadok szót. 



Jó akkor majd nem úgy tekintek rá, mintha megtagadnám a családi 

örökséget, csak nagyon magányos vagyok, és az ügyfelem felébresztette 

a bennem szunnyadó vágyat 

Madeline mélyen beszívta a füstöt. Láthatóan ez kellett hozzá, hogy a 

szemébe merjen nézni. 

– Csak légy óvatos, drágaságom. Ez veszélyes terep. A családból 

még senki sem használta az adományt úgy, mint te. Megtaláltad a 

módját, hogyan egyengesd mások útját a boldogság felé, de ha nem 

fogadod el a saját sorsodat, ki tudja, milyen erőket szabadítasz fel. 

– Ja, már emlékszem. A rettenetes következmények, amikről nem 

beszélhetsz. Remek. Kösz az infót, anya. Szóval, aki megérezte a 

villámcsapást, egyszerűen csak elfogadta a sorsát? Hogyan magyaráztad 

meg apának? Vagy mi lett volna, ha csak valamelyik járókelő az utcán? 

Sikoltozva ráveted magad azzal, hogy nyomban össze kell 

házasodnotok, különben rettenetes következményei lesznek? 

Madeline felsóhajtott. 

– Minden helyzet más és más. A házasság persze nem megy egyik 

percről a másikra. Az apáddal közel egy éven át találkozgattunk, mielőtt 

elvett, s közben mindvégig nyitottak maradtunk, ami létfontosságú egy 

kapcsolatban. Ez a fickó rád hajtott? Mutatott irántad érdeklődést? Hogy 

Írnád le a kettőtök kapcsolatát? 

Kate visszaemlékezett rá. mit érzett, amikor a férfi a puszta 

tekintetével levetkőztette és sarokba szorította, mielőtt totálisan 

kiborította. Emlékezett csókjának mindent elsöprő erejére, ahogyan 

egymáshoz préselődött az ajkuk, a bőrük, míg az elemi szükségen kívül 

nem érzi semmi mást. Ez lenne a kapcsolódás? Vagy a saját külön 

bejáratú pokla? 

– Csak egy ügyfél – jelentette ki. – Se több, se kevesebb. 

Madeline bólintott. 

– Ha nincs kettólök között ez az áramlás, biztonságban vagy. 

– Hogy érted, hogy áramlás? 

– Rendszeres találkozás. Beszélgetés, információ megosztás. Minden 

alkalommal egy kicsivel meghittebb együttlét, amitől az érintés csak 

erősebbé és lüktetőbbé válik. Az érintésen kívül nem csináltál vele mást. 

ugye?! 

Ó, a francba. 

– Egyszer csókolóztunk, de gyorsan lezavartuk, és soha többé nem 

fordul elő. 



Félelem suhant át Madeline vonásain. 

– Felvillanyozott? A legjobb csók volt életedben? 

Az tuti. 

– Nem – felelt határozottan. – N-n-nem mondom, jó volt, de nem a 

legjobb. – Anyja sokatmondó pillantást vetett rá. – Oké – nyögött fel. – 

A legjobb csók volt életemben. 

– Ez baj, Kate. Nagy baj.  

Bosszúságot érzett. Az isten szerelmére, ő nem is hisz a 

boszorkányságban és a varázslatban! Magában feljegyezte, hogy az első 

adandó alkalommal passzolja át Slade-et Kennedynek. Ha kikerül a 

képből, magától megoldódik minden. 

- És ha úgy döntök, hogy véget vetek az ilyen találkának? 

Anyja a homlokát ráncolta.  

- Azzal megszakítod az energia áramlását. Annak pedig... 

- Tudom – szakította félbe Kate. – Rettenetes követelményei vannak. 

– Miért taszít ennyire ez a férfi? Összetörte mások szívét? 

Kate irigykedő pillantást vetett a spanglira.  

- Válóperes ügyvéd.  

Anyja hátrahőkölt a rettenettől.  

– Jaj, csak azt ne! A negatív energia átszőheti az egész auráját 

Mennyire reménykedtem, hogy ennél sokkal különbet kapsz! 

- Egyszerűen nem illünk össze. Mondom, hogy csak tévedés lehet. 

Majd elrendezem.  

Kate mélyen beszívta a levegőben terjengő füstöt, és remélte, hogy a 

legjobbat hozza ki belőle. E pillanatban minden rettenetes 

következmény eltörpült amellett, hogy még több időt kell Slade 

Montgomery társaságában töltenie. A fickó túlzottan nyomulós, 

miközben nyilvánvalóan nem illenek egymáshoz. Lennie kell valami 

más magyarázatnak arra az áramütésre. Hirtelen megcsördült a 

telefonja. Kapkodva fogadta a hívást.  

– Igen. 

- Szükségem van magára. Most. 

Olyan simogatóan hűsnek és édesnek érezte a férfi hangját, mint a 

kedvenc karamellöntetes fagyiját, amit próbált mérföldekre elkerülni. 

Hunyorogva fúrta tekintetét a füstbe. 

– Mi? Csak azt ne mondja, hogy nem megy el Hannah-val, mert az 

ritka goromba húzás. És honnét tudja egyáltalán a számomat? 

A férfi már-már belesziszegett a fülébe: 



– Az most mindegy. Nagy bajban vagyok, és az a maga hibája. 

– Mi csak csókolóztunk, tutira nem tőlem terhes. 

– Mindjárt betegre röhögöm magam. 

Kate égnek emelte a tekintetét, miközben a telefont az álla alá 

szorította. 

– Jól figyeljen – folytatta a férfi. – Hannah mondta le a randinkat. 

Bekapott valami virust, mégis el akart jönni nehogy rosszul érezzem 

magam, de végül egy órával ezelőtt lemondta. 

– Sajnálattal hallom, de erről senki sem tehet. Megbeszéltek új 

időpontot? 

– Nem érdekel az uj időpont. Nekem ma este kell. 

Kate kinyújtóztatta a lábát, és kényelmesen hátra a párnákon, míg 

anyja lefoglalta magát azzal, hogy újabb csésze japán teát töltött neki. 

– Bocs, de nem egészen értem. Nem tud egyedül vacsorázni? Kérje 

elvitelre. 

Mintha fogcsikorgatást hallott volna a vonal túl végén. 

– Nem figyel eléggé. A partneremnek egy órán belül itt kell állnia az 

ajtóban. Fontos üzleti vacsorára megyek, ahol mindenkinek lesz 

kísérője. Azt akarom, hogy bevegyenek a cégbe, ehhez jó benyomást 

kell tennem és ha nem kerít nekem valakit, komoly lehetőség úszik el. 

Nem azért melóztam ilyen keményen, hogy a végén csesszem el. 

A kijelentés olyan öklöst vitt a gyomorszájába, hogy levegőt is alig 

kapott. Szent szar! A fickó tényleg üzleti lehetőségként élte meg az első 

randiját Hannah-val? Féktelen harag izzott fel benne. 

- Na, várjunk csak. Azt akarja mondani, hogy az első randijukon 

üzleti vacsorára akarta vinni Hannah-t? Milyen romantikus. El akarta 

kápráztatni a főnökeit, és ehhez az én cégemet használta fel? 

A férfi csak rövid hallgatás után felelt. 

- Kiforgatja a szavaimat, és erre most nincs időm. Megbeszéltem 

Hannah-val, ő pedig beleegyezett, hogy segít. Azt mondta, egyáltalán 

nem bánja, különben is a munkája és a családi háttere révén bőven volt 

alkalma megszokni az ilyen alkalmakat. Nem nagy ügy. 

Kate felcsattant. 

- Nem nagy ügy? Persze, hiszen Hannah is rábólintott! Tudja, mi 

van? Hannah csak egy kedves, segítőkész teremtés, akit ugyanúgy 

kihasznált, mint engem. Talán az lenne a legjobb, ha itt helyben 

szerződést bontanánk. 

- Ne dramatizálja túl. Figyeljen, egy órán belül itt kellene lennie. 



A telefon kis híján kiesett a kezéből. 

- Hogy mondta? 

- Jól hallotta. Nem jelenhetek meg egyedül. Maga szervezte a randit, 

hát gondoskodjon helyettesről is. Benne van a szerződésben. Ha 

cserbenhagy, minden jogi alapom meglesz arra, hogy bepereljem. 

Kate hunyorogni kezdett. 

– Az a záradék egészen más okból van a szerződésben. Az a lényege, 

hogy ha valamilyen okból nem elégedett a jelölttel, vagy a találkozó 

meghiúsul, a Társszerzők gondoskodik egy vigaszrandiról. Szó sincs 

arról, hogy még aznap este! 

– Akkor az ügyvédei nagyon elszúrták, hogy erre nem gondoltak. 

Miután a záradék nem határozza meg az időkeretet, akár aznap estére is 

értelmezhető. Élni akarok a jogommal, hogy egy órán belül helyettest 

küld a címemre, máskülönben beperelem. 

Kate úgy szorította a telefont, mintha a férfi nyaka volna. 

– Maga szemétláda! Ezt nem teheti, a bíróság sosem venné be. 

– Tegyen csak próbára. A címem benne van az aktámban. Valami 

visszafogott, de csinos kis darabot vegyen fel. És a legjobb formáját 

hozza. 

– É-é-én nem tudok ott lenni egy órán belül! Ennyi idő alatt nem 

lehet lezuhanyozni, felöltözni. Még Roberttel is egyeztetnem kell. 

– A másfél óra még belefér, de egy perccel sem több. Ami Robertet 

illeti, nem érdekel, mit gondol. Az üzlet az üzlet. Ha ezt nem tudja 

megérteni, már rég lapátra kellett volna tennie. 

– Maga rettenetes ember, Slade Montgomery. Gonoszabb, mint Gru! 

A férfi nevetése betöltötte a vonalat, belekúszott a fülébe, és 

megbizsergette az ölét. 

– Hé, az egy igazi klasszikus! Egyszer meg kellett néznem az egyik 

haverom kölykével. Nyilván nem látta egészet, különben tudná, hogy a 

rosszfiúból a végén nagy hős lesz, és megmenti a lányokat. 

- Maga… maga… maga… 

– Akkor később. Kösz, hogy kisegít.  

Klikk. 

Kate bárgyún meredt a háttérképre, amelyen ő. Ken és Arilyn állt a 

Társszerzők táblája alatt, egymásba karolva, arcukon idétlen vigyorral. 

Gondolatban gyorsan végigfutotta a lehetséges következményeket. Nem 

valószínű, hogy a fickó tényleg beperelné, de egy olyan cég 

tulajdonosaként, amely a világot jelenti a számára, nem kockáztathat. 



Ahogy arra sincs ideje, hogy találomra hívogatni kezdje az ügyfeleket, 

hátha beugrik valaki egy dögunalmas üzleti vacsorára egy arrogáns és 

érzéketlen figura mellé. Nem. Neki kell mennie. 

Az órájára pillantott, osztott-szorzott, majd feltápászkodott. 

– Sajnálom, anya, mennem kell. Vészhelyzet van a cégnél 

– Ő volt az, szívem?  

Bólintott. 

– Igen. Legalább eloszlatott minden esetleges kételyt. Tényleg ő az 

utolsó a világon, akire szükségem van. Nyilván valami más történt 

kettőnk között, úgyhogy nem kell aggódnod. Jövő héten majd beugrom. 

Madeline felkelt, szorosan magához ölelte, és kikisérte. 

- Csak érezd jól magad. Nemsokára meglátogatlak, hiányzik Robert. 

Itt ne felejtsd a táskádat, szívem. 

Anyja visszasietett a szobába, és kivitte neki. 

– Kösz. 

– Még valami. Használd azt a vibrátort, segít oldani a feszültséget, és 

felszabadítja a méreganyagokat. 

Kate elfojtott egy ideges kacajt. 

– Megígérem, anya. 

Az autója felé indult. Épp csak annyi ideje lesz, hogy ellássa 

Robertet, átöltözzön, és feldobjon egy kis sminket. Se fürdés, se 

borotva, se szemöldökcsipesz. Reggel zuhanyozott, annak ki kell 

tartania estig. Ahogy végigszáguldott anyja felhajtóján, és hazafelé 

tartott, az összes elképzelhető szidalmat az ügyfelére szórta, aki az első 

perctől csak megkeserítette az életét. 



 

nyolc 

- ÖT PERCET KÉSETT. 

Kate nem válaszolt, csak konokul bámulta az elsuhanó tájat a Jaguar 

ablakán át. A Henry Hudson gyorsforgalmi út fuigalom nélkül megkapó 

látványt nyújtott. A kikötőt a roppant hadihajó, a USS Intrepid uralta, 

míg a Hudson vizéről milliónyi apró fénypont villódzott a mély-kék 

égbolt fele. A távolban hósapkás hegyek vonultak. Máskor egzotikus 

brazil étterem gondolata izgatott várakozással töltötte volna el. Jó 

viszonyt ápolt az ételekkel, és mindig örült, ha kipróbálhatott egy új 

helyet, ám abban a pillanatban, hogy meglátta odakint a férfit a dögös 

öltönyében, ami mohó szeretőként simult izmos combjához és 

hátsójához, rá kellett döbbennie, hogy ez mégsem lesz egyszerű menet. 

A legkevésbé sem. 

Slade szinte felfalta a tekintetével – be kellett menekülnie előle az 

autóba, mielőtt még rátette volna a kezét. Feje teleiére állította az 

estéjét, miatta kellett benyargalnia a városba és magára hagynia 

Robertet, mégis úgy tűnt, mintha ez semmiség volna. 

– Úgysem perelt volna be. 

A férfi tekintete ismét sisteregve perzselt végig a testén míg a combja 

bizseregni nem kezdett a rövid estélyi alatt. Miért, ó, miért választotta 

éppen ezt a ruhát? 

Olyan üzleti és magánvacsorákon viselte, ahol a nadrágkosztümben 

kirítt volna, de most pucérabbnak érezte magát tőle, mint valaha. 

Épphogy térdig ért, míg a testére simuló kék selyem nagyobb 

bőrfelületet mutatott meg, mint amekkorát elfedett. Színlelt közönnyel 

váltott testhelyzetet, miközben egész bensője lüktetett, és egy nedvesen 

felé csusszanó nyelvre áhítozott. Még sose kívánta úgy az orális szexet, 

mint ebben a pillanatban. Lehet, hogy túl sok füstöt szívott be? A 

parfüm és a gyors mosdás talán elfedte az árulkodó illat javát, de a haján 

és a bőrén még most is érezte. Magában megesküdött: soha többé nem 

engedi, hogy az anyja füvezzen, legalábbis előtte 

Az ördög nem átallott rámosolyogni. 



– Talán nem – hagyta helyben –, de egy érett üzletasszony nem vállal 

felesleges kockázatokat. 

Ökölbe szorította a kezét, de uralkodott magán.  

- Hát szemernyi megbánás sincs magában? Tönkrevágta a szombat 

estémet, és úgy bánt Hannah-val, mintha eszkortlány lenne, nem az 

esetleges jövendőbelije. Hírből sem ismeri a szégyent? 

– Válóperes ügyvéd vagyok, bébi. Minden szégyenemet az ajtó előtt 

hagytam, amikor átléptem a Harvard küszöbét. 

– Nem nyűgöz le a menő iskolájával – horkant fel Kate. – A 

legszőkébb nők is bejutnak a Harvardra.  

– Ha még egyszer előadja nekem a Doktor Szöszit, tényleg 

beperelem. Alig éltem túl azt az egyetemet. Nekem elhiheti, a 

pomponlányok nem oda járnak. 

– Tök mindegy. – Kate elérte a célját. A fickó láthatóan érzékenyen 

reagált, amiért kritika érte az iskolázottságát. Ezt érdemes elraktározni a 

későbbiekre, de legalább a filmekben otthon van. – Inkább azokról a 

nagymenőkről beszéljen, akiket el kell kápráztatnunk. 

Ahogyan a forgalmas városközpont felé tartottak, egyre inkább 

lassult a tempójuk. 

- Bob Myers az elnök-vezérigazgató, Travis Hilton a helyettese. Ők 

döntenek arról, kit engednek fel a kakasülőre. Megismeri majd a 

feleségüket is. A vetélytársam, Samuel Flag is ott lesz, szintén élete 

párjával. A tulajdonosok feltehetően kettőnk közül fognak választani. 

– Jól hangzik. Mint ebédidőben sorban állni a postán. 

A férfi figyelmeztető pillantást vetett rá. 

- Legyen kedves, de udvarias. Rengeteg üzleti vacsorát adnak, ezért 

azokat szeretik, akik példás házaséletet élnek. Jól kijön más nőkkel, 

ugye? 

– Persze. Néhány hajcibálást és iszapbirkózást leszámítva még nem 

volt velük gondom. 

– Maradjon is így. Már mondtam nekik, hogy könyvelő. El voltak 

ragadtatva. 

– Ez azt jelenti, hogy egy házasságszerzőnek nem is örülnének? 

A férfi beletaposott a fékbe, és csikorgó gumikkal megálltak az újabb 

pirosnál. 

– Egy szót se a házasságközvetítésről, különben eláshatom magam. 

A családja nemzedékek óta szolid, megbízható könyvelőkből és 

bírókból áll. Nemrég nyitotta meg a saját irodáját. 



- Ennek semmi értelme. Mit nyer azzal, ha hirtelen megjelenik a 

tökéletes partnerrel? A munkatársai úgyis tudják, hogy se kutyája, se 

macskája. Nem azt mondta, hogy címlapra teszi az irodát, ha 

megtaláljuk a párját Vagy akkor is hazudott? 

A férfi ujjai megfeszültek a kormányon. 

– Tudom, mit beszélek. Sosem hazudok, csak elcsesztem. 

Kiszivárgott, hogy a tulajdonosok családot embert keresnek a posztra. 

Tudja, egy válóperes ügyvéd attól megbízható, hogy elkötelezett a 

személyes kapcsolatában, meg a többi baromság. Pánikba estem, ezért 

azt mondtam, hogy nekem is van egy komoly kapcsolatom. 

– Ez nagyon úgy hangzik, mint egy hazugság.  

A férfi arca elsötétedett. 

– Ha úgyis megtalálja élelem párját, akkor nem. Mondjuk azt, hogy 

előre látom a jövőmet. 

– Szép hárítás. 

– Csak a ma estén segítsen át, tovább már boldogulok. Időre van 

szükségem, hogy az eredményeim kápráztassák el őket, ne valami 

képzeletbeli kapcsolatom amitől jobban érzik magukat. Nem kell mást 

tennie, mint hogy megpróbálja eljátszani az értelmes és odaadó 

barátnőt. 

Kate-nek szinte gőz sípolt a pórusaiból is, de körmeit a tenyerébe 

vájta, hogy a fájdalom jobb belátasra térítse. 

– Tisztára, mint egy stepfordi feleség. Miért akar egy ilyen banális 

csapathoz tartozni? Ennyire fontos a siker? Ennyire vágyik a tökéletes 

életre, ami még csak köszönő viszonyban sincs a zűrös valósággal? 

A férfi ajka megfeszült. 

– Én mindennap a zűrös valósággal küzdök, nem a szivárványos 

mesevilágában élek. Maga a kezdetekre fókuszál, amikor tombolnak a 

hormonok, és minden rózsaszín ködben úszik, nekem jut a szívfájdalom, 

a szétszakadt család, az anyagi viták és a köpködés. De hogy 

válaszoljak a kérdésére: pontosan ebben a világban akarok élni. Itt is 

vagyunk. 

A férfi szavai mélyen megérintettek, mégis ellenállt a késztetésnek, 

hogy tovább faggassa. Milyen gyermekkora lehetett? Elváltak a szülei? 

Tudta, hogy a volt felesége megcsalta, de nagyon úgy tűnt, hogy ennél 

többről van szó. Próbált mondani valamit, valami vigasztalót, amikor a 

férfi hirtelen felé fordult, és elfintorította az orrát.  

– Mi ez a szag? 



Kate behúzta a nyakát, és megmarkolta a ridiküljét. 

- Parfümnek hívják. Csak azt ne mondja, hogy a főnökei allergiásak 

rá. 

– Fura, de ismerősnek tűnik. 

– Talán már korábban is volt rajtam. Nincs több kérdése, ügyvéd úr? 

– Nincs véletlenül egy rágója? 

Kate égnek emelte a szemét, s ahogy kinyújtotta a kezét, a táska 

egész tartalma a padlóra borult. Szuper! Miközben visszadobált 

mindent, és a férfinak nyújtotta a rágógumit, homlokráncolva tapintott 

rá egy henger alakú kis tárgyra. 

Kövér spanglit tartott a kezében. 

Próbálta eldugni, majd amikor a férfi élesen beszívta a levegőt, 

megértette, hogy elkésett. Vetett felé egy pillantást. A smaragdzöld 

szempár vészjóslóan csillant meg. 

– Tudtam! Szent szar, maga füvezik? 

Kösz szépen, anya. Igyekezett hűvösnek, higgadt és összeszedettnek 

tűnni, miközben hátrasimította a haját. 

– Ez nem az enyém. 

A férfi hitetlenkedő arca felért egy börtönbüntetéssel 

– Ezt nem hiszem el! Tagadja a kábítószer-birtoklást és használatot? 

– Ahogy mondja. – A férfi ízekre szedte a tekintetével, amitől 

kelletlenül fészkelődni kezdett. Hogy merészel pálcát törni felette? – Mi 

az, Mr. Nagymenő Harvardi Válóperes Ügyvéd Úr? Maga még nem 

szegett meg egyetlen törvényt sem? 

A férfi nevetése és fejcsóválása meglepetésként érte. 

– Nem hiszem el. hogy ilyenekről beszélgetek magával Mégis ki a 

franc akarná csőbe húzni ezzel? 

Kate vállat vont. 

– Az anyám. 

Nem várt válaszra, csak kinyitotta az ajtót, és kicsusszant. Összébb 

húzta magán a műszőrme kabátot, mielőtt imbolyogva megindult a 

pántos Jimmy Choo cipőben, ami többe fájt neki, mint a kabát és a ruha 

együttvéve. Őszintén hitt abban, hogy minden jó üzletasszonynak kell 

egy pár márkás cipő, főleg, ha akciósan adják. Megérte a befektetést, 

még ha passzolnia kellett is miatta a fűtésszámlát. 

A férfi váltott néhány szót a parkolófiúval, majd határozottan 

odalépett hozzá, és átkarolta. Istennek hála, a műszőrme hatásosan 



blokkolta az elektromos impulzusokat. Slade a hajához dugta orrát, 

hogy még egyszer megszagolja. 

- Elvíszem életem egyik legfontosabb estélyére, erre be van állva. 

Szombat esténként így szoktak lazulni Roberttel? 

- Mondtam már, hogy nem az enyém, és nem vagyok beállva. – 

Ellenállt a késztetésnek, hogy ráöltse a nyelvét. - Roberthez pedig 

semmi köze. 

Csalódottságot látott a férfi tekintetében. Veszedelmes nyugalom 

áradt szét benne, ami válaszreakciót követelt az ő testétől is. A 

vegytiszta szexuális vágy bombaként robbant a bensőjében. Mellbimbói 

megkeményedtek a csipke melltartó fogságában, a puncija lüktetve 

áhitotta az enyhülést. Mintha csak olvasna a reakciójában, a férfi 

egészen közel hajolt, és a fülébe suttogott: 

– Ne ingereljen. Kate, hacsak nem kész viselni a következményeket. 

Libabőrös lett a teste, de legyűrte a pánikot és a kitöréssel fenyegető 

dadogási rohamot. Kiürítette az elméjét, a lelke mélyéig hatolva 

visszanyerte az önuralmát, és lassan kifújta a levegőt. Csak ezután húzta 

ki magát, hogy a férfi szemébe nézzen. 

– Azért vagyok itt, hogy megmentsem a bőrét, ügyvéd úr. Ehhez 

tartsa magát. Most pedig menjünk, mielőtt elkésünk. 

Kiszabadította magát a férfi karjából, és elindult a város egyik 

legnépszerűbb brazil étterme, a Churrascaria Riodizio felé. 

- Még egy utolsó jó tanács, mielőtt odavetne a farkasoknak? – 

kérdezte. 

A hűvös szél belekapott a férfi karamellszínú hajába, és alaposan 

összeborzolta. Füstszürke kasmírkabátja amúgy kivételesen jó 

stílusérzékről tanúskodott, már első látásra nagymenő Wall Street-i 

brókernek vagy ügyvédnek tüntette fel. Mindkét típussal volt alkalma 

randizni – megfogadta, hogy soha többé. 

– Legyen elbűvölő. És próbáljon megfelelni a képnek. 

Azzal beléptek az étterembe. 

A hátsó különterembe vezették őket. Kate megcsodálta a magasan 

ívelt mennyezetet, az elegáns kristálycsillárokat és az impozáns 

svédasztalt, ahol a gondosan megmunkált jégszobrok között válogatott 

tengeri finomságok csábítgatták. Nagy társaság gyűlt az asztalok köré. 

Beszélgetés és nevetés visszhangzott, miközben lementek a három 

lépcsőfokon a plüssbevonatú belső terembe, hogy a cégtársak elé 

járuljanak. 



Showtime. 

A férfiak sorban felálltak, hogy üdvözöljék és határozottan 

megrázzák a kezét, de szerencsére nem érzett semmilyen áramlöketet. 

Bob sörtére nyírt ősz haja szinte világított golfozástól barna bőre 

mellett. Borotvaéles tekintete alapján, amellyel rekordidő alatt felmért 

és megítélt minden helyzetet, igazi csúcsragadozó lehetett a 

tárgyalóteremben. Uralkodó jelenségként nyilván minden esküdtben 

ösztönös vágyat keltett, hogy egyetértsen vele – nem csoda, ha övé a 

cég. 

Öccse, Travis valamivel oldottabbnak tűnt, könnyed vonzereje is 

egészen másfajta személyiséget sejtetett. Gyanította, hogy ők ketten 

remekül eljátszották a jó zsaru-rossz zsaru párost. Biccentett a trió 

harmadik tagja, Samuel Flag felé, aki Slade-del egykorú lehetett. A 

vörös hajú, vékony ajkú, markáns arcú férfi mennydörgő nevetésével 

mintha gúnyt űzött volna az alkalom komolyságából, Kate azonban látta 

rajta, hogy annál is veszélyesebb lehet, mint azt Slade elismeri. Szürke 

szemében egy cápa közönye és kíméletlensége tükröződött. Megkapta, 

amit akart – a társa nemkülönben. A nő tökéletesen párosította selymes 

vörös sörényét a formás alakját itt-ott beburkoló halványzöld 

selyemmel, de sugárzó szépsége ellenére sem játszotta túl a szerepét: 

csak diszkrét sminket és egyszerű ékszereket viselt, amit illedelmesen 

visszafogott cipővel tett teljessé. Akárcsak Samuel, ő is egyetlen 

pillantással megállapította róluk, hogy esélyük sincs az üzlettársi poszt 

elnyerésére. Kate könnyed kacajt színlelt. Mindig is gyanította, hogy 

nincs birtokában a gyilkos ösztönnek, amivel kivívhatná az efféle nők 

tiszteletét. Samuel a menyasszonyaként mutatta be társnőjét, Melodyt. 

A többiek lelkesebben üdvözölték. Linda és Tanya melegen 

szorongatta a kezet, ami néhány pillanatra elbizonytalanította Kate-et. 

Fura, de nem érezte rajtuk azt a bizsergést, hogy a lelki társukhoz 

mentek hozzá. Nem érzett még egy kis csiklandozást sem, pedig mindig 

átfutott rajta az energiaáram, ha házaspárokhoz ért, legalábbis egy igazi, 

szívből jövő frigy esetén. Pedig ez a két nő mély gyengédséggel és 

szeretettel csüngött a férjén, ami jól bejáratott házasságra utalt, messze 

túl a konyhaasztalon lezavart lázas együttlétek korán. Mostanra nyilván 

mindketten átadták magukat a munkás hétköznapok bensőségesebb, 

meghittebb érzelmeinek. Kate beharapta az ajkát, és azon töprengett, 

miért nem érzi mégsem a kapcsolódást, ám ekkor hirtelen veget ért a 

bemutatkozás, és nem maradt ideje feldolgozni az új információt. 



Lehuppant egy párnázott székre, keresztbe tette a lábát, és felkészült 

az előtte álló unalmas estére. 

A többiek láthatóan jól ismerték egymást, ezért úgy számított, hosszú 

utat kell megtennie, amíg bokapcsolódhat a társalgásukba. Közben hálát 

adott, amiért rá nem ezt a szerepet osztotta a sors. A Társszerzőknél 

egészen mást jelent egy üzleti vacsora. Mindig is gyűlölte az ilyen 

cinikus, szinte politikai pártokkal felérő klikkeket, amelyek felnőtt 

embereket arra kényszerítenek hogy éretlen kamaszokként versengjenek 

a nagymenők figyelméért. Ezért, miután kipréselt magából egy 

szívélyes mosolyt, jobb híján a társaság tanulmányozás szánta az időt. 

Mindhárom nő viszonozta a mosolyt, miközben végigmérte a 

külsejét, és mindent számba vett későbbi felhasználásra. Kate 

belegondolt, mit szólnának, ha kiderülne az igazság a valódi hivatásáról. 

Slade, mintha csak a gondolataiban olvasna, figyelmeztető pillantást 

küldött felé, épp amikor a pincér kihozta az italaikat. 

Linda szólalt meg elsőként. 

– Vannak itt ezek a különleges koktélok, egyszerűen imádom őket. 

Tört bazsalikom egy kis mentával, majdnem olyan, mint a mojito, csak 

sokkal jobb. 

– Hm, fincsin hangzik – bólintott. 

– Kate nem iszik. 

A tekintélyt árasztó hang ott lebegett az asztal felett, míg a körötte 

ülők mind megértően bólogattak. 

- Túl sok kalória, igaz? – kérdezte Melody. 

Kate a férfi kérlelhetetlen arcára meredt. Aha, szóval Slade így 

bünteti meg, amiért szerinte jobban el van szállva, mint a papírsárkány. 

Kuncogásveszély fenyegetett, de még időben erőt vett magán. Tényleg 

azt hiszi, hogy egy amatőrrel van dolga? 

- Nekem gin-tonikot, a hölgynek ásványvizet – adta le gyorsan a 

rendelést Slade. 

Kate a pincér felé fordult, és bájosan elmosolyodott. 

- Ez különleges alkalom, nem igaz? Inkább kérek egy olyan spéci 

koktélt. Ma este nem fogyózom. 

Slade ellenkezésre nyitotta a száját, majd rögvest be is csukta. Egy 

null neki. Isten a tudója, szüksége is lesz az alkoholra, hogy átvészelje 

az estét. A férfi ajka megrándult, de sikerült felülemelkednie a 

bosszúságán. Kate közben arra gondolt, hogy talán mégsem kell egész 

este unatkoznia. 



- Szóval, Kate, hallom, maga könyvelő – jegyezte meg Linda. – 

Eszelős lehet ilyenkor, adózás előtt. 

- Hát, igen, szó szerint az asztalomhoz vagyok láncolva. Slade-del 

alig vártuk ezt az estét, amúgy ilyenkor alig szoktunk kimozdulni. 

Bob büszke pillantást vetett Slade-re. 

– Ilyen egy eltökélt pár, nem igaz? Á, újra fiatalnak lenni, amikor az 

ember előtt még ott áll az egész élet! Emlékszem, amikor a céget 

alapítottam, csak két irodánk volt, nekem és az öcsémnek, alig néhány 

ügyféllel. Viszont tudtuk, mit akarunk, és végül nevet szereztünk 

magunknak a nagy New York-i irodák között. 

Linda a férje vállára tette kezét, és a fejét csóválta 

– Mindig is fűtötte a becsvágy, hogy a legjobb legyen. Szerencsére 

engem is. 

– Mivel foglalkozik, Linda? – érdeklődött Kate.  

– Én is ügyvéd vagyok. – Az asszony szeme felcsillant. – Ami azt 

illeti, Bob legnagyobb vetélytársa voltam. 

Kate elvigyorodott. 

– Érdekes lehetett, mármint munkaidő után. 

– Ó, igen, de nálunk működött. Tiszteltük egymás ambícióját. Ahogy 

én látom, nagyobb kihívások állnak az olyan párok előtt, akik saját 

üzletet visznek, de jobban meg is értik egymást. Jobban passzolnak 

egymáshoz. 

Érdekes elmélet. Kate belegondolt, hogy talán Slade is ezért keresett 

olyan karrieristát, akinek saját vállalkozása van. Belekortyolt az italába, 

hogy kiélvezze a bazsalikom aromáját, a jég fagyosságát és az ital 

csípős erejét. 

– Mi a neve a cégének, Kate? – érdeklődött Trevis 

– Társszerzők. 

Megdermedt, de a név már kicsúszott a száján, nem szívhatta vissza. 

Travis felkapta a fejét. 

– Elég fura név egy könyvelőirodának, nem? 

Slade ujjai megfeszültek a poháron. Már nyitotta volna a száját, hogy 

a segítségére siessen, de a lány mindig utálta a lóháton nyargaló szőke 

hercegeket. Annál inkább szerette az olyan hercegkisasszonyokat, akik 

egy palacsintasütővel lecsapták a sárkányt. 

– Csak a társasági adó miatt. Szójáték. 



Mindenki nevetett, míg ő ivott egy újabb kortyot. Ez a pia tényleg 

mindent visz! Ügyet sem vetve a figyelmeztető pillantásokra, rendelt 

még egyet. Ennyi még nem árt, főként a rá váró lakoma fényében. 

- Aranyos – húzta el a szót Melody. – És hogyan ismertétek meg 

egymást? 

- Természetesen szükségem volt egy könyvelőre - felelt Slade. – 

Istennek hála, csak két konzultációba került, hogy elfogadja a 

vacsorameghívásomat. Amúgy iszonyú magas az óradíja. 

– Azt lefogadom – mormolta Samuel. 

Kate szeme résnyire szűkült. Felmérte a párost, minha a felszín alatt 

érzékelné egy új ismeretség bizonytalanságát. Mélyen beszívta a 

levegőt, és eltökélte magában, hogy bármennyire kiborította is Slade. 

segít neki bejutni a belső üzlettársi körbe. 

- Mintha az ég is egymásnak teremtett volna minket, igaz, szívem? – 

búgta, miközben igézőn rebegtette a pilláit. 

A férfi igyekezett palástolni meglepődését. 

– Igen. 

– Mikor történt mindez? – firtatta Samuel.  

- Egy hónapja – felelte Slade. 

Samuel szemöldöke felszaladt. 

– És gondolod, hogy ez lesz a jövő útja? – Szavai úgy tekergőztek 

köröttük, mint egy olajos fényű kígyó. - Idáig egy napon emlegetted a 

házasságot és a temetést. Legalábbis az irodában. 

Slade megvonta a vállát. 

- Akkor még nem ismertem Kate-et – felelte. – Megvan az előnye, ha 

az ember érettebb. Amikor végül találkozunk az igazival, nem kell 

olyan hosszú idő, hogy felismerjük. Az ember egyszerűen csak tudja. 

Reszketés szaladt végig Kate testén, ahogy a férfi szavai a mélyére 

hatoltak. Megrémítette, mennyire teljes szívéből vágyik rá, hogy igazak 

legyenek. Mi ütött belé? Olyan furán viselkedik a közelében, mintha 

elhinné a hazugságokat, amiket tőle hall. Ettől mindjárt egymásnak 

teremtette őket az ég? Kierőszakolt magából egy mosolyt, amíg idősebb 

asztaltársai megértően mosolyogtak, mintha csak újraélnék saját 

emlékeiket. Látta, ahogyan eközben Samuel vonásai megkeményednek. 

Ezt érdemes megjegyezni. 

Bob felemelte a kezét. 

– Örülök a boldogságuknak. Slade. Tudja, az üzlettársaink családi 

életének biztos lábakon kell állnia, máskülönben a hosszú túlórák előbb-



utóbb felőrllik. Önnek külön is van egy jó hírem. Kate. Éppen könyvelőt  

keresek. Lassan visszavonulok, de nem tudok választani a 

nyugdíjszámla, a befektetési alapok és az államkötvények közül. Még 

olyan ügyfelem is van, aki szerintaranyat kellene vennem ahelyett, hogy 

a gazdaságban bíznék, ön mit tanácsol manapság? 

Kate megdermedt. Szent szar! Az sem tudja, mi különbség a 

részvény és a hitelkártya között. A matekot mindig ráhagyja Arilynre és 

a számítógépére, életében egy centet se fektetett be. Slade kuncogni 

kezdett. 

- Ne aggódjon. Bob. Valahogy kiszedünk belőle egy-két bennfentes 

információt. Majd intézek nála egy időpontot. 

- Jól hangzik, de addig is, tényleg érdekelne a véleménye. Nos, Kate? 

Mindenki rá meredt. 

Megköszörülte a torkát. Pokolba az egésszel. Próbálta felidézni, 

miket szokott mondani Arilyn. 

- Manapság a részvénypiac felé orientálom az ügyfeleket. 

Kockázatos, de igen jövedelmező. 

Bob a homlokát ráncolta. 

- Ezt még nem hallottam. Nemrég én is buktam néhány tuti tippen, 

aminek egyáltalán nem örültem, ön mit javasol? 

Kate az asztalkendőt gyűrögette az ölében, miközben próbált higgadt 

maradni. 

- A társközvetítő ügynökségeket – bukott ki belőle.  

Melody előrehajolt. 

- Mint a tévés valoságshow-kban, ahol milliomosoknak keresnek 

feleséget?  

Kate bólintott.  

- Majdnem Ezek az új ügynökségek teljesen felforgatják a piacot. A 

közösségi média után ez lesz a következő nagy dobás. 

Travis megrázta a fejét.  

– Én még a Facebookon sem igazodom ki. A szerelem most a 

legfontosabb árucikk, amit az emberek keresnek – magyarázta Kate. – 

Nincs idejük ismerkedni és randizni, leásni a másik mélyére. Az 

ügynökségek segítenek eligazodni a párkeresés világában, méghozzá 

jóval hatékonyabban, mint bármelyik internetes olda. A kulcs a 

személyes kapcsolat és a megfizethető ár. Szerintem ez lesz a következő 

nagy dobás. 



– Lenyűgöző – bólintott Bob. – Remek párt választott magának, 

Slade. Hétfőn első dolgom lesz, hogy utánanézek ennek, azután 

egyeztetünk egy időpontot mikor találkozzunk az irodájában. 

Kate sugárzóan mosolygott. 

 

HA ÍGY MEGY TOVÁBB, a végén megfojtja ezt a nőt.  

Kétségbeesetten próbálta megőrizni nyugalmát, amit Kate Seymour 

szüntelen ostrom alatt tartott. Lehajlotta a fejét, és az ételrendelésre 

összpontosított, ami legalább esélyt kínált arra, hogy visszanyerje az ép 

eszét. Amikor elhívta a lányt, tudta, mekkora kockázatot vállal vele de 

nem maradt más választása. Kellett valaki, Kate pedig tartozott 

ennyivel. Eddigi üzleti kapcsolatuk alapján úgy számította, gond nélkül 

megy neki a színjáték. Hát ment is, az biztos. A szar majd csak hétfőn 

fog kicsapni a ventilátorból. 

Kate mindenkit elbűvölt az asztalnál. Fürge észjárás csipetnyi 

szarkazmussal és kifinomult humorérzékkel megbolondítva – épp, 

ahogyan a főnökei szeretik. Még a feleségek is, akik eleinte gyanakodva 

tekintettek rá, most vele nevetnek, és megnyílnak előtte. Arra bátorítja 

öket, hogy ne törődjenek a kalóriákkal, és igyanak vele, ennek 

köszönhetően lassan kezdenek becsípni. Aggódott, hogy Bob és Travis 

túl nyomulósnak tartja, de láthatóan ők is remekül szórakoztak. Még 

örültek is, hogy az asszonyok kicsit elengedik magukat. 

Egyik húsételt a másik után szolgálták fel, mint a vegetárianusok 

poklában – sertés, bárány, marharostélyos, csirkemell, mind vékonyra 

szelve, eszelős csípősen, és olyan frissen, mintha a konyhában lenne a 

vágóhíd. Minden vendég ültetőkártyát kapott, így a pincérek gond 

nélkül töltötték fel újra és újra a tányérokat, poharakat. Alíg hitt a 

szemének, látva Kate-et, aki úgy falt, mintha nem lenne holnap, 

miközben addig cserélgette a kártyákat, míg az egész asztalt sikerült 

bevonnia a játékba.  

Az egész színjáték visszafelé sült el. Ahelyett, hogy feszengett volna, 

Kate teljesen beleélte magát a könyvelő szerepébe. Apját, a neves 

törvényszéki bírót idézgette, még Melodynak is megígérte, hogy segít 

elkenni egy gyorshajtási bírságot. De mi lesz ezután? Mit fog mondani 

Bobnak, ha majd nem találja a könyvelőirodát, vagy Melodynak, amikor 

majd másodszor is megvágják? Minden fogással paprikásabb lett a 

kedve, míg Kate klélvezett minden percet: kedélyesen evett, ivott, 

társalgott, és nem mellékesen tönkretette az életét.  



Mégis kívánta. 

Nem is akárhogy. Amióta csak kiszállt a kocsijából, és szokott 

céltudatosságával nekivágott az estének, úgy érezte, mint akit kupán 

vágtak egy gumibottal. 

Ez a lány kicsinálta. 

Már amúgy az idáig nadrág alá rejtett lába is kikészítette – karcsú, 

izmos és ruganyos, és az a szexi magas sarkú szandál a bokáján feszülő 

vékony bőrszíjjal! Az egyszerű ruha ahelyett, hogy visszafogott 

benyomást keltett volna, a lehető legigézóbb ruhadarabbá vált. 

Selymesen kék anyaga együtt élt minden apró mozdulattal, kiemelte a 

keblek lágy ívét, a csipő vonalát, a fenék sziluettjét. A fénylő 

aranyszőke haj nyílegyenesen omlott alá, hogy kósza fürtjei bújócskát 

játsszanak buja tekintettel. Kate egyszerre volt tűz és jég, forróság és 

fagy, ónix és gyöngy, amitől úgy meredezett a farka mint amikor a 

lelkes újonc vigyázzba vágja magát a parancsnoka előtt. 

Sokkal gyönyörűbb nők is szemet vetettek már rá, hivatásos 

modellek, elkényeztetett feleségek, tökéletesen plasztikázott 

színésznőcskék. A hivatása, a megjelenése és a pénze garantálta a 

legszélesebb választékot, mégsem érezte magát soha annyira kiütve, 

mint amikor először meglátta Kate-et. Ez messze túlmutatott a külsején. 

Amint megpillantotta, fékezhetetlen szexuális energiák szabadultak fel, 

hiába is próbálta megfékezni őket. Mintha az univerzum minden 

erejével egymáshoz vonzotta volna kettejüket. Még most is a nyelvén 

érezte édes izét, akár az epres vattacukor emlékét a gyerekkorból. 

Önfeledtsége őt is megfertőzte, humora levette a lábáról, ezért még 

mélyebbre kell ásnia, amíg megfejti ezt a rejtvényt. Előre tudta, hogy a 

kagylóhéj mögött a felfedezés izgalma helyett a totális csalódás lapul, 

mégsem tehetett mást, mint hogy továbbment a megkezdett úton. Csak 

így nyerhette vissza az irányítást, hogy örökre az eszébe vésse: nincs 

tökéletes kapcsolat, se lelki társ. Az Isten szerelmére, még füvezik is! 

Sőt van képe tagadni - csak fintorog itt neki, mintha Sába királynője 

lenne, ő meg csak por a talpa alatt. 

Miért élvezi mégis megaláztatásának minden pillanatát 

Kate egészen kifordítja magából, ráadásul ez belőle, a puszta 

lényéből fakad. Nem is gyanítja, milyen érzéki. Ha már itt tartunk, az 

érintését is kerüli, nem akar belemenni a játékba. Talán emiatt izgatja 

jobban, mint bárki más akit eddig ismert. Most először vadász lehet, ősi 



ösztönök élednek fel benne, amelyeket eddig gondosan leplezett a 

civilizáltság máza. 

Megszerezni. Birtokolni. Párosodni. Uralkodni. 

Nyilvánvalóan áhítja az üldözés izgalmát. Hát legyen! Ideje próbára 

tenni a lány eltökéltségét, amivel elhárítja minden közeledését. Lássuk, 

képes-e megváltoztatni az ítéletet. 

Hacsak az a titokzatos Robert bele nem köp a levesébe 

A bosszúság az idegeit cincálta. Tudnia kell a részeteket! Az ösztöne 

azt súgja, hogy nem élnek együtt, Ugyanakkor Kate mindig készen áll 

elővenni a nevét, ha fenyegetve érzi magát. Mégis, ha csak belegondol, 

hogy lefekszik valaki mással, a legszívesebben nyüszítene és körbe-

körbe keringene, mint egy csapdába esett vad. Ez már tényleg elemi 

ösztön. 

Akárhogy is, eltervezte az est hátralévő részét. Talán Kate kezdte a 

játékot, de ő fogja befejezni. Azzal, hogy egész este ivott, sikerült 

csapdába manővereznie magát. Ha Robert ébren várja otthon, lesz mit 

megmagyaráznia. 

- Szívem szólalt meg – , talán jobb lenne, ha indulnánk. Késő van, 

biztos elfáradtál. 

Kate tüstént felismerte a szándékát, és kajánul elvigyorodott. 

- Ami azt illeti, remekül érzem magam. Most kezdek csak 

belelendülni. Hölgyek, még egy kört? 

A feleségek magasba emelték poharaikat, miközben enyhén spicces 

nevetésük betöltötte a levegőt. Slade rákacsintott a főnökére, mielőtt 

kijátszotta a férfiadut 

– Örülök, hogy ilyen jól érzed magad, szívem, de én már alig várom, 

hogy ágyba kerüljünk. 

Kate szeme elkerekedett az alig burkolt célzástól, míg Travis és Bob 

kuncogva vette a lapot. 

– Azt hiszem, ez a tökéletes végszó. Csatlakozom az előttem 

szólóhoz. Ideje asztalt bontanunk, hölgyeim 

Nem várta meg, amíg Kate kitalál valamit. Határozott, kurta 

mozdulatul felsegítette rá a műszőrme kabátot, mielőtt biztonságos 

távolba terelte. Röviden elköszöntek, és visszakapták az autójukat. Kate 

egyszeriben elnémult, ő pedig kihasználta a jamborságát, és bekötötte a 

biztonsági övét. 



– Nem tetszik, ahogy lezárta az estét – állapította meg végül Kate, 

akár egy tőrőlmetszett sznob arisztokrata. – Bántóan nyersnek találtam a 

megjegyzését. 

A férfi a fejét ingatta. 

– Nocsak. Én meg azt nem díjaztam, hogy betépve érkezett, leitatta a 

főnökeim feleségeit, és képtelen volt abbahagyni a hazudozást. 

Kate feléje pördült. Az a búzakék szempár haragtól izzott, s még 

valami mástól is. Valamitől, amit a végtelekig akart hajszolni, csak 

hogy lássa, mi lappang igazából mögötte. 

– Mondtam már, hogy nem szívtam semmit. A többit meg a 

gorombaságáért kapta. Ezt leszámítva mindent ettem, amit akart. 

Eljátszottam a tiszteletre méltó „könyvelőt, az odaadó szeretőt, és 

közben mindenki remekül szórakozott. Sajnálom, ha azt várta, hogy 

halálra fogom unni magam. 

- Azt vártam, hogy néhány órára eljátssza a szerepét, nem azt, hogy 

ennyire beleélje magát. Magának hála, a főköm az egész Park Avenue-t 

tűvé teszi az irodája után. Melody meg nem fizeti be a bírságát, mert a 

nem létező apja majd elintézi neki. 

– Én csak azt tettem, amire utasított. Se többet, se kevesebbet. 

Teljesítettem a feltételeit, a megállapodásunk ezzel érvényét vesztette, 

és soha többé nem akarom hallani, hogy perrel fenyegetőzik. 

A férfi éles pillantást vetett rá. Kate uralni látszott a helyzetet, de az 

ujjal úgy kicsavarodtak az ölében, mint a görcsös faágak. 

- Egyetértek. Jogi értelemben teljesítette a megállapodás magára eső 

részét. Szóval, mióta vannak együtt Roberttel? 

Kate megmerevedett.  

- Néhány éve. 

- Együtt is élnek? 

- A házasságközvetltője vagyok, és ennyi. Nem kell tudnia a 

magánéletemről. 

– Csak úgy kíváncsiságból. Látom, nem szívesen hagyja egyedül. 

Ennyire rövid pórázon tartja magát? 

- Nem. Én tartom pórázon őt. 

– Akkor talán ez a baja. Én nem követném el ezt a hibát… 

Kate megbotránkozva fordult meg, és csak úgy köpködte felé a 

szavakat: 

– Ez már tényleg sok! Egy férfinak sem engedném, hogy irányítson, 

a legkevésbé magának. Várjunk csak! Az interjú során nem mondta, 



hogy olyan nőt akar, aki felett basáskodhat. Megváltoztak a kívánalmai? 

Mert ha igen, frissítenem kell az adatbázisban. 

Oké, most már hivatalosan is kész van a nőtől. Ahogyan makacsul 

ragaszkodik a papírformához, miközben lesír róla, hogy alig tudja 

türtőztetni magát mindig csak még kívánatosabbá teszi. Úgy begubózik 

a műszörme kabátba, mintha az elrejthetné peckesen ágaskodó 

mellbimbóit. A szapora lélegzetvétel, a büntetésül szorosan összezárt 

comb mindent elárul, amit tudnia kell. 

– Akkor mondjuk inkább úgy, hogy alkalmazkodnék magához. 

Különben sem értékelne egy olyan férfit, akin csak úgy átgázolhat. 

Erősnek kell lennie, hogy akaraterőben is felvegye magával a versenyt. 

Várta a visszavágást, de Kate nyilvánvaló meglepődéséből azt 

olvasta ki, hogy a szavai elevenbe találtak. Az ágyban is ilyen 

céltudatos, követelőző és szókimondó? Vagy inkább beleomlana a 

karjába, hogy készséggel átadja magát minden sötét és mocskos 

vágyának? 

– N-n-nos emiatt n-nem kell aggódnia, igaz? Sz-szépen újra randizik 

Hannah-val. Ezúttal igazából, nem egy üzleti vacsorán. Miért megyünk 

a hídon? 

– Hazaviszem. 

– Ne! A házánál parkol a kocsim, szükségem van rá!  

A lérfi ráhajtotta a Tappan Zee hídra, és eltökélten száguldott tovább 

a sötétben. 

– Épp eleget ivott. Nem tudom, miféle embernek tart, de sosem 

engednék vezetni valakit, aki így becsípett Holnap reggel első dolgom 

lesz, hogy megkapja az autóját. 

Kate szája kinyílt, majd hangtalanul becsukódott. 

– Ezzel hatalmasat kerül. Azt sem tudja, hol lakom.   

– Dehogynem. Verilyben, a Társszerzők közelében. 

Kate méltatlankodva fújta ki a levegőt. 

– Ne szaglásszon a dolgaim körül, ügyvéd úr. Különben sem tud 

semmit az életemről. 

A férfi lehalkította a hangját. 

– Ebben téved. És még többet fogok tudni, mire véget ér az este. 

Kate megborzongott, szorosabbra vonta magán a kabátot, és az ablak 

felé fordult. Slade elfojtott egy mosolyt. 

Konok csendben tartottak a ház felé. A férfi elvégezte házi feladatát, 

gond nélkül eligazodott Verily girbegurba utcáin, míg a folyótól nem 



messze el nem érték a város szélét A kis földszintes épület tökéletesen 

illett Katehez. Még a sötétben is látta rajta azt a természetességet, amit 

vele azonosított. A hatást tovább erősítette a cseréptető, a vidám sárga 

festés és a zsebkendőnyi udvar, a ház előtt nagy szomorúfűzzel. 

Ahogy lefordult, nem látott másik autót a felhajtón, viszont a 

tornácon és a nappaliban égtek a lámpák.  

- Itt is vagyunk. Ép bőrrel hazaért. 

Kate összeakadó végtagokkal, de olyan fürgén szállt ki, mint akit 

puskából lőttek. 

– Kösz a fuvart, holnap beszélünk. – Átvágott a pázsiton, anélkül 

hogy egyszer is visszanézett volna. 

Slade elvigyorodott. Bezárta a kocsit, és komótosan megindult a 

téglával kirakott ösvényen. 

Kate riadtan fordult vissza. 

– Most meg mit művel? 

– Elkísérem az ajtóig. Használhatnám a mosdót?  

Kate szeme résnyire szűkült, míg ő arra gondolt, milyen lehet ez a 

gyönyörű szem orgazmus közben. 

– Van egy benzinkút a sarkon… 

A férfi felvonta a szemöldökét. 

– Azt mondja, nem enged be a házába, hogy használhassam a 

mosdót, miután hazafuvaroztam? Szomjas is vagyok. 

– Árulnak palackos vizet. 

– Kate. – Úgy hangzott a neve a férfi ajkáról, mint egy becéző 

kedvesség, pedig inkább figyelmeztetés volt – Ne akarja, hogy 

könyörögjek. 

Kate ujjai dühösen megfeszültek a kulcson, miközben egy 

kivételesen durva szitkot mormolt maga elé. 

– Oké. Fürdőszoba, víz, ennyi. Hullafáradt vagyok. 

– Köszönöm. 

Kate szélesre tárta az ajtót, Slade belépett. 

Ingerült lakótársra készült fel, aki gyanakodva méregeti, és 

kérdésekkel bombázza. Vérében máris felpezsdült az adrenalin, 

ahogyan az összecsapásra várt. Előre megtervezte az összes választ, 

amit csak adhatott ezzel a nővel kapcsolatban, aki az idegein szteppelt. 

Csakhogy senki sem rontott neki, ember legalábbis nem.  

Csak egy elmosódott folt száguldott felé önfeledt ugatás kíséretében. 

Kate letérdelt, és megölelte a teremtményt, hogy megcirógassa a fülét, 



kutyanyelven elgagyarásszon vele, végül pedig összeérintse vele a 

homlokát, mintha valami titkos, néma nyelven társalognának.  

Robert.  

A kis mocsok. 

Kezdeti dühe tüstént átadta helyét a mély megkönnyebbülésnek. 

Senki más nem várt Kate-re a partvonalon Az utolsó akadály is elhárult, 

ebből pedig magától adódott a következtetés.  

Meg kell őt szereznie. 

Ahogy a kutya-ember barátság szép példáját nézte, arra is felfigyelt, 

hogy Robert hátsó lábai élettelenek. Szó szerint a hasán csúszva járul a 

gazdája elé. Félig pitbull, félig valami fura keverék. Barna, pettyes, 

törött fülű és barátságos arcú, a testén különféle csúf hegekkel, beleértve 

egy jókora csupasz foltot a mellén. A láthatóvá vált bőrfelület mintha 

egyetlen friss seb lenne, pedig nyilván rég begyógyult. Harci kutya? 

Autó csapta el? A lehetőségek kimeríthetetlenek.  

Mindig is vonzódott a kutyákhoz, csak sosem talált rájuk időt. Ez a 

példány iszonyú mennyiségű törődést igényelhetett, különösen egy 

egyedülálló nőtől. Inkább kinézett volna Kate-ból egy 

hagyományosabb, kisebb igényű labradort, akivel kocoghat. 

Fura érzés szorította el a mellkasát, amint látta Kate arcán a 

hamisítatlan rajongást és szeretetet. Amikor vele van, mindig olyan 

visszafogott. Szívesen lett volna az a férfi, akire így néz – de honnan a 

csudából jönnek a gondolatok? 

– Bocs, kicsim – súgta Kate a kutya fülébe. – Kimegyünk pisilni, 

vagy már elkéstem? A mami csúnya dolgot csinált, túl sokáig maradt el. 

Szólnia kellett volna Shellynek. hogy nézzen rád. – Gyengéd, szakértő 

mozdulattal végigsimított az állat oldalán és hasán, kitapintotta a 

hólyagját. - Azért tegyünk egy kísérlet. Kimenjünk? 

Robert vakkantott. 

– Oké, akkor menjünk. – Kate elővett egy készséget, ami a leginkább 

kiskocsira emlékeztetett, és a kutyta testéhez szíjazta. Robert türelmesen 

és méltósággal várakozott, miközben éppen olyan tekintettel méregette 

Slade-et, amilyeneket egy emberi Roberttől várt volna. 

Kate ekkor felállt, és szigorú pillantást vetett rá. 

– Ő itt Robert, Slade. Most ki kell vinnem. Fürdő a folyosón jobbra. 

Slade elképedten nézte, ahogyan a kutya gyors tempóban a kert felé 

indul, miközben hátul a kerekei eszelős iramban pörögnek. Sosem 



gondolta volna, hogy ily szerkezet egyáltalán létezik, nemhogy egy 

kutya használja. 

Sietve használta a mosdót, majd kilépett a tornácre és csatlakozott 

hozzájuk. Robert szemlátomást végzett a dolgával, most körbe-körbe 

szaladgált. Kate kacagása ott visszhangzott a dermesztő szélben. 

-Mi történt vele? – kérdezte. 

Kate válla megmerevedett. 

- Félholtan találtam rá az út mellett. Egy kocsiból dobták ki. A doki 

szerint sikerült kimásznia az árokból, akkor csapták el másodszor. 

Mindkét hátsó lába szilánkra tört. 

- Maga pedig megmentette? 

Ahogy Kate felemelte az arcát, a holdfény átitatta és 

gyöngyházfényben fürdette bőrét. A halovány ajak mintha szerelmes 

csók kortalan jelképe lett volna. 

- Nem. Egymást mentettük meg. Én csak gondoskodtam az orvosi 

ellátásról, ami az életben maradásához kellett. Megérdemelt valakit, aki 

hisz benne. 

A férfi látta a makacsul megfeszült állát, s közben eltűnődött, milyen 

titkokat leplezhet még. Miért szorul rá egy ilyen lüktetően eleven, 

gyönyörű lány arra, hogy megmentsék? Valami lappangott a mélyén, 

amit a felszínre akart hozni. A benne lakozó ügyvéd szinte követelte, 

hogy tárja fel az igazságot.  

– Miért? Nem is maga kutyája volt, igaz? A doki nem azt tanácsolta, 

hogy ilyen súlyos sérülésekkel inkább altassák el? 

A korlátok leomlottak, ahogyan a fehéren izzó harag felégette őket. 

A lány előrehajolt, és arany haja mintha glóriát vont volna a feje köré.  

– Az lett volna a legegyszerűbb, nem igaz? Se orvosi számlák, se 

felelősség, se meló. De talán az emberek többet érdemelnek, mint ami a 

legegyszerűbb. Talán épp elég tökéletlen ember van odakint, tele olyan 

fogyatékosságokkal és problémákkal, amikbe maguk, normális és 

épelméjű fickók inkább bele se gondolnak. – Fénylett a szeme, és 

kipirult a bőre, hangiában ott reszkettek a mélyen elfojtott érzelmek. – 

És ha mi is érdemiünk egy esélyt? Amikor belenéztem Robert szemébe, 

nem a sebesült állatot láttam. Egy gyönyörű lelket láttam, aki csak 

esélyt szeretett volna. Akit épp elég csalódás ért az életben, mégis 

maradt benne annyi bátorság, hogy bízzon bennem. És tegyen egy 

utolsó kísérletet velem. – Hunyorogni kezdett, mintha a könnyeivel 

küszködne. – Nem érdekel a pénz, az idő, a fáradság, mert sokkal többet 



kaptam cserébe. Senki sem szemétdombra való, csak mert nem 

tökéletes. Robertnek köszönhetően újra tudok hinni és az sem érdekel, 

mekkora hülyeségnek tartja az egészet. 

Ahogy lenézett rá, Slade minden izomrostja azt követelte, hogy a 

karjába vegye és megcsókolja. Újra éreze perzselően forró bőrét, puha 

ajkát és fűszeres illatát. Csak az ajándék késztette meghunyászkodásra, 

ami Kate a tudtán kivül adott neki. Újabb réteg mozdult el a legbelső 

mag újabb darabkája tárult fel. Ez a lány harcolt azért, akiben vagy 

amiben hitt. Mint egy anya, úgy oltalmazta a sajátjait, és hitt eredendő 

jóságukban. A nagysága meghatotta, de idő kellett, amíg feldolgozta a 

hallottakat. S amíg visszanyerte az egyensúlyát. 

– Nem tartom hülyeségnek – szólt végül csendesen - Szerintem 

Róbert azért született erre a világra, hogy magával találkozzon. 

Szerintem rohadt nagy mázlista.  

Meglepetést látott a másik szemében. A lány csak egy hosszú pillanat 

után felelt. 

– Még nagyobb mázlista lenne, ha el se csapják. 

- Legyen ez a végszó. – Hátrasimította a lány egyik rakoncátlan 

hajtincsét. – Most már megkaphatom azt a vizet, mielótt páros lábbal 

kirúg? 

- Egyetlen kis üveggel.  

A kerekek felpörögtek, ahogy Robert követte őket. Kate lecsatolta a 

futókát, és kicserélte a kutya vizét, mielőtt elfordult. 

– Szalonna vagy mogyoróvaj?  

Robert kétszer vakkantott. 

- Na, egy kis változatosság. Remek választás. – Elővett egy 

mogyoróvajas jutalomfalatkát a zsákból, és felé nyújtotta. Robert olyan 

finom mozdulattal, mintha csak egy kisgyerektől venné el, rákattintotta 

fogsorát a finomságra, majd hátsó lábait húzva visszavonult a 

szőnyegére. 

– Tényleg értette, amit kérdezett? – ráncolta a homlokát Slade. 

- Persze. Folyton társalgunk. Ez a titkos kódunk: egy vagy két 

vakkantás. – Kinyitotta a hűtőt. hogy elővegyen Slade-nek egy palack 

ásványvizet. – Hosszú út vár magára. 

Slade ivott egy nagyot, majd megtörölte a száját, és elgyorodott. 

- Tudom. Nem baj, ha leülök egy kicsit? Kutyafáradt vagyok. Nem 

szívesen aludnék el a volánnál. 

Kate felhorkant. 



- Maga tényleg nem semmi. Ha Hannah-n vetette volna be a 

csáberejét, talán már rég komoly kapcsolatban élne. Szerelmesen. 

Boldogan. 

- Talán. Korábban szívdöglesztőnek hívott, most meg elismeri, hogy 

van csáberőm? 

Kate kifújta a levegőt, és magának is elővett egy üveg ásványvizet, 

majd a nappali felé indult. Slade követte, miközben magában 

megjegyezte, hogy a belső terek karaktere jól illik a külső képhez. A kis 

nappaliban vidám sárga pad, nyűtt kanapé és komoly hiradástechnika- 

blokk állt a hajópadlóra borított bojtos szönyegen. Az ablakokon 

csipkefüggöny, a falakon színes képek. A könyvespolc teljesen 

kitöltötte az egyik falat, padlótól plafonig. A könyvhalmok másutt is a 

helyért vetekedtek a bekeretezett képekkel, fura cserépvázákkal és jó 

pár pókhasú Buddhával. 

Slade próbálta higgadt szemlélőként felmérni a polcon sorakozó 

könyveket, DVD-ket. Egész pofás kis gyűjtemény, történelmi 

sorozatokkal és egy csomó olyan vígjátékkal, amit inkább a pasik 

szoktak díjazni. 

– Tetszik ez a hely. 

Kate állva maradt, tőle tisztes távolsagban. 

– Kösz. Illik hozzánk. Miért van még itt? 

A férfi kihúzta magát. 

– Miért van az. hogy mindig meg akar szabadulni tőlem? 

Kate látható gonddal válogatta meg a szavakat. 

– Mert nem akarom, hogy félreértse a helyzetet Az a dolgom, hogy 

tartalmas és mindkét fél meglégedésére szolgáló kapcsolatot találjak. 

Nem lenne jó, ha ezt a célt szem elől tévesztenénk. 

A férfi tett felé egy lépést. 

- S ha azt mondanám, hogy most is tisztán látom magam előtt a célt? 

Az éter máris megtelt a közelgő vihar elektromos feszültségével. A 

levegő úgy összesűrűsödött, hogy Katenek küzdenie kellett minden 

lélegzetvételért. Előrenyújtotta a karját, mintha egy perverz rajongóját 

akarná távol tartani magától. 

– N-nem… csak próbára akar tenni. Le akar buktatni mint 

szélhámost, emlékszik? Ki akarja szabadítani a húgát a gonosz 

karmaiból. Ehhez bizonyítania kell a bűnös szándékomat, pedig maga 

az, aki nem képes rendesen végigcsinálni, amit a szerződésben vállalt, 

de k tngem elcsábít, azzal végérvényesen bebizonyítja, hogy a 



házasságszerzés nem működik. Maga tényleg csavaros eszű gazfickó, de 

nem én leszek a következő áldozata. 

Dühöngenie kellett volna a sértódöttségtól. ehelyett szinte őrült 

késztetést érzett a nevetésre, és hogy rávesse magát. Megtorpant, amíg 

egy cseppet lehiggadt. 

– Inkább magában nem bízik, igaz? És ha azt mondanám, nem 

akarom tovább színlelni, hogy semmi sincs közöttunk? Miért keresne 

nekem másvalakit, amikor tökéletesen megfelelünk egymásnak? 

Kate szeme borzadva elkerekedett. 

- M-m-mi tökéletes ellentétei vagyunk e-egymásnak Alkalmatlanok 

bármilyen hosszú távú kapcsolatra. Higgyen nekem. Tudom, milyen 

nőre vágyik, és abba a képbe én nem férek bele. Ráadásul, mint azt már 

számtalanszor elmondtam, nem randizom ügyfelekkel. 

- Fura, mert szerintem nagyon is beleférne abba a képbe. 

Bármennyire tisztelem az üzleti alapelveit, ez a dolog kettőnk között a 

legjobb úton halad afelé, hogy megtaláljam az igazit. Most az a rész jön, 

hogy segít nekem ebben. 

Kate szóra nyitotta a száját, majd felháborodott nyögéssel becsukta. 

– Talán tipikus szőkének tűnök, de nem most jöttem le a falvédőről. 

És ezt ne úgy értse, hogy füvei-fával lefeküdtem. Egy csapat férfi 

próbálta már eladni nekem a Brooklyn hidat abban a hiszemben, hogy 

totál sötét vagyok.  

– Sosem kételkednék az eszében, Kate, maga is tudja. Van egy közös 

problémánk, ami pofonegyszerűen  megoldható. Vonzódunk 

egymáshoz. Mégis hogyan nyithatnám meg a szívem Hannah és a 

többiek előtt, amikor magába vagyok zúgva? 

– Én n-n-nem vonzódom magához! 

Végre repedezni kezdett a gránitkemény felszín. Slade leplezte 

elégtételét, mielőtt véget vetett a vitának.  

- Hazugság. Lefogadom, ha csak egy ujjal magához – vagy magába – 

nyúlnék, szemvillanás alatt elolvadna. 

– Pökhendi ügyvéd! 

– Csak magabiztos. Talán ha nem csapott volna belém a villám, 

amikor csókolóztunk, hinnék is magának. 

Kate tüntetően hallgatott. Slade megtett még egy lépést, miközben le 

nem vette tekintetét a lány arcáról, a aki halkan zihálva kapkodta a 

levegőt. Mintha máris elképzelné, mit lesz, ha már semmi sem választja 

el őket egymástól. Eltökélte magát, hogy megmutatja. 



- Elgondolkodott már azon, miért akart félrevezetni Roberttel? Kicsit 

szégyellem is magam, hogy bedőltem egy ilyen szakállas trükknek. 

Olyan közhelyes. Majdnem olyan, mint a neve alapján pasinak hinni 

egy barátnőt. A lényeg, hogy szükségét érezte a védekezésnek. Vajon 

mért? 

Kate-ből sugárzott a visszafojtott indulat.  

– Talán mert ez a magánéletem, maga meg mindenbe beleüti az orrát. 

Miközben csak egy ügyfél, se több, se kevesebb. 

– Rossz nyavalyát. Retteg kettesben maradni velem. Miért nem képes 

tisztán látni. Adva van két felnőtt ember, egyértelmű és erős szexuális 

vonzalommal. Miért nem töltjük együtt az éjszakát? Azt mondja, nem 

vagyunk alkalmasak hosszú távú kapcsolatra? Legyen, de attól még 

tehetünk egy mással egy próbát, nem? 

Kate levegőt is alig kapott. Robert felszegte a fejét, végigmérte 

mindkettőjüket, majd tovább szunyókált a szőnyegén. 

– Egyéjszakás kalandot javasol, ügyvéd úr? Sajnálom, de nem 

érdekel, bár kétségkívül meggyőzően adja elő az érveit. 

A férfi még tovább halkította a hangját, ahogyan újabb lépést tett 

felé. 

– Nem fáradt még bele a menekülésbe? Itt senki sem veszít, 

mindketten csak jól járunk. Megígérem, hogy kivételes gyönyörben lesz 

része. Kate. Nagyon önzetlen szerető vagyok. 

- Nem született még férfi, aki mást mondana… 

- Szívesen bebizonyítom, hogy nem a levegőbe beszélek. 

Kate megrázta a fejét, és idegesen elnevette magát. 

– Beérem a szavával. Az én feladatom az, hogy komoly kapcsolatot 

találjak, és ezt is fogom tenni. Szeretném, ha távozna a házamból, és 

mindketten elfelejtenénk ezt a kínos beszélgetést. 

Slade összeszedte az erejét, hogy meghozzon egy kockázatos döntést. 

Vonuljon vissza, miután bogarat ültetett a lány fülébe? Vagy addig 

erőltesse a dolgot, amíg már nem mondhat nemet? Ilyen képlékeny 

helyzetben egyetlen rossz lépés végzetes lehetett.  

Döntött. 

Letette a vizespalackot az asztalra, teljes magasságában kihúzta 

magát, és lassan letudta az őket elválasztó maradék távolságot. 

A lány az utolsó pillanatig megvetette a lábát, mielőtt pánikba esett. 

Akkor kikerekedett szemmel hátrálni kezdett, míg végül elérte a falat, és 

már nem tudott hová futni. 



– Nem akarom elfelejteni ezt a beszélgetést – búgta Slade lágyan. 

Lassan és céltudatosan mozgott, kinyújtott kezével nyugodtan 

végigsimított a lány haján, és élvezte ahogyan a selymes fürtök 

ráomlanak az ujjaira. A hangját ezalatt arra használta, hogy a 

biztonságérzet meghitt, puha takarójába burkolja. 

– N-n-ne érjen hozzám… 

– Miért félsz tőlem annyira. Kate? 

A lány felszegte az állát, és szinte köpte a szavakat 

- Ne legyen nevetséges! Nagyobb gazfickókkal is elbántam már. 

A férfi ajka megrebbent, ahogy gyengéden tovább cirógatta a haját. 

- Jó. Nem akarom, hogy félj tőlem. Nem tudtak kiverni a fejemből, 

azóta is csak azon a csókon jár az eszem. Te is gondoltál rá?  

– Nem. 

- Én igen. Minden áldott este. Alig várom a folytatást. 

A lány felnyögött, láthatóan minden erejét latba vetve küzdött ellene. 

Nem adott neki esélyt az ellenkezésre. Mindkét kezével határozottam 

megmarkolta csupasz karjait, hogy immár semmi se állhasson közéjük. 

S akkor megtörtént. 

Slade gyengéd bizsergésre számított – a hirtelen robbanásba egész 

lénye belerázkódott. Perzselő hőség iramodott végig a tenyerén és 

markolt a zsigereibe, mintha az egyszerű érintés nyomán egyre erősebb, 

egymást kioltó elektromos kisülések keletkeztek volna. Apró sikolyai 

alapján a lány is ezt érezte, míg benne minden tudatos gondolatot 

feledtetett a késztetés, hogy felizgassa, megszállja, és a mennybe 

repítse. Farka sziklakeményen ágaskodott, a vér is megdermedt az 

ereiben, míg végül nem lüktetett benne más, csak a vágyakozás. 

Ezúttal felkészült, és hagyta, hogy az energia birtokba vegye, 

átáramoljon minden sejtjén. Az érzéki illat beburkolta, a cukor és 

pézsma fenséges elegye felkúszott az orrába, amíg a legszívesebben 

felhorkant volna, mint egy párosodni vágyó telivér. A tündöklő kék 

szempár elsötétült, a halvány rózsaszín száj zihálva kapkodott levegő 

után, a mellbimbók szinte átdöfték a lágy selymet. A lány egész teste 

reszketett és rángott, de már nem a félelemtől hanem a tudattól, hogy 

nem rejtőzködhet tovább. 

– Ne… – nyögött fel Kate egy utolsó reménytelen próbálkozással. 

A férfi közel hajolt, a szája milliméterek híján érintette az ajkát. 

– De, igen. Ó, igen… 

 



AZ AJKUK EGYMÁSRA TAPADT.  

Kate fuldoldott. Az első perzselő érintésre köddé vált minden, amiben 

oly harcosan hitt. A csontjai is beleremegtek az olthatatlan és 

kielégíthetetlen vágyakon 

A férfi szája az égető hőség és mohó étvágy tök kombinációja volt. 

Habozás nélkül utat engedett a nyelvének, amint fürgén belesiklott, 

hogy felfedezze. Menta, konyak és csokoládé ízét érezte, míg a férfi a 

fogával rágcsálta az alsó ajkát, és nyelvével nyújtott rá gyógyírt 

miközben egyre mélyebbre hatolt, hogy felfedje a rejtett titkát. 

Kate valósággal csüngött rajta, a vállába vájta a körmeit, és teljes 

testével hozzásimult. Felnyögött a szétáradó megkönnyebbüléstől. A 

férfinak erősen kellett tartani, ahogyan a térde megadta magát, de hozzá 

préselte a csípőjét, és erekciójával a combját cirógatta, míg a folyékony 

forróság lüktetni nem kezdett a lába között. Próbált még közelebb 

simulni, csak hogy enyhítse a vak gyötrelmet, ami máris azzal 

fenyegetett, hogy izekre tépi. 

Más férfiakkal a testi együttlét különböző fokáig jutott. Noha a szó 

szoros értelmében még szűz volt, gyakorlottnak tartotta magát a 

szeretkezés és előjáték mindenféle fortélyaiban. Rengeteg kreatív és 

meghitt módot ismert a csúcspont elérésére, de még sosem keritette 

hatalmába ez az ádáz párzási vágy, hogy letépje a ruháit, a másik fölé 

kerekedjen, és mélyen magába fogadja a farkát. Miután belakmározott 

az ajkán, a férfi lefelé indult, hogy a nyakát nyalogassa és harapdálja, 

míg ujjai a csípőjéig felhúzták a ruha szegélyét. Kate eszelősen rázta a 

fejét, beütötte a falba, ösztönösen mégis így reagált mindarra, amit a 

teste megtapasztalt. Mintha csak erre várt volna, Slade minden további 

beszéd helyett a tettek mezejére lépett. Alig csusszant fel a ruha, 

megemelte a lány testét a fal mentén, és a derekára kulcsolta lábát, hogy 

széttárja. Kapkodva lehúzta a cipzárt, hogy az előrehulló ruha felfedje a 

fekete csipke melltartót Meleg tenyere máris csészét formált, 

kitapintotta az ívét, és a mellbimbót becézgette ujjai között, mielőtt 

hüvelykje és mutatóujja közé csippentette, hogy közben egy pillanatra 

se vegye le tekintétét az arcáról. 

– Ó, Istenem! – A fájdalmas gyönyör végigvillámlott punciján. A 

bőre pattanásig feszült, a mellei hatalmasra duzzadtak, még többet 

követeltek – mindent, amit csak valaha kaphatott. Slade közelebb hajolt, 

és az érdes csipkén át addig becézgette a mellbimbóját, míg azzal nem 

fenyegetett, hogy felhasítja az anyagot, és kitör fogságából. A férfi 



egyetlen pillanatra sem lassított, mintha őt magát is ugyanilyen őrült 

szenvedély űzné. Ujjai végigszaladtak a combja belsó felén, hogy érzéki 

ígéreteiktől egész testében libabőrözni kezdjen.  

– Nincs több hazugság. – A csat éles kattanással kettévált, és a lány 

mellei végre előrobbanhattak börtönükből. Hűs levegő cirógatta 

felajzott bőrét, felsikoltott, az ívben hátrafeszített testével még többet 

kínált magából annak a fenséges nyelvnek, azoknak a játékos fogaknak. 

– Mondd, hogy kívánsz. Mondd ki. 

Beszippantotta a mellbimbóját, míg ujjai már a fekete bugyi falatnyi 

anyaga körül táncoluk. Csöpögött a vágytól, s a csiklója akkorára 

duzzadt, hogy úgy érzte egyetlen pici érintéstől elérné az orgazmust. 

Atyaég, mit művelnek? A fickó az ügyfele! Ez nem jó, nagyon nem jó! 

Úgy harcolt a tulajdon teste ellen, mintha a túlólése lenne a tét – abban a 

tudatban, hogy ha egyszer lemerül a fortyogó felszín alá, soha többé 

nem bukkan elő. Nem is akar. 

- Nem lehet – nyögte abban a pillanatban, amint egy újabb remegés 

iramodott végig a testén. A férfi mutatóujja rábukkant a hatalmasra nőtt 

dombra, a bugyijával játszadozott, mely mögött ott rejtőzött minden 

titika. – Ez csak bonyolítja a helyzetet. Beszéljük meg, nhofl fekiőtt 

emberekhez illik… 

A halk nevetés épp akkor ért el a füléhez, amikor forró lehelet ott 

gőzölgött sajgó, duzzadt mellbimbóján 

– Valamit nagyon nem jól csinálok, ha még mindig beszélgetni 

akarsz. – A férfi felemelte a fejét, és egyenesen a szemébe nézett. 

Kate elmerült a smaragdzöld mélységben, melynek sötétjében mintha 

aranyként olvadtak volna eggyé. A féktelen, ellenkezést nem ismerő 

szükség ledöntött bennük minden korlátot, ízekre zúzott minden 

ellenállást. A markáns férfiarcról sugárzó vágy láttán megértette, hogy 

innét már nincs visszaút, ez a férfi a magáévá teszi, magába ötvözi 

egész lényét. Élesen beszívta a levegőt, ahogy megállíthatatlanul 

száguldott az egész testét átformáló változás csúcspontja felé. 

– Amióta csak ismerlek, próbálom elképzelni, milyen lehet az arcod, 

amikor elélvezel… amikor magadban érzed az ujjaimat és a 

nyelvemet… amikor olyan mélyen beléd hatolok a farkammal, hogy 

már azt sem tudjuk, hol végződik az egyikünk, és hol kezdődik a másik. 

Elegem van abból, hogy folyton elutasítasz. Gyerünk, Kate, élvezz el a 

kedvemért, mutasd meg, amit egész idő alatt titkoltál előttem… 



Kétségbeesett tehetetlenséggel meredt rá, megigézték a hangok és a 

szavak, azután a száj mohón lecsapott az ajkára, az ujjak pedig 

rátaláltak a csipke szélére és előrefurakodtak. 

A férfi magába itta sikolyait, nem hagyta küzdeni a vágyai ellen, 

fegyverként használta a testét, hogy rákényszerítse az akaratát. 

Hüvelykjével duzzadt cslklóját becézgette, miközben ujjai betörtek 

nedvességtől csepegő barlangjába. Nyelve megnyerte a csatát, 

magáénak követelt minden zsákmányt, míg a csípője előre-hátra ringott, 

testének és farkának egymással versengő üteme, a belé tolakodó ujjak 

addig űzték, hajszolták, míg… 

Felsikoltott, ahogyan elérte a csúcspontot, ahogyan az élvezet 

hullámokban robajlott végig rajta, és apró szilánkokra zúzta. A férfi 

diadalmasan suttogta a nevét, s ahogy segített kipréselni az orgazmus 

minden cseppjét egyre gyengédebben érintette, de nem eresztette el, 

csak amikor már teljes megadásban magába omlott. 

Tovább becézgette duzzadt ajkát, csókokat nyomott az állára és 

nyakára. Ahogy a karjai megfeszültek, a lány úgy érezte, mintha 

vattaként burkolná be a melegség, a meghittség, mintha a teste is tudná, 

hogy soha senki karjában nem érezheti magát ilyen biztonságban. 

Hagyta elúszni ezt a különös gondolatot, már ahhoz is túlságosan 

messze járt, hogy értelmezze. Az agya teljesen kikapcsolt. 

– Csodálatos vagy – mormolta a fülébe a férfi. – Órákig el tudnám 

nézni, ahogy élvezel, miközben ezernyi különböző úton juttatlak el a 

csúcsra. – Erekciója nekifeszült a csipke átázott gátjának. – Addig 

akarlak kefélni, amíg el nem felejted az összes férfit, akit valaha 

ismertél. Ennyire megőrülök érted, Kate Seymour. 

– Igen. - Magához szorította, készen rá, hogy megadja amire vágyik. 

– Igen… 

A férfi magába fojtott egy káromkodást. Megfeszült az álla, s vele 

együtt minden izma, mintha pusztitó harcot vívna az uralomért. 

– De nem ma este. 

Kate hunyorogva próbált kilátni a köd mélyéről. 

– Miért? 

A férfi a homlokához nyomta az övét, ahogyan ő is tette Roberttel. A 

mozdulat gyengéd meghittsége hirtelen megijesztette. 

– Mert többet akarok, amire még nem állsz készei. Meg kellett 

mutatnom neked, hogy összeillünk az ágyban, de neked kell eljönnöd 

hozzám, Kate. Tudnom kell, hogy ugyanúgy akarod, ahogy én. Nem 



akarom, hogy csalással vádolj, ha majd újra tudsz gondolkodni, 

felhozhatod ürügyként az alkoholt, a kimerültséget vagy az 

erőszakosságomat. 

Kate-nek sikerült rátalálni a hangjára, de a szavak elmosódva törtek 

elő belőle. 

– Nem szokásom kibújni a felelősség alól, ügyvéd úr... 

A férfi felnevetett, majd egy gyors csókot nyomott az ajkára. 

- Szeretem, ahogyan az ügyvéd urat ejted, mint valami malacságot. 

Talán ráveszlek, hogy így szólíts, ne és a nevemen, amikor majd előttem 

esdekelsz. Érdekes összecsapás lenne… 

Az érzéki párharc gondolatától kéjes kis remegés futott végig a lány 

testén, de sikerült gúnyosan elmosolyodnia.  

- Álmodozz csak. 

- Eljön az ideje, ne félj.  

- Pontosan mit is kínálsz nekem? Egyéjszakás kalandot? 

Kapcsolatot?  

A férfi az ujjai közé fogta az állát. 

- Ezek csak értelmetlen szavak, amikkel próbálod megzabolázni az 

érzéseidet. Viszony, kapcsolat, kaland. Válassz tetszésed szerint, de 

igyekezz. Kate. Nem hinném, hogy sokáig tudnék várni.  

Nem adott esélyt neki. hogy válaszoljon, csak gyengéden leengedte a 

padlóra, és kisietett a nappaliból anélkül, hogy visszanézett volna. 



kilenc 

KATE ÚIABB KÁVÉT RENDELT, miközben rajta tartotta a szemét a 

sarokasztalon. Az eklektikus kis kávézó tökéletesen megfelelt a barátok 

és potenciális párok találkozóhelyeként, így Jane két első hivatalos 

randijának is. Miközben Adele búgott a hangszórókból, minden újabb 

gőzölésnél édes kókusz- és csokiillat terjedt a levegőben. A viharvert 

tölgyfa pult és az összevissza asztalok zsúfolásig kitöltötték a teret, de 

ettől még meghittebb volt a légkör. A helyet a pékáruiról ismerték, így a 

vendégek zöme dekadens tortaszeleteket és sütiket majszolt, miközben a 

legkülönfélébb italokat kortyolgatta hozzá, a holisztikus biokávéktól. a 

kalóriákkal telitömött és energiabomba illúzióját kelltő shake-ekig. A 

harsány sárgákkal és zöldekkel kifestett kávézóban emellett helyi 

művészek kínálták eladásra műveiket, így nem csoda, ha Kate látása 

kezdett elhomályosodni a sok formától és színtől. Pedig épp emiatt akart 

Verilybcn letelepedni. Itt nincsenek kivülállók, mindenki idetartozik. 

Élete nagy részében rejtőzködött és hallgatott, nehogy kinevessék. Túl 

sok éven át szigetelte el magát az emberiség többi részétől. Verily 

készséggel befogadta, és arra bátorította, hogy vegyüljön el az emberek 

között. Rengeteget fejlődött itt, és már elmondhatta, hogy jól érzi magát 

a bőrében, tudja, kicsoda, és merrefelé tart.  

Nagyjából. Úgy általában. 

Slade arca suhant át lelki szeme előtt. A fene vigye el. Az azóta eltelt 

egy hétben kiborítóan udvarias és előzékeny volt vele. Jól tette, hogy 

akkor este elment. Amikor másnap felébredt, több tényező mellett a 

csókot és átmenni testi gyengeségét okolta. Ha együtt töltötték volna az 

éjszakát, alighanem keservesen megbánja, és merő bűntudatból ráhárít 

minden felelősséget. Vetett egy pillantást divatos strasszköves órájára. 

A fickó már javában készülődhet, hogy randizzon Hannah-val. Jobb 

lesz, ha szépen elfelejti azt a közjátékot. Nem csoda, ha mindketten 

kíváncsiak voltak, kivált a fura áramütések után. A legkönnyebben úgy 

terelhette vissza Slade-et a helyes vágányra, ha összehozta Hannah-val. 

Amikor ez ügyben kapcsolatba lépett vele, a férfi természetesen azonnal 

igent mondott, és egyetlen szóval sem említette a szombat estét. Mintha 

nem csiholta volna ki belőle azt az orgazmust, nem suttogott volna 



mocskos szavakat a fülébe, vagy nem csókolta volna úgy, mintha 

egyedül ő állna közte és az éhhalál között.  

Vége, ő is túllépett rajta. 

Belekortyolt a forró italba, majd intett Kennedynek, aki végre 

beviharzott az ajtón.  

- Szia, bébi. Hogy boldogul a kislányunk? – Ken diszkrét pillantást 

vetett Jane felé. Miután Arilynnel heteken át foglalkoztak vele, Slade 

kishúga némiképp magabiztosabbnak tűnt. Már nem hadonászott és nem 

nevetett fel idegesen minden második pillanatban. 

- Nagyon büszke vagyok rá – felelte Kate. – Totál határozottnak 

tűnik. 

Ken kibújt a bőrkabátjából, lehuppant a székre, rendelt egy 

presszókávét. 

– Briliáns húzás, hogy csak két jelöltet választottunk neki. Egy 

koktélpartin teljesen elveszne. Arra van szüksége, hogy 

kamarakörülmények közt beszéljen a pasikkal. 

– Igen, még egy vacsi is sok lenne neki. Azt akarom hogy jól érezze 

magát, ne rémüljön halálra a legelső akadálytól, Brian és Tim jó 

választás. 

– Tim a következő? 

– Igen. Még van néhány perce Briannel, utána szünet, majd jön Tim. 

Így képet alkothat arról, melyikhez vonzódik jobban. 

– Hm. Azt tudtam, hogy a megjelenésével nem lesz gond. Fura, 

szerintem az egyszerűsége miatt sokkul szebb is, mint a rutinos csajok. 

A csontszerkezete és a bőre lenyűgőző. Már csak ezért is szeretek a 

külsővel foglalkozni. Újra és újra bebizonyosodik, hogy nem velünk 

van a baj, hanem a választásainkkal. – Sötét árny suhant át barátnője 

tekintetén, maid nyomban el is tűnt. 

Kate átnyúlt az asztal felett, hogy megszorítsa a kezét.  

- Te mindig gyönyörű voltál, Ken. Kívül-belül. Aki mást mond, 

hivatalosan is seggfej. 

Ken felnevetett. 

– Simogasd csak az egómat, bébi. Jól csinálod. 

– Kösz. Hm, egész jól működnek köztük a gesztusok. Ez újabb 

randiért kiált, ezúttal már gardedámok nélkül. 

- Vagy meg is érinthetnéd őket. hogy kiderüljön az igazság. – 

Kennedy elvigyorodott. – Szerinted ez csalás, szerintem komoly piaci 

előny. 



Kate kényelmetlenül feszengeni kezdett, mialatt a mutatóujjával 

véletlenszerű ütemet vert a csésze peremén. Nem, semmi pénzért nem 

vallaná be, hogy elveszítette különleges képességét, amire az egész cég 

épült. A barátnői csak kiborulnának, amitől ő is nehezebben bírkózna 

meg a vészjósló érzéssel, hogy valami nagyon nincs rendben. 

Leszámítva, hogy Slade társaságában mintha villámhárítóvá változna, a 

legparányibb bizsergést sem tudja előcsiholni, még régóta szeretetben 

élő házastársaknál sem. A veríték kiütközött a homlokán, ahogy próbált 

könnyed hangot megütni.  

– Bocs. de nem szeghetem meg a szabályt. Ahhoz, hogy a cégből 

legyen valami, a tudományos felkészültségre, a kemény munkára és az 

ösztönökre kell építenünk. Nem holmi vajákosságra, amit a boszorka 

anyámtól örököltem. 

- Rendben. Csak pörgessük fel egy kicsit a dolgokat. Ha már szóba 

került a cég, hogy állsz Slade-del? Megy még a dolog Hannah-val? 

Kate ujjai ráfeszüllek a csésze fülére. A düh végigáramlott az 

ereiben, ha csak belegondolt Slade és Hannah együttlétébe. 

Megköszörülte a torkát. 

- Még nem tudni. A múlt hétvégén nem tudtak találkozni, de ma este 

látják egymást. – Gondosan elhallgatta az igazságot rögtönzött 

randijukról és az azt követő eseményekről. Egyelőre elég ennyi. 

Barátnői úgyis rendelkeznek a kísérteties képességgel, hogy 

kiszimatolják az összes titkát, csak idő kérdése az egész. 

– Érdekes. Vajon miért nem tűnsz izgatottnak a kilátástól, hogy 

egymásra találhatnak? 

Barátnője szarkazmusát hallva Kate szeme résnyire szűkült. 

- Ne kezdd, Ken. Még csak az kell, hogy egy félreinformált 

házasságszerző merő jóindulatból megpróbáljon összehozni minket. 

Talán vonzódom hozzá, de ez pusztán testi vágy. Amúgy pontosan 

tudom, mennyire nem illik hozzám. Elég idős vagyok, hogy ismerjem a 

korlátaimat, és tudjam, hogy lelki társra van szükségem nem ágytársra. 

Kennedy csettintett a nyelvével. 

– Kár. Nekem bármelyik este lehetne az ágytársam. És mit mondott a 

mamád erről az elektromos mezőről ami közöttetek van? 

Kate irgalomért fohászkodott. A személyes tízparncsolatába tartozik, 

hogy sose hazudj egy igaz barátnak 

– Nem nagyon izgatta. Semmi para. 

– Helyes. Hoztál tőle egy kis gandzsát? A mamádé a legjobb. 



Kate a szemét forgatva felnevetett. 

– Ne is említsd azt a füvet. Oké, végeztek. – Látták hogyan Brian 

feláll az asztal mellől, és búcsúzóul meghitten megöleli Jane-t. Kate 

tanulmányozta a gesztusait, felfigyelt az intim érintésekre, nyílt 

arckifejezésre és könnyed testtartásra. Pozitív egyezés, ami 

személyesebb találkozó után kiált, hogy kiderüljön, erősödik-e a 

vonzalom. Mennyire más most Jane, mint a legutóbb! 

Zsákszerű ruháit felváltotta a feszes farmer, magas sarkú csizma és 

aranyszínű blúz, ami kiemeli az arcát. Kényelmes, mégis üdén friss 

viselet. Göndör haját kivasalták, lágyan omlott a vállára, a fülében nagy 

aranykarikák. Már csak az ajkát kellett egy kicsit kirúzsozni, hogy 

minden férfinak tátva maradjon a szája. A régi szemüveget menő 

teknőckeretes Coach vette át. Így lett azzá a szexi könyvtáros lánnyá, 

akiről titokban sok férfi fantáziál. Brian súgott valamit a fülébe, mire 

Jane felkacagott mielőtt elfordult és feléjük indult. 

Megvárták, amíg Brian biztonságos távolba került, és eltűnt a 

szemük elől. 

Ken úgy vigyorgott, mint egy büszke anyamedve. 

- Kislány, te aztán lehengerelted a pasit. Mesélj el mindent. 

Kate oldalba bökte. 

- Mindent, amit szívesen elmondanál – igazította ki - Segített, hogy 

Itt voltunk, vagy inkább zavart? 

Jane máskor oly komoly arcán felragyogott egy mosoly. 

- Segített. Remélem, nem számit bénázásnak, hogy ezt kértem. 

Utálom, hogy Brian azt hihette, egyedül nem boldogulok egy szimpla 

randin, de akkor is tudom kell, hogy itt vagytok a közelben. Mint egy 

inverz Cyrano, csak szöveg nélkül. 

Kate mcgpaskolta a karját. 

- Igazából sok ügyfelünk kéri. Ez nem bénázás. A lényeg, hogy 

oldottan és kényelmesen érezd magad a környezetedben, mert csak 

akkor vagy felszabadult, és így adsz esélyt a dolgoknak. Tetszett a pasi? 

Jane arca tüstént kipirult. 

– Igen. Sok bennünk a közös. A szemembe nézett beszéd közben, 

láthatóan érdekelte a munkám és a kutatásom. 

– Úgy gondoltuk, ha már egyszer költészetet tanít csak lesz miről 

beszélgetnetek. Van még néhány percünk, mielőtt Tim ideér. Tessék, 

rendeltem egy kis sütit. Felezzük meg. 



Kate beleharapott a mézes-mandulás süteménybe, amelynek omlós 

tésztája érdekes kontrasztot alkotottad édes töltelékkel. A kemény héj és 

a belső lágyság ötvözete tette olyan nehézzé, hogy ellenálljon a 

kísértésnek 

– Mi lesz, ha nem tetszem nekik? – vetette fel Jane. 

– Akkor nem vagytok egymáshoz valók – vont válla Kennedy. – 

Emlékszel, miről beszéltünk? Csak mert egy férfi nem vonzódik 

hozzád, az még nem jelenti, hogy nem ütöd meg a mércét. Ugyanaz igaz 

a másik irányiban is. Megtesszük, ami tőlünk telik, hogy kiválasszuk a 

legjobbakat, azután epekedve várjuk, mi lesz az eredmény. 

Kate bólintott. 

– Ez nem sprint, hanem maraton. Túl sok lány hátrál meg az első 

elutasításnál, elveszíti az önbizalmát, és ettől egészen más színben látja 

a férfit, aki másként talán illene hozzá. 

Jane felsóhajtott. 

– Ja. Tényleg béna vagyok. 

Kate félbetörte a maradék sütit, és az egyik felét odacsúsztatta neki. 

– Csak még újonc vagy, Jane. Mindnyájan elakadunk. Azért is 

alapítottuk meg a Társszerzőket, mert úgy gondoltuk, a nőknek nem 

kellene ilyen görcsösen keresniük a Nagy Őt. Miért ne élvezhetnénk a 

mókát? 

Jane végiggondolta a dolgot, s miközben az agyában kattogtak a 

fogaskerekek, összefűzött ujjaira meredt. Kate élvezte a társaságát. 

Mihelyt Jane megfeledkezett róla, milyen elvárásokat támaszt a 

társadalom, tüstént felszínre került természetes intelligenciája és 

vonzereje. Kate belegondolt, mi lehet az oka Slade túlzott 

óvóösztönének. Ismét feltámadt benne a kíváncsiság, de ellenállt a 

kísértésnek, hogy szokványos társalgási hangon Jane bátyjáról 

érdeklődjön. Pedig milyen szívesen hallott volna a gyerekkoráról! A 

volt feleségén kívül mások is lehetlek, akik megingatták az emberekbe 

vetett bizalmát? Arilyn kifaggatta Jane-t a múltjáról, de Kate sosem 

kérdezősködött volna csupán a kíváncsiság kedvéért. A cégnél 

mindenkinek megvan a maga szerepe, és a barátság még senkit sem 

jogosít fel arra, hogy túllépje a hatáskörét. Amit Jane Arilynnek 

mondott, bizalmas és magántermészetű. 

Újabb pillantást vetett az órájára. Igen, már a korai vacsorán 

lehetnek. Talán koktélt kortyolgatnak, míg az asztalukra várnak. Szót 

fogadott neki, és lazább viseletben ment? Sietteti a fizikai közelséget, 



vagy kiélvezi az alkalmat, rétegről rétegre bontja ki Hannah-t, mint 

valami drága ajándékot? Gondol még arra a közös csókra, vagy 

könnyedén túllépett rajta? 

- Föld hívja Kate-et! Mi az? Olyan fura képet vágsz…  

Megrázta a fejét, és összpontosítani próbált. 

- Bocs, csak fáradt vagyok.  

– Inkább figyelmetlen. – Barátnője az arcát fürkészte. - Remek 

ötletem támadt! Miért nem megyünk el valahová Így együtt? Tudjátok, 

egy csajos estére. Férfiakról dumcsizunk. koktélt kortyolgatunk, és 

röhejesen magas sarkú szandált húzunk. Azután táncolunk benne. A 

nélkül nem buli a buli. 

Péntekenként Kate általában a távirányítója, Robert és a pizsamája 

után vágyott, ma este azonban nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy 

Slade és Hannah együtt van. Talán tényleg az a legjobb, ha 

kikapcsolódik, eltereli a figyelmét. Jane meglepve fogadta a meghívást 

– Hé, csajok, igazán nem kell pátyolgatnotok. Különben is 

dolgoznom kell a kutatásomon… 

– Ma este nincs meló. Te is velünk jössz, igaz, Kate? 

Kate mosolyogva fordult Jane felé. 

– Feltétlenül. Jól fogunk szórakozni, ami rám is fér. Én ráírok 

Genevieve-re, a tiéd Arilyn, Megvacsorázunk a Grillben, utána irány a 

Bögre. Áll az alku? 

Jane arca kipirult. Fura, de úgy tűnt, mintha nem sok alkalma lenne 

társaságba járni. Vagy talán ugyanúgy megszokta a magányt, mint ő, és 

a régi beidegződésen nehéz változtatni. 

– Oké, kösz a meghívást. 

Tim lépett be az ajtón, és körülnézett. 

– Itt a kettes számú. Készen állsz? 

Jane vett egy mély lélegzetet, megigazította a blúzát majd bólintott. 

– Oké, tőlem mehet. 

- Ne feledd, mindig légy önmagad. Lazíts. Ez csak a másik nem 

idegen képviselője, akit talán sosem fogsz megérteni, de ettől még 

előfordulhat, hogy párosodni akarsz vele. 

Jane jót nevetett Kennedy megjegyzésén, és elindult Tim felé. Kate 

figyelte, ahogyan bemutatkoznak, majd leülnek az asztalhoz, és 

beszélgetésbe merülnek, kísértést érzett, hogy elsurranjon az asztaluk 

mellett, hátha megérzi azt a bizsergést, de túl azon, hogy ez csalás lett 



volna, leginkább attól félt, hogy az égvilágon semmit sem érezne. 

Amitől csak még vacakabbul érezné magát. 

- Ha este bulizunk, még vissza kell mennem az irodába, azután haza 

Roberthez. Győzöd egyedül? 

Kennedy lilára festett körmei meglibbentek előtte. 

- Hát persze. Valami lotyósat vegyél fel. Ha eltökélted magadban, 

hogy nem akarsz lefeküdni Mr. Villámszóró-val. keresned kell valaki 

mást. Esküszöm, ha harmincéves korodra is szűz leszel, felbérelek egy 

dzsigolót. 

Kate prüszkölve nevetett. 

- Zsarolás fényes nappal! Ha attól leszállsz rólam, esküszöm, 

prostinak is beöltözöm. 

- Áll az alku. Sok-sok bőrt akarok látni. 

Kate kiöltötte a nyelvét, felkapta a táskáját, és elsietett. 

 

SLADE RÁMOSOLYGOTT kivételes szépségű partnerére. El kell ismernie, 

Kate jól ráérzett, mit keres egy nőben. Túl azon, milyen vonzó jelenség, 

Hannah Easton igazi üzletasszony. Intelligens és sikeres, olyasfajta 

humorérzékkel, amit mindig is szeretett és díjazott. Ha egy csokorba 

szedné tökéletes párjának tulajdonságait, Hannah fotója kerülne a leírás 

mellé. 

Csakhogy… 

Nem kívánja. Nem fantáziál arról, hogy nekiszegzi a falnak, felemeli 

a szoknyáját, és a combja között matat. Nem akarja mohón falni a 

száját, szopogatni az ajkát, lubickolni a mélyéből feltörő érzéki 

nyögésekben. Nem akarja kiborítani és lényéből kiforgatni, hogy a lelke 

is beleremegjen a vágyakozásba. 

Ó, a francba! 

Hannah felajánlotta, hogy fizeti a ráeső részt, amit persze kapásból 

visszautasítolt. Miközben kimentek az étteremből, finoman megfogta a 

könyökét, hogy átnavigálja a síkos járdán, s közben a leghalványabb kis 

bizsirgést sem érezte. Értékelte rendkívüli tulajdonságait, melyekkel egy 

kapcsolatot gazdagíthatott, de tudta, hogy nem ő az embere. Talán a 

legjobb lenne most megmondani. Vagy inkább Kate tudassa vele a hírt? 

Utálta ezt a részt. Nem csoda, ha nem szívesen randizott. 

Megálltak a nő autójánál. Hannah felemelte az állát és őzbarna 

szemében mohó várakozással nézett rá. Most kellene megcsókolnia? 



Úgy kerülte ki a csapdát, hogy nagyobb sebességre kapcsolt. 

Lehajolt, sietősen arcon csókolta, azzal hátrébb lépett. 

– Nagyon örülök, hogy találkoztunk, Hannah. Csodálatosan éreztem 

magam, köszönök mindent. 

A nő hunyorogni kezdett 

– Ó, igen. Én Is jól éreztem magam. Slade. Remélem lesz folytatása. 

Csak bólogatott, mint egy féleszű, miközben alig várta, hogy 

leléphessen. A nagy gonosz ügyvéd megijedt attól, hogy fájdalmat okoz 

egy nőnek. Micsoda közhely! 

- Persze, biztosan. Vezess óvatosan. És még egyszer kösz. 

Botorkálva indult a mélygarázs felé, és egész úton Kate-et, a 

Társszerzőket és az istenverte hormonokat szídta. Utált csalódást okozni 

egy szép nőnek, de inkább most, mint később. Belegondolt, vajon 

hogyan viszonyulna Hannah-hoz, ha sosem találkozik Kate-tel. Nem 

mintha számított volna. Ezen már kár töprengeni. 

A gondolat, hogy egy egész éjszakát tölthetett volna az agyában, 

perzselte az agyát és az ágyékát. Az ördögbe, egy óra is elég lenne, 

hogy elégessen magában minden fölös energiát. Talán ennek a fura 

kapcsolódásnak is vége szakadna, amit mindketten éreznek. Persze 

egész héten nem hívta fel Kate-et, hadd pácolódjon a levében, és 

gondolja csak végig a dolgot. Remélte, a Hannah-val való randija 

végleg eldönti benne a kérdést. 

Odaért az autójához. Végtelenül nyomasztónak találta, hogy 

hazamenjen az üres lakásba. Felhívhatná néhány haverját, hogy igyanak 

egyet, de most még ez sem érdekelte. Talán rácsöröghetne a húgára. 

Igazán nem mondhatja, hogy rátelepszik az életére, de ettől még 

aggódik érte. Beütötte a számot, amig besorolt a forgalomba. 

– Halló? 

- Jane? Itt rég nem látott fivéred. Már el is felejtettél? Vagy 

lecseréltél valami dögös csődörre? 

A lány nevetésétől mindjárt jobb kedvre derült. 

- Hű, de vicces vagy. Ami azt illeti, épp egy buliba tartok. 

– Randid van? 

– Csajos estém. Kate és Kennedy hívott, most megyünk a Bögrébe. 

Már el is felejtettem, milyen jó buli más csajokkal lógni. Azt hiszem, túl 

sokáig begubóztam. 

Slade agyába villant a kép, amint Jane öntudatlanul hever a 

kövezeten. Fészkelődni kezdett az ülésben. Jó dolog, hogy meghívták a 



társaságukba? Vagy inkább rossz? Nem. Kate sosem okozna fájdalmat 

Jane-nek, de rájön-e bárki is a cselekedetei következményére, mielőtt 

még késő lenne? Próbált könnyed és nyugodt hangot megütni. 

– Táncikáltok egyet? Jói hangzik. És hogy megy a párkeresés? 

Rövid szünet. 

– Ez valami beetető szöveg? 

– Az. Igazán dobhatnál nekem egy csontot, hugicám. Teljesen 

kivonultam az életedből, és nincs senki más akinek a dolgaiba 

beleüthetném az orromat. 

A lány kifújta a levegőt, de Slade tudta, hogy magában nevet. 

– Oké, ma találkoztam két rendes pasival. Az egyikel, Briannel külön 

is randizni fogok. Költészetet tanít. 

– Az jó. Szeretném, ha boldog lennél. 

– Az vagyok. Hát te? Randizgatsz? 

– Ja, ma este is randim volt. Kedves lány, csak nem nekem való. 

– Szegényke. Pedig tuti beléd van zúgva – tette hozzá Jane évődőn. 

– Kate biztos neki is talál valakit. Ő is veletek tart? 

- Igen. Eszméletlen jól néz ki, és Kennedy eltökélte, hogy ma este 

összehozza valakivel. Azt mondja, máris túl sokáig élt begubózva a 

kutyájával. Ismerős képlet? 

A férfi felmordult. 

- Nincs is kutyám. Hé, nem bánod, ha beugrom egy italra? Még nem 

akarok hazamenni, szívesen lógnék veletek egy kicsit. 

– Hát, ez tényleg amolyan csajos este, de azért biztos belefér. Tudod, 

hol van a Bögre? 

- Ja. Már úton is vagyok. Fél óra múlva ott leszek. 

– Akkor látjuk egymást. 

Slade kinyomta a telefont, rákanyarodott a gyorsforgalmira, és Verily 

felé indult. Pokolba az egésszel. Azt már végképp nem hagyja, hogy 

Kate egy másik fickóval terelje el róla a gondolatait. Azt lesheti, hiszen 

álmaiban mindig őt látja, és a merevedése egy pillanatra sem múlik el 

Ideje emlékeztetnie őt a vonzalmukra. 

Ha bármelyik fickó egy ujjal is hozzányúl… 

Félresöpörte a gondolatot, és beletaposott a gázba. 

 

KATE A CSOKIS MARTINIJÁT kortyolgatta, és átadta magát a könnyed 

csevegésnek, amit üdítőbbnek talált egy masszázsnál is. Szédítő 



ütemben váltották egymást a témák, a sztáros pletykáktól a 

kimeríthetetlen pasikérdésig, miközben remekül érezte magát a bőrében. 

Örült, hogy nőnek született. 

A Bögre zsúfolásig telt, de így is megszerezték a legjobb asztalt a 

parkett szélén. Pink a szokásos kétértelmű szövegeket tolta, míg a 

vendégek lágyan ringatóztak a zene ütemére. A légkör tökéletesen 

alkalmas volt a tánchoz, a biliárdhoz és dartshoz is. Az órájára 

pillantott. 

Igen, most már biztosan vége a randinak – hacsak nem folytatják 

meghittebb körülmények között, amit természetesen tiltanak a 

szabályok. Remélhetően sikerült megértetnie, hogy nincs szex, amíg 

nem akarják igazán megismerni egymást. Fájón belevillant a gondolat, 

hogy talán e pillanatban épp a ruhát szaggatják egymásról, de győzködte 

magát, hogy túllép ezen. Csak egy kis kellemetlenség Apró közjáték. 

Többé nem fordul elő. 

– És az? 

Figyelmét Ismét Kennedyre fordította, aki diszkréten biccentett az 

őket bámuló fiatal férfi felé. Ahogy felnézett, az idegen megemelte a 

poharát, és elmosolyodott Kate gépiesen viszonozta a gesztust, aztán 

elfordítta a tekintetét. 

– Ó, igen, nagyon is jó lenne – áradozott Kennedy – Miért nem mész 

oda? 

– Hát te? – kérdezett vissza. 

– Én pasimentes diétán vagyok, de neked, szívem éppen az kell, hogy 

ne csak csajokkal hetyegj. 

Kate elfintorodott. 

– Szeretlek, Ken, a cipőd is szexi, de akkor sem akarok kufircolni 

veled. 

Jane kuncogott, és félrenyelt. Szemlátomást ritkán ivott, két Cosmo 

után máris sugárzott a boldogságtól. Kate fel is jegyezte magában, hogy 

biztonságban haza kell juttatnia. 

– Ami engem illet, én nem rúgnálak ki az ágyamból, Kate. Nagyon 

dögösen nézel ki. 

Kate elvigyorodott. Igen, talán csakugyan dögös. Jó régóta nem bújt 

ebbe a fekete cuccba, de az alkalom most ezt kívánta. Mintha a térd 

fölött végződő szoknya nem lenne elég rövid, a merész slicc még többet 

sejtetett csupasz combjából, míg az ujjatlan felsőrész kidomborította a 

dekoltázsát, és szinte izzott a fényekben. Igazán mégis a cipője dobta fel 



a tízcentis sarkával és a vékony fekete bőrszíjakkal, melyek gladiátor 

stílusban tekergőztek a bokáján. A ribancos szandáltól igazi 

rosszlánynak nézett ki. A látvány megért minden centet. Kennedy 

közelebb hajolt. 

- Ne vesztegesd ránk ezt a külsőt, kislány. Menj, és dumálj azzal a 

fickóval. Térden állva könyörgök! 

Kate vetett felé egy lopott pillantást. A férfi láthatóan őt bámulta, de 

nem kocsányon logó szemmel, amitől másként a frász kerülgette. 

Inkább csak mély elismeréssel adózott a megjelenése előtt. Elvégre pont 

ezert vett fel ilyen göncöt, hogy magára vonja a figyelmet, és ne 

olvadjon bele a háttérbe. A kép, amelyen Slade Hannah-hoz simul, és 

mohón csókolja, ott lüktetett a zene mélyén. A férfi bevonszolta a 

lakásba, máris a ruháját szaggatta róla, míg Hannah kéjesen 

nyögdécselt, ahogy Slade gyakorlott nyelve táncot lejtett a csupasz 

bőrén. 

Felpattant, magához vette az italát, és a barátnői felé pördült. 

- Bevetés indul. 

Az izgatott tekintetek láttán csak még inkább felbátorodott. 

Odabillegett az idegenhez, ügyet sem vetett a torkát szorongató 

félelemre, és egyenesen a közepébe vágott. 

– Szia. Kate vagyok. 

A fickó viszonozta a mosolyt. 

– Bruce. Örülök, hogy megismerhetlek, Kate. Csajos este? 

– Ja, kieresztjük egy kicsit a gőzt a melós hét után. Itt laksz 

valamerre? 

– Igazából a nagyvárosban, de a barátaim díjazzák a Bögrét, ezért 

gondoltam, én is benézek. Később ők is csatlakoznak, de már nagyon 

örülök, hogy késnek. 

Kate felkacagott, ahogy belevetette magát a könnyed csevegésbe. A 

rövidre nyírt haj, a kigombolt nyakú ing alatti izmok és a szűk farmer 

kihangsúlyozták a férfi markáns vonásait. Katonás típus. Amikor egy 

önfeledten táncoló lány meglökte, futólag megérintette a karját, de az 

égvilágon semmit sem érzett, talan jobb is, ha elfelejti ezt az egész 

érintés dolgot. Elég abból, hogy kézrátétellel dönt a maga és mások 

sorsáról. Ma este olyan akar lenni mint a többi éretlen és butácska 

szőke. Szabad akar lenni. Bruce-szal. 

Az „Elmosódott határok” szexi R&B dallamai áradni kezdtek a 

hangfalakból. 



– Van kedved táncolni? – kérdezte a férfi. 

Meglepetten nézett rá. Kevés férfival találkozott, aki első alkalommal 

ne feszengett volna a táncparketten.  

– Nagyon is.  

Bruce letette az italát a pultra, megfogta a kezét, és a tánctérre 

vezette. Állva még inkább tagbaszakadtnak tűnt, bár az őrült 

cipősaroknak köszönhetően így is fölébe magasodott. A férfi láthatóan 

nem bánta, és nem félt határozottan, bár némi tartózkodással magához 

szorítani. Kate átadta magát a darutánc meghittségének. A férfi vállán 

tartotta a kezét, és egyelőre beérte azzal, hogy nem beszélnek, csak 

hagyják, hogy a testük eggyé váljon, és a zene ütemére ringatózzon. 

Fűszeres illat kúszott az orrába. Felsóhajtott, ahogy lassan elpárolgott 

belőle a feszültség, és kiélvezte a testi közelséget olyasvalakivel, aki 

nem követel tőle többet. Aki segíthet felejteni, és érzéki örömeket 

nyújthat vagy talán annál is többet. Egy őrült érintés semmit nem jelent. 

Mindig csak bajt hozott rá, emiatt mondott le minden alkalmasnak tűnő 

jelöltről, míg végül egyedül maradt. 

- Szia. – Az ismerős hangra félrekapta a fejét, és Slade-re meredt, aki 

Jane-nel a karján közvetlenül mellettük táncolt. – Mi újság? 

Hunyorogni kezdett. A fejében zsongó szavak ködként telepedtek rá. 

– Te meg mit keresel itt? Randid van.  

A férfi elvigyorodott, rávillantva a pici szabálytalansággal is 

tökéletes fogsorát.  

– Annak már vége. 

Bruce néhány foknyit elfordult, nyilván hogy lerázza a nagy dumás 

fickót, de Kate követte Slade-et a fejével. 

– Hogy ment? 

- Csodásan! Alig várom, hogy elmeséljem. 

Hát oda minden remény. Dermedtség kúszott végig a gerincén, míg 

ösztönösen küzdeni nem kezdett az első reakció ellen, mint egy igazi 

túlélő. Oké, szóval tényleg sikerült továbblépnie. Hannah-val. Nem 

vele. 

Remek. 

– Nagyon örülök… – préselte ki magából. 

Jane felsóhajtott, és megcsóválta a fejét. 

– Hagyd már táncolni szegény Kate-et. Slade. Neki is joga van 

kikapcsolódni 

– Hoppá. Bocs. Majd később találkozunk a bárnál. 



Kate bólintott, mielőtt kényszeredett mosollyal visszafordult Bruce-

hoz, és élvezni próbálta, hogy a férfi karjában van. Sajnos nem tudta 

megállni, hogy ne vessen lopott pillantásokat Slade-re és Jane-re, 

miközben a randi részletein tűnődött. Vajon csak szórakoztak egy kicsit 

vagy csókolóztak is? Holnapra új találkát beszéltek meg? Túl korai, a 

maga részéről ellenez minden ilyen akciót. 

– A fickó a barátod? – érdeklődött Bruce 

Koncentrálj. Kate, koncentrál/. 

- Csak egy ügyfél. Bocs, hogy elvonta a figyelmet. 

– Semmi gond. Nem mintha bárki elvonhatná rólad a figyelmet. 

Kacagott egy sort a béna bókon, de adott egy piros pontot a jó 

szándékért. A férfi keze megfeszült a derekán, ő pedig azzal az eltökélt 

szándékkal bújt közelebb, hogy jól fogja érezni magát. Remekül 

mozogtak együtt, de a szám sajnos véget ért, hogy a helyébe egy Jlo- és 

Pitbull-féle lüktető zene lépjen. Arra számított, hogy a férfi diszkréten a 

helyére kíséri – még senkivel sem találkozott, aki tényleg komolyan 

vette volna a táncot -, Bruce azonban elvigyorodott, és bedobta magát. 

A lelkesedése rá is átragadt, és a csípőjét rázva a pattogó ritmusra 

teljesen elengedte magát. Bruce egy csomó jó pontot szerzett, ami a 

legkevesebb, ha egy férfi rendesen tud táncolni. Hátulról valaki hirtelen 

nekiütközött. Egy kéz markolt a karjába, és szinte égette a bőrét. Kate 

megpördült, és szembe találta magát Slade-del. 

– Bocs. Nem semmi szám, igaz? – kiáltotta a férfi. Kate elhűlve 

figyelte, ahogyan gyakorlottan utánozta a hiphop figurákat, míg 

farmerja kirajzolta feszes fenekét, fehér inge pedig úgy tükrözte vissza a 

fényt, mint valami színes tűzijátékot. Jane ösztönösen követte a 

mozgását, hogy a lüktető zenében, sötétben és tömegben egy időre 

teljesen kikapcsoljon. Kate próbálta túlkiabálni a hangzavart. 

– Nem tudtam, hogy táncolsz! 

– A lányok szerelik a táncos lábú fiúkat, a mamám ezt már pisis 

koromban belém nevelte A fiúnak muszáj jól mozognia, különben 

esélye sincs megfognia a lányt.  

Kate felnevetett. 

– Tudott valamit a mamád. 

– Ööö… Kate? Meghívhatlak egy italra?  

Bűntudatosan fordult vissza, Bruce meg haragos pillantást vetett 

Slade-re, mint aki a legkevésbé sem örül a kedélyes szóváltásnak. 



– Persze. – Intett Slade-nek és Jane-nek, azzal lelépett a parkettről, 

hogy kövesse Bruce-t. 

Akihez tartozott. 

A férfi egy meghitt sarokba vezette, és próbálta magára vonni a 

pultos figyelmét. 

– Úgy tűnik, az ügyfeled mindenáron beszélni akar veled – jegyezte 

meg. – Mivel is foglalkozol? 

– Párközvetítéssel. 

Bruce felvonta a szemöldökét. 

– Ez olyasmi, mint az eszkortlányok? 

– Nem, ez állandó és hosszú távú kapcsolat. 

A férfi felemelte a kezét, de a bárpincér ügyet so vetett rá. 

– Vagyis akkor mindenféle fickókkal megismerkedsz? 

Kate kezdett bosszankodni, mert csak topogtak a bárpultnál. 

– Nem, én a cégtulajdonos vagyok. 

– Te aztán tudod, mi akarsz, igaz? 

A kissé évődő kérdés bántotta a fülét, de úgy döntött túllép rajta. 

– Igen, azt hiszem. Te mit csinálsz? 

– Légierő. Irakban is voltam. 

A legtöbb katona nem sietett bevallani a hivatását, de Kate 

megtartotta magának, amit gondolt. 

– Nagyon kemény volt? 

– Az. De azért alig várom, hogy visszamenjek, és újra szétrúgjam a 

seggüket. Inkább foglalkozom az ellenséggel, mint a hazug kígyó 

barátnőmmel, aki szépen megcsalt, amíg távol voltam. 

Ahogy elnézte a dühös arcot, elszállt minden reménye. A férfi már 

nem évődött, sokkal inkább haraggal és szemrehányással volt tele. 

- Sajnálom, amin keresztül kellett menned. Főként, hogy mekkora 

szolgálatot tettél a hazának. 

– Legalább valaki értékeli, nem úgy, mint az a kis lotyó. Hol a 

francba van már a csapos?  

– Csokis martinit? 

A hang irányába pördült. Slade odatartotta elé az italt, míg érzéki 

ajkán gonosz kis mosoly játszott. 

– I-igen, kösz. – Elvette a martinit, közben Bruce-ra sandított, akinek 

arca a viharfelhőkre emlékeztette. 



– Bocs, haver, nem tudtam, mit iszol, különben neked is hoztam 

volna. – Slade beékelődött közéjük, hogy koccintson vele. – Egs! Jól 

mulatsz? 

Kate leküzdötte kuncogási ingerét. A fickót egyszerre találta 

vérforralóan arrogánsnak, bosszantónak és elbűvölőnek. Hogyan 

harcoljon ilyen erők ellen? Valahogy sikerült hangot adnia 

szemrehányásának.  

– Igen. remekül érezzük magunkat Bruce-szal.  

– Az jó. Amúgy mesésen nézel ki. Kész vagyok ettől cipőtől.  

Szárba szökkent benne az öröm.  

– Kösz. 

– Nincs mit. Szóval, végül kipróbáltuk a Carbonét a Hell’s Kitchen 

mellett.  

Kate-nek a lélegzete is elakadt.  

– Ott randiztatok? Bármit megadnék, hogy bejussak oda, de 

lehetetlen helyet szerezni. Hannah-nak tetszett? 

– Asszem. Én homárt ettem fekete csigatésztával. A szósztól kis 

híján eldobtam magam, és az a Chianti tökéletesen kiemelte az ízeket. 

– Hannah mit kért? 

– Parmezános borjút. 

– És hogy ment a randi? 

– Pompásan. Előételnek kagylót rendeltem, frissen fűszeres-

paradicsomos erőlevesben. Esküszöm, még sehol nem ettem jobbat. 

– Megosztoztatok az előételen Hannah-val? 

A férfi a homlokát ráncolta, láthatóan próbált szaemlékezni. 

– Felajánlottam neki, de nem szereti a kagylót. Nagy kár. 

– Az étel megosztása remek módja annak, hogy intimebbé tegyük a 

találkozót. Már egy falat is sokat számít. Mondd tovább. 

– Desszertnek kávét és tiramisut kértem. Elsőrangú. 

Kale kifújta a levegőt. 

– Hagyjuk már a menüt. Arra vagyok kíváncsi, hogy ment a randi. 

A férfi belekortyolt a sörébe.  

– Jól. 

– Kijöttetek egymással? Voltak kapcsolódási pontok? Akarsz még 

találkozni vele? 

– Nagyon szép. Intelligens. Tökéletes. Remekül végzed a munkádat. 

A vére is megdermedt, de kierőszakolt magából mosolyt. 

– Annyira örülök. Mikor lesz a következő randi?  



– Ó, nem találkozunk többet. 

Ahogy félrenyelte a martinit, a férfi lelkesen csapdosta a hátát, de az 

áramütések csak tovább rontottak a helyzeten. 

- Miért mondod ezt? Nem úgy volt, hogy tökéletes?  

A tündöklően zöld szempár könyörtelenül megragadta és fogva 

tartotta a tekintetét, míg végül összeszorult a mellkasa is. 

– Úgy volt, csak kicsit túlságosan is az. Nem akartam fajdalmat 

okozni neki, de nem volt meg az a bizonyos szikra. 

- Azt mondtad, társat, barátot, hosszú távú kapcsolatot keresel. 

Próbállak távol tartani a szextől, nehogy ezzel vonj falat magad köré, de 

Hannah mindent megadhatna neked. A szikra sokszor csak később izzik 

fel.  

– Nekem nem Hannah kell. 

A szavak muzsikaként csendültek a fülében, mielőtt tudatosult volna 

benne a rejtett jelentésük is. Slade testéből hőhullámok sugároztak, míg 

ő elernyedt, megnyílt, és érintésére, még egy csókra áhítozott. A férfi 

percek alatt vált kedélyes barátból veszedelmes szeretővé. Ahogy 

előrehajtotta fejét és a fülébe súgott, a felizzó levegő betöltötte a 

hallójáratait. 

– Téged akarlak.  

– Nem… 

– Nem tehetek róla. Meddig akarsz még gyötörni mindkettőnket? 

Már azt is elfelejtettem, miért küzdünk egyáltalán. 

Ahogy ő is. Csaknem. Azután eszébe jutott, hogy a férfi le akarja 

leplezni a Társszerzőket, meg őt mint szélhámost. Csupa olyasmit vár 

egy nőtől, amit ő nem adhat meg, kizárólag az érzelemmentes szexben 

hisz, ráadásul az ügyfele, akinek társat kell találnia. Ez itt minden létező 

szempontból helytelen – épp csak a testét nem érdekli, amikor átadja 

magát a csábító ígéreteknek. 

– Erre egyikünknek sincs szüksége. Inkább felejtsük el a testi 

dolgokat, és koncentráljunk a célra. Meg kell találnom életed párját. 

Segítenem kell a húgodnak. Be kell bizonyítanom, hogy a Társszerzők 

képes mindkettőre. 

– Neked ennyire bejön ez az egész? Mert én totál kikészülök tőle. 

Istenem, de finom illatod van… 

– Ez nem mehet így tovább – suttogta Kate. 

- Akkor hadd vigyelek haza. Vessünk véget neki. Még ma éjjel. 

Idegesen felnevetett. 



– A szex nem vet véget semminek, csak még jobban összekuszálja a 

dolgokat. Hallottad már, hogy Istennek remek a humorérzéke? 

– Engem most nem Isten érdekel. Azon tűnődöm, milyen lehet az 

ízed, amikor a combod közé siklik a nyelvem… 

Kate megrendült, már-már megadta magát a kísértésnek, de erőt vett 

magán. 

– Nem, nem. Tiszteletben kell tartanod a szerződést. Ha Hannah nem 

felel meg, majd találunk valaki mást. 

A férfi a mutatóujjával megemelte Kate állát, hogy a szemébe kelljen 

néznie. A metszően zöld tekintetben indulat és vágy örvénylett. 

– Mindenáron bele akarsz kergetni egy másik nő karjába? Kész vagy 

ekkora kockázatot vállalni? Ha ennyire erőlteted, a végén még 

megteszem, de azzal mindketten csak veszítünk. 

Kate abban a tudatban nyelte vissza fájdalmát, hogyha lefeküdne 

ezzel a férfival, valami sokkal értékesebbet veszítene el, mint a 

szüzessége. A szívét. A lelkét. Az ép eszét. Slade kipipálná, mint egy 

újabb hódítást, mint egy újabb leküzdött kihívást, ő pedig a romjaiban 

heverne. Azt már nem. Soha többé. 

– Vagy mindketten csak nyerünk. Te megtalálod a párodat, én 

bizonyítom az igazamat, Jane rátalál a boldogságra. A kör bezárul. 

– Rendben. Legyen, ahogy akarod. 

- Ki akarod választani a szerencsést? 

– Nem, hiszen te sokkal jobban tudod nálam, mit szeretek, és mire 

vágyom. Oké, bizonyítsd be. Mutasd be a nőt, aki rá tud venni, hogy 

gondolkodás nélkül hátat fordítsak neked. 

A lánynak a gyomra is görcsbe rándult a gondolatra, de kihúzta 

magát. 

- Rendben. Most pedig, ha megbocsátasz, nem vagyok egyedül… 

– Valóban? 

Kate megfordult. Bruce már egy fitos kis szőkével társalgott a 

szemközti bárszéken, és mindketten sört szorongattak. Ennyit a 

terveiről. A legjobban az borította ki, hogy nem is érdekelte. Ökölbe 

szorította a kezét, és haragos pillantást vetett Slade-re. 

- Ha kérhetem, ne pattintsd le helyettem a férfiakat. Legközelebb 

viselkedj igazi profiként, és bírd ki szó nélkül. 

A férfi visszavedlett bűbájos baráttá, és megadón felemelte a kezét. 



– Én csak váltani akartam néhány szót az üzlelról, meg táncolni Jane-

nel. A pasidban amúgy rengetegeteg a felgyülemlett feszültség. Arilyn 

megdolgozhatná egy kicsit… 

Kate a fogát csikorgatta. 

– Kösz, hogy megosztottad a véleményedet. 

– Tényleg nincs mit. 

– Oké, most kimegyek a mosdóba. Még egyszer kösz az italt. 

Kate elsurrant sziklaként tornyosuló alakja melletti hogy a tömegben 

utat fúrjon a mosdó felé. Ott bezárkózott egy fülkébe, leült a vécé 

tetejére, és a térdére hajtotta a fejét, Lélegezz. Ne fájjon olyasminek az 

elvesztése, ami soha nem is volt a tiéd. 

Slade egyetlen pillantással kikezdte a magabiztosságát, ami nem sok 

jót ígért a további munkakapcsolatukra nézve. Talán visszaléphetne és 

kierőszakolhatná, hogy Kennedy vegye át. 

Eltelt némi idő, amig visszanyerte az önuralmát. Utána megmosta a 

kezét, ellenőrizte a haját, és kilépett. 

Minden olyan gyorsan történt, hogy reagálni sem maradt ideje. 

Valaki hátulról megragadta és felemelte, hogy magával vonszolja a 

folyosón, be egy sötét sarokba, az egyik öltözőszekrény mögé, amit 

senki sem használt. A fa és a pézsma fűszeres illata megcsapta az orrát, 

beléfojtotta az ösztönös sikolyt. 

– Megőrültél? – Nekirontott, de a férfi alig moccant – A frászt hoztad 

rám! Azt hittem, meg akarnak erő szakolni. 

- Talán csak újra meg kell mutatnom, mit akarsz elpasszolni. 

A hang tele volt tomboló férfihormonokkal és burkolt fenyegetéssel. 

Kate abban a tudatban őrlődött a sötét borzongás és a hamisítatlan pánik 

közt, hogy ha a férfi megcsókolja, mindennek vége.  

– Át kell írnom a profilodat. Úgy látszik, mégiscsak van benned egy 

csipetnyi szadizmus. 

– Ez fura, mert egyre inkább mazochistának érzem magam ebben a 

kapcsolatban. 

Kate nem törődött vele, pedig a kép, ahogyan előtte térdel, és minden 

étező módon kényezteti, valósággal beleégett a képzeletébe. 

– Ez nem kapcsolat! Hidd el, tényleg próbát kéne lenned Emmával. 

A koktélpartin élvezted a társaságát. Kicsit más, mint Hannah, nem 

olyan komoly. Főiskolai tanár, mint a húgod, szóval sok közös van 

bennetek. Külsőre is tökéletes választás… 



Ahogy Slade elvigyorodott, különösen önelégült ragadozóra 

emlékeztette, aki meg akarja mutatni, ki a főnök. 

– Az őrületbe kergetsz. Kate. Fogd már be. 

A szája alig miliméterekre volt a lányétól. Kate várta, hogy a nyelve 

előrefurakodjon és megfossza maradék önuralmától, ám Slade csak 

könnyedén végigsuhant ajkával az övén. A nyelvével alig érintette, az 

incselkedő kis mozdulat mégis azzal fenyegetett, hogy elveszi az ép 

eszét. Olyan lett, mint a kutya, amelyik csak ugat, de már rég nem 

harap, amiért a férfi persze meg akarta büntetni. Nem kényszerítette a 

csókra, csak a mellbimbóit becézgette a finom csipkefelsőn át. 

miközben combja közé erőltette a lábát. 

Kate felnyögött, és még többet akart. 

A férfi tüstént elhúzódott, és gyengéden megcsavarta a mellbimbóját. 

Tűzforró vágyakozás lobbant a puncijában. Lábujjhegyen 

ágaskodott, sajgóan feszes és telt melle immár mindörökre az alázatos 

szexrabszolga szerepére kárhoztatta. 

– Be kell engedned – mormolta a férfi, amint úgy játszadozott az alsó 

ajkával, hogy szinte alig érintette. Ujjai is eltávolodtak mellétől, hogy 

ezúttal a fenekére simuljanak, miközben a csípőjével hozzápréselődött. 

– Csak mondd, mit akarsz, és megteszem. 

Kate szavak nélkül próbálta rávenni egy rendes csokra, ajka közé 

csúsztatta nyelvét, a férfi azonban megtagadta tőle a belépést, csak 

távoli, semmire sem elég csókokat lehelt az állára, az arcára, míg a keze 

felemel le a szoknyáját, hogy ujjai utat keressenek az átázott 

csipkebugyi alatt. A csiklója enyhülésért esengett, és egész teste 

kicsavarodott abban a tudatban, hogy a mutatóujj egyetlen apró érintése 

beindíthatja a láncreakciót. 

A férfi halk, ingerlő hangon nevetett, ahogyan a nyírkos anyagon át 

simogatta. 

– Nem, nem, ezúttal nem engedlek elmenni, amíg nem könyörögsz 

érte. Amíg eszedbe nem jut, mit mulasztasz, ha elküldesz egy másik 

nőhöz. 

Düh és csalódottság keveredett benne, olyan robbanóelegyet alkotva, 

ami bármelyik pillanatban ízekre téphette. 

– Bassza meg, ügyvéd úr… – nyögött fel, ahogyan a férfi a két 

combja közé fúrta a térdét, és a lány lábai azonnal megadták magukat. 

– Ó, igen… én is pont erre vágyom. Addig akarlak kefélni, éjjel és 

nappal, amíg nem bírod tovább a gyönyört, és könyörögsz, hogy 



hagyjam abba, de még akkor sem állok le, Kate. A farkam, a fogam, a 

nyelvem mind azért küzd majd, hogy egyre magasabbra repítsen. 

Rángás szaladt végig a botrányos szavak nyomán a lány elgyengült 

izmain. Átkozta és gyűlölte őt ezért, mégis kimondta a szavakat, amiket 

hallant akart: 

– Csókolj meg... csúsztasd a nyelved a számba, és csókolj meg 

rendesen. 

- Már ideje volt. 

A férfi mohón vetette magát a szájára, nyelve feltárt és meghódított 

minden nyirkos kis zugot. Úgy itta őt magába, mintha egy vámpír 

szívná ki belőle a lelket, míg hátrahajtott fejjel át nem adta magát neki. 

Hagyta, hogy a sötét ölelés beburkolja, és kiirtson belőle minden 

tudaton gondolatot, míg a nyers férfivágy a létező legerősebb vágykeltő 

szerként ki nem töltötte lelkének minden magányos sarkát. Ujja 

végigszántottak a fején, és vadul szaggatták a haját, ahogy a férfi 

nekipréselte a falnak, abbaa a penészes kis sarokban, hogy megmutassa, 

mi minden hiányzik az életéből, mi mindent kész megadni neki… 

Azután hátralépett. 

A lélegzet zihálva tört fel a torkán, a vágyakozás ködként ülte meg a 

látását. Ahogyan a férfi rámeredt, szémében a hamisítatlan vággyal, 

homlokán a fénylő verítékkel, erekciója szinte szétfeszítette a nadrágját. 

Meg akarta mondani neki, hogy ez az egész csak tévédés. Hogy őt 

akarja, hogy megragadná a lehetőségn – de már elkésett. 

– Foglald le nekem Emmát péntek estére. Jó éjt, Kate 

Azzal távozott. 

Kate arccal a fal felé fordult, s míg a könnyeivel küzdött, azon 

töprengett, miért ilyen fájdalmas megszerezni, amire vágyik. 

 

ÓRÁKKAL KÉSŐBB KEDVENC FOTELJÉBEN kucorgott, és a képernyőre 

meredt, míg Robert mellette hortyogott, horkantásai és vad morgása 

alapján gyászos múltjától álmodott. Az izgatottság még ott vibrált a 

bőrén, egy pillanatra sem hagyta nyugodni. Végül felállt, és a 

könyvespolchoz lépett. Képtelen lett volna elaludni, ezért lett valami, 

amivel elterelhette gondolatait a szexről. Egy féktelen vad orgiáról. 

Felkapta a halom könyvet, amit néhány hete az antikváriumban 

vásárolt, azután visszaült a fotelbe. Talán végezhetne egy kis szakmai 

kutatást. Sok könyvben találni értékes adalékokat, melyek sokat 

segítenek abban, hogy új irányokat ajánlhasson a személyes kapcsolatok 



kiaknázásában. Átpörgetett néhányat, és magában feljegyzett ezt-azt, 

amikor az ujjait mintha elektromos áram csípte volna meg. Ijedten kapta 

el a kezét, aztán a könyv lila szövetborítójára meredt. 

Szerelmi varázsigék könyve. 

Emlékezett rá, amikor a kezébe akadt, emlékezett erre a különös 

villámcsapásra. Fura. Azelőtt csak emberekkel érezte, élettelen 

tárgyakkal soha. Valamivel óvatosabban nyúlt felé, hogy kihajtsa a 

borítót. Ezúttal csak némi bizsergést érzett, éles fájdalmat nem. 

Megnyugodva lapozta végig a könyvet. Csodálatosnak találta a néhány 

illusztrációt és a fakó oldalakat, amelyekre csupán egyetlen varázsigét 

irtak. Tömjén és füst aromája csapta meg az orrát, s ettől hirtelen elfogta 

valami mély vágyakozás, amit nem tudott hová tenni. Basszus, és ha 

tényleg egy igazi boszorkányé volt? Az biztos, hogy kísérteties hatalma 

van, de ez a bűbáj… olyan tiszta és egyszerű. Sorold fel mindazt, amit 

életed párjától vársz. Szedd össze lelki társad tulajdonságait, és írd fel 

két lapra, majd az egyik listát égesd el, a másikat pedig tedd a matracod 

alá. 

Nem előszőr olvasott az írott szó hatalmáról, az álmok öntudatlan 

mágiájáról, de most hirtelen a szíve is görcsbe rándult a hasztalan 

vágyakozástól. Istenem, mennyire belefáradt már abba, hogy egyedül 

legyen! Nem találkozhatna végre valakivel, aki őszintén hisz a 

szerelemben és az elköteleződésben? Aki társa lehetne a világi életében 

és azon túl? Aki látná az összes hibáját, mégis elfogadná olyannak, 

amilyen?  

Szipogva dörzsölte meg a szemét. Nevetséges. Hogy lehet ennyire 

éretlen? Talán beviszi a könyvet Kennedynek, hátha valamelyik 

ügyfélnél kapóra jön. Néha egy nőnek kell a placebohatás ahhoz, hogy 

megküzdjön a szerelméért. Ha ehiszi, hogy a mágia működik, 

nyíltabban áll hozzá az emberekhez. Becsukta a könyvet, és már 

eldöntötte, hogy másnap reggel odaadja Kennedynek, amikor újabb ötlet 

fogalmazódott meg benne.  

Csináld meg. 

A fülébe suttogó kaján kis hangtól a bőre is borsózni kezdett, 

összehúzta magán a takarót, és riadtan nézett körül. Milyen fura. Azelőtt 

sosem hitt az ilyenekben. lehet nevetségesebb, mint a vajákosságban 

bízni? Hát nem? 

Ahogy a könyvre meredt, mindinkább felülkerekedett benne a 

késztetés, hogy megtegye, amire utasítja. Mégis vonakodott, inkább 



tovább hallgatta Robert hortyogását és a harsány reklámot, ami szerint 

az életéből csak egy jó alakformáló hiányzott. 

Csináld meg. 

Kezdett elmerülni az egyedüllét posványában. S ha ő az, akinek 

placebóra van szüksége? Talán ha leírja azt a béna varázsigét, újra hinni 

fog valamiben, ahogy azelőtt. Visszatér a magabiztossága és az igaz 

szerelembe vetélt hite. Valahogy. Valamikor. 

Gyorsan cselekedett, mielőtt még megkérdőjelezte volna tette 

helyességét. Kitépett két lapot, tollat ragadott, és leírt minden 

tulajdonságot, amit álmai férfijához társított. Az Igazihoz. Nem agyalt, 

csak hagyta, hogy a toll bosszús eltökéltséggel szántsa a papírt, míg kiír 

magából mindent, ami tudatalanja legmélyén lappang. Végül 

összehajtotta a lapokat, átment a hálószobájából és begyűrte az egyiket 

a matraca alá. 

Beletelt kis időbe, amíg talált valamit, amiben tüzet rakhatott, de 

végül a mosogató alól előkerült egy kis fémvödör. A konyhai 

mindenesfiókból előásott egy öngyújtót, majd összeszaggatott néhány 

reklámújságot, és meggyújtotta. 

Ahogy a lángok fölé tartotta a listát, behunyta a szemét, és elkántált 

néhány igét a Földanyának. Vett egy nagy levegőt, megtisztítatta az 

auráját, és a vödörbe ejtette a listát. 

Nézte, ahogy összezsugorodott és elfeketedett. Amint hamuvá vált, 

vizet locsolt rá a mosogatóból, eloltva a tüzet. 

A vészjósló előérzet hirtelen hullámokban tört rá, és végigfutott a 

gerincén. Mintha olyasmit tett volna, amit már nem lehet visszacsinálni. 

Mintha elhagyta volna a kitaposott utat a járatlanért, amit ép ésszel 

sosem tett volna 

Nagyot nyelt, de leküzdötte a félelmét. 

Ostobaság. Szerelmi varázsigék természetesen nem léteznek, ám 

azzal, hogy kiírta magából a vágyait, talán megnyitott egy olyan kaput, 

ami mindeddig zárva volt.  

Basszus, tényleg túl sokat van Arilyn jógaóráin.  

Összetakarította a kuplerájt, leoltotta a villanyt, és ment lefeküdni. 



 

tíz 

SLADE HÁTRASIMÍTOTTA A HAJÁT, megigazította a nyakkendőjét, és ivott 

egy pohár vizet a következő tárgyalás előtt. Kimerült volt, éjszakánként 

alig aludt, miközben az előjegyzési naptára robbanással fenyegetett. 

Még mindig elképesztette, milyen sok vagyonos pár nem gondol a 

házassági szerződésre, miközben a maradék milliókat veszít, amiért 

megszegte a sajátját. 

Az ablakhoz lépett, ügyet sem vetve cirkuszoló gyomrára. Ma sem 

lesz ebéd. Mindig szívesen segít másokon, és szerette a jogot. Az 

amerikai jogalkotás története, ez a régi ügyek tanulságaiból kirakott 

óriási puzzle mérhetetlen büszkeséggel töltötte el – az egyenlőség és 

igazságosság sarokköve maradt akkor is, ha az olyan társadalmi 

intézmények, mint, mondjuk, a házasság, egyre gyorsabb ütemben 

épültek le. 

Válásokkal foglalkozni mégis szívás. 

Ma köd burkolta be Manhattan felhőkarcolóit, míg a korábban 

mindent beborító hólepel elkoszolódott lucskossá vált. Az utak és járdák 

talán felfagytak, de a város őrült ritmusa ettől sem lassult le. Elnézett 

arra, ahol egykor az ikertornyok uralkodtak – ilyenkor mindig elfogta a 

szomorúság. Attól a perctől, 9/11 után, örökre megváltozott New York 

képe, talán csak az új emlékmű tartotta életben a reményt, hogy a 

nagyváros lakói idővel megbékélnek a gyász és üresség érzésével.  

Kiitta a víz maradékát, a szemetesbe hajította a pohárat, aztán 

felkapta jegyzettömbjét. Irodája felét a hatalmas cseresznyefa íróasztal 

töltötte ki, a maradékon a falakat elborító könyvespolcok és az asztalhoz 

illő borvörös karosszékek osztoztak, amelyek éppúgy az igazság 

kimondására sarkalltak, mint a falakon George Washington és Abraham 

Lincoln portréi, köztük a Függetlenségi nyilatkozat aláírását megörökítő 

festménnyel. A vörös szőnyeg meghitten puhának érződött, míg a 

levegőben fa, bútorfény és kávé illata terjengett.  

Amikor majd üzlettárs lesz, beköltözik a legfelső szintre, a padlótól 

mennyezetig terpeszkedő panorámaablakok, kis sarokbárok és külön 

bejáratú mosdók világába, ám lehetnek ezek a bónuszok bármily 



vonzóak, nem miattuk és még csak nem is pénzért akarja az előléptetést.  

Teljes jogú partnerként maga választhatja meg az ügyeit, és több pro 

bono esetet vállalhat. Hatalmában áll majd fontos döntéseket hozni. A 

többi csak extra. 

- Megérkezett az egyórás. Mr. Montgomery.  

Az íróasztalhoz lépett, és lenyomta a belső kommunikációs rendszer 

gombját. 

– Küldje be, kérem.  

Vett egy nagy levegőt, hogy minden figyelmét az új ügyfélre 

összpontosítsa. Elég feszitett tempóban dolgozott, de ha egy volt 

egyetemi iskolatársa kérte a segítséget, sosem mondott nemet. Amint 

Pete Troy belépett az ajtón, Slade azonnal kiszúrta, hogy nem ő a 

domináns fél egy kapcsolatban. Görnyedt volt a tartása, ritkuló haját 

átfésülte a koponyáján, hogy így próbálja leplezni a korai kopaszodást. 

Csontsovány volt, farmert, kétes tisztaságú felsőt és kitaposott 

tornacipőt viselt. Bemutatkozott, majd leült. Keze meg-megrebbent az 

ölében, csontos arca feszült volt. Rendes fickónak tűnt, aki mostanában 

nem volt formában. Barna szeméből sütött a bizonyutalanság és a 

félelem. 

– Egy kicsit ideges vagyok, Mr. Montgomery, még sosem jártam 

ügyvédnél, de a barátom, Trent magát
 
ajánlotta. Azt mondta, talán tud 

segíteni. 

– Szólítson Slade-nek. Trenttel együtt jártunk a Harvardra, nagyon 

rendes tag. Elmondott ezt-azt, de valamivel részletesebben kell 

ismernem az ügyet. Ami itt elhangzik, természetesen szigorúan 

közöttünk marad. Azért vagyok, hogy segítsek. 

Pete mintha egy cseppet ellazult volna. 

– A feleségem válni akar. 

Slade bólintott, és felvette az aranyozott tollat. Mindig szívesebben 

jegyzetelt kézzel, mint a számítógépen. Ettől valahogy személyesebbé 

vált a megbeszélés.  

– Elmondaná, hogy ön szerint mi vezetett a döntéséig? 

A férfi a farmerjába törölte izzadt tenyerét, és bólintott. 

– Igazgató egy nagyvállalatnál, ő a kenyérkereső a családban. 

Nagyon stresszes a munkája, rengeteget utazik, ezért úgy döntöttem, én 

maradok otthon a kölykökkel. 

– Hány gyermekük van? 

– Három. Nyolc-, öt- és kétves. Két fiú után végre egy kislány. 



– Értem. Azóta otthon van, hogy a nagyobbik fiú megszülelett? 

- Nem, az első néhány évben dajkát tartottunk, de egyre szaporodtak 

a gondok. A fiam sokat panaszkodott, ezért végül beszereltettem egy 

rejtett kamerát, és rajtakaptam a nőt, hogy a köhögés elleni sziruppal 

benyugtatózta a fiamat, csak hogy ne zavarja. Közöltem a 

feleségemmel, hogy egyikünknek otthon kell maradnia, és 

megállapodtunk, hogy én leszek az. Az én munkám kevesebb pénzt 

hozott, és amennyit a dajkán megtakarítottunk, még jobban is jártunk. 

Slade szorgalmasan jegyzetelt. 

– Sok család hoz ilyen nehéz döntést. Ön tehát már otthon volt, 

amikor a másik két gyermek megszületett? 

– Igen. A feleségem mind a két szülés után négy héttel visszament 

dolgozni, egyszerűen nem tudták nélkülözni az irodában. Az utóbbi 

időben kezdtünk eltávolodni egymástól. Én is éreztem, de nem 

gondoltam volna, hogy ilyen súlyos a helyzet. Egyre többet maradt bent 

este is, hétvégeken üzleti utakra járt, én meg úgy éreztem magam, mint 

aki kezd megbolondulni. Egész nap nem tudtam kihez szólni, csak a 

kölykökhöz. Végül felpakoltam a srácokat, hogy megyünk, és 

meglepjük a mamit. Béreltünk egy faházat a városban, ahol üzleti úton 

járt. 

Slade előre tudta a történet csattanóját, ami milliókat ért már éppoly 

készületlenül, mint Pete-et. Nézte, ahogyan a férfi megtörölte a 

homlokát, ajka szomorúan megrándult. 

– Persze rajtakaptam. Még szerencse, hogy a kölykök az autóban 

maradtak. 

– Hogyan reagált? 

Pete hunyorgott, láthatóan teljesen lekötötte a tenyere rajzolata. 

– Sehogy, abba se hagyta. Csak… csinálta tovább azzal a férfival, 

aztán kijött, és üvöltözött velem. Rám parancsolt, hogy vigyem haza a 

kölyköket, majd vasárnap otthon megbeszéljük. Tudja, mi a 

legszörnyűbb? Szót fogadtam neki, ahogy mindig is tettem. Nem tudom 

mikor váltam ilyenné… ilyen puhánnyá, A feleségem egy másik 

fickóval kefélt, én meg engedelmesen hazaoldalogtam. 

Slade-nek elszorult a torka, nagyot nyelt. Nőktől számtalan ilyen 

történetet hallott, de férfi csak nagy ritkán vallott be ilyen fájdalmat. 

Tapintatosan visszaterelte a beszélgetést a tényekre, s közben fájón 

tudatosult benne, mennyire nincs felkészülve az ilyesmire. 



– El sem tudom képzelni, milyen fájdalmas lehetett ez az ön számára. 

Amikor a felesége vasárnap hazakezett, mit mondott? 

Pete szaggatottan vette a levegőt. 

– Válni akart. Azt mondta, tűnjek el, majd felvesz egy új dadát a 

kölykök mellé. Azt mondta, haszontalan vagyok, és nem fogja hagyni, 

hogy a kölykök eltanulják tőlem a lustaságot és a céltalanságot. 

– Hm, ez érdekes. Eszerint három gyermek felnevelése lustaság és 

céltalanság? 

– A feleségem szerint igen. – A keserűség maró savként járta át a 

szavait. – Elmulasztotta a kölykök életének minden fontos pillanatát, 

most mégis kellenek neki, mert a tulajdonaként tekint rájuk, és persze 

azt sem akarja, hogy folt essen a jó hírén.  

– Mit válaszolt neki? 

– Közöltem vele, hogy soha. Soha nem mondok le a gyermekeimről. 

A házat sem hagytam el. Féltem, hogy talán sosem mehetek vissza.  

– Jól döntött. 

– Persze ordított, vádaskodott, és fenyegetőzött. Tudja, ő rendelkezik 

az összes pénzünk felett. Minden az ő nevén van. Azelőtt sosem 

gondoltam bele, de ő fizeti a számlákat, és tőle kapom a pénzt a 

gyerekek szükségleteire. Magamnak sosem kértem semmit, így aztán 

most se munkám, se pénzem, se hitelem. Megszüntette a főszámlát, és 

átutalta valahová az összes pénzt. Nem tudom, mitévő tegyek. Nem 

veszíthetem el a gyerekeimet. 

Az esdeklés Sladt szívébe markolt. Ujjai megfeszültek a toll szárán. 

Istenen, mire nem képesek azok, akiknek szeretniuk kellene egymást! S 

az önzésnek, a szülök közti csatározásnak mincig a gyerekek isszák meg 

a levét.  

Tudta, semmi szín alatt nem hagyja, hogy a földbe döngöljék Pete-et, 

aki magára vállalta a gyerekek gondozását, és csak azt tette, amit oly 

sok anya: az ő érdekeiket a sajátjai elé helyezte. Belead mindent ebbe az 

ügybe. Nem nyugszik, amíg ki nem harcolja a gyámságot. Apák ritkán 

kapnak teljes felügyeleti jogot, de talán ez az ügy lenne a fordulópont. A 

legrosszabb kilátás a megosztott felügyelet, de tudta, hogy a megfelelő 

eszközökkel, kapcsolatokkal győzelmet arathat. 

– Tudja, ki az ügyvédje? 

– Bronte Edwards. 

Slade összerezzent. 



– Tökös csaj, nem először kerülök szembe vele. Mindig egyenest 

torokra megy, de ez belefér. Először is benyújtok egy indítványt, hogy 

az eljárás lezárásáig mindenképp a házban maradhasson. Szükségem 

lenne a korábbi dadák adataira, a terhelő bizonyítékokra, és általában 

mindenre, amit csak meg tud szerezni. Kapcsolatba kell lépnem a 

korábbi munkaadóival is.  

– Van egyáltalán esélyem? Munkanélküli apaként érdemes 

megpróbálni? 

Ahogy a férfira nézett, görnyedt tartásában és elnyűtt arcában a 

tönkrement kapcsolatok és elvesztett remények jelképét látta. Gondosan 

megválogatta a szavait.  

– Nem mondom, hogy könnyű lesz. A bírák áltálában az anyának 

kedveznek, és ha a tárgyalóterembe a felesége a könnyes, megtört anyát 

adja, előfordulhat, hogy hiába mondunk bármit. Egyvalamire azonban 

figyelmeztetnem kell. Könnyen eldurvulhat a dolog. Ez egy maraton 

lesz, nem pedig sprint, vagyis több erő és kitartás kell, mint bármihez, 

amit eddig tett. Ha eltökélt a gyermekeiért vívott harcban, 

megígérhetem, hogy minden létező eszközzel megpróbálom elérni a 

teljes gyámságot, de semmit sem garantálhatok. 

Pete habozott, a fejét lógatta. Slade várt, tudta, hogy ez az egész ügy 

kulcsa. Sok ügyfél nem képes vállalni, hogy hosszú távú érzelmi 

zsarolásnak tegye ki magát, inkább feladja. Nem kárhoztatta őket – 

sokan fütyültek rá mit hagynak maguk mögött, csak tiszta viszonyokat 

akartak.  

– A gyerekeim az életem – mondta egyszerűen Pete. - Benne vagyok. 

Slade az elkövetkező félórában listába szedte Petenek a tennivalókat 

– milyen adatokat kell összegyűjteni, amik hasznukra lehetnek a 

bíróságon. Pete a zsebébe süllyesztett remegő kezét. 

– Köszönöm, máris magabiztosabbnak érzem magam. Én… 

rettenetesen röstellem ezt az egészet. Tudom, mennyi a tarifája, de maga 

szerint hol lesz a vége? Nem mintha most egy centet is tudnék fizetni… 

Slade megrázta a fejét. 

– Ha elnyerjük a teljes gyámságot és tartásdíjat, lesz miből fizetnie. 

Ha nem, pro bono dolgoztam.  

Pete a homlokát ráncolta. 

– Ezt nem értem. Úgy érti, hogy ingyen? Nem is ismer. Miért tenne 

ilyet?  

Slade elvigyorodott. 



- Mert maga Tent barátja. Mert olyan ember, aki a családjáért harcol. 

Mert igazságtalanság érte. És mert évente párszor elvállalok ilyen 

ügyeket is. Úgyhogy ne legyen lelkifurdalása, és ne gondolja, hogy 

szánalomból teszem. Csak szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy a srácai 

biztonságban legyenek.  

Pete görcsösen bólintott, majd elfordította a fejét.  

- Köszönöm. Köszönöm szépen.  

– Tartsuk a kapcsolatot. 

Miután az ügyfél sietve távozott, csend telepedett rá, amibe 

beszűrődött a távoli telefonok csörgése, a beszélgetések elmosódott 

moraja. Mintha óriási súly nehezedett volna a mellére, szinte a levegőt 

is kipréselte belőle. Hosszú csata áll előtte, ami egy kalap pénzbe fog 

kerülni. A javát neki kell majd kiköhögnie, különben a főnökei frászt 

kapnak, de átkozott legyen, ha hagyja hogy Pete egy töketlen ügyvéd 

áldozatául essen, aki csak a pénzért vágna bele az egészbe. Azoknak a 

kölyköknek szükségük van az apjukra. 

Felnyögött, és megdörzsölte az arcát. Vágyott a foteljára, egy hideg 

sörre és egy jó filmre. Ehelyett mehetett randizni Emmával, aki aztán 

tényleg maga a tökély. 

De ő nem Kate. 

Mégis próbát tesz vele. S ha képes elfeledtetni vele Kate Seymourt, 

örökké hálás lesz neki. Bárokban leskelődni és csókokat lopni nem az ő 

stílusa. Igaz, ilyen makacs nővel sem volt még dolga. 

Vetett egy pillantást az órájára, és visszatért a munkájához. 

 

TÍZ ÓRA. 

Kate szórakozottan simogatta Robert fejét, közben próbált a 

Koszorúslányokra összpontosítani. Általában jókat nevetett rajta, de 

Slade arca most újra és újra beúszott elé, hogy még véletlenül se tudjon 

koncentrálni. Hülyeség. Hogy lehet ilyen ostoba? 

Eltolta magától a karamellaöntetes kézműves fagyi maradékát, és 

megpaskolta a hasát. Bárcsak el tudna lazulni, hogy kialudja magát! 

Vajon megvan még az a spangli? Egyáltalán rá merne gyújtani, hogy 

átadja magát egy ilyen bűnös élvezetnek? 

Vaaaagy… elővehetné azt a rózsaszín vibrátort, ami akkora, mint egy 

légkalapács. Mégis mi járhatott az anyja fejében? Belegondolni sem 

mert, inkább próbált a filmre figyelni, hátha addig se gondol szexre 

vagy drogra.  



Rezegni kezdett a telefonja.  

A szíve a torkában dobogott, amint meglátta a számot. Ujja egy 

pillanatig habozott a gomb felett, aztán felvette. 

- Miért hívsz? 

Az igéző hangtól begörbültek a lábujjai, és bizsergést érzett az 

ölében. Ez a pasas még telefonon keresztül is veszélyes. 

– Gondoltam, bejelentkezem. Biztos tudni akarod, hogy ment a randi. 

Nagyot nyelt, és belegondolt, ugyan miért lel a férfi ekkora örömet a 

gyötrésében. A hangja mindazonáltal hűvös és tárgyilagos maradt. 

– Természetesen. Mindig arra bátorítom az ügyfeleimet, hogy 

tájékoztassanak a fejleményekről. Tehát, jól érezted magad? 

– Az ám. Alig várom, hogy mindent elmondjak. 

– Nem feküdtél le vele, ugye? Komolyan mondtam, hogy ez a 

legfontosabb szabály. 

– Semmi szex, tudom. Bár átkozottul közel voltunk hozzá… 

Kate igyekezet; nem lefordulni a székről.  

–Ó. H-h-hát, ez jó jel. 

– Képzeld csak el. Zsenge, omlós hús, ami szinte elolvad az ember 

szájában. Közepesre sütve, némi borssal, hogy még pikánsabb legyen. A 

krumplit valami külónleges gorgonzolával sütik, tökéletes a Delmonico 

steakhez, akárcsak a citromfüves szószban párolt spárga. El tudod 

képzelni? 

A hirtelen megkönnyebbülés helyét átvette a bosszankodás. 

– Te most szórakozol velem? 

– Nem én! Esküszöm, így volt. Ki kellett próbálnom ezt a helyet. 

Egész közel van Tribecához, de valahogy még nem volt alkalmam itt 

enni. Maminak hívják a csehót, és ennél finomabb steaket még 

életemben nem ettem. Ebből egyszer még nagyon menő hely lesz. 

Kate emelkedni kezdett. 

– Engem nem az étel érdekeli Emma milyen volt? Tetszett? Jól 

kijöttetek? Jól érezte magát? Tudod egyáltalán, hogy ő mit evett? 

Rövid csend állt be. 

– Persze hogy tudom. Kár, hogy nem kóstolta meg a húst. Konkrétan 

vega, úgyhogy összeütöttek neki egy tál friss zöldséget, de 

meggrillezték és megfűszerezték. A borból is kortyolgatott. Olyan 

gyümölcsös, fűszeres pinot noirt kértem, ami… 

Kate-nek összeszűkült a szeme. 



– Mi a frász van veled? A lelkemet kiteszem, hogy összehozzam 

neked a tökéletes partit, de te minden erőfeszítésemet szabotálod! 

Szóval, milyen volt a randi, mínusz az étlap? 

– Hé, ha már vacsizni mentünk, azt hittem, a kaja is érdekel. Emma 

amúgy nagyszerű lány. Csinos, vicces, óriásit dumáltunk. 

– Na, végre. Micsoda megkönnyebbülés. Mikor találkoztok megint? 

– Ó, nem hinném, hogy még találkozunk.  

Kate szorosan markolta a telefont, és suttogásig halkította a hangját. 

- Mi? 

– Remek munkát végeztél, Kate. Tényleg értesz hozzá, hogyan 

párosítsd össze az embereket. Kezdem hinni. hogy talán mégsen vagy 

akkora szélhámos, de a húgom ettől még ráfaraghat a dologra, úgyhogy 

rajtad kell tartanom a szemem. 

– Nagy megtiszteltetés, hogy hivatalosan is fel vagyok mentve a 

szélhámosság vádja alól, de miért nem akarsz ismét találkozni 

Emmával? Hát nem akarod megtalálni a társadat? Mondtam, hogy 

semmi sem lesz belőle, ha te nem vagy… 

- Tudom, tudom, ha nem vagyok nyitott. Én próbáltam, elképzeltem 

magunkat együtt, és papíron minden jól is ment, de hiányzott valami, 

valami szikra vagy mi, amit képtelen vagyok meghatározni. 

- Mármint szexuális értelemben?  

- Talán. Az a titokzatos, ösztönös vonzódás, amit az ember vagy 

érez, vagy nem. 

Katebe belévillant a felismerés. Az összes kívánatos jellemző, amit 

Slade felsorolt, leszűkítette a kört, de a tökéletes egyezőséghez 

mélyebbre kellett ásnia. Egy olyan nőt kell keresnie, aki határozottabb 

és rámenősebb, ezért nagyobb kihívás. Ügyvédként Slade nyilván 

igényli az intellektuális párbajt, a testi vonzalmat, no meg azt a 

bizonyos pluszt. 

Elena. 

Kicsit kiszámíthatatlan, de egy próbát mindenképp megér. Elena 

minden szinten meglepetés. Nála az egyetlen nagyobb veszély, hogy 

nem lesz hajlandó a szabályok  szerint játszani, és ha testi vonzalmat 

érez Slade iránt, mindenáron az ágyába akarja majd vonszolni. Most 

kergesse a végzet asszonyának a karjába? Nem szívesen tenné. 

De hát ez a munkája. 

– Már tudom is, ki lesz a kővetkező. 

– Te? 



Összerezzent, ahogyan a bársonyos hang beburkolta. 

– Nem. Mi nem passzolunk egy máshoz. A neve Elena, és szerintem 

ő lesz a nyerő. Más, mint a többiek. Hajlandó vagy még ezen a héten 

találkozni vele? Gyorsan meg tudom szervezni. 

– Meddig akarod még folytatni ezt a játékot?  

A szavak szinte belérobbantak, gúnyt űzve képmutató hazugságából. 

Hiszen mást sem akar, mint leszaggatni magáról a ruhát, Slade fölébe 

kerekedni, és egyi örökkévalóságon át lovagolni rajta. Magának akarja a 

férfit. Szinte látja maga előtt: otthon van, elterülve a kanapéján, ing 

nélkül, a bőr megfeszül a hasán. Elképzeli ahogyan a férfi keze nyersen 

utat tör, és a legérzékenyebb pontján érinti. Elképzeli a fejét a combja 

között, ahogyan újra és újra a csúcs felé repíti. De le kell küzdenie a 

vágyait, és meg kell találnia Slade-nek a párját. Ez az egyetlen módja, 

hogy újra szabadok legyenek, és bebizonyítsa a férfinak, hogy a 

vállalkozása nem szélhámosság.  

– Számomra ez nem játék, Slade. 

A férfi hangja megkeményedett.  

– Értem. Holnap este ráérek. Szervezd meg.  

Kate mondott volna még valamit, de Slade már bontotta a vonalat. 

Hosszú ideig meredten nézte a telefont, és azon tűnődött, hogy 

ezúttal talán túl messzire taszította magától a férfit. Robert felmordult, 

mintha érezné a nyomorúságát. A tenyerébe nyomta orrát, míg a lány 

besüppedt a takarók közé, hogy tovább simogassa a kutyáját, nézze a 

filmjeit, és azt ismételgesse magában, hogy elégedett az életével. 

 

KENNEDY DUGTA BE A FEJÉT az irodába, és felvillantotta vakítóan fehér 

fogát. 

– Sosem találod ki! 

Kate eltolta magától a papírhalmot, megpördült a székkel, és 

kinyújtóztatta tagjait.  

– Mit? 

- Edward és Justine összeházasodik!  

Kate önfeledt nevetésben tört ki. 

- Ezt nem hiszem el! Oké, tudom, hogy az első randitől tökéletes 

párnak tűntek, de akkor is. Biztos? 

– Itt vannak az irodámban. Gyere, beszélj velük. 

Felpattant, és követte Kennedyt az irodájába. A pár egymáshoz 

simulva, kézen fogva ült a fehér kanapén. Kate még emlékezett az első 



alkalomra, amikor megismerte a bizonytalan, félénk és tapasztalatlan 

Justine-t. Rendezett neki egy kis koktélpartit, hogy ismerkedjen az 

érzéssel, és azonnal megérezte a kapcsolódását Edwarddal. Csak egy kis 

biztatás kellett, és az első randit követően elválaszthatatlanok voltak. 

Amint meglátta Kate-et, Justine felsikkanlott, odaszaladt hozzá, és 

szorosan átölelte. 

– Eljegyeztük egymást! - Ujján megcsillant a kis gyémántköves 

gyűrű, amint kacagva kinyújtotta a kezét, pontosan ugyanazzal a 

mozdulattal, ahogyan föld bármelyik újdonsült menyasszonya tette 

volna. Edward mosolyogva állt fel. Jóval száznyolcvan fölé nőtt, míg 

Justine a százhatvan centit alig érte el, mégis tökéletes párost alkottak. 

A lány göndör vörös haja éppen beleillett a férfi vállának szegletébe, 

miközben Edward olyan könnyedséggel ölelte magához, mintha ez 

lenne a világ legtermészetesebb dolga. 

– Annyira örülök nektek! Mesés ez a gyűrű' Mikor lesz a lagzi? 

– Jövő májusban. Természetesen az egész iroda hivatalos rá. 

Nélkületek ez nem történhetett volna meg.  

Míg Edward sugárzott a boldogságtól, Kate torka elszorult a fojtott 

érzelemtől, ami újra emlékeztette rá, miért csinálja ezt az egészet. 

Hatalmában áll, hogy összehozza és a közös élet felé terelje az 

embereket. Az elégedettség hullámokban áradt szét a testében. 

Felkészítette magát a bizsergésre, hogy miközben megöleli 

mindkettőjüket, érzi majd az erőteljes energiahullámot aminek egy ilyen 

tökéletes kapcsolódás nyomán fel kell szabadulnia. 

Mégsem érzett temmit. 

Szorosabban ölelte őket, és kétségbeesetten vágyott mindent elsöprő 

érzésre, de még halvány kis zsongást sem tapasztalt. Ilyen lenne egy 

tökéletes frigy? Hátralépett, és igyekezett felszabadultan mosolyogni 

továbbra miközben a szíve úgy zakatolt, mint egy öreg tehervonat. Ó, 

istenem, és ha rosszul választottak? Akárhányszor az ügyfelei 

eljegyezték egymást, idáig mindig érezte a belső megerősítést. Most 

attól félt, hogy elfogja a pánik, de megőrizte a nyugalmát, hogy kivegye 

a részét az esküvővel és a későbbi tervekkel kapcsolatos könnyed 

csevegésből. 

Mire a pár elment, már a teljes idegösszeomlás szélén állt. Lezöttyent 

a berendezéshez illó vakitóan fehér székre Kennedy íróasztala mellett, 

és kínjában az öklét harapdálta. Miután Ken visszatért, leült a bőr 

karosszékére, az arcán aggodalom suhant át.  



– Mi a baj? Ezúttal túl nagy volt a sokk? Mondtam, hogy ne ölelgess 

friss jegyeseket, Kate. Egyszer még megsütik az agyadat.  

Kate ráemelte a tekintetét.  

– Semmit sem éreztem. Ken.  

Barátnője értetlenül meredt rá.  

- Ezt hogy érted? Úristen, azt akarod mondani, hogy nem illenek 

össze? 

Kate a tenyerébe temette az arcát, és felnyögött.  

- N-n-nem tudom! Nem tudom, mi van velem. É-én elvesztettem 

Teljesen! Vakon dolgozom, csak nem mertem elmondani senkinek, 

hátha még visszatér. Az is lehet, hogy örökre így maradok! 

Egész testében remegett. Fura, hányszor imádkozott, bár ne lenne 

meg a képessége. Normális életre vagyott és utálta, amiért pontosan 

meg tudja állapítani, ha két ember nem illik egymáshoz. Hatalmas 

felelősség rakódott a vállára, de úgy döntött, nemes célra használja 

tehetségét, segít összehozni az embereket, és nem nézi tovább ölbe tett 

kézzel, ahogyan elpasszolják életük nagy lehetőségét, vagy éppen a 

rossz partner mellett kötnek ki. 

Hát, most teljesült a vágya! Ott kongott benne az üresség, a 

veleszületett és hozzá tartozó képesség végtelen hiánya. Mihez kezd 

ezzel? 

– Ne ess pánikba, édesem. Majd kitalálunk valamit. 

Kate felemelte a fejét, és látta, amint Ken a vitrinhez lép, hogy 

elővegyen egy feles poharat és egy parányi üveget, benne 

borostyánszínű folyadékkal. 

– Nesze, hajtsd fel – tolta barátnője elé a kis pohárral 

Kate alig hitt a szemének. 

– Ilyenek vannak a szállodai minibárokban, ugye?  

– Egész kis gyűjteményt halmoztam fel belőlük. Ha rossz hírt kapok, 

csak bedobok egyet. Jót tesz az idegeknek. Rád is rád fér. 

– Atyaég, először az anyámmal fűvezek, most meg felesezek a 

munkahelyemen. Van még ennél is lejjebb? 

– Fogd be, és igyál! – Kate engedelmeskedett. A whisky égette a 

torkát, köhögnie kellett tőle. Ken elégedetten látta könnyben úszó 

szemét. – Mindjárt jobb. Olyan ez, mint egy igazságszérum. Segít, hogy 

legalább magadnak ne hazudozz tovább. Szóval, árulj el nekem valamit 

Mikor veszítetted el? 



– Nem emlékszem pontosan. Egyre sűrűbben azon kaptam magam, 

hogy nem reagálok a köröttem lévő párokra. Először azt hittem, csak 

átmeneti üzemzavar, de Edwardnál és Justine-nál sem éreztem semmit. 

Még egy apró bizsergest sem, mindegy, ki volt az illető. Eltűnt.  

- Talán csak visszahúzódott egy idóre. Változott mostanában valami 

az életedben? Kapcsolatba kerültél valakivel, akiről nem tudok?  

– Nem. 

Kennedy elgondolkodva beharapta az alsó ajkát. 

- Mi a helyzet Slade-del? A minap ő is ott volt a Bögrében. Jane-nel 

lógott, aztán hirtelen nyoma veszett. Ami vicces, mert utána téged se 

láttalak. Hacsak… – kerekedett a szeme. – Szent szar, vele kavarsz, 

igaz?  

Kate összefonta a karját. 

– Nem! Nem igazán. Ó, istenem, én nem akarok! Vagyis hogy 

akarok, de az totál helytelen lenne, nem illik hozzám, és különben is 

ügyfél! Bár örökre eltűnne az életemből! Ami csak akkor történik meg, 

ha megszerzem neki a tökéletes feleséget.  

Ken szeme résnyire szűkült. 

– És ha te vagy a tökéletes feleség? 

- Hidd el, arról azért tudnék. Csak le akar fektetni, hogy letudja a 

dolgot, amíg megtalálom neki az igazit, én meg sosem voltam kapható 

egyéjszakás kalandokra. 

Lehajtotta fejét, hogy elkerülje Ken gúnyos pillantását. 

- Oké, erre tudnék mit mondani, de ide most Arilyn kell. Ideje 

beavatkoznunk. – Lenyomta a belső telefon gombját. – Hé, átugranál az 

irodámba? Itt vagyunk Kate-tel. 

– Hiába erőlködsz – jelentette ki Kate. – Arilyn én oldalamon áll. 

– Ezúttal nem, babám. 

Arilyn hosszú ezüstös szoknyában, fehér pólóban szandálban 

belibbent a szobába. Derékig éró haja vöröses aranyfényben ragyogott, 

ahogy szokott kecsességével elfoglalta a harmadik ülőhelyet. 

– Mi a gond? 

Ken félé csúsztatott egy csordultig teli pohárkai 

– Kate elveszítette a képességét. Le akar feküdni Slade-del, de fél 

megtenni. A fickónak csak egy éjszakára kell, hátha akkor legyőzi a 

kettejük közti állati vonzalmat, míg Kate bele akarja kergetni egy másik 

nő karjaiba, hátha akkor rendbe jön minden. 



Arilyn szélsebesen feldolgozta az információt, majd kinyújtotta a 

kezét, felemelte a poharat, és egyetlen korttyal felhörpintette a tartalmát. 

Egy koccanás nélkül visszatette a poharat az asztalra, és szembefordult 

Kate-tel. 

– Muszáj lesz lefeküdnöd vele. 

Kate levegő után kapott. Minden önuralma elillant kijelentés 

hallatán. 

– Micsoda? N-n-nem! A-az katasztrofális lenne. Ha találok neki 

valakit, visszanyerem a tehetségemet. Tudom, hogy így lesz. 

Arilyn együtt érző pillantást vetett rá. 

– Szívem, szerintem mind félreértettük ezt a Slade-dolgot. Először én 

is azt hittem, hogy neked kell megtalálnod a párját, de ha elvesztetted a 

képességedet, vele viszont még mindig érzed, akkor csak úgy 

szerezheted vissza, ha lefekszel vele. Egy próbát mindenképp megér. 

Amúgy is egy természetes és ösztönös vonzalom ellen küzdesz, ami 

semmiképp sem helyes. Főleg nem félelemből. 

Kate szóra nyitotta, majd becsukta a száját. Sosem hitte, hogy Arilyn 

valaha is a szüzessége feláldozására bíztatja, a szavaiban valahogy 

mégis meglátta a logikát. És ha ez a megoldás? Teste összerándult a 

rémülettől, és még valamitől, amit nem szívesen elemezgetett volna. 

Kennedy levonta a végkövetkeztetést. 

- Sarokba vagy szorítva. Add át magad az új szexuális tapasztalatnak, 

és lefogadom, hogy visszakapsz mindent. 

– Mitől rettegsz ennyire? – firtatta Arilyn gyengéd hangon. – Slade 

elvesztésétől? A szüzességed elvesztéstől? Vagy az irányítás 

elvesztésétől? 

Kate megborzongott. 

– Mindtől. 

– Akkor idézzük fel, mi történik, amikor lemondasz az irányításról. 

Emlékszel még a jógaórára? Az irányítás csak illúzió, amivel abba a 

hitbe ringatjuk magunkat, hogy a dolgok meghatározott irányba 

tartanak. Ha lemondunk az irányításról, és hagyjuk, hogy az élet a maga 

medrében haladjon, új világ nyílik meg előttünk. 

- Telis-tele orgazmusokkal – szúrta közbe Kennedy. 

Kate elnyomott egy nevetést.  

– Nem tudom elhinni, hogy komolyan gondoljátok. Már 

megszerveztem neki egy randit holnapra! Hannah-val nem ment valami 



fényesen, azt mondta rá, hogy túl tökéletes. Azután elvitte Emmát, de 

belőle meg a szikrát hiányolta. 

– Hm, ez érdekes. És ki a következő? 

Kate összerezzent. 

– Elena. 

Arilyn a fejét csóválta. 

- Hát, ez baj. Nagyon rámenős az olyan férfiakkal, akik megtetszenek 

neki. Hannah és Emma tökéletet ellentéte. Ha olyat kerestél, aki se perc 

alatt berángatja Slade-et az ágyába, nem is találhattál volna alkalmasabb 

jelöltet. 

Kate visszanyelte a torkát szorító gombócot. Elenáról tudni való, 

hogy felszítja a férfiakban az ősi vadászötönt. Slade számára éppen 

ezért tökéletes, még ha őt a rosszullét kerülgeti is a gondolattól, hogy 

Elena lesz a célkeresztjében. Az egész olyan, mint egy végső próbatétel, 

nem? Ha Slade áldozatul esik Elena csáberejénél azzal két dolgot 

bizonyít: nem tartja tiszteletben a szabályokat, és egyértelműen csak a 

kihívás izgatja. 

Ha elbukik, akkor nyilvánvaló, hogy számára nem ő az igazi. 

Ha kiállja a próbát, talán tényleg nincs miért ellen keznie. 

– Tudod, még mindig felhívhatod – jegyezte meg Kennedy. – 

Megmondhatod, hogy kell neked. Lefogadom, hogy lefújná a randit 

Elenával… 

Kate mély lélegzetet vett. 

– Nem, ennek meg kell lennie. Talán Elenával jobban illenek 

egymáshoz. Az a lány a primitív ösztönökre hajt, ugyanakkor 

szuperokos. Igazi törtető, Slade élvezni fogja, hogy összecsaphat vele. 

Talán már ma este megkapjuk a választ az összes kérdésre. 

Arilyn és Kennedy sokatmondóan összenézett.  

– Vagy rájössz, hogy nincs hová menekülnöd. 

A kijelentés a saját gondolatait visszhangozta. 

Mégis, ahogy köszönetet mondott barátnőinek, és kilépett a szobából 

azon tűnődött, hogy talán már mindenhez késő. 

 

SLADE BECSUKTA az ajtót maga mögött. Otthonának fülsiketítő csendje 

gúnyt űzött a határozottságából, amellyel lerázta Elenát. Főként ha 

végigmérte az üres szobákat. 

Miután maga mögött hagyta a házasságát, leginkább békére vágyott. 

Kiszámíthatóságra. A házasság intézménye az ő esetében csúfos 



kudarcot vallott, ezért arra összpontosított, hogy megsegítse azokat, 

akiket szintúgy elárultak, csak épp nincs jogi képviseletük. Amikor a 

szüleit is elveszítette, Jane teljes egészében az ő felelőssége lett. 

Próbalta oltalmazni húgát, mégsem tudta távol tartani a világ 

könyörtelenségét és az ebből fakadó gyötrelmeket. 

A leckét viszont megtanulta. Semmi sem tart örökké. Az embernek 

fel kell készülnie a szívfájdalomra, ami minden kapcsolat 

felbomlásának szükségszerű velejárója. Amikor engedte a 

Társszerzőknek, hogy összehozzák valakivel, aki tökéletesen beleillik 

az életébe, úgy számított, hogy nem vállal túl nagy kockázatot. Amúgy 

sem hitt abban. hogy sikerülni fog, de legalább a célt megfogalmazta. 

Amíg egyetlen nő át nem húzta minden számítását. 

Kate. 

Rég eltemetett, titkos ösztönöket hozott benne felszínre. Mikor 

történt meg vele utoljára, hogy bevonszolt valakit egy bár félreeső 

zugába, ahol addig akarta kényeztetni, míg elveszti a józan eszét? Kate 

konok védekezése, hogy ő másvalakihez tartozik, kiborította, és olyan 

fájdalmat ébresztett benne, amit inkább nem elemzett ki.  

Ám amint Elena lepattant a Harley-járól, megrázta a haját, és sokat 

sejtetően rámosolygott, máris tudta merre tart az este. Persze Kate 

figyelmeztette, hogy csak akkor tanácsos lefeküdnie valakivel, miután 

már néhány randin túl vannak, Elena azonban egészen más ligában 

focizott. Dőlt belőle az érzéki kisugárzás, miközben tudatosította benne, 

hogy mindketten felnőtt emberek, akik azt tehetnek, amit akarnak. A 

saját feltételeik szerint. 

Elena legalábbis így gondolta. A teste eleinte reagált is rá, ám néhány 

percen belül teljesen közömbössé vált, és halálra rémítette a tudat, hogy 

csak egyetlen nővel képes megtapasztalni a mindent elsöprő izgalmat – 

éppen azzal az eggyel, akinek ő nem kell. Azért megvacsoráztak és 

elborozgattak Elenával. Meglepte érdekes társalgásuk, Elena 

elképesztően egyedi humorérzéke, és újfent el kellelt ismernie, hogy 

Kate érti a dolgát. Olyasvalaki kellett neki, aki nem egészen tökéletes, 

és Elena feltáruló rétegei máris jobban izgatták, mint Hannah vagy akár 

Emma valaha is.  

Csak épp nem Kate volt ő sem.  

Amikor Elena elunta a várakozást, és megcsókottd viszonozta a 

csókját. Kétségbeesetten próbált felkelteni magában annyi érdeklődést, 



hogy ágyba vigye. Mindkettőjüknek csak jót tenne, és végre Kate is 

látná, hogy befejezte a játszadozást. 

Azután rájött, hogy Elena csupán halovány másolata az egyetlen 

nőnek, akit akar. 

Szabadkozva elhúzódott. Elena zavartan fürkészte az arcát, felmérte 

a helyzetet, majd csikorgó gumikkal elrobogott. Mint egy tökfilkó, csak 

nézett utána, most pedig itt van egyedül a drága otthonában, se asszony, 

se kutya, se szerető, csak ez a gúnyos csend.  

Hát, ebből elég. 

Gyökeret vert benne a düh és a csalódottság, s rögvest szárba is 

szökkent. Elég abból, hogy itt ücsörög és vár valamire, ami sosem 

következik be. Azt mondta Katenek, hogy neki kell eljönnie hozzá, de 

ha nem volt mersze megtenni amit akart – amit mindketten akartak 

azzal csak kikövezte az utat a további értelmetlen randik előtt, míg 

reménytelenség teljesen fel nem őrli. 

Felkapta a kulcsait, és indult, hogy kikövetelje, ami az övé. 

 

KATE SZÁZADJÁRA fordult meg az ágyban, és rángatta magára a takarót 

Veríték gyöngyözött a testén, és minden anyag, még a póló puha 

pamutja is irritálta a bőrét, lüktetett a benséje, azért az enyhülésért 

rimánkodott, amit egy traktornyi rózsaszín vibrátor sem adhatott meg 

neki. Miközben Slade és Elena összefonódott testének képeivel kínozta 

magát, minden pillanatban a hfvást várta. 

A telefon azonban nem csördült meg. 

Halkan szitkozódva felült. Ahogy letépte magáról a pólót, még a 

pillanatnyi érintését is gyűlölte, amikor végigsiklott duzzadt mellén. Ez 

hát a büntetés, amire alaposan rászolgált. Egy másik nő karjába 

taszította Slade-et, mert félt elvenni magának, és most már késő 

Az óra számai neonzöldén ragyogtak. Éjfél. Robert felnyögött 

álmában, mintha őt is felzaklatni, hogy gazdája képtelen elaludni, és 

bármennyit forgolódott, nem találta a helyét. Kate felsóhajtott Talán 

betesz egy filmet vagy beizzítja az iPadet, és olvas. Bármit, csak ne 

kelleni arra gondolnia, hogy Slade mással hempereg. 

Hogy lehet valaki ilyen béna? 

Lerúgta a takaróját, hogy félmeztelenül kibóklásszon a konyhába, és 

nyakon ragadjon egy vizespalackot. Már felkattintotta az olvasólámpát, 

amikor neszt hallott. 



Megdermedt. Mi lehet ez? Az adrenalin szétáradt benne, és már a 

telefon után kapott, hogy hívja a 911-et amikor megszólalt a csengő. 

Lábujjhegyen az ajtóhoz surrant, és kikémlelt a nyíláson. 

Slade nézett vele farkasszemet. 

Riadtan hőkölt hátra. Most mi a fenét csináljon?  

– Látlak. Kate. Engedj be. 

Töprengve beharapta az ajkát. Ez nem a legjobb ötlet 

– Éjfél elmúlt – mondta az ajtón át. 

– Tudom, mennyi az idó. Megfagyok, nyisd már ki ezt a rohadt ajtót. 

Basszus, de hát meztelen! Felkapta a széles makramét a székről, 

magára tekerte, mint egy tógát, azután félrehúzta a zárat. 

A férfi úgy robbant be, mintha minden az övé volna, őt is beleértve. 

Tekintete végigmérte hevenyészett öltözékét, kiszúrt minden gyenge 

takarást és a mögüle elővillanó bőrt. A mellbimbói tüstént ágaskodni 

kezdtek. A férfias indulat vészjósló szikrái ott pattogtak a levegőben, 

míg a szabadon áradó tesztoszteronhullámok akadálytalanul törtek utat 

legelemibb ösztönei felé. melyek alig várták, hogy előtörjenek a 

civilizáltság felszíne alól. Pánrzani. Kapni. Adni.  

Feladni.  

Beleborzongott  

– Mit keresel itt? 

- Az egész csak teszt, igaz? 

Nem tett úgy, mint aki nem érti. A tudat, hogy kifogyott minden 

lehetőségből, úgy fojtogatta, mint pókháló a belegabalyodott rovart. 

Felszegte az állát.  

– Igen. 

A férfi felmorcult, és közelebb lépett.  

Az éles vakkantátra felkapták a fejüket. Robert megtorpant a 

hálószoba ajtajában, és felmérte a helyzetet, majd gyors tempóban 

végigvonszolta testét a folyosón, hogy úgy álljon közéjük, mint egy 

mindenre kész őrkutya. Kate-et szeretet és büszkeség töltötte el e 

védelmi ösztön láttán. Szóra nyitotta a száját, hogy megnyugtassa 

Robertet, de a férfi megelőzte. 

Olyan végtelen alázattal, amitől Kate-nek a szó is a torkán akadt. 

Slade letérdelt Robert elé, és a megadás egyetemes gesztusaként lassan 

felé nyújtotta a kezét. 



– Köszönöm, hogy így vigyázol rá – súgta neki –, de én sosem 

bántanám. Esküszöm mindenre, ami szent, hogy sosem bántanám a 

gazdádat. 

Kate a lélegzetét is visszafojtotta, látva, ah férfi előrehajol, míg az 

orra szinte összeért a pitbulléval. Teltek a pillanatok. A tekintetekből 

megértés és valami sokkal mélyebb jelentést olvasott ki, ahogy Robert 

lassan lazított merev testtartásán, lehajtotta a fejét, és belenyalt Slade 

tenyerébe. Azután visszavonszolta magát a hálószobába. 

A védelem utolsó gyűrűje is megtört. Kate meredten nézte a férfit, 

aki meghajolt a kutyája előtt, és úgy kezelte Robert érzelmeit, mint egy 

vele egyenrangú emberét. Akkor Slade lassan felegyenesedett, levette a 

zakóját és feltűrte az ingujját, hogy emeli fővel állja a tekintetét. 

Nyers szexuális energia lüktetett körötte. A nyálkiválasztása is 

beindult a félig kigombolt ing, a hosszú napbarnított nyak és a 

megfeszülő szögletes áll láttán. A férfi tekintete könyörtelenül a 

fogságában tartotta, csak annyit engedett megértenie, hogy ez az utolsó 

esélye a menekülésre. 

– Szóval bevallod, hogy próbára akartál tenni. - A szavak lassan 

buktak ki belőle, mintha övé lenne a világ minden ideje, a teste azonban 

úgy feszült, akár egy ugrásra kész ragadozóé. – Azt akartad, hogy 

lefeküdjek Elenával? Hogy végre megszabadulhass tőlem? 

– Nem. – Szorosabbra vonta magán a takarót. - Talán azt akartam, 

hogy ne tudj ellenállni neki, hogy gyűlölhesselek, és emlékeztessem 

magam arra, miért nem lehetsz az enyém, de még a gondolat is az 

őrületbe kergetett. 

A férfi felvonta a szemöldökét. 

– Egy kis őszinteség, Kate? Helyes. Hadd viszonozzam azzal, hogy 

én is kiteregetem a kártyáimat. Le akartam feküdni vele. – Ügyet sem 

vetett rá, hogy Kate összerezzent, csak beszélt, és egy pillanatra sem 

eresztette a tekintetéi. – Belefáradtam a játékaidba, véget akartam vetni 

az egésznek. Megcsókoltam. 

A fájdalom mélyen belémárt a lányba, de küzdött, hogy megőrizze a 

lélekjelenlétét. Miért érzi elárulva magát, amikor a férfi csak azt tette, 

amire biztatta? 

– Értem. – Elcsuklott a hangja. 

A férfi arca megkeményedett. 

– Nem, nem érted. Ez a gond. Megcsókoltam, próbáltam testi 

kontaktusba kerülni vele, de nem ment. Téged akarlak. Egyedül téged. 



A kérdés csak az, miért nem vallod be, hogy te ugyanígy kívánsz 

engem?  

A körvonalazódó konfrontáció megbénította, nem volt hová 

menekülnie. Hát ez lett belőle? Olyasvalaki, aki csak hápog a 

rettegéstől, hogy fájdalmat okoznak neki, vagy hogy belehajszolják egy 

olyan helyzetbe, ahol már nem ő irányít? Szégyenkezve felemelte a 

fejét. A férfi egyéjszakányi gyönyört kínál neki. Hiába próbál gúnyt 

űzni az ajánlatból azzal, hogy egyszerű szexuális aktusra csupaszítja, 

ennél máris többet osztottak meg egymással - titkokat, intimitást, 

őszinteséget. Akkor meg miért menekül ilyen kétségbeesetten? A 

tudattól, hogy ha a férfi egyszer beleférkőzik, kitörölhetetlen nyomot 

hagy a testében és a lelkében? 

Ideje felvenni a nagylányos bugyit, és elhagyni azt a kitaposott 

ösvényt. 

– Félek. 

A férfi felvetette a fejét. 

– Mitől? 

Kate a másik lábára helyezte a testsúlyát, és kényszrítette magát, 

hogy szembenézzen az igazsággal. Mikor is engedte utoljára, hogy egy 

férfi belelásson a lelkébe? Mikor is mert többet kívánni múló testi 

kontaktusnál, ami épp csak megkarcolja a felszint, de nem hatol elég 

mélyre ahhoz, hogy eljusson a valóságos érzelmekig?  

Soha. 

Garanciát várt, amit senki sem adhatott meg neki. A vállalkozása 

mögé rejtőzött, és mindenkit udvariasan maga elé engedett, sőt arra 

biztatott, hogy bocsássák be a szerelmet az életükbe. Épp csak önmagát 

szigetelte el másoktól, hogy Roberttel az oldalán ott trónolhasson a 

világ felett, önnön erkölcsi magaslatán. Isten az égben, nem kellene 

leszállnia végre? Vállalnia a kockázatot anélkül, hogy tervezgetne, 

listába szedne és kipipálna mindent? 

Csak azért sem hátrált meg egy kétkedő pillantástól 

– Félek, mert még sosem éreztem ezt – feleli suttogva. 

A férfi egy pillanatig nem válaszolt, míg ő nyomorult némaságban 

várta az ítéletet. 

– Egyre jobb. Megesküdtem, hogy neked kell eljönnöd hozzám, de 

nem tudtam tovább várni. Kiálltam a próbát, most már tartozol nekem. 

Mit akarsz kezdeni ezzel? 



Összeszorult torkán a legkisebb légbuborék sem hatolhatott át, s úgy 

markolta a takarót, mintha a lyukacsos anyag megoltalmazhatná. Pedig 

már csak egyvalami menthette meg. A teljes megadás.  

Ez a férfi nem éri be kevesebbel. Arilyn szavai visszhangoztak benne 

Csak úgy juthatunk el az igazi boldogsághoz, ha feladtuk az 

irányítást. Minden más csak illúzió. 

Lehunyta a szemét, és összekaparta minden bátorságát. 

Azután hagyta lehullani a takarót. 

Hűs levegő cirógatta a testét, ingerelte a mellbimbóit. Kinyitotta a 

szemét, és várt. 

A férfi olyan mohó vággyal méregette, amiről minden civilizáltság 

lefoszlott. Csupaszon és védtelenül állt előtte a lány. Tekintete 

végigpásztázott minden reszkető négyzetcentiméteren, elidőzött felfelé 

meredő mellén, a falatnyi csipke mögé rejtett ölén, csupasz lábszárán. 

Kate legyűrte a késztetést, hogy kezével elfedje magát. Tudta, a férfi 

soha többé nem engedi, hogy elrejtőzzön előle, ezért kihúzta magát, és 

büszkén tárta fel mezítelenségét, arra bíztatva a másikat, hogy vegye el, 

amit felkínál neki. 

Slade mégsem mozdult. Nem szólt. Terhessé vált a szoba levegője, 

mintha közelgő vihar elektromos kisülései töltenék meg. 

– Ha átkelek ezen a szobán, többé nem menekülhetsz előlem. Addig 

foglak kefélni, amíg semmid sem marad. Nem leszek gyengéd. Jól 

gondold meg, Kate. Soha többé nem játszadozhatsz velem. 

Megreszketett a sötét fenyegetéstől, teste azonban már a folytatásért 

esengett, hogy megmutassa mindenét, temmit se tartsen vissza. Erre várt 

mindig – valakire, aki ilyen szenvedéllyel kívánja, amíg már írmagja 

sem benne illemnek vagy jó ízlésnek. A férfi erekciója szétfeszítette a 

nadrágját, minden izma ugrásra keszen várt arra, hogy megadja neki a 

felhatalmazást. 

Kate remegő hangon szólalt meg: 

– Nem akarok tovább menekülni. Nem érdekel a jövő, nem érdekel, 

mi jó és mi rossz. A tiéd vagyok, Slade. Ma éjjel teljesen a tiéd vagyok. 

A férfi elmormolt egy szitkot és átvágott a szobán 

Szája brutálisan kemény csókban egyesült a lányéval, nyelve az ajka 

közé furakodva jelezte, ki dominál. Kate felnyögött a szétáradó kéjtől, 

megnyílt minden rohama előtt, mind mélyebben szippantotta magába, 

bódultan itta be ízét és illatát, a bőréből sugárzó hőséget. 



Slade nem vesztegette az időt finomkodásra. Lenyúlt és megemelte, 

ő pedig a dereka köré fonta a lábát. Így botladoztak a hálószoba felé. 

mialatt ajkuk egyetlen pillanatra sem vált szét. Kate vadul hánykolódott 

őrüli érzelmeinek hullámain, teste remegve követelt még többet, míg a 

férfi az ágyra fektette, és letépte testéről a leheletnyi selymet. 

– Nem tudok lassítani. Azt terveztem, hogy addig gyötörlek, amíg 

könyörögni nem kezdesz, hogy ezerszer is elélvezel, mielőtt beléd 

hatolnék, de muszáj megtennem. Az őrületbe kergetsz, Kate. Tárd szét a 

lábadat, hadd nézzelek. 

Olyan végtelen természetességgel tárulkozott fel előtte, amit sosem 

feltételezett volna magáról. Bőre máris fényesen csillogott a 

felajzottságtól, puncija védtelenül nyílt meg a perzselő tekintet előtt. 

Slade rekordidő alatt leszaggatta magáról az inget. Tekintetével szinte 

falta lüktető csiklóját, míg kigombolta a nadrágját, lerúgta a cipőjét, és 

kibújt az alsójából. 

– Gyönyörű vagy. Nem győzöm kivárni, hogy beléd kóstoljak. 

Órákig eljátszanék a punciddal, csak kényeztetném a nyelvemmel, de 

nem tudom, meddig bírok még várni. 

Kate bensójébél szaggatott nyögés tört fel, ágaskodó mellbimbói a 

férfi nyelvének balzsama után áhítoztak. Teste görcsösen vonaglott az 

ágyon, amig a férfi feltépte csomagolást, felhúzta magára a gumit, és 

rámászott az ágyra. 

A lány lába közé térdelt, és végigfuttatta ujját a csatakos résen. Kate 

felkiáltott, pattanásig feszült teste még többet követelt, mire a férfi halk 

morgással lehajtotta fejét, és gyengéd, incselkedő kis csókokat lehelt 

forróságtól lüktető, eleven húsára. Az ajkak puhasága, a forró ostorként 

kicsapódó nyelv, mind együtt örvénylett, és oly elviselhetetlenné 

fokozta a feszültséget, hogy azt hitte, egyetlen újabb érintéstől ízekre 

szakad. A csiklója megkeményedett, és kegyelemért esengett, a férfi 

azonban ügyet se vetett rá, csak tovább ostromolta nyelvével a nyirkos 

barlangot, amelyben ujjai egyre merészebben törtek előre. Görcsösen 

próbált szabadulni, de a kéz fogva tartotta, míg a nyelv egyre 

hevesebben mozgott lüktető csiklója körül. Azután már két ujj siklott 

belé. 

Felsikoltott az érzéki gyötrelemtől. A levegő csapdába esett a 

tüdejében, csak apró, ziháló nyögésekkel tudott lélegezni, amint azok a 

hozzáértő ujjak útat találtak belé, és olyan lázas ütemet diktáltak, hogy 

máris a szakadék peremén táncolt. 



Teste ívben megfeszült, készen a robbanásra, ám akkor a férfi érdes 

hangon felnevetett, és kihúzta az ujjait 

– Még nem, bébi. Addig nem, amíg beléd nem hatoltam. – Felemelte 

és a vállára tette a lány lábát, csak azután nézett le rá újra. 

Kate megremegett a kettejük közt pattogó, mindent felperzselő 

szexuális energiától, ami beleitta magát bőrének minden pórusába, 

mígnem valamennyi sejtje azért könyörgött, hogy fogadja magába a 

férfit, akinek hatalmas erekciója a bejáratának szegeződött. Ujjaival 

görcsösen markolta a lepedőt, és úgy érezte, ezernyi szilánkra robban 

szét, amint a férfi beléje csusszan.  

Slade szeme valósággal lángolt. 

– Add nekem mindened. Kevesebbel nem érem be.  

Sziszegve szívta be a levegőt, egyszeriben rémisztőnek találta teljes 

kiszolgáltatottságát. Mit művel? Odaveti a szüzességét egy férfinak, aki 

nem hisz semmiben, csak a pillanatban? El fogja pusztítani, elveszi és 

nem hagy neki semmit. A pánik kezdte hatalmába keríteni. Sikolyra 

nyitotta a száját, hogy leállítsa, de elkésett. A férfi egyetlen döféssel 

beléhatolt, és kitöltötte.  

Éles fájdalom mart belé. Levegő után kapkodott, körmei 

végigszántottak a férfi hátán. Próbálta feldolgozni a testében, lelkében 

kavargó vad érzelmeket. Az égető érzés lassan átadta helyét a teljes 

eggyé válásnak. Teste gyorsan alkalmazkodott, a férfi farkára fonódott, 

és meg hitten fogadta kéjtől csöpögő barlangjába, miközben az agya 

még mindig végső harcát vívta. 

– N-n-ne… ezt ne… Ó, Istenem, ez… ez túl sok…   

Az acélos izmok ellentmondást nem tűrőn szegezték az ágyhoz. A 

férfi vállába kapaszkodott, és nem tudta eldönteni, el akarja-e tolni 

magától vagy még közelebb vonni. Forrónak és nyirkosnak érezte a 

bőrét. Aztán szétáradt benne az ösztönös késztetés, hogy teljesen átadja 

magát neki, ám közben tovább harcolt és rettegett, hogy a férfi birtokba 

veszi testének, szellemének, lelkének minden részecskéjét. 

– Nézz rám, bébi. Nyisd ki a szemed. 

Felig zokogva engedelmeskedett. Slade meleg tenyere az arcára 

simult, míg a teste tökéletesen mozdulatlanná vált. csak a farka lüktetett 

benne, míg már azt sem tudta, hol végződik egyikük, és hol kezdődik a 

másik. Vadul kavarogtak benne az érzelmek, miközben agya lázasan 

értelmezni próbálta őket – görcsös vágyakozás, nedvesség, forróság. A 



férfi mintha érzékelte volna a belső korlátait – melléből mély morgás 

tört elő.  

– Nem, most már nem rejtőzhetsz el, Kate. Hagyd megtörténni. 

Nincs több rejtőzködés. 

Fenségesen finom mozdulattal hátrahúzta, majd előretolta csípőjét, 

hogy az érzések újult erővel sugározzanak szét a csiklójából, amint még 

mélyebben furakszik belé. Szája rátapadt az övére, nyelve céltudatosan 

tört előre, hogy minden létező módon megszállja a testét, amíg végleg 

meg nem adja magát. 

A hőség egyre erősödött, s immár nem fájdalom, hanem kéjesen 

áradó gyönyör szállta meg testének legeldugottabb zugait is. A férfi 

fokozatosan gyorsított a tempón, egyre feljebb korbácsolta a 

szenvedélyét, míg Kate már könyörgött, hogy még többet adjon. Körmei 

a matracba mélyedtek, megemelte a csípőjét, és hagyta hogy keményen, 

vadul meglovagolja, magának kövelelje minden porcikáját, teljes 

megadását. 

Beharapta az alsó ajkát – a feszültség lassan elviselhetetlenné 

fokozódott. 

– Kérlek… ó, kérlek… könyörgök, Slade… 

– Ez az, bébi, ne tartsd vissza… – A férfi felnyögött, a csípője 

ritmusosan mozgott, és valahol mélyen rálelt arra az elevenen lüktető 

pontra. Kate újra a szakadék szélén egyensúlyozott, és Slade ott tartotta, 

hogy magába igya arcának minden rezdülését, a tekintetével a lelkébe 

akart hatolni, nem hagyva, hogy bárkit is leplezzen clőfo 

A férfi ujja a csiklójára csusszant, mire az orgazmus belemarkolt 

Kate testébe, és ízekre szaggatta. Felsikoltott, ahogyan barlangjában új 

folyók fakadtak, a férfi pedig a legutolsó rándulást is meglovagolta, míg 

a végtelennek tűnő kéjes pillanatból ki nem préselt minden cseppet. 

Akkor összeszorította a fogát, a torka mélyén érdes nyögés tört fel, 

ahogyan szabadon engedte magát. Teste megfeszült, majd megremegett 

Kate felett, a minden képzeletet meghaladó gyönyör végigvillámlolt az 

erein, azután ellazult, a lányra borult, és átfordult vele Kate ernyedten, 

kielégülten, romokban hevert a karjában, eggyé olvadva vele. 

 

– TYŰ. 

Slade vigyorogva nézett le rá. A lány egyenes szálú haja most csapzott 

volt, és összeborzolódott. Verítéktől fénylett a bőre is, miközben 

orrában érezte kielégülésének fenséges illatát. Ajka érzékien 



megduzzadt, és enyhén elnyílt. Úgy olvadt belé, mintha testének 

természetes kiterjesztése lenne: bokája a férfi combja között, csípőjének 

vonala mintha ívben egyesült volna az övével, csak sápadt fehér bőre 

alkotott éles kontrasztot az ő barnaságával. 

– Csak ennyi telik tőled? 

A lány pislogott, és olyan kéjes tunyasággal nyújtózott ki, hogy már 

a látványtól újra meredezni kezdett. Hogyan is hihette, hogy egyetlen 

éjszaka alatt örökre kiverheti a fejéből? Eddig eszébe sem jutott, hogy 

ha egyszer belekóstol, talán örökre a rabjává válik. Nyugtalanul söpörte 

félre a hirtelen támadt félelmet, hogy talán az egész fordítva sül el – 

talán Kate ejti csapdába őt.  

– Azt hittem, örülni fogsz. Én nem találom a szavakat. 

A férfi nevetve simította félre a homlokából összekócolódott haját. 

- Igaz. Szerintem is kész csoda.  

A lány felemelte a kezét, hogy játékosan a vállába bokszoljon, de a 

karja erőtlenül hanyatlott le.  

- Majd később megkapod a büntetésed.  

– Alig várom. – Ujjai rásimultak Kate csupasz mellére, hogy 

eljátszadozzanak a bimbóval, ami nyomban megkeményedett az 

érintésére. – De előtte még nekem kell bosszút állnom.  

Ahogy a lány teste ívben megfeszült, az ösztönös reakció láttán 

Slade-et eltöltötte a hatalomérzet. A benne élő barlanglakó, akit 

mindeddig bezárva tartott, a mellkasát döngetve kiszabadult, hogy 

szilánkokra törje a civilizáltság héját. Hát azért harcolt vele ennyit, 

egyetlen érintésétől megadja magát – még ha szigorúan csak a 

hálószoba falai között is? Az biztos, hogy oly pontra tapintott, amelynek 

létezését nem is sejtette,  olyasmi iránt ébresztett vágyat, amiben sosem 

hitt 

Még többet akart. 

– Ha köze van ahhoz, amit eddig csináltál, csak rajta. 

– Kis híján elmentem, mielőtt még beléd hatoltam. Abban biztos 

lehetsz, hogy ezt nem hagyom annyi 

Ujjai rátapadtak a lány mellére, és megfeszültek a bimbó körül, míg 

ki nem csaltak egy kéjes nyögést. Eközben a reakciót fürkészte, és 

érzékelte a csípő miden apró rándulását, még száguldó pulzusát is. Ó, 

igen, a kis Kate nagyon is szereti a vad játékokat, ő pedig alíg várja, 

hogy felfedezze minden korlátját, minden titkos vágyát. 



Égett benne a kíváncsiság, hogy még többet tudjon meg. Oly sok 

réteg húzódott meg a kulturált üzletasszony felszín alatt, és 

valahányszor megismert újabbat, csak még kínzóbb vágyat érzett arra. 

hogy mélyebbre ásson. Tovább cirógatta Kate-et, hogy az izgalom 

állapotába ringassa 

– Amikor először láttam Robertet, mondtál valamit, amit azóta sem 

felejtettem el. Csak mert valami nem tökéletes, még nem jelenti, hogy a 

szemétre való. 

– Igen. 

– Nem csak Robertről beszéltél, igaz? 

Beletelt néhány hosszú pillanatba, míg a lány szólt. A mellbimbóját 

cirógatta és becézgette, így próbálta ösztönözni. 

- Én… dadogok.  

Az egyszerű beismerés úgy pattant ki, mint egy önálló életre kelt 

pezsgődugó.  

– Ezt hogy érted? Beszédproblémáid voltak?  

– Még mindig vannak. Ha ideges vagyok vagy stresszes újra előjön. 

Felnőtt koromra sikerült úrrá lenni rajta, de nagyon keservesen ment. 

A férfi gyengéden tovább simogatta a telt kebleket, miközben eszébe 

jutott néhány korábbi nyelvbotlás. Akkor azt hitte, a rámenősségével 

háborította fel annyira, hogy szólni is alig tudott.  

– Az iskolában nem próbálták meg kezelni?  

Kate most sem felelt azonnal, mintha azon tűnődne, mennyit áruljon 

el, de ő folytatta a megnyugtató cirógatást. A testi kapcsolat révén a 

meghittség egyre mélyebb állapotába jutottak, ahol a sötétben 

elsuttogott titkok feledtetni tudták a hétköznapi világ nyers valóságát. 

– Nyolcéves koromban kezdődött. A gyerekek általában hamar 

kinövik az ilyesmit, ha kapnak segítséget. Először mindenki azt hitte, 

hogy csak félénk vagyok, vagy ennyire feszengek. Én meg egyre többet 

hallgattam, csak ne kelljen dadognom. Rengeteg minden járt fejemben, 

alig vártam, hogy elmondhassam, de amint kinyitottam a számat, 

minden összekuszálódott. Belekerültem egy ördögi körbe, amiből nem 

tudtam kitörni. Először akkor kértem segítséget, amikor apámat a 

munkája miatt áthelyezték New York északi részébe. El kellett 

költöznünk, találkoztam egy csomó új emberrel, újra elölről kezdődött 

minden.  

Slade a homlokát ráncolta. 

– És a szüleid? Nem próbáltak segíteni? 



– Azt hitték, majd kinövöm, de a suliban végül meggyőzték őket, 

hogy küldjenek logopédushoz. Anyám szerint persze nem volt semmi 

bajom, csak túlságosan próbáltam megfelelni, ezért jógára meg 

zeneterápiára küldött, hátha attól elfogadom magam, és elengedem a 

szorongásom. Apa is támogatta, miközben mindketten azt erősítették 

bennem, hogy ők így szeretnek, ahogy vagyok. Az ő szemükben így is 

tökéletes voltam. Tudod, az anyám kétszer elvetélt, mire engem ki 

tudott hordani. Az ő szemében igazi kis csodának számítottam. 

Slade megemésztette a szavakat. Nem könnyű küzdeni az ilyen 

feltétel nélküli gyengédség, a gyermeküket szerető szülők természetes 

elfogadása ellen. Az anya nyilván tökéletesnek látta gyermekét, akire 

mindig vágyott, de vajon Kate-nek milyen árat kellett fizetnie ezért? 

Milyen érzés lehet, ha valakinek ekkora kínt jelent a beszéd? Ha hiába 

próbálja megláttatni szüleivel a problémát, és rávenni őket. hogy 

segítsenek, miközben retteg attól, hogy ezzel csalódást okoz nekik? 

– Gondok voltak az iskolában is? 

Érezte, amint Kate teste megdermedt a keze alatt neki pedig a 

gyomra is görcsben rándult a gondolattól, mennyit szekálhatták ezért. 

Akárcsak a húgát. Hányszor kapta azon Jane-t, hogy összetörten, 

vígasztalnul zokog, csak mert képtelen boldogulni egy olyan világban, 

ahol erény a kíméletlenség, ami sárba tiporja mások érzékenységét? 

Jane sosem illett a közösségbe, emiatt az iskola kész pokol volt a 

számára. 

– Persze folyton belém kötöttek. Némelyik tanár segíteni próbált, de 

a többi csak megvonta a vállát. Magamba zárkóztam, s miután csak 

akkoriban kerültem az új suliba, alig volt barátom. Évekig kívülállónak 

és totál hülyének képzeltem magam. Miért nem tudok úgy beszélni, 

mint mindenki más? A kölykök türelmetlenül a szavamba vágtak, és 

kigúnyoltak. A végén már a számat se mertem kinyitni, a tanárok 

kérdéseire sem válaszoltam, amitől persze romlottak a jegyeim. 

Egyvalamit azonban megtanultam. Még a legszörnyűbb dolgok sem 

tartanak örökké. Ha nem hagyod magad, és küzdesz, végül minden 

rossz véget ér. 

Büszkén nézett fel. Az ördögbe is, megmutatta mindenkinek! 

Hányan nyafognak a gyerekkoruk miatt? Hibáztatnak másokat a 

kudarcaikért, de közben egy pillanatra se néznek tükörbe. 

– Kijártam a sulit, és felvettek az egyetemre, ahol az első 

szemeszterben találkoztam Kennedyvel és Arilynnel. Rögtön egymásra 



találtunk. Manhattan külön világ, tele olyan emberekkel, akik 

túlságosan elfoglaltak ahhoz, hogy más beszédével törődjenek. Találtam 

egy rendes logopédust, és végül sikerült elsajátítanom néhány hasznos 

technikát. 

– Azután jött a szemed fénye, a Társszerzők. 

– Na, igen. Egy görbe estén kitaláltunk valamit, és addig hajtottunk, 

amíg valóság nem lett. A terapeutám tényleg sokat segített abban, hogy 

rátaláljak az önbizalmamra, míg végül ráeszméltem, hogy csak azért, 

mert nem tökéletes a beszédem, még lehet saját cégem, sőt saját sikeres 

cégem. 

– Elképesztő. – Kate megrázta a fejét, de Slade fölemelte az állát, 

hogy a szemébe nézzen. – Én egy agyas, talpraesett és választékosan 

fogalmazó gyönyörű nőt látok, akiről sosem hittem, hogy ilyen harcai 

voltak.  

– Mindnyájunknak, nem csak nekem. Kennedy előbb a 

súlyfeleslegével küzdött, azután az anorexiával, Arilyn meg igazi kocka 

volt, mindenkit széles ívben került mégis megcsináltuk. Ezt nem azért 

mondom, hogy sajnáltassam magam. Csak szerettem volna, hogy kicsit  

megismerj. 

A vallomás mélyen megérintette, akárcsak Kate óriási lelkiereje. 

Szégyellte magát, amiért olyan nevetséges feltételezésekkel élt vele és a 

társaival kapcsolatban. A tudat, hogy ezek a lüktetően eleven és 

szenvedélyes csajok is megküzdöttek a társadalmi elvárásokkal és a 

belső démonaikkal, eszébe juttatott egy elfeledett, ám annál fontosabb 

tanulságot: senkit sem szabad a külső alapján megítélni. Belepirult a 

szégyenbe. Hát nem ezt tették mások is a kishúgával? Nem azt hitték 

róla, hogy csak azért nem keveredik velük, mert különbnek tartja magát 

mindenkinél? 

– Köszönöm, hogy megbíztál bennem, és elmondtad mindezt. 

– Slade? 

– Igen, bébi? 

– Te is elmondasz valamit? Valamit, amit még senki másnak nem 

mondtál el? 

Hátrahőkölt, és a lány arcát kémlelte. Kíváncsiság csillant Kate 

tekintetében, ám ennél sokkal több is. Kitárulkozás, és vágyakozás a 

kötődésre, arra a meghitt lelki közelségre, ami túlmutat a szeretkezésen, 

és új szintre emeli a kapcsolatukat. A közöttük izzó testi vonzalom 

szinte látható auraként ölelte körül őket, mégis felismerte, hogy Kate 



sokkal többet vár ettől az együttléttől. Valamit, amire a másnap reggel 

rideg fényénél is emlékezhet. Ami nem illan el, akár a füst. A szíve 

kihagyott egy ütemet. A félelemtől. A félelemtől, hogy kitárulkozzon 

valaki előtt, aki nagyobb jutalmat gyakorol felette, mint azt sejtené. 

Mégsem tagadhatta meg a kérését. Ma éjjel nem.   

– A gimiben ismertem meg az exemet. Fiatal voltam és elbizakodott, 

csak úgy dagadtam a hormonoktól. Osztályelsőként mindenki fényes 

jövőt jósolt nekem, ő meg igazi rosszlány hírében állt. Amikor felvettek 

a Harvardra, úgy döntött, velem tart, így aztán összebútoroztunk. – Az 

emlék gúnyt űzött akkori önmagából, de eltökélte, hogy akkor is 

befejezi a történetet. – Istenem… a legelső naptól meg volt pecsételve a 

sorsunk. Én másra se vágytam, csak hogy jó ügyvéd legyek, ő meg azért 

akart a leleségem lenni, mert azt hitte, így végigbulizhatjuk az egész 

életünket. Felesleges is mondanom, mekkorát csalódott. Kész káosz volt 

az életünk. 

- Ő is tovább tanult? Önálló karriert akart? 

– Tracey-ben nem volt ennyi ambíció. Szórakozni akart és élni. 

Ügyvédfeleseg akart lenni. Megszállottan vágyott az izgalomra, imádta 

a végletekig feszíteni a húrt. – Örömtelen nevetés tört fel belőle. – Az 

iskola minden időmet lekötötte, így alig láttuk egymást, de ha 

találkoztunk is, folyton veszekedtünk. Azzal fenyegetőzött, hogy 

megcsal, valahogy mégis kitartottunk a diplomaosztóig. Azután 

felvettek gyakornoknak egy céghez, végül sikerült munkát szereznem. 

New York-ba még együtt költöztünk, de a házasságunk már az utolsókat 

rúgta. Egy nap korábban mentem haza, és rajtakaptam valakivel. Az a 

legszörnyűbb, hogy nem is hibáztattam. Magányos volt, és tőlem nem 

kapta meg amit akart. Elváltunk, mindketten továbbléptünk.  

Elhallgatott Kate átfordult, és megtámasztotta az állát, hamvasszőke 

haja a szemébe hullott. Az a buja ajak úgy biggyedt le, mintha erősen 

gondolkodna, és próbálná levonni a tanulságot. 

– Még mindig magadat hibáztatod? – kérdezte csendesen a lány. 

Kis híján összerezzent a kéretlenül nyílt kérdéstől, de sikerült Kate 

szemébe néznie. 

– Néha igen. Önző voltam, csak a saját jövőmmel törődtem. Éretlen 

voltam a házasságra. 

– Egyszerűen csak fiatal voltál. Az első szerelemnek nagy ereje van, 

sok mindent megtanít, és segít erősébbé válni. Mára felnőttél, nézz csak 



magadra. Nézd csak meg, mennyit törődsz a húgoddal. Most már képes 

vagy gondoskodni azokról, akiket szeretsz. 

A levegő sípolva áramlott ki a tüdejéből. A szavak egyszerűsége 

mélyen megrendítette, és Kate arcáról sem olvasott le szánalmat vagy 

előítéletet, csakis elfogadást. Kate elfogadja őt. Hirtelen hőhullám 

söpört végig rajta, felforralta a vérét, és megkeményítette a farkát. A 

szemében ott látta tükröződni a saját vágyát, mely lüktetve tört elő 

minden pórusából, s másra sem vágyott csak hogy csillapítsa éhségét. A 

benne örvénylő érzelmek csak egyetlen módon tálhattak kiutat. 

– Slade… 

– Kívánlak. Akarlak.  

Megragadta a karját és a hátára fordította, majd fölélbe kerekedett, 

hogy meglovagolja. A mezítelen test fenséges hajlatai felszították benne 

a vágyat, hogy megízlelje és megérintse minden porcikáját, míg 

tehetetlenül nem vonaglik a karjai közt, és kegyelemért nem könyörög. 

Morogva hajtotta le fejét, hogy borostás állát belefúrja a keblek lágy 

dombjai közé, míg a keze máris arra ösztökélt, hogy szélesre tárja a 

combját. A lány felnyögött, és megnyílt a vágyai elótt. Mellbimbói 

peckesen ágaskodtak, ő pedig addig nyaldosta, becézgette és ingerelte, 

amig beleborsózott a bőre. 

- Imádom a melledet. Egy nap addig nyalogatom, míg el nem 

élvezel. Vajon mennyi idő kellene, hogy könyörögni kezdj? 

Ahogy Kate teste megrázkódott, elégedetten felnevetett. A 

hüvelykjevel széthúzta a pirosló ajkat, hogy ujjai becsusszanjanak: a 

nedves, rózsaszín redők közé, miközben a csikló feszes kis pecekké 

keményedett. Azután mélyen alámerült a sikamlós csatornába. A lány 

hamisítatlan mohósággal szippantotta magába, öklével máris a matracot 

verte, és az orgazmus peremén vergődött. A birtoklási vágy hihetetlen 

erővel támadt fel benne, és arra buzdította, hogy a fájdalommal határos 

gyönyörben részesítse ezt a nőt, és olyasmit tegyen vele, amit soha nem 

felejt el. Teljes megadást követelt tőle – jót és rosszat, fényt és 

sötétséget, testet és lelket –, amíg végül teljesen az övé lett, és 

megfosztotta mindenétől.  

Begörbítette az ujjait, és a mélyére hatolt, a lelke legmélyére, amíg 

fel nem sikoltott. 

– Mondd, mennyire akarsz… – Imádta ezt a heves reakciót, ahogyan 

a lány még több gyönyört követelt magának. 

– Nem bírom tovább… kérlek… engedi elmenni... 



– Bírsz még sokkal többet is. Kapni és adni. – Fenntartotta a sürgető 

ritmust, míg elidőzött verítéktől fénylő hasán, majd visszatért a 

melléhez, hogy beszippantsa az eperszín bimbókat. A lány sarka 

belevájt a matracba, zihálása betöltötte a szobát. 

- Bármit megteszek, Slade… bármit., kérlek…  

A könyörgéstól csak még fájóbban feszült a farka. Nem sokáig bírta 

visszafogni magái. A vadállati éhség, hogy végre benne érezze magát, 

lassan elhomályosított mindent, még a szándékot is, hogy meggyötörje, 

és kiélvezze diadalát. Bosszút kellett állnia, most vagy soha. 

– Könyörögj csak, Kate… de most hívj ügyvéd úrnak...  

A lány zihálva kapott levegő ulán, de már túl messzire ment, hogy 

ellenkezzen. Puncija az erős ujjakat szorította, s ahogy fogai 

nekifeszültek keményen meredező mellbimbóinak, már csak egy hajszál 

választotta el a végső áttöréstől. 

– Könyörgök… ügyvéd úr… hadd élvezzek el…  

Az édes szavak ugyanakkor értek el hozzá, amikor három ujjával 

befurakodott feszes, síkos hüvelyébe.  

A lány egyszerre feszült meg és hullott darabjaira. Izmai feladták a 

hiábavaló küzdelmet, egész testében rázkódott, míg ő mélyen 

belecsókolt a szájába, és részegülten itta magába vattacukornál is 

édesebb ízét. A vonagló test meg-megrándult alatta, ahogy feltépte a 

gumit, magára húzta, és beléhatolt.  

 Az övé. Csak az övé. 

Ez a mantra visszhangzott a fejében, ahogyan farka nyers és 

határozott ütemben visszafoglalta azt, amit korábban meghódított. A 

lány könnyedén, nevével az ajkán futott fel az újabb csúcsra, ő pedig 

követte egészen a szakadék pereméig, ahonnét azzal az önfeledtséggel 

vetette magát a mélybe, amit évek óta nem tapasztalt: teljesen átadta 

magát ennek az egyetlen pillanatnak és egyetlen orgazmusnak, ami 

nemcsak a testét ragadja magával, de az egész valóját, míg végül 

teljesen feloldódik benne. 

Mire megcsókolta az arcát, és félresimftotta a haját, Kate már félig 

elszenderült. Sietve megszabadult a gumitól, hogy csatlakozzon hozzá a 

takaró alatt, és szorosan magához ölelje. Mielőtt az álom végleg 

leterítette, agyában még ott motoszkált egy utolső kérdés. 

Mit művel vele ez a lány? 

Azután már mélyen aludt. 
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KATE FELNYÖGÖTT, és a párnájába temette az arcát. Ahogy felmerült az 

álom ködös mélységeiből, figyelmes lett néhány részletre. Az ágy 

peremén egyensúlyozott, amikor máskülönben középen aludt. Fenséges 

és bűnös pézsmaillat terjengett a levegőben. S miért érzi úgy, mintha 

lángolna a combja és az egész lába? Az izmaiban, de különösen a lába 

között sajgó fájdalom éledt, s vele lassan felszínre buktak a töredékes 

emlékképek is.  

Felpattant a szemhéja, de még a szeme is kidülledt 

Te. Jó. Ég. 

Lefeküdt Slade Montgomeryvel. 

Újra lehunyta a szemét, amint az éjszaka emlékei hirtelen 

kitisztultak. Ahogyan könyörgött neki, hogy mindenfélét tegyen vele. 

Ahogy a szája a lába közé férkőzött, ő pedig ügyvéd úrnak szólította. S 

az a gonosz kis mosoly, amikor azt követelte, hogy adja meg magát. 

Testestül, lelkestül. 

Meg is tette. 

– Készen állsz a huszonnegyedik menetre? 

Felnézett, és tátott szájjal meredt a látványra A hanyagul csípőig 

felhúzott farmerra. A csupasz mellkasra és a barna bőr végtelen 

hullámaira. A borzas, csábítóan csapzott sötétarany fürtökre. A 

markáns, borostás állra, meg arra az érzéki, telt szájra, mely bűnre 

teremtetett, és orgazmusok vég nélküli sorával kcsegtetett. Úristen, az 

egy erekció? A farmer görbülete alnpján nem is akármekkora. Nyelt 

egyet. Miért nincs semmi tapasztalata az ilyesmiben? Bárcsak olyan 

laza lenne, mint Kennedy! Nincs az a pénz, hogy ruhátlanul 

mutatkozzon, főként nem ebben a bántóan erős fényben. Az az anyajegy 

a fenekén határozottan nem az erőssége. Hátrasimította a haját, és 

belegondolt, milyen pocsékul festhet, de próbáka összeszedni magát.  

– N-nem hinném. Nekem m-meg kell sétáltatnom Robertet. 

– Azon már túl vagyunk. 

Összeráncolta a homlokát. 

– Ezt hogy éred? Rajtam és Genen kivül senkinek nem fogad szót. 



A széles váll megrándult. 

– Velem eljött. Láttam, hogyan csatolod fel rá a kiskocsit, a többi 

ment magától. Kisdolog, nagydolog. A szekrényben találtam 

kutyakekszet, és adtam neki inni is. 

Kezdett bosszankodni. Miért kellett felborítania a mindennapos 

rutint? Ez az ő háza. Az ő élete. Nevetségesen zsémbesnek érezte 

magát, és szorosabbra vonta magán a takarót 

– Nos, köszönöm szépen. Ideje csinálnom egy kávét. 

– Most fő. 

Felhúzta az orrát. 

– A kávéfőzőm régi és koszos, szinte alig működik. Jobb lesz, ha 

segítek. 

A férfi az ajkát biggyesztette. 

– Még nem találkoztam kávéfőzővel, ami kifogott volna rajtam. 

Miért nem használod ki az alkalmat és szusszansz egyet? Mindjárt 

hozom a kávédat. 

Az ajtó felé pördült, és eltűnt mögötte. 

Miért ilyen dühös rá? Biztos ez a bevált gyakorlat, ezzel szokta 

oldani a másnapi feszültséget. Tapasztalat nyilván van benne. 

Tucatjával? Százával? 

A padlón surranó talpak elfeledtették a gyászos gondolatot. Robert 

robogott át a szobán, és lefékezett az ágy mellett. Kate elvigyorodott. 

– Feljönnél? 

Két ugatás. 

Lenyúlt, és beemelte a kutyát az ágyba. Robert imádott itt ejtőzni a 

reggeli séta után. Egyszerre árasztott friss illatot és ázott kutyaszagot, 

ám ahogy összeérintette vele a homlokát, máris megérezte a feltétlen a 

szeretetet, amit nem terheltek kimondatlan kérdések vagy félelmek. 

Teljesen átadták magukat egymásnak. 

Istenem, mennyire szerette! 

Visszahanyatlott a párnáira, és Robert hasát simogatta. S most mi 

lesz? Kivárja a kávét, azután jön a „nagy beszélgetés”? Hát, legalább a 

képességét visszakapja, végtére is kielégítette a másik fél minden sötét 

vágyát, teljesen átadta magát neki. Ha nem tette volna, el kéne fogadnia, 

hogy a tehetsége őrökre elszállt. 

Görcsbe rándult a gyomra a tudattól, hogy vége a tökéletes 

éjszakának, a férfi immár zavartalanul találkozgathat azokkal, akiket 

kijelöl neki. Meddig kell még ezt csinálnia? Amíg nem bizonyítja a 



tehetségét, meg, hogy a húga biztonságban van vele? Egy gondolat 

ugyanakkor kitartón ott visszhangzott a fejében.  

A férfi az övé. 

Oké, totál hülyeség, de akkor sem akar úgy tenni, mintha nem 

lennének iránta mélyebb érzései. Lehet, hogy megszegi még a 

legfontosabb szabályt is, és leveszi a Társszerzők listájáról, hogy csak 

az övé lehessen? Végtére is ő maga mondta, hogy nincs értelme harcolni 

ilyen erős vonzalom ellen. Ha ilyen nyílt marad, esetleg még igazi 

kapcsolat is kialakulhat közöttük. Felfedezik egymást, és talán kiderül, 

hogy nem csak az ágyban illenek össze. 

A telefon pincegett az éjjeliszekrényen. Megnézte a beérkező 

üzenetet Hannah küldte. 

Szia. Kate! Élveztem a randit Sladedel. Szerintem ő az, bár még nem 

hívott vissza. Te hallottál valamit? Nem akarok nyomulni, ezért 

gondoltam, előbb a kedvenc párközvetítőmet kérdezem meg. Köszi ezt is. 

ahogy a többit. ☺ 

Ahogy elnézte a smiley-t az üzenet végén, a rosszullét kerülgette. 

Sikerült eloroznia Hannah emberét. Lecsapta a kezéről, még ha nem 

szándékosan tette is. A minap Emma üzenete is befutott, amiben 

örömmel tájékoztatta, hogy remekül érezte magát a randin, és minden 

percben várja, hogy Slade felhívja. Amíg az ügyfelei várakoznak, addig 

ő ágyba bújik vele.  

Ennyit a karmáról. 

Felnyögött. Szedd össze magad! Slade nem kötődik Hannah-hoz 

vagy Emmához, ezzel nincs mit kezdeni. Amint beér az irodába, 

felhívja őket, és tapíntatosan közli a rossz hírt. Nem ez lesz az első eset. 

Ebben az üzletben a szakítás és az érdektelenség nemcsak szakmai 

kockázat, hanem a formálódás része is. Mindig is utálta, ha valamelyik 

ügyfele viszonzatlan vonzalmat táplál egy másik iránt, de mint igazi 

profi, ilyenkor is pontosan tudta, mit kell mondani. 

Ezúttal csak arra kell ügyelnie, hogy ne tudják meg az igazat. 

Slade jelent meg két gőzölgő bögrével. Kate megköszörülte a torkát. 

– Mindjárt elcsöppen a nyálam… 

A férfi felvonta a szemöldökét, ahogy felé nyújtottál a bögrét. 

– Értem vagy a kávéért? 

Felkacagott. Átkozottul beképzelt válasz, és átkozottul izgató. 

– A kávéért. 

– A fenébe. 



Belekortyolt a forró kávéba, majd fplnézett. 

– Honnét tudtad, hogy feketén iszom? 

– A hűtőben nincs se tej, se tejszín. Cukrot sehol sem találtam. 

Kockáztattam. 

– Okos, ügyvéd úr. 

A zöld szempárból mintha lángok csaptak volna ki.  

– Most már, valahányszor hallani fogom ezt a megszólítást, mindig 

az arcodat látom majd magam előtt, ahogyan elélvezel. 

Kate nyomban elpirult, ezért gyorsan beledugta az orrát a 

kávésbögrébe. Robert felmordult álmában, azután még mélyebbre fúrta 

magát a takarókba. Slade halk nevetése lágyan csengett a levegőben. 

- Istenem, milyen izgató, amikor elpirulsz. Az egyik pillanatban 

csupa tűz vagy és kénkő, a másikban igazi szende szűz.  

Ember, ha tudnád… 

Legalább a szavak jobb belátásra téritették. Kimért hangon felelt: 

- Egész életedben arra használtad a híres sármodat, hogy másokat 

manipulálj? Mert jobb, ha tudod, hogy semmi olyan nem történt, amit 

nem én akartam. 

A férfi átható tekintete lesiklott a lepedőre, amit a lány a melléhez 

szorított. A mellbimbók a szatént bökdöstek – játszani vágytak. 

- Ez még édesebbé teszi – mormogta a férfi. – Nem tudtam, hogy így 

szeretsz könyörögni. 

Kate nedvességet érzett a combja között, ami ráébresztette, hogy 

máris túl messzire ment. Sosem tud betelni vele. Sajoghat minden tagja, 

akkor is azért epekedik, hogy újra a magáévá tegye. A férfi farka már 

válaszolt is ki nem mondott vágyára, amikor új életre kelt. Szájában 

összefutott a nyál, annyira kívánta, hogy megízlelje, ajkával 

kényeztesse, és uralkodjon az élvezete felett. Slade elmormolt egy 

szitkot, letette bögréjét az asztalra, és a lány felé indult. Gyengéd 

mozdulattal a padlóra tette Robertet, míg Kate megigézetten nézte, 

azután hagyta, hogy elvegye tőle a bögrét, és megfossza a takarótól. 

Belebizsergett leplezetlenül mohó tekintetébe, ahogyan végigmérte 

csupaszságának minden négyzetcentijét, és látta lázas izgalmának 

megannyi jelét. Ahogy Slade letérdelt mellé az ágyra, félig behunyt 

szemmel készült az újabb vad menetre. 

– Úristen, Kate, mit műveltem veled? 

A hirtelen kérdés megtörte a várakozástól lüktető csendet. Felpattant 

a szeme, hogy kövesse a férfi tekintetét. Vér mocskolta be a lepedőket, 



és rászáradt a combja belső felére. Slade sípolva fújta ki a levegőt, 

amint elveszített szüzességének árulkodó nyomaira meredt, 

A francba! Alig érzett fájdalmat, vérre pedig végképp nem számított. 

Kate felült, és maga elé rántotta a takarót 

– N-nem. T-t-te nem csináltál s-semmi rosszat 

A férfi megragadta a takarót, és másodszor is elrántotta. Múltak a 

pillanatok. Az erekció eltűnt, s ahogy lassan felemelte tekintetét, a 

szeretője is. Fagyosan közönyós férfi lépett a helyére, aki gúnyosan 

biggyesztette az ajkát. Megborzongott. Erőért fohászkodott, hogy 

leplezze sebezhetőségét és magabiztosságának egyre fájóbb hiányát. 

– Még szűz voltál. 

A kemény szavak bántották a fülét. Felpattant az ágyról, belebújt a 

köntösébe, és szorosan megkötöttél az övet a derekán, mintha ezzel 

visszaverhetné a vádaskodó tekintetet. 

– Na és? Nem nagy ügy… 

– Szent ég. Ezt nem hiszem el. – A férfi álla megfeszült, minden 

pórusából bősz indulat sugárzott. Még Robert is felemelte a fejét, hogy 

gyanakvó pillantást vessen rá. – Miért nem mondtad el?  

Kate megvonta a vállát, és próbálta nem érzékelni a hideget, ami a 

gyomra helyén támadt. 

- Mert nem jelent semmit, és el akartam kerülni az ilyen kínos 

jeleneteket. Ez csak biológiai kérdés, Slade, feleslegcs kiakadnod rajta. 

– Én voltam neked az első. Nem mondanám, hogy elkapkodtad. 

Miért épp most? 

Kate azért imádkozott, bár nyelné el a padló, de tudta, hogy sarokba 

szorították. Hát, talán most van itt az ideje, hogy beszéljen különleges 

képességéről, és elmondja, hogy még soha senkivel nem érezte ezt. 

Vagy csak vallja be, hogy a boszorkánygén valamiért eltűnt belőle, és 

azt remélte, az egyéjszakás kaland árán visszaszerezheti? Valahogy 

egyik válasz sem tűnt életképesnek, ezért csak felvetette az állát, és 

folytatta a hazudozást.  

– Sok volt a dolgom. Eddig valahogy elmaradt. 

A férfiból keserű szitok tört elő. 

– Fájdalmat okoztam neked! Ha tudom, sokkal gyengédebb és 

megfontoltabb vagyok, jobban odafigyelek, hogy te is készen állj. Nem 

sérültél meg. ugye?  

Kate kelletlenül felnevetett. 



- Nem sérültem meg. csak belefájdult a torkom a sikoltozásba, annyi 

orgazmusom volt. Ez a mártírtéma kicsit kezd az idegeimre menni. Nem 

ejthetnénk végre? Inkább megyek, készítek valami reggelit. 

Próbált elsietni a férfi mellett, de az villámgyorsan kinyúlt, és 

megragadta a karját. A bizsergés tüstént feléledt, Slade pedig úgy 

meredt összefonódott tagjaikra, mintha sejtene valamit. 

– Érezted már korábban is ezt a villámcsapást, Kate? Más férfival? 

Felvetette az állát, hogy megsemmisítő pillantást vessen rá. Pokolba 

az egésszel! Ha elmondja az igazat, akkor végre leszáll róla. 

– Nem. Talán ezért is döntöttem úgy, hogy veled teszem meg, és 

egyáltalán nem bánom, ami az éjszaki tőrtént. Te talán igen? 

A férfi hátrahőkölt, a rosszullét kerülgette. Szent Isten, még szép, 

hogy bánja. A reggel kijózanító fényénél és abban a tudatban, hogy 

elvette Kate szüzességét szinte maró bűntudatot érzett. Mitől retteg 

ennyire? Az elvárásaitól? Tudván, hogy neki mindig ő lesz az első? 

Vagy inkább attól, hogy tényleg érez iránta valamit? Pánik gyúlt a 

tekintetében, s már nem a szerelmét látta maga előtt, csak egy újabb nőt, 

aki kivelette rá a hálóját. Kate ellenállt a késztetésnek, hogy az arcába 

nevessen. Ki gondolta volna, hogy Piroska halálra rémíti a nagy, gonosz 

farkast? 

– Nem, csak még nem beszéltünk arról, miről szólt ezt az éjszaka. 

Nem tudom… talán mindenfélét belelátsz kettőnkbe. Mit akarsz tőlem, 

Kate? 

Az elmúlt éjszaka minden öröme köddé vált. A férfire meredt, akinek 

mindent odaadott, és aki egyre inkább egy vadidegenre emlékeztette, 

ahogy itt topogott, és alig bírta megállni, hogy hanyatt-homlok el ne 

meneküljön. 

– Nem akarok semmit – felelte szintelen hangon. - Éjszaka szexet 

akartam. Veled. Ma reggel azt akarom, hogy térjünk vissza az eredeti 

megállapodáshoz és az üzleti kapcsolathoz. 

– Felejtsük el az egészet? Nekem adtad a szüzességedet, és úgy 

akarsz tenni, mintha meg sem történt volna? 

Kate kierőszakolt magából egy vállrándítást. 

– Nem ajándéknak szántam. Slade, egyszerűen csak így alakult. 

Egyszer már megállapodtunk, hogy a hosszú távú kapcsolat nem nekünk 

való. Megtettük, amit kellett, most már lépjünk tovább. 

A férfi arcára kiült a leplezetlen megkönnyebbülés, miközben Kae 

szíve olyan apró szilánkokra tört, hogy már levegőt venni is fájt. 



Mégsem engedhette, hogy akárcsak megsejtse, mit érez. Slade 

Montgomery nem hitt abban, amire neki szüksége van. és ha próbálna 

bármi többet látni ebbe az egyéjszakás kalandnál, csuk a saját 

szenvedését hosszabbitaná meg. Mélyre lenyúlt, hogy rátaláljon lelki 

nyugalmára, miközben megértette, hogy ez másképp nem is érhetett 

véget. 

– Nem akarlak megbántani. – A férfi reszkető kézzel simította hátra a 

haját, s közben látszott rajta, hogy szivesebben lenne bárhol másutt. – 

Én nem tervezek az örökkévalóságra, és végképp nem olyannal, aki 

szerint a szerelem tündérmese, és boldogan élünk, míg meg nem halunk. 

Te nem tudod az igazat. Te még nem láttad, amit én, hogy mit művel az 

emberekkel ez a te drágalátos szerelmed. Semmi sem tart örökké! 

A megbántottság hullámokban tört a lányra, a tenyérbe kellett vájnia 

a körmét, hogy ne borítsa teljesen el. Hogyan lehetett ilyen ostoba? 

Elhitte, hogy a férfi nyitott a szerelemre, miközben csak a szerepét 

játszotta. Még mindig azt hiszi, talál valakit, akinek nincsenek elvárásai, 

se buta ideáljai. Valakit, aki ő sosem lesz. 

– Téved, ügyvéd úr – felelte csendesen. – Nekem nem az 

örökkévalóság kell, csak a remény, hogy van másnap. Azt hiszem, 

ennyit mindenki megérdemel.  

A férfi összerezzent. 

– Sajnálom, én… 

– Nem. Szerintem most már tényleg jobb lesz, ha mész. Ne félj, ha 

valaha abban a hitbe ringatnám magam, hogy más is történt, nem csak 

észvesztő szex, majd emlékezetembe idézem, amit egy nagyon okos 

embertől hallottam. – A fény tűhegynyi ponttá zsugorodott a szemében. 

– Az egész csak oxitocin. Se több, se kevesebb. 

Ezúttal, amikor a konyhába indult, Slade hagyta. Kate már ügyet sem 

vetett rá, a pulthoz lépett, csak a tojás felverésére és a francia pirítós 

előkészítésére koncentrált. Mindvégig azon imádkozott, nehogy próbára 

tegye az elszántságát, vagy akár csak megérintse, de néhány pillanat 

múlva már hallotta, hogy az ajtó becsukódott mögötte. 

Kezéből kicsúszott a kanál, ő meg lerogyott a gránitpultra. hogy 

meggyászolja azt. ami soha nem is volt az övé. 

 

KATE AZ EI.ÓTTE MAGASODÓ házat nézte, míg Genevieve végiggurult a 

kanyargós felhajtón. Kis híján lemondta a részvételt, de csak még 

nagyobb bűntudatot érzett volna, ha visszautasítja a családi 



összejövetelre szóló meghívást, ezért megpróbált társasági üzemmódra 

váltani. Különben is elég ritkán látta a barátnőjét, és alig várta, hogy 

kikapcsolódjon egy kicsit. 

- Sosem gondoltam volna, hogy létezik szex utáni depresszió. 

Gen leállította a motort, és megrázta a fejét. 

– Nézd a napos oldalát. Gazdagabb lettél egy rakás orgazmussal, ami 

az első randin amúgy sosem jön össze. Megismerted a pasi jellemét, 

mielőtt még komolyabban elkötelezted volna magad. S talán 

visszakaptad a képességedet is, ami újra fellendíti az üzletet. 

Kate felnevetett. 

– Ahogy így elmondod, kész diadalmenet, de igazad van. 

Átpasszolom Kennedynek a többi randiját. Így nem is kell már 

találkoznunk. Túl leszek rajta. 

– Tudod, mit szokott mondani Ken. Kutyaharapást szőrével. A 

leggyorsabban úgy teszed magad túl egy pasin, ha fogsz egy másikat. 

Kate égnek emelte a tekintetét, és kinyitotta az ajtót. 

– Azt már nem, kösz. Szerintem most egy jó darabig beérem 

Roberttel és a távirányítómmal. 

Elindultak a hatalmas villa felé, a téglából és kőből emelt tömbje 

hírom szint magasan tört felfelé. Minden zugból kis erkélyek tekintettek 

le a zöldellő kertre és a kanyargó ösvényekre. Nevetés hangjai 

visszhangoztak odakint. Amikor Kate a suliban találkozott Gennel, a 

családja tüstént a keblére ölelte. A kiterjedt olasz família péntek és 

szombat esténként vacsorákat adott, ahol valósággal tömte az ételt a 

vendégeibe, még olyankor is, amikor ezt éppen nem engedhette meg 

magának. 

– Milyen idősek az ikrek? – kérdezte Kate, ahogy kézbe vette a 

dinoszauruszmintás papírba csomagolt hatalmas versenypályát.  

– Hatévesek. Mindenki itt lesz. Maggie és Michael azt mondta, 

dzsungelpartit szeretne, szóval senki sem tudja, mire számíthatunk. Hé, 

itt jön Lily. 

Kate nevetve ismerte fel Gen unokahúgát, aki sikongatva szaladt 

végig a fényes parketten, és a nagynénje karjába vetette magát. 

– Hú, de szép vagy! Maggie nénitől kaptad ezt a ruhát? – Maggie, 

mint Gen nővérének, Alexának a legjobb barátnője, láthatóan komolyan 

vette, hogy a lehető legdivatosabb kis hölggyé varázsolja át Lilyt. A 

kislány sugárzott a büszkeségtől. Kibontakozott az ölelésből, piruettezni 

kezdett menő farmerruhájában, amihez kis rózsaszín bokacsizma társult. 



– Apu azt mondta, hogy a másik ruha túl fura. - Lily elhúzta fitos kis 

orrát. Bodor fekete hajfürtjeivel anyja kicsinyített másának tűnt. – Azt is 

mondta Maggie-nek, hogy vegyen vissza egy kicsit. Maggie visszaszólt, 

mire anyu azt mondta, hogy ne gyerekeskedjenek, van itt épp elég 

kölyök, akire ügyelni kell. 

Gen felkacagott, és félresimított arcából egy rakoncátlan fürtöt. 

– Hol van a nővéred? 

– Maria mindig Luke meg Ethan után jár. Szerintem feleségül akar 

menni Luke-hoz. 

– Unokatestvérek nem lehetnek házasok, szívem, de sebaj. Hadd 

tekerje csak az ujja köré. Luke-ra is ráfér egy kis csalódás. 

– Igen, mert már a puncsot is kiborította. Felmászott a fára és 

megpróbált beleugrani a tálba, ahogyan a mesében látta. Michael bácsi 

büntibe küldte, de Maria azt mondta, hogy majd ő mellette marad, hogy 

ne legyen egyedül. 

Kate beharapta az ajkát, amint elképzelte a jelenetet. 

– Majd ezt is elintézzük, szívem, csak előbb hadd köszönjünk a 

többieknek. 

– Oké! 

Miután Lily elszaladt, továbbindultak az élénkkékben és zöldben 

pompázó szobák labirintusában. A dzsungeltéma is jól mutatta, milyen 

rögeszmésen szeretik a fiúk az állatokat. A színes szalagokkal átkötött 

ajándékok között mindenfelé játék majmokat, tigriseket, zebrákat 

lehetett látni. Útközben meg megálltak, hogy szóba elegyedjenek a 

többi vendéggel, de végül sikeresen elérték a végcélt. 

A bárt. 

– Á, itt vannak a kedvenceim! A próbaidős kuruzsló és a képesített 

kerítő. – Kate elvigyorodott. Nick, Alexa férje állt a bárpult mögött. 

Láthatóan örült, hogy távol lehet a hátsó udvartól, ahol a legtöbb akció 

zajlik. 

– Ölni tudnék egy Cosmóért – közölte Gen. – Tudod, hogy kell 

keverni? 

- Azt isszák a Szex és New Yorkban? 

Gen felnevetett. 

- Hát, már jó ideje nem adják, de talált. A többiek odakint? 

– Kész dzsangel az egész. Szó szerint. Michaellel ökölharcot 

vívtunk, melyikünk vigye a bárt, de én győztem, úgyhogy itt húztam 

meg magam. David? 



– Talán később. 

– Oké. – Rákacsintott Kate-re. – Hát te? Hol van Robert? 

Elhozhattad volna. 

Kate belegondolt, mikor vált a kutyája az állandó partnerévé, de csak 

elszomorította volna, ha ezt boncolgatja. Különösen egy ilyen éjszaka 

után. 

– Shelly elvitte a megőrzőbe. Legalább nem lesz láb alatt, ha táncolni 

támad kedvem. 

– Izgatóan hangzik. – Felé nyújtott egy tökéletesed rózsaszín italt, 

benne kis sárga papírernyővel. - Tessék, drágám. Hajtsd csak fel. Izzy 

még nincs itt, de remélhetően később befut. 

Gen ikertestvére. Isabella láthatóan nehéz időket élt át. Gen azelőtt 

nagyon közel állt hozzá, de Izzy indulatossága és kíméletlen 

szarkazmusa mostanra éket vert közéjük, ami azért is kár, mert Kate 

mindig arról ábrándozott, bár neki is lenne egy lánytestvére. Tudta, 

hogy Gen nehezen békél meg a helyzettel, és remélte, hogy idővel 

begyógyulnak a sebek, amiket a két testvér egymásnak okozott. 

Elindultak a hátsó terasz felé, ahol döbbenten torpantak meg. 

– Hű, Gen. Ezt nevezem én kölyökzsúrnak. 

Az asztalokat és székeket a tucatnyi kerítéssel övezett dühöngő 

között állították fel. ahol a kölykök a legkülönfélébb dolgokkal, 

kirakókkal és társasokkal játszhattak, sőt akadt egy igazi állatsimogató 

is, ahol cumisüvegből etethették a kis kedvenceket. Két fa közé hosszú 

drótkötelet feszítettek ki, és egy gyerekcsősz mást se csinált, csak 

beszíjazta és útnak indította a kölyköket, akik lelkesen sikongva 

suhantak végig a pályán. Ennél nagyobb tömeg csak a mogyoróval, 

pattogatott kukoricával és vattacukorral megrakott jókora kézikocsi, 

valamint a pázsiton kissé arrébb parkoló hatalmas cirkuszkocsi körül 

kavargott. Kate hunyorogva nézett ez utóbbi felé. AZ ott tényleg egy 

elefánt? 

– Hát itt vagytok! 

Alexa meleg ölelésébe burkolta őket. Gen nővére sötét göndör 

hajával, tündöklő kék szemével és formás alakjával igazi szépségnek 

számított. A jó kedély hullámokban sugárzott belőle, Kate már csak 

ezért is imádott a közelében lenni. 

– Hé, Al, az ott tényleg egy elefánt? – tudakolta Gen. 

Alexa nagyot sóhajtott. 



– Ne aggódjatok, ez még nem számít állatkínzásnak. Utánajártam, 

mielőtt engedtem Maggie-nek, hogy kibérelje. Samnek hívják, és egy 

parkban lakik, a többi nyugalmazott cirkuszi elefánttal. Csak két órát 

lesz itt, és nagyon vigyáznak rá. Az állatsimogató is nagyon rendben 

van. Lecsekkoltam a tulajt, biofarmja van Wallkillben, ahol azt tanítják 

a gyerekeknek, hogyan kell bánni az állatokkal 

Kate elnevette magát. Alexa, a lelkes állatvédő, minden szabadidejét 

önkéntes munkára áldozta. 

– Örülök, hogy ezt is tisztáztuk. Azért nem semmi ez az egész… 

– Mégis mire számítottál Maggie-tól?  

– Hallom ám. 

A sejtelmesen búgó hang a hátuk mögül érkezett. Gen magához 

ölelte a gazdáját, míg Kate megcsodálta a márkás farmert, a nyolccentis 

cipősarkat és a drága bőrkabátot. Maggie mintha nem is babazsúrra, 

hanem egy Beverly Hills-i fogadásra készült volna. 

– Mondd csak, Gen, elhoztad a dögös dokidat? 

– Majd késóbb beugrik, még a kórházban van. 

– És Kate, szívem, hol van Robert? 

– Az őrzőben. 

Maggie felvonta a szemöldökét. 

– Egyedül vagy? Van egy fincsi modellfiúm, szívesen összehozlak 

vele. 

Kate felnevetett. 

– Nem hinném, hogy a modellfiúk lennének a gyengéim, Maggie. 

– Badarság, a modellfiúk mindenkinek a gyengéi.  

Gen a fejét csóválta. 

– És hol vannak az ünnepeltek? 

Maggie hosszan kifújta a levegőt. 

– Luke megint elrúgta a pöttyöst. Ethan úgy rohangál összevissza, 

mint akit felhúztak, szóval tutira ő evett belé a szülinapi tortába. Először 

tévedésből Michaelt gyanúsítottam, mert ez az ő kedvence a La Dolce 

Maggie-ből.  

Gen elvigyorodott. 

– És mit szólt ehhez a férjecskéd, Maggie? 

– Ha ezzel nem is, valami mással biztosan rászolgált a letolásra. 

Mintha csak lehallgatná őket. Michael bukkant fel mögötte, és a 

szájához emelte a mutatóujját. Gen összepréselte az ajkát, nehogy 

véletlenül is elárulja. 



– Ez érdekes. Amúgy mivel veszed rá, hogy viselkedjen? 

Maggie csípőre tette a kezét, és kacsintott. 

- Szexszel, mi mással? Szexet és kaját mondanék, de miután a 

főztöm tényleg pocsék, az előbbiben kell jeleskednem. 

Alexa belement a játékba, és a szemét forgatta. 

– Ó, kérlek! láttam már, ki viseli a családban azt a közmondásos 

nadrágot, és az bizony nem egy Prada. A férjednek csak füttyentenie 

kell, te máris aléltan omlasz a karjába. 

A zöld szem bosszúsan csillant fel. 

– Ez rágalom. Becsületsértés. Annyira nem igaz! Elég csettintenem 

egyet, és az emberem mindent megtesz. 

A szavak épp abban a pillanatban hagyták el a száját, amikor a férje 

hátulról elkapta a csípőjét. Maggie felsikoltott, és szabadulni próbált, de 

Michael könnyedén megtartotta, és nem eresztette. 

– Megint kibeszélsz a hátam mögött, cara? – kérdezte kaján 

mosollyal, miközben értő keze végigsimított a testén, és azonnal 

megadásra bírta. Kate lenyűgözve figyelte, ahogyan Maggie elernyed a 

karjai között, míg szemében felizzott a fény, ami nyolc év házasság alatt 

jottányit sem fakult. A vágyakozástól a torka is elszorult. Istenem, 

milyen jó lenne ezt érezni! Teljesen, feltételek nélkül átadni magát egy 

férfinak. Slade képe villant fel előtte. Az éhségtől ragyogó zöld szempár 

és az összefont ujjak, ahogyan egyre mélyebben furakodnak belé, 

kitöltik és a magukénak követelik… testestül-lelkestül. 

A sírás kerülgette. Pokolba ezekkel a hormonokkal! Elég egy görbe 

este, és nemcsak a szüzességét veszti el. de a józan eszet is. 

– Dehogy, bébi. Csak dumálunk a csajokkal. 

Michael közelebb hajolt, de olyan hangosan morgott a fülébe, hogy 

mindenki hallhassa. 

– Erre este még visszatérünk. És nem csak dumálunk róla, meglátod. 

Maggie egész teste megremegett a fojtott ígérettől, míg Kate nagyot 

nyelt, mert érzékelte a kettejük között feszülő vágyat. 

Alexa, aki láthatóan megszokta már az ilyen érzelemnyilvánításokat, 

integetni kezdett. 

– Álljatok le, srácok. Ez egy kölyökzsúr, nem szadomazo klub. És 

nincs több szex. Carina is itt van.  

Mintegy varázsütésre Michael húga jelent meg a színen. Vonásairól 

lesírt a nyomorúság, hiába viselt imádni való kismamapólót, farmert és 



rózsaszín vászon tornacipőt. Hátrakötött fekete haja csak hangsúlyozta 

kikerekedett, pirosló arcát. 

– Egy szót se a szexről. Annak köszönhetem, hogy ilyen állapotban 

vagyok. 

– Oké, vettük a lapot – nyögött fel Michael. 

Max követte, és a könyökénél fogva támogatta a feleségét. 

– Hozzak valamit, édes, ami megbüfiztet? 

Carina felsóhajtott, ahogy jókora pocakjára tette keirt 

– Csak hiányzik az alkohol. Hiányzik, hogy lássam lábamat. 

Hiányzik az alvás. 

Alexa és Maggie összenézett, mielőtt megpaskoltl a vállát. 

– Tudjuk – vigasztalta Alexa –, de néhány héten belül te leszel a 

legboldogabb ember a világon. Anyának lenni páratlan és csodálatos 

érzés, az élet hatalmas ajándéka, ami megér minden kényelmetlenséget. 

Luke szaladt át pucéran a pázsiton, tüskésen meredező hajával és 

mániákus nevetésével leginkább egy japán manga főhősére 

emlékeztetett. Csupasz hátsója rájuk kacsintott a napfényben, miközben 

a gyerekek önfeledten sikongattak és kurjongattak, mutogattak és fel-le 

ugráltak örömükben.  

Luke után Maria következett. Hercegnőruháját beborította a sár, 

ahogyan mezítláb a fiú után rohant, és a nevét kiáltozta a szélbe.  

Carina felvonta a szemöldökét.  

- Mit is mondtál éppen?  

Maggie felsóhajtott. 

– Oké, a vajúdás maga a pokol, az anyaság meg törvényes 

rabszolgaság. Az alvásmegvonás miatt nem látsz majd a pipától, de 

közben mégis te leszel a legboldogabb ember a világon. 

Alexa bólintott.  

– Ja, valami ilyesmi. 

Gen elgondolkodva dörzsölte az állát, miközben próbált pókerarcot 

vágni. 

– Oooké… én most megyek, ránézek a kölykökre. Megkeressük 

Luké ruháját, Kate? 

– Persze, segítek. 

– Kösz, csajok – mosolygott Maggie. 

Itallal a kézben átvágtak a pázsiton, az unokaöcsök és unokahúgok 

nyomában. Kate visszanyelte a kuncogását. 

– Nem semmi a családod. 



– A te mamád meg füvezik. Az sokkal tutibb. 

Az elkövetkező néhány órát tökéletesen kitöltötte a gyerekek szédítő 

kavalkádja, sikoltozása és kacagása, levezetés gyanánt néhány rózsaszín 

koktéllal. Felköszöntötték az ünnepelteket, és felvágták a tortát, azután 

lézengtek egy kicsit a hatalmas konyhában, ahol kávét és kapucsinót 

kortyolgattak. Végül David is megjelent. Kate látta, amint a barátnője 

meghitten befészkelte magát a karjába, s ettől újra belévillant a régi 

késztetés. Egy futó pillanatra megérintette mindkettőjük karját, hogy 

érezze a köztük áramló érzelmeket. 

Semmi. 

A homlokát ráncolta. Ennyire nem illenek egymáshoz? Vagy még 

nem éledt fel a képessége? A bizonyosságért csak vissza kellett térnie a 

bárhoz, ahol Alexa és Nick kézen fogva állt. Közelebb araszolt, míg 

eltökélte magában, hogy egyszer és mindenkorra eldönti a dolgot. Ha 

más nem is, ez a páros mindig megrázta, biztos jeleként annak, hogy az 

ég is egymásnak teremtette őket. Az egyik pohár után nyúlt, és 

elmormolt egy bocsánatkérést, miközben egyszerre sikerült 

megérintenie mind kettő csuklóját. 

Semmi. 

Elszállt minden reménye. A képességének egyelőre lőttek. S ha 

örökre elveszítette? Nekitámaszkodott a falnak, és próbált nem pánikba 

esni. Ha a szex sem működik, hol szúrta el? Bármennyit átkozta 

magában a tehetségét, tudta, hogy elválaszthatatlanul hozzá tartozik. 

Abban a tudatban építette fel a céget, hogy képes felismerni az őszinte 

szerelmet, ami szilárd alapot teremt egy jól működő közvetitő-ügyfél 

munkakapcsolathoz. Mi lesz így vele? Mit ér, ha elveszíti a képességét? 

Egy hang rángatta vissza a teljes kétségbeesés pereméről. 

- Hát nem édesek? Az álompár készen áll a világ meghódítására. 

Világ gyerekorvosai, egyesüljetek.  

Néma csend ereszkedett a konyhára. Gen ikertestvére, Izzy állt az 

ajtóban. A bőrnadrág feszesen ölelte körül telt formáit, combig érő 

csizmáján hegyes tüskék és ezüstszegecsek csillantak, ujjatlan fekete 

felsőjén olyan mély kivágás nyílt, hogy még a mellére tetovált tövises 

rózsát is látni lehetett. Számtalan ezüstlánc csilingelt a nyakában, míg 

orrkarikáján szikrázva táncolt a fény. Gen hangja törte meg a hirtelen 

támadt feszültséget. 

- Már hiányoltunk. Iz. A fiúk is kérdeztek rólad. Hogy vagy? 

Izzy megvonta a vállát.  



– Jó tudni, hogy legalább valaki hiányol. Megvagyok.  

Alexa közelebb lépett, miközben tekintetével rosszallóan mérte végig 

húga öltözékét. Testvéri ölelése alig talált viszonzást. 

– Randid van ma este? – kérdezte Alexa. – Biztos nem a mi 

kedvünkért öltöztél így ki… 

Isabella felkapta a fejét. 

– Miért hiszed, hogy bármelyik faszi is megérdemelné ezt? Csakis 

egyvalaki kedvéért öltözöm így. Önmagamért. 

Nick hangja élesen hasított a levegőbe.  

– Elég. Tudod, hogy Alexa nem gondolta komolyan. Vegyél vissza 

egy kicsit 

Lázadó kifejezés suhant át a lány arcán. Egy pillantig úgy tűnt, 

mintha a legszívesebben visszaszívná az egészet, de már túl messzire 

ment ahhoz, hogy visszakozzon. 

– Ha te mondod. – Csizmája élesen kopogott a kövezeten, ahogy 

sarkon fordult. 

David megcsóválta a fejét. 

– Elfogadhatatlan ez a viselkedés. Ezért kár volt idejönnie. 

– Akkor is testvérem – csitítgatta Gen. 

David a homlokát ráncolta. 

– Ez a lány nem nyugszik, amíg tönkre nem teszi magát, és nem 

hagyom, hogy téged is magával rántson. Nem vállalhatsz közösséget 

olyannal, aki drogozik. Ez hazavághatja a karrieredet. 

Kate már készült védelmébe venni a barátnőjét amikor Gen legjobb 

barátja, Wolfe bukkant fel a konyhaajtóban. Jókora termete mellett 

mindenki eltörpült. Borotvált feje, izzón kék szeme és erőteljes 

felépitése minden ízében dögös rosszfiút sejtetett. Kígyótetoválás 

tekergőzött gonoszan a vállán és a nyakán, míg bal
 

fülében apró 

gyémánt csillant. Pírszinget viselt a szemöldökében, és kivert bőr 

karkötőt hosszú ujjú fekete ingén. Mindez olyan külsővel ruházta fel. 

hogy sok nő legszívesebben az utcán rámászott volna. 

Kate-re valahogy soha nem tett ilyen hatást, talán mert régóta a 

legjobb barátnőjének tekintette Gent. Azon viszont sokat tűnődött, hogy 

a barátságnál vajon több lehet-e kettejük között, főként mert Wolf 

zsigerből gyűlöli Davidet. Gen mindenesetre kitartott amellett, hogy 

nincs közöttük semmilyen szikra, csupán barátok. 

- Nem drogozik – jelentette ki Wolfe a maga mélyen zengő hangján. 

– Egyszerűen csak nincs jól. 



Gen beharapta az ajkát. 

- Nem tudok a közelébe férkőzni. Próbáltam, de nem enged 

magához. Olyan, mintha gyűlölne… 

- Légy vele türelmes. Végül rád talál. 

David élesen kifújta a levegőt. 

– Féltékeny Gen sikereire. Jobb lenne hagyni, hadd járja a maga 

útját. 

Wolfe elgondolkodva tanulmányozta David arcát, majd megcsóválta 

a fejét, és távozott. 

- Tökéletes pár lennének – jegyezte meg David. –Csoda, hogy még 

nem jöttek össze. Vagy mégis? 

Kate elgondolkodva kocogtatta meg alsó ajkát. Hm. Izzy és Wolfe? 

Az lenne még a halálos kombináció. Mindkettőben ott fortyog az 

eltemetett fájdalom, csak Wolfe sokkal hatásosabban képes uralkodni az 

érzelmein, mint Izzy. 

Vetett egy pilantást az órájára. Ideje hazatérni Roberthez. 

– Mennem kell, Gen, csak előtte még benézek a mosdóba. 

Barátnője bólintott. 

Kate letette poharát, és az emelet felé indult. Ahogy felfelé tartott a 

széles lépcsőn, ujjai végigsimítottak a mahagónikorláton. Elhaladt a 

nagy Swarovski kristály-csillár alatt, és nekiindult a folyosónak, amikor 

hangokat hallott. Valahol nem messze bizalmas beszélgetés folyt. 

Már készült sarkon fordulni, amikor ráismert Wolfe, majd rögtön 

azután Izzy hangjára. Mozdulatlanná dermedt. 

– Miért kínzod magad? Látom, hogyan nézel rá, ő nem adhatja meg 

neked, amire szükséged van, bébi de én igen. 

Kate-ben gigászi harcot vívott a kíváncsiság és a magánszféra 

tisztelete. Ezúttal a rosszabbik énje győzött, így mozdulatlanul hallgatta 

tovább a beszélgetést.  

– Ne csináld. 

A halk figyelmeztetés elszállt a levegőben, önelégült nevetés és a fán 

csikorgó csizmasarkak éles zaja hallatszott. 

– Te nemet mondasz, de a tested igent. Miért harcolsz még mindig? 

Gen már Daviddal van, sosem fog úgy rád nézni, ahogyan szeretnéd. Az 

ágyban is csak félénk szűz lány, de én kielégíthetem minden vágyadat. 

Kate kinyújtotta a nyakát, hogy bekémleljen az, ajtónyíláson. Izzy 

csípőre tett kézzel pózolt Wolfe előtt, közben a melle olyan hetykén 

ágaskodott, hogy mély dekoltázsa tökéletes betekintést kínált. Wolfe 



mozdulatlanul állt, arcára éles barázdákat vont az indulat. Úgy fonta 

össze maga előtt a karját, mint akit a legkevésbé sem izgat a csábítási 

kísérlet. 

– Ne akarj hülyére venni, Izzy. Tudom, hogy nehéz időszakon mész 

át, és csak el akarod terelni róla a figyelmed, de a szex éppúgy nem 

segít, ahogy a gyűlölet sem. A családod mindent megtesz azért, hogy 

támogasson. Miért akarsz elüldözni magadtól mindenkit? 

Isabella arcáról sugárzott a düh, szinte köpte felé a szavakat. 

– Ne játszd itt az agyturkászt. Szart se tudsz a családomról, hogy úgy 

bánnak velem, mint egy utolsó szeméttel. Mindenki kevesebbre tart a 

testvéremnél. Képtelenek elfogadni, csak mert nem illek bele a képükbe. 

Rohadtul unom már őket és az elvárásaikat. Még téged is átvernek az 

alakoskodásukkal. 

Közelebb lépett, és Wolfe-hoz préselte a testét, aki sziszegve fújta ki 

a levegőt, de nem moccant. Egy ragadozó mosolyával ágaskodott 

lábujjhegyre, hogy arca centikre kerüljön a fiú ajkától 

– Csak hogy tudd, te sem vagy különb. Azt hiszed. Gen fényt és 

világosságot hoz az életedbe, de rohadtul el vagy tévedve. Nem, te 

egészen másfajta vagy. Olyan, aki a mocskos szexet és a fájdalmat 

szereti, aki olyannak látja az életet, amilyen. Nem olyan, mint az 

elcseszett testvérem, aki lila ködben él. Miért nem vállalod fel, milyen 

vagy igazából, és fogadsz el engem? Én mindent megadhatok neked, 

amire csak vágysz. – Megnyalta az ajkát, és mutatóujjával végigsimított 

a fiú arcán. Wolfe nem moccant. csak megigézve figyelte minden 

mozdulatát. – Ha akarod, eljátszhatjuk, hogy vele kefélsz. Nem ez 

minden vágyad? 

A levegő szikrázott a feszültségtől, míg Kate várta a másik 

reakcióját. 

Wolfe gyengéden eltolta magától, és hátrébb lépett. Arca egyszerre 

tükrözött megbánást, vágyat és szánakozást. 

– Ez nem így megy. Izzy. Nem tudom, mi van veled de teljesen 

kifordultál magadból. Tudod, nekem elmondhatod, mi a baj. 

Izzy a mellkasára bökött, miközben mérges nőstény macskaként 

fujtatott. 

– Baszd meg, Wolfe! Légy csak boldog a hülye kis álmoddal, hogy a 

testvérem egy napon észreveszi a szánalmas rajongásodat, de tudd, hogy 

kurvára nem ütöd meg nála a mértéket. Csak sajnálni tudlak, te 

vadbarom 



Kate nem akart többet hallani. Lassan elhátrált, és a másik 

fürdőszoba felé vette az irányt. Hű, ez azért nem
 
semmi. Wolfe ezek 

szerint szerelmes Genbe? Gen vajon sejti? Vagy ez is csak Izzy 

agymenése, hogy legyen min drámáznia? Az egész olyan, mint A Grace 

klinika felturbózva. 

Miután végzett, megmosta a kezét, és visszaindult a konyhába. David 

szokás szerint nyugtalansággal töltötte el, de sosem avatkozott volna 

barátnője szerelmi életébe. Főleg, hogy Gen láthatóan boldog a 

dokijával. Viszont ettől sem érzi úgy, hogy titokban kéne tartania a 

kihallgatott szóváltást. Sosem titkolózott a legjobb barátnője előtt. 

Már épp vette a kabátját, és indult volna búcsúzni, amikor David 

megragadta Gen kezét, hogy magá húzza a nappaliba. Rossz előérzete 

csak fokozódott, amikor David felemelte a hangját, hogy mindenki 

hallja. A vendégek csoportokban társalogtak: a kávébarna kanapén és 

székeken terpeszkedtek, a bárpultot támasztó vagy keresztbe tett lábbal 

ültek a perzsaszőnyegeken. 

– Bocs, hogy megzavarom a szórakozásukat, de szeretnék szólni 

néhány szót. 

Ez már hivatalos. Az egész nap el van átkozva, kezdve azzal, hogy 

Slade kisétált az ajtaján. 

– Amikor megismertem Genevleve-et, az egész világ a feje tetejére 

állt. Ez a hihetetlenül makacs, eszes és gyönyörű lány színpompássá 

tette addigi szürke életemet. Soha többé rem akarok az lenni, aki őelőtte 

voltam, s most, ebben a meleg családi fészekben, ebben a fantasztikus 

társaságban rádöbbentem arra. hogy egyetlen pillanatot sem szabad 

elvesztegetnem. 

Fél térdre ereszkedett. Előhúzott egy kis dobozkát. Felpattintotta a 

fedelét. 

Mindenki elhűlve kapott levegő után. 

– Genevieve MacKenzie, te vagy álmaim asszonya. Szívemből-

lelkemből csak téged szeretlek, és veled akarom tölteni egész hátralévő 

életemet. Hozzám jössz feleségül? 

Kate tucatnyi érzelmet látott átsuhanni a barátnője arcán. Döbbenet. 

Zavart. Boldogságot. 

És félelmet. 

Mi ez az egész? Gen tekintete lassan végigpásztázott a szobán, 

mintha csak keresne valakit. Kate követte a pillantását, és meglátta 



Wolfe-ot, aki meredten nézte a párt. Arcát mintha kőből faragták volna, 

semmilyen érzelmet nem tudott leolvasni róla. 

Kate visszafojtott lélegzettel töprengett, mi folyik itt valójában. 

Azután barátnőjének hangja betöltötte a nappalit. 

– Igen. David. Feleségül megyek hozzád.  

Mire Kate visszafordult. Wolfe már eltűnt. Felötlött benne, hogy 

talán Gennek is megvannak maga titkai. 



 

tizenkettő 

HOGY LEHETETT EKKORA PÖCSFEJ!  

A kijelzőre meredt, és próbált értelmet találni az előtte sorjázó 

adatokban, a következő találkájával kapcsolatos jegyzetekben. Egész 

vasárnapja ködbe veszett, tisztán csak azok a pillanatok maradtak meg, 

míg azon vívódott, hogy visszamegy Kate-hez, és a bocsánatáért 

esedezik. Ezzel az alakítással tényleg elnyerte az Év Vadbarma címet. 

Miután minden létező módon igyekezett elcsábítani, míg végül ágyba 

vitte, és órákon át a tökéletes kielégülés hullámain ringatta, úgy bánt 

vele, mint egy szörnyszülöttel, s miért? Csak mert szűz volt? Úgy 

viselkedett, mint azokban a csapnivaló tinifilmekben, amikből réges-rég 

kiöregedett. 

Még most is belepirult a szégyenbe. Az igazság gúnyt űzött belőle, és 

meggátolta abban, hogy felhívja Kate Seymourt, hiába értette már, hogy 

sosem fog betelni vele. Egy éjszaka semmire sem elég. Többet akar, 

végtelen napokat a társaságában, megismerni az összes titkát, feltárni 

fenséges testének minden apró zugát. Együtt akar lógni vele és 

Roberttel, csak nézni a régi filmeket. Főzni neki, ágyba vinni a kávét, 

felolvasni az újságot. 

Ilyen képek sorjáztak előtte, és a kínok kínját állta ki. 

Az egész nem csak a szexről szólt, még ha akkor nem fogta is fel. A 

tudattól, hogy végül ő vette el a szüzességét, a legszívesebben teli 

torokból ordított és a mellét döngette volna, mint az a primitív vadállat, 

akit el akart nyomni magában, ám azt is felismerte, hogy mindez 

láthatatlan, mégis eltéphetetlen kötelékként kapcsolja össze őket. 

Mindig ő lesz az első, s mint ilyen, különleges, ő pedig örökre elcseszte 

ezt a szép emléket 

Nyögve hátrébb tolta a székét. Most nagy hasznát vette volna egy 

minibárnak. Jobb híján fogott egy üveg hűtött ásványvizet, amíg 

kitalálta, hogyan tovább. Kate aligha fog összehozni neki még egy 

randit, és őszintén szólva neki sincs kedve másokkal találkozgatni, 

amikor csak rá vágyik. Arra, akitől távol kell tartania magát, mert nem 

adhatja meg amire vágyik, amire szüksége van, és amit megérdemel. 



Egyszerűen azért, mert nem létezik. Az eredeti terv, hogy beégeti a 

céget, fontosságul vesztette. Rajta tarthatja a szemét Jane-en, de a 

Társszerzők semmi törvénytelent vagy erkölcstelent nem tesz, sőt a 

vezetője olyan tiszta szívvel és szeretettel végzi a munkáját, ami tényleg 

csodálatra méltó. Így viszont nem marad semmi, ami összetartaná őket. 

Csak ez a gyomorszorító fájdalom, amit most is érez, ahogy a telefon 

után nyúlt. Elég ebből. Felhívja, bocsánatot kér a viselkedéséért, és 

hivatalosan is törölteti magát a listájáról. Hiába reménykedik, hogy 

valaki mással még gyönyörűséges viszonyt folytathat, elveszítette a 

jogát, hogy beleártsa magát a lány életébe. Kate tényleg komolyan 

gondolja – az isten szerelmére, harmincéves létére most kamatyolt 

először! Nem enged be valakit csak úgy az életébe. 

A veríték is kiverte a gondolatra, hogy még mindig a boldog 

végkifejletre vár. Mintha a legutóbbi ügyfele nem tanúsította volna, 

hová vezet az ilyen viselkedés. Szerencsétlen nő magára maradt két 

kölyökkel, miközben a férje összebútorozott a legújabb hódításával, egy 

nála húsz évvel fiatakbb titkárnővel, és gyorsabban felélte a kölykök 

főiskolai alapját, mint hogy ezt végiggondolta. 

Sietve beütötte a számot. 

– Társszerzők, miben segíthetek? 

Vett egy mély lélegzetet. 

– Helló, Kennedy, itt Slade Montgomery. Beszélhetnék Kate-tel? 

Kínos hallgatás. Vajon mennyit tudhat? Kate kitálalt neki mindent? 

– Sajnos nincs bent. Üzen neki valamit? 

– Találkozója van? Tényleg fontos lenne… 

Újabb csend. 

– Ami azt illeti, állatorvoshoz ment. Robert megbetegedett. Kétlem, 

hogy még visszajön, de talán próbálja a mobilján. 

Igyekezett lelassítani zakatoló szívverését. 

– Nem tudja, mi a baja Róbertnek? 

– Valami fertőzés. Nézze, ha engem kérdez, én… 

– Melyik állatorvos? 

– Az állatkerti kórház. Tudja. Slade, szerintem nem kellene… 

Kinyomta a telefont. Begyűrte a dossziékat a táskájába, felkapta a 

zakóját, és már indult is. Csak a titkárnője asztalánál állt meg, hogy 

átirányíttassa a hívásait, és lemondjon néhány megbeszélést, majd 

elviharzott a főnöke mellett, aki hiába próbálta feltartóztatni. 



Tudta, hogy az a kutya a világot jelenti Kate szamára Alighanem 

most is egyedül van, saját maga intézi a dolgait, ahogyan egész életében 

tette, azzal az önuralommal és konok függetlenséggel, ami nem engedi, 

hogy jelet adja bármilyen gyengeségnek. Senkire sem támaszkodhat, 

mert éppen ő az, aki támasza akar lenni mindenki másnak. 

Hát ma nem. Egyszer az életben ő akar gondoskodni róla. 

Esze ágában sem volt megkérdőjelezni a saját indítékait, bevágódott 

a Jaguarba, és Verily felé vette az irányt. 

 

- RENDBE FOG JÖNNI? – Kate nyugodt hangon tette fel a kérdést, de 

közben megremegett az ajka, Valami nem stimmelt Roberttel. Nem 

szívesen rángatta el a dokihoz, valahányszor bajt szimatolt. Megtanulta, 

hogy érdemes kicsit várni, a hólyagproblémák és bőrfertőzések 

legtöbbször attól is elmúlnak, ha megfürdeti Robertet, majd bekenegeti 

azzal a különleges gyógyírral, amit az orvos írt fel. Ma reggel azonban, 

amikor neki kellett kipréselnie a hólyagja tartalmát, látta, hogy 

Robertnek erős fájdalmai vannak. 

Valahányszor átlépte az állatorvos küszöbét, felötlött benne, hogy 

talán ez az utolsó alkalom. Előre figyelmeztették, hogy a végtagbénult 

kutyáknál néha komoly szövődmények léphetnek fel. Akkor 

megfogadta, hogy minden tőle telhetőt megtesz ezek megelőzésére. 

– A fertőzés egyértelműen kiterjedt az egész szervezetére – 

tájékoztatta dr. Burke, miközben olyan gyengéden simogatta Robert 

fejét, mint egy régi barát. - Felírok egy erős antibiotikumot, azután 

megvárjuk a laboreredményt. Sok folyadék, kevés áfonyálé a savak 

miatt. Mindig tartsa rajta a fél szemét, és szánjon még több időt a 

fürdetésre. 

A megkönnyebbülés szétsugárzott a mellében. Azelőtt is legyőztek 

már mindenféle gonosz fertőzést. Robert úgy küzdött akár egy született 

túlélő, nagy barna szeme most mégis úgy fürkészte a doki arcát, mintha 

a végzetes diagnózist várná. 

Kate puszit nyomott a feje búbjára, mielőtt felemelte az, állát, és 

belenézett a szemébe. 

– Csak egy csúnya hólvagfertőzés, cimbi. Gyógyszerek és sok fürdő. 

Nem olyan szörnyű. Legalább többet leszel a mamival. 

Robert megnyalta az arcát, s mint aki mindent ért, teljes 

nyugalommal hajtotta vissza fejét az asztalra. Kate elmosolyodott, míg 

magában végigfutott az előtte álló két napon. Holnap otthon maradhat, 



viszont másnap nyit a nagy manhattani expó. Két évébe telt, amíg a cég 

betört a piacra, erről most nem maradhat le. Esetleg az anyja elvállalja 

Robertet, azután… 

Hirtelen kitárult az ajtó. Slade lépett be, kissé gyűrött öltönyben és 

izgatóan borzas hajjal. 

– Hogy van? – kérdezte, és átvágott a kis rendelőn, egyenesen 

Roberthez. 

Kate a száját is eltátotta. 

– M-m-mi a fenét keresel itt? 

Dr. Burke a homlokát ráncolta. 

– Elnézést, de ide csak az állatok gazdái léphetnek be. 

– Közeli barát vagyok. – jelenlétével azonnal átvette az uralmat. Kate 

tiltakozásképpen felnyögött, de Slade ügyet sem vetett rá, csak lehajolt 

Roberthez. - Hogy vagy, haver? – A kutya csóválni kezdte a farkát, és 

az arca felélénkült. Kate döbbenten nézte, ahogyan Slade gyengéden 

megsimogatta kis kedvencét, majd aggodalmas pillantást vetett a dokira. 

– Rendbe fog jönni? 

Dr. Burke megköszörülte a torkát. 

– Kate? Ez a férfi a barátja? 

A kérdés készületlenül érte, de a válasz gondolkodás nélkül bukott ki 

belőle. 

– Igen. 

– Bocs, doki. Slade Montgomery. Örvendek. 

A kézrázás nyomán dr. Burke megenyhülni látszott. 

- Szintúgy. Amint azt Kate-tel is közöltem, Robertnek húgyúti 

fertőzése van. Az antibiotikum remélhetően hatni fog. Megfigyelés alatt 

kell tartani, sokat fürdetni és itatni. Szükség esetén kézzel rásegíteni a 

húgyhólyag működésére. Majd szólok, ha megjön a laboreredmény. 

– Oké. 

– Üljenek le kicsit odakint, Kate, nemsokára viszem Robertet. 

Slade megdörgölte Robert fülét, mielőtt követte Kate-et, aki máris 

kilépett a váróba. Odakint a kis képernyős tévén az Animal Planet 

műsora ment, és egy zsemleszínű labrador várakozott türelmesen a 

gazdájára. 

Kate lehalkította a hangját. 

– Ez meg mi? Mit keresel itt? 

Tényleg némi megbánás suhant át a férfi arcán, vagy csak a fény 

teszi? 



– Kerestelek telefonon. Ken mondta, hogy itt vagy a dokinál. 

Gondoltam,  elkél a segítség. Aggódtam. 

A társalgás nevetséges volta nem kerülte el Kate figyelmét. A fickó 

előző nap faképnél hagyta, miután elvette a szüzességét, most meg a 

munkaidő közepén lekocsikázik Verilybe, csak mert aggódik a kutyája 

miatt? 

– Robert jól van. Ennyi éven át egyedül viseltem a gondját, most is 

megleszek. 

– És neked ki viseli a gondodat, Kate? 

Kate hátrahőkölt. Éles fájdalmat érzett, mintha egyszerre száz 

papírlap vágná meg a bőrét. Nem, ezt végképp nem teheti. Most aztán 

nem. 

– Tudok én gondoskodni magamról – jelentette ki mereven. – 

Világossá tetted, hogy ez különben sem a te dolgod, akkor meg mit 

akarsz itt? 

– Nem tudom, mit akarok, oké? Kész idegroncs vagyok. Ki akartam 

lépni az életedből, mielőtt még hazavágnám az enyémet, de amikor 

belegondoltam, hogy itt vagy egyedül, és Robert súlyos beteg… nem is 

tudom. – Kifújta a levegőt. – Egyszerűen úgy éreztem, hogy ide kell 

jönnöm. 

Kate meredten, mozdulatlanul nézte, ahogyan a szavak őszintesége 

telibe találta. Milyen játék ez már megint? Akármilyen is, a fickó 

tényleg zavartnak tűnik, mint aki a legkevésbé sem szokta meg, hogy a 

szíve diktáljon. Mintha többet jelentene a számára, mint szerelné. Egy 

ilyen érzelmi darázsfészeknek a közelsége is veszélyes, nem ám a 

piszkálgatása, ő pedig allergiás a darázscsípésre. Mielőtt értelmezhette 

volna a rögtönzött beszédet, dr. Burke szerencsére kilépett a váróba a 

karján Roberttel. 

– Itt van a kis beteg. Hívom, amint megvannak eredmények. 

Telefonáljon, ha bármi gond lenne. 

– Kösz, doki. 

Kate kiegyenlítette a számlát, majd felkapta Robertet és a kocsi felé 

indult. Slade közvetlenül mögötte maradt, tartotta neki az ajtót, és 

segített betenni a kutyát. 

– Ma már nem is dolgozol? – kérdezte. 

Kate hátrasimította a haját, és hunyorogva nézett az éles napfényben. 

– Nem, ma otthon maradok vele. Holnap lesz egy nagy kiállítás a 

városban, addig majd a mamám vigyáz rá… ó, basszus! 



– Mi az? 

Kate nekidőlt az autónak, és rágni kezdte az alsó atkát. 

– Egy szexkonferencián lesz. 

A férfi szemöldöke a homlokára szaladt. 

– Egy szex min? 

– Hidd el, nem akarod tudni. Shelly hétköznap cssk néhány órára tud 

beugrani, úgyhogy a legjobb lesz, ha lemondom az expót. Ken és Arilyn 

majd elintézi.  

– Én bevállalom. 

Kate felvetette a fejét. 

– Mit? 

Az eltökélt arckifejezés nyomán képet alkothatott róla, mit látnak az 

esküdtek, amikor Sladp tényleg el akar érni valamit. Mint egy 

természeti erő, amit nem lehet kordában tartani. 

– Vigyázok Robertre. Az expó Manhattanben lesz, így odafelé 

leadhatod, én meg majd gondoskodom róla. 

Kate prüszkölve nevetett. 

– Mi? Na, nem, azt már nem. Még életedben nem vigyáztál kutyára. 

Különben is dolgoznod kell. 

– Otthon is dolgozhatok. És tökéletesen el tudom látni Robertet. 

Megadok neki mindent, amire csak szüksége van. 

– Nem, majd én otthon maradok vele. 

– És kihagysz egy ilyen páratlan lehetőséget? Rossz üzleti döntés, ha 

engem kérdezel. Cégtulajdonosként ott a helyed. 

Kate haragos pillantást vetett rá. Sajnos igazat kellett adnia. 

Mindenki dolgozik, nincs senki, aki vigyázhatna Robertre. Az pedig 

komolyan visszavetné a cég fejlődését, ha passzolná az expót. Sok 

emberrel felvette a kapcsolatot, számítalak a megjelenésére. Topogni 

kezdett, próbálta megtalálni a lehetséges kiutat. 

Egyet se látott. 

Slade elvigyoiodott. 

– Örülök, hogy megállapodtunk. Reggel hét körül megfelel? 

Biztosan nincs ki mind a négy kereke. 

– Rendben! Ha tényleg úgy gondolod, hogy boldogulsz, sokat 

segítesz vele. 

A férfi vonásai ellágyultak, ahogyan kinyújtotta felé a kezét, és 

gyengéden végigsimított a nyakán. A mutatóujjával szinte perzselte a 

bőrét. 



– Kösz a lehetőséget. 

A férfi otthagyta a járdán. Kate kábán nézett utána, és azon tűnődőtt, 

milyen lavinát indított el ezzel. 

 

MÁSNAP REGGEL BELÉPETT Slade lakásába, és próbálta higgadtságra 

inteni megtépázott idegeit. Azzal, hogy idehozta Robertet, pontosan az 

ellentétét tette annak, amiben megállapodtak, bár az is lehet, hogy Slade 

így próbál bocsánatot kérni a viselkedéséért. Ezt nyújtja felé 

békejobbként, mielőtt végleg különválnak az útjaik – még ha soha nem 

is jártak közös úton, csak együtt töltöttek egy kellemes éjszakát. 

A sok gondolkodásba kezdett belesajdulni a feje, ezért inkább 

kielégítette a kíváncsiságát, és igyekezett a lehető legtöbb adatot 

begyűjteni. A magas belső tér és panorámaablak felkapott tribecai 

környékre vallott, bár Slade próbált mindent férfias egyszerűséggel 

megoldani. Az üveg csigalépcső üde és trendi benyomást tett. A 

minimalista bútorok, üvegasztalok és markánsan kék falak mind-mind 

olyan tulajdonosról árulkodtak, aki pontosan tudja, mit akar. Ilyen 

legénylakások lehetnek a mennyben. 

Magas sarka élesen kopogott a bambuszpadlón, miközben a hatalmas 

bőrfotelhoz ment. Végigsimított a finom anyagon, és szinte felnyögött a 

kéjtől. 

– Tetszik? 

Slade csípőre tette a kezét. Most farmert viselt, és ez még inkább 

kihangsúlyozta hosszú lábát és kockáz hasát, amin vasalni lehetett 

volna. Úgy tűnik, egyre inkább megkedveli a farmert. Amúgy is maga a 

tökély, de a saját környezetében annál is dögösebb. Az egyszerű fekete 

póló meghitten puhának és elnyűttnek tűnt, mi a csupasz lábfej megadta 

azt az intimitást, aminél nem igazán akart elidőzni. 

– Van, akinek nem? Én is egy ilyenre spórolok. Ne már, ez 

távirányítós? 

Slade nevetve nyújtotta felé a távirányítót. 

– Csak a háttámla szöge, a beépített fűtés és a hátmasszírozó. 

Kate megborzongott. 

– Sosem mennék el otthonról. 

– Minek is, ha ilyen foteled van? – A zöld szemben lusta vágy éledt, 

ami felidézte a lányban az együtt töltött éjszaka mocskos emlékeit, 

amikor addig falták egymást, amíg a kimerültségtől álomba nem 

zuhantak. 



Tett egy lépést hátra. Megnyalta az ajkát. 

– Akkor talán jobb, hogy nincs ilyenem. 

– Talán. 

Egymásra meredtek. A vágy vad és igéző táncba kezdett, hogy 

megkísértse, de ő megtörte a varázst. Roberthez lépett, letérdelt, hogy 

összeérintsék a homlokukat. 

– Ma Slade vigyáz rád, bébi. Légy jó fiú. A mami nemsokára eljön 

érted. 

– Szereztem mogyoróvajat és szalonnás jutalomfalatot. Melyik hány 

ugatás? 

Kate felállt és elmosolyodott. 

– Egy a szalonna, kettő a mogyoróvaj. Hoztam áfonyalevet arra az 

esetre, ha nem lenne elég. Csak öntsd ki egy tálba. Majd én 

megfürdetem, amikor este hazavittem. 

– Arra semrri szükség, jó nagy a kádam, te pedig későn érsz haza. 

Megcsinálom. 

Kate vonakodott, majd lassan bólintott. 

– Oké. Köszi. Majd hívlak. 

– Jól nézel ki 

Divatosan feszes fekete kosztümje jól illett az alkalomhoz, akárcsak 

vakítóra suvickolt és tízcentis sarokban végződő fekete csizmája. 

– Kösz. – Tényleg megbicsaklott a hangja? Mielőbb ki kellett jutnia 

innét. – Szia. 

Úgy menekült ki a házból, mintha lángokban ullna. Mikor történt 

utoljára, hogy egy férfi segíteni akart neki, pláne a kutya körül? Slade 

meg képes volt ezért kivenni egy napot. Pedig tegnap már kézbe vette a 

telefont, hogy lemondja az egészet. Nem kételkedett abban, hogy 

Sladenek van valami hátsó szándéka, de bárhogy törte a fejét, nem 

tudott rájönni, mi az. Már elcsábította, úgy hogy ezt kipipálhatja. Jane 

fejlődését is nyomon követi, sőt láthatóan elégedett vele. Azért a 

reggelért pedig egyszerűen bocsánatot kérhetett volna, azzal el van 

intézve. A szíve mégis azt súgta, hogy valami ki nem mondott szándék 

lappang a tettei mögött. 

A Javits Centerben egész nap rá gondolt, miközben elbeszélgetett a 

reménybeli ügyfelekkel, szorgalmasa szövögette a kapcsolati hálót, és 

igyekezett jó benyomást kelteni a különféle üzletemberekben, akik 

befektetési szempontból vizsgálták a Társszerzőket. Miután végeztek az 

üzleti vacsorával, amelyen tárgyaltak egy fúziós terveket dédelgető 



másik irodával, kimerülten, mégis elégedetten térhetett vissza 

Tribecába. Végre felfigyeltek a cégére, a jövő nem is tűnhetett volna 

rózsásabbnak. Még ha elveszítette is a képességét, számíthatott a csapat 

szaktudására, és újfent megállapította magában, milyen szerencsés, 

amiért álmai hivatásából él. Már csak egyvalami kell, hogy felsőbb 

szintre lépjen: egy szerető férfi, akivel megoszthatja a boldogságát. 

S aki nem Slade Montgomery. 

Igaz, hogy sikerült bekavarnia az életébe, de ma este végleg pontot 

tesz az ügy végére. Semmi értelme olyasvalakivel kínlódnia, aki nem 

hozzá való. Talán tényleg vannak hátsó gondolatai, talán csak segíteni 

akar, de ha továbbmennek ezen az úton, mindketten csak sérülnek, ő 

biztosan. 

Becsöngetett a lakásba, és próbált nem sántikálni, amikor belépett az 

ajtón. Ez a csizma teljesen kinyírta. Igyekezett nem gondolni a hosszú 

hazaútra, inkább azzal a képpel nyugtatgatta magát, hogy lehuppan a 

foteljébe, és ruhástul elalszik. 

– Hé. – Kate szíve kihagyott egy ütemet, amikor meglátta a férfi 

széles mosolyát. A padlón kaparászó lábak zaja visszhangzott a 

lakásban. Kitárta a karját, és Robert várakozással teli arccal nyalogatta 

meg, mielőtt befészkelte magát az ölébe. – Nagyszerűen viselkedett. 

Megfürdettem, azután bekentem, ahol kellett. Egész nap pisilt, és 

rengeteget ivott. Jói elvoltunk, igaz, haver? 

Robert felvetette a fejét, és helyeslően bólintott. 

– Miért nem mutatod meg a maminak, mit kaptál? Menj, hozd ide a 

nyuszidat. 

A pilbull elfordult, rövid időre eltűnt, majd amikor visszatért, egy 

plüssnyuszit tartott a foga között. Kate-nek elállt a lélegzete. 

– Hát neked mid van, bébi? – Elvette a nyálas nyuszit, és elképedten 

forgatta a kezében. – Ezt tényleg szereti? 

Slade a homlokát ráncolta. 

– Mi a gond? Kaphat játékot, nem? 

– Ja, csak nem értem. Rengetegszer próbáltam plüsst adni neki, de 

mindet utálta. Mintha méltóságán alulinak tartotta volna. Még nem 

láttam mással játszani, csak csonttal vagy labdával. 

Mintha rá akarna cáfolni, Robert megragadta a játékot, és működtetni 

kezdte a belérejtett sipolót. Valahányszor visító hang tört elő a 

nyusziból, a fülét hegyezte.  

Slade elnevette magát. 



– Hát, úgy tűnik, most már elég macsó neki. Talán egy másik hímtől 

kellett megkapnia, hogy ne legyenek kétségei. Vagy csak nem akarta 

zavarba hozni a mamit azzal, hogy úgy viselkedik, mint egy éretlen 

kölyökkutya. 

Kate élvezettel figyelte az önfeledt játszadozást. Amikor végre el 

tudott szakadni a látványtól, mosolyogva nézett fel. 

Tűz. 

A lélegzete is elakadt, amint a közöttük pattogó szikrák egyetlen 

fénylő hiddá álltak össze. Vad éhség fénylett abban a zöld szempárban, 

mintha a férfi minden izmát megfeszítve küzdene az ellen, hogy rávesse 

magát. Ő is ökölbe szorította a kezét, és erőért fohászkodott. Rossz ötlet 

lenne a karjába vetnie magát, és leszaggatni a ruháit. Fáradt, kimerült, 

érzelmileg sebezhető. Ha erős marad, leküzdi ezt az akadályt is, hogy 

örökre maga mögött tudja. 

– Kate… 

– Jobb, ha most megyek, tényleg késő van. Kösz, hogy kisegítettél. 

Nagyra értékelem. 

– Ettél? 

– Épp egy vacsoráról jövök. 

– Kimerültnek tűnsz. Legalább egy kávéval hadd kínáljalak meg. 

mielőtt elmész. Hogy kibírd ébren hazáig. Ülj csak le. 

– Én nem hiszem… 

– Kérlek. 

Sajgott a lába égett a szeme. A kávé csak jót tehetett, és még néhány 

perc sem árthatott. Bólintott. 

– Kösz. 

A férfi eltűnt a konyhában. 

– Addig miért nem próbálod ki a fotelt? – kiáltott ki neki. – 

Távirányító az asztalon. 

A plüssnyuszi helyeslően sípolt. 

Kate megcsóválta a fejét, és beleereszkedett a fotelbe A vajpuha bőr 

a fenekét kényeztette, és máris kellően melegnek tűnt. Azért egy fokkal 

feljebb vette a fűtést, hátradöntötte a támlát, és elfojtott egy kéjes 

nyögést. Ez már tény. A Világ Legjobb Fotelje. A vér lassan kezdett 

visszaáramolni a lábujjaiba. 

– Biztos vannak országok, ahol ez törvénytelennek számít. – A férfi 

felnevetett, miközben a konyhából bekúszott a frissen őrölt kávé 

aromája. – Ezzel szoktad vigasztalni az ügyfeleidet? 



– Nem, ezzel szigorúan csak magamat vigasztalom. 

– Egyáltalán, miért lettél válóperes ügyvéd? Elváltak a szüleid? 

Slade felbukkant mellette egy bögrével. Felkelt volna, de a férfi 

leállította. 

– Ne, csak maradj, és lazíts. – Kate elvette a bögrét, és belekortyolt 

az erős főzetbe. Mennyei – A szüleim autóbalesetben haltak meg, 

úgyhogy nem, nem hozhatom fel enyhítő körülményként az érzelmi 

traumát amit a válásuk okozott. Csupán láttam, milyen károkat képes 

okozni egy tönkrement kapcsolat, sokszor még a házasság előtt. Túl 

gyakran fordul elő, hogy az egyik fél csúnyán megszívja. Értük akartam 

harcolni, az ő jogaikért küzdeni. 

Kate lenyűgözve hallgatta. A vadítóan szexi külső mögött egy 

összetett jellem érző szíve dobogott. Együtt töltött éjszakájukon 

vethetett rá egy lopott pillantást, de lefogadta volna, hogy bőven van 

meg mit felfedeznie. Belenyilallt a fájdalom, amint tudatosult benne, 

hogy az a kincsvadászat már másvalaki dolga lesz. 

– Sajnálom, ami a szüléiddel történt. Apám évekkel ezelőtt meghalt, 

de még mindig érzem az űrt, ami utána maradt, Jane nagyon szerencsés, 

hogy itt vagy neki.  

– Nem mintha hagyná, hogy beleavatkozzam a dolgaiba, de én 

ugyanúgy felelősnek érzem magam. 

– Miért? – kérdezte a lány kíváncsian. - Mi történt, ami miatt annyira 

félsz, hogy baja esik? 

A férfi toporogni kezdett. Kate már felkészült na hogy gyakorlottan 

hárítja a kérdést, ő azonban csak vett egy nagy levegőt. 

- Jane érzelmileg nagyon sebezhető. Már az iskolában pokollá tették 

az életét, azután lett néhány rossz kapcsolata. A férfiak mindig is 

kihasználták. Miután a szüleink meghaltak, próbáltam gondoskodni 

róla. Akkor ismerkedett meg azzal a zenésszel. Kezdettől tudtam, hogy 

nem lesz jó vége, de Jane nem hallgatott rám. A fickó a végén elszedte 

minden pénzét, és nyom nélkül felszívódott. 

– Jane hogy viselte? 

- Egyik este arra jöttem haza, hogy eszméletlenül fekszik a 

fürdőszoba padlóján. Bevett egy egész doboz nyugtatót. Még időben a 

kórházba értem vele, ahol kimosták a gyomrát, de így is időbe telt, amíg 

felépült. Az a rohadék teljesen tönkretette. Jane hitt benne, ő meg gond 

nélkül összetörte a szívét. 



Kate sokáig nem válaszolt, míg a levegő egyre sűrűbb lett a 

feszültségtől. Ebből is gyaníthatta, hogy Slade nem sok embernek 

beszélt még erről. 

– Fura dolog ez – jegyezte meg halkan. – Ha önmagunkat sem 

vagyunk képesek szeretni, hogyan tehetnénk boldoggá mást? Tudod, az 

elmúlt hetekben sokszor találkoztam Jane-nel. Felnőtt, magabiztos, 

készen áll. S nem hinném, hogy nélküled idáig jutott volna. Tényleg 

szerencsés az a lány, akinek egyszer majd odaadod a szíved. Tudhatja, 

hogy egy életre szól. 

A fojtott érzelmektől elszorult a torka. Hirtelen szükségét érezte, 

hogy kirontson ebből a házból – egy patkány menekülne így a 

rágcsálóirtó elől. Kezdett sok lenni ez az egész. A férfi tekintete 

elsötétült, mintha csak a gondolataiban olvasna. 

– Sajnálom, ami akkor reggel történt. Kate. – Az egyszerű 

bocsánatkérés úgy zengte be a szobát, mint egy ágyúlövés. – Klasszikus 

seggfejként viselkedtem. 

Kate leküzdötte feltörő nevetését. Ez a fickó tényleg tudja, hogyan 

kell bocsánatot kérni. 

– Elfogadom. Szerintem egyikünk sem a legjobb formáját hozta. 

– Bepánikoltam. 

– Hát, ilyen hatással vagyok a férfiakra. 

Slade elnevette magát. 

– Tényleg kezdek beléd habarodni, mert az az éjszaka volt a legjobb 

egész életemben… 

– Ilyenkor jön az a bizonyos de. 

– De nem hiszem, hogy megadhatom, amire szükséged van. 

A fájdalom nem lett kisebb, Kate mégis önkéntelenül tisztelte, amiért 

készen állt szembenézni az igazsággal. 

– Tudom. 

Slade felkapu a fejét. 

– Tudod? 

Kate szomorúan elmosolyodott. 

– Házasságot akarok. Gyerekeket. Valakit, aki teljes szívéből ki tudja 

mondani, hogy csak engem szeret. Valakit, aki ugyanúgy rajong 

Robertért, mint én, és aki hajlandó vakon belevágni ebbe az egészbe. 

Nekem egy nagyon bátor férfi kell, mert mással esélyem sincs 

végigcsinálni. 



Slade-nek láthatóan fájdalmat okoztak a szavai, de belefáradt már a 

színlelésbe. Jobb tiszta vizet önteni a pohárba: elfogadni ezt az őrült 

vonzalmat, és logikus módon túllépni rajta. Ez az egyetlen kiút. 

– Talált, süllyedt. 

– Bocs. 

A férfi elfoglalta a másik fotelt, és az ölében dédelgette a bögréjét. 

– Talán igazad van. Nap mint nap mást sem látok, csak ahogyan az 

emberek próbálnak szabadulni egy tönkrement kapcsolat romjai alól, 

így aztán nem sok illúzióm maradt. Felmondom a szerződést a cégeddel. 

– Nem félsz tőle, hogy elszedjük Jane pénzét, és összehozzuk egy 

szélhámossal? 

Slade a fejét rázta. 

– Nem. Még mindig hiszem, hogy illúziókba ringatod magad, de jól 

gondoskodsz Jane-ről. 

Kate elképzelte a férfit egyedül ebben a fantasztikus lakásban, ahol 

ejt nappallá téve dolgozik, és szembesül a szerelem elmúlásának 

következményeivel, ami csak megerősíti benne a meggyőződést, hogy 

nem létezik tökéletes boldogság. A francba is, ennél azért többet 

érdemel, még ha nem passzolnak is össze. 

– Szerintem maradhatnál az ügyfelünk. 

A férfi felvonta a szemöldökét. 

– Mi? 

– Nem csak olyanokkal dolgozom, akik fanfárokra és tűzijátékra 

vágynak. Sok nő van, aki ugyanúgy gondolkodik. mint te, aki fél 

belevágni egy új kapcsolatba. Azt mondtad. vágysz egy társra. Egy 

barátra. Később talán egy családra. S ha találunk neked valakit, aki 

ugyanezt akarja? Kennedy majd felállít egy új profilt. Teszünk még egy 

kísérletet. 

Slade az arcát tanulmányozta a félhomályban. 

– Veled képtelenség lépést tartani. 

– Nem is kell. Csak adj a cégnek még egy esélyt. 

– Semmi jóga? Semmi próbafülke? 

Kate elnevette magát. 

– Nem, azon már túl vagyunk. Csak átrendezzük a kirakó darabjait, 

hátba találunk valakit, aki jobban illik hozzád. Aki nem… 

– Kifogástalan? 

Kate az ajkát biggyesztette. 

– Aki nem vár olyan sokat. Áll az alku? 



A férfi feltette a lábát a zsámolyra, és kényelmesen hátradőlt. 

– A koktélpartit is kihagyhatjuk? 

– Esetleg. Rábízlak Kennedyre. 

– Oké. Tegyünk még egy kísérletet. 

Meghitt csend ereszkedett közéjük. A szikrák még ott pezsegtek, de 

mintha minden mélyebb jelenteit nyert volna. Már azzal továbbléptek, 

hogy felismerték és elfogadták a különböző vágyaikat? Kate 

belekortyolt a kávéjába, azután a hatalmas képernyő villódzása vonta el 

a figyelmét. 

– Istenem, az egyik kedvencem! A másnaposok. Az első. 

– Én is szeretem. Adj rá hangot. 

Kate nyomkodni kezdte a távirányitót, miközben elnézte a lába előtt 

elterülő Las Vegast. 

– Klasszikus. 

– Azért nem egy Hivatali patkányok. 

Kate levegő után kapott. 

– Ne már! Folyton azt nézem. Kívülről fújom az egészet. 

– Egy nő sem szereti igazán azt a filmet. 

Kiöltötte a nyelvét, miközben ráhúzta a gyapjútakarót sajgó lábára. 

– Mondják a hímsoviniszták. Amúgy akut vígjáték-függőségem van. 

– Minden idők legjobbja? 

Az orrát ráncolta, mig végiggondolta a dolgot. 

– Kétségtelenül az Ünneprontók ünnepe. Vaughn igazi zseni. 

– Egyetértek. 

A bőrből sugárzó hő átmelegítette, és ellazította az izmait, ő meg 

átadta magát az ölelésének, nyelvén a forró kávéval, testén a puha 

takaróval. Nem emlékezett rá, mikor tette le a bögrét, és döntött úgy, 

hogy ideje indulni. Nem emlékezett a beszélgetésre sem, amikor 

kitárgyalták minden idők legjobb vígjátékait, és a végsőkig elmentek 

kedvenceik védelmében. Mielőtt a szoba elmosódott a szeme előtt, 

utoljára még arra gondolt, mennyire kedveli Slade Montgomeryt. 

Milyen kár, hogy nem hisz a szerelemben… 

 

SLADE NÉZTE AZ ALVÓ KATE-ET. Valamikor a lázas vita közepén 

ráeszmélt, hogy már nincs igazán képben, de nem tudta volna csak úgy 

kilökni az ajtón. Robert rég abbahagyta a sípolást, és arcán széles 

kutyamosollyal, békésen szunyókált a szőnyegen. Kivárta, amíg Kate 

feje oldalra billent, és aranyló hajszálai az arcába hullottak. 



Melegség sugárzott szét a mellében. Ki gondolta volna, hogy a 

komoly üzletasszony vevő az altesti humorra, a szivatásokra éa a trágár 

vígjátékokra? Bárcsak elvált nő lenne! Aki egyszer megégette magát, 

már nem varázslatos szerelmet, hanem életre szóló kapcsolatot keres. 

Akkor tökéletesen összepasszolnának. 

Magába fojtott egy elgyötört sóhajt, és felállt. Kiöblítette a bögréket, 

leoltotta a lámpákat, és kikapcsolta a tévét. Kate halkan felnyögött, 

majd fészkelődött egy sort. Slade-nek az egész teste viszketett, hogy 

bevigye az ágyába, meztelenre vetkőztesse, és befurakodjon a combja 

közé. Az illata még most is kisértette. Biztos volt benne, soha többé 

nem tud úgy elmenni egy vidámparkba, hogy a vattacukor édes illatáról 

ne ő jusson az eszébe. Végül mégis azt tette, ami a helyes: gondosan 

betűrte a takarót a lába körül, félresimította a haját, és egy csókot 

nyomott a homlokára. Kate álmában elmosolyodott, amitől menten 

összetört volna a szíve, ha hisz az ilyesmiben. 

Végül egyedül átbattyogott a hálóba, és lefeküdt aludni. 

Amikor másnap reggel felébredt, azzal az eltökélt szándékkal indult 

a nappali felé, hogy készít egy utolérhetetlen reggelit, ellátja Robertet, 

és eltölt Kate-tel még egy kevés időt. 

Ő azonban eltűnt. 

A takaró szépen összehajtva feküdt az asztalon. RObert tányérja a 

mosogatóban száradt. Elszorult a torka az üresség fura érzésétől. Még 

egy üzenet se maradt Kate után, csak az az elhagyatott fotel, ami még 

most is az ő illatát árasztotta, és a néma csend, ami olyan erővel 

harsogott a fülébe, mint még soha. 



 

tizenhárom 

– AZT VÁROD TŐLEM, hogy hozzam össze egy másik nővel? 

Kennedy gyors pillantást váltott Arilynnel. Munka után Kate házába 

gyűltek, hogy kitárgyalják az expót, és utolérjék magukat a munkában. 

Ehhez képest kisajátították a nappalit: Arilyn keresztbe tett lábbal ült a 

szőnyegen, Kennedy teljes hosszában kinyújtózott a kanapén, míg Kate 

a fotelből nézte a tévét. Mind kényelmesen bő melegítőt és pólót 

viseltek, és máris felemésztették a nagy sajttorta túlnyomó részét. A 

chardonnayből is csak néhány korty maradt. A képernyőn már a 

könnyfakasztó film stáblistája pergett. Kate persze elvesztette a fogadást 

Arilynnel szemben, pedig ez csak az Acélmagnóliák, az ég szerelmére! 

Robert elégetten hortyogott kutyaágyán, mellette a plüssnyuszi és a 

pizzamaradék, amit Arilyn és Ken csempészett be neki. 

Kate-nek el kellett ismernie, szinte egész héten békén hagyták, és 

nem nyaggatták Slade-del. Ő sem erőltette a kérdést; időt akart nyerni, 

amíg tisztázza magában az érzéseit. Tudta, a távolságtartás Kent viseli 

meg a leginkább. Barátnője lassan már tikkelt, és majd szétrobbant a 

visszafojtott kíváncsiságtól, ezért végül megenyhült, és áthívta társait 

egy pizzás estére. 

– Igen – felelte. – Azt várom, hogy hozd össze egy másik nővel. 

Kennedy kivárt néhány pillanatot, mialatt mályvaszínű körmével 

elgondolkodva kocogtatta az ajkát. 

– Lefeküdtél vele, igaz? 

Kate beadta a derekát. 

– Igen, igaz. 

Ken szemöldöke felszökött. 

– És? Mondd már a részleteket! Az összest. 

Felsóhajtott, és nagy vonalakban elmesélte a találkozást. Egy időre 

néma csend lett, amíg barátnői meg emésztették a hallottakat. 

– Ne már, Kate, az első alkalommal szénné élvezted magad? – 

nyögött fel Kennedy. - Tudod te. Milyen szerencsés vagy? Egy 

örökkévalóságba telt, amíg rájöttem, mit zabálnak a nők a szexen. 

Kate félrebillentette a fejét 



– Elsőre nem is értél a csúcsra? 

Ken felhorkant. 

– Még az alaptáborig se! Ahhoz találkoznom kelleti egy nagyon 

rossz fiúval a Caleb Streeten. Három évvel idősebb volt, és igazi vad 

motoros. Egy este kiszöktem hozzá az ablakon, ő meg elvitt egy körre. 

Epeked sóhajtott fel. – Na, akkor döntöttem el, hogy végezek a rendes 

fickókkal. Nekem túl unalmasak. Veled hogy történt, Arilyn? 

Arilyn félresimitotta arcából vörösesszőke haját. 

– Pont ugyanígy. Azt sem tudta, mi az a csikló, nem ám, hogy hol 

keresse. 

Kate zavart nevetéssel fogadta a kéretlenül őszinte választ. 

– Hát, nem gondoltam, hogy ennyire nehéz. Ami azt illeti, több 

orgazmusom is volt… 

Úgy meredtek rá. mintha egy második feje nőtt volna. 

– Több? – sikerült kinyögnie Kennek. – Akkor tényleg igazi 

lepedőakrobata. 

Kipirult az arca, de furcsamód büszkeség töltötte el, amiért a 

szeretője ennyire érti a dolgát. 

– Nagy kár, hogy teljesen kiborult, amikor megtudta, hogy még szűz 

voltam. Mintha olyan nagy cucc lenne… 

Arilyn megrázta a fejét. 

– Nyilván úgy érezte, hogy túlságosan közel került hozzád. Ha a 

férfiak kötődni kezdenek, a legelső dolguk, hogy menekülni próbálnak, 

mint egy csapdába esett farkas. A saját farkukat képesek lerágni, csak 

szabaduljanak. 

Ken elnevette magát. 

– Találó kép. Pedig még azt se mondtad, hogy szerelmes vagy belé, 

és gyereket akarsz szülni neki. Teljesen jól kezelted a helyzetet. Oké. 

vegyük át még egyszer. Szexeltetek egy nagyot, azután seggfejként 

viselkedett, mire kirúgtad, de most mégis azt akarod, hogy tartsuk meg, 

és keressünk neki másik nőt? 

– Pontosan. 

Arilyn előrehajolt, és megtámaszkodott a térdén. 

– Szerinted ez jó ötlet, szívem? Talán jobb lenne megszakítani vele 

minden kapcsolatot… 

– Nem, csak egészen más típusú nőkre van szükség. Taktikai hibát 

követtem el, amikor azt hittem, rávehetem, hogy higgyen a 

szerelemben. Ezt a csatát sosem nyerhetjük meg, ezért olyan nőre van 



szükség, aki hasonlóan gondolkodik. Mellette biztonságban érzi majd 

magát. Talán hosszú távú kapcsolat is kialakul. 

Arilyn helyeslően bólogatott, de Kate látta rajta, hogy máris terápiás 

üzemmódra váltott. 

– Oké, ha tényleg ezt akarod. Készen állsz, hogy átengedd valaki 

másnak? 

– Naná. 

– Kamu. – Kennedy haragos pillantást vetett rá, és mutatóujjával a 

levegőbe bökött. – Bele vagy zúgva. Ezt a kört már megfutottuk, akkor 

az lett a vége, hogy meg jelent nálad, és lefektetett. Miből gondolod, 

hogy nem fordul elő megint? 

Kate összefonta a karját. 

– Most már egy hullámhosszon vagyunk Tudatosult bennünk, hogy 

másra vágyunk. Csak ehhez át kellett esnünk a szexen. 

– Vagyis visszakaptad a képességedet? 

Kate megragadta poharát, és egy hajtásra kiitta a maradék bort. 

– Nem – mormolta maga elé. 

Barátnői hatalmasat sóhajtottak. 

– Ó, a francba – nyögött fel Ken. – Én tényleg azt hittem, hogy a 

szex visszahozza. A mamád mit mond? 

– Egyszer elég volt, kösz szépen. Kis híján bebuktam azzal a 

spanglival, amit a táskámba csempészett. Nem akarom újra bevonni 

ebbe. Szépen továbblépünk, és meglátjuk, mi lesz. Nem mintha a 

képességem kellene ahhoz, hogy sikeresek legyünk vagy ilyesmi. Azért 

ne veszítsük szem elől a célt. 

Arilyn lelkesen bólogatott. 

– Igazad van. Minden okkal történik, hogy továbbhaladhassunk előre 

az úton. Legyünk türelmesek és nyitottak. Engedjük, hogy az univerzum 

terelgessen bennünket. 

– Az univerzummal nagyon nem egyezik az ízlésünk - jegyezte meg 

Ken. – Nekem akkor szoktak összejönni a dolgok, ha magasról teszek 

az univerzumra, és csinálom, ami jólesik. 

Arilyn szúrós pillantást vetett rá. 

- Szerintem rád férne egy kiadós izzasztó jóga. 

– Lehet. Az izzasztással nincs is bajom, csak keressünk rá valami 

kellemesebb módot. 

Kate elvigyorodott. 



– Akkor megállapodtunk? Ken átveszi Slade ügyét, és mindnyájan 

továbblépünk. 

Ken utálkozva fújta ki a levegőt. 

– Oké, oké. Szerintem az egész egy nagy baromság, de megteszem a 

kedvedért. Cserébe, amiért vigyázott Robertre, amíg te eljöttél az 

expóra. 

Felvillant előtte a kép, ahogyan felébredt Slade lakásában, 

bebugyolálva a puha takaróba, a lábánál Roberttel. Biztonságban érezte 

magát, mint akiről gondoskodnak. A férfi meg se próbálta behurcolni az 

ágyába, vagy kihasználni közös vonzalmukat. Ahogy elképzelte 

magukat egy meghitt reggeli közben, teljesen elveszett – akkor már 

hiába próbálna harcolni az ösztönei ellen, és megadná magát. Nem, 

inkább az éjszaka közepén összecsomagolta Robertet, és kisurrant a 

házból, mint egy balul elsült egyéjszakás kaland végén. 

Vajon hiányzott a férfinak, amikor felébredt? Pazarolt rá egyetlen 

gondolatot is, vagy csak megkönnyebbült hogy letudta a gondot? 

Igen, hivatalosan is elment az esze, és a férfi vette el 

Keresni kell neki valakit, mielőtt késő lenne. 

- Hé, nézzétek, a Kilenctől ötig! – kiáltott fel Ken. 

Kate felkapta a fejét. Ettől a klasszikustól mindig jobb kedve támadt. 

Még Arilyn is ugrándozott izgatottságában. 

– Imádom ezt! Kell még bor. 

– Pattanok. – Kate kisietett a konyhába, hogy kerítsen egy újabb 

palackkal. – Az a kedvenc részem, amikor beszívnak, és elképzelik, 

hogyan nyírják ki a főnöküket 

– Én meg azt bírom, amikor kitolják a holttestet a kórházból, és 

elkapják őket, hogy bent van a csomag tartóban! 

– Várjatok! – harsogta őket túl Kennedy. – Van egy ötletem. 

Kate és Arilyn összenézett. 

- Abból semmi jó nem szokott kisülni, Ken. Az ötleteid általában 

törvényellenesek, erkölcstelenek vagy hízlalnak. 

Barátnőjük szinte sütkérezett az elismerésben. 

– Ha már csajos este, adjuk meg a módját. Lefogadom, hogy Kate-

nek még megvan a spanglija, amit Madeline-től kapott. Jól mondom, 

csajszi? 

– Be akarsz tépni? – sikoltott fel Kate. 

– Mint a huzat. 



Kate eltűnődött egy pillanatig. Arilyn érdeklődését láthatóan 

felkeltette az ötlet, és ő sem bánta, ha legalább kis ideig nem kell Slade, 

a szabályok vagy bármi más miatt aggódnia. Rászolgált, hogy lazuljon 

egy kicsit a barátaival. 

– Oké, akkor hozom. 

Kihalászta táskájának cipzáras elülső részéből, majd a lomos fiókból 

előásott egy reklámgyufát, és visszatért a nappaliba. Körülülték a 

viharvert kávézóasztalt, miközben Dolly Parton peckesen bevonult a 

főnök irodájába. 

- Nem tudom elhinni, hogy ezt csináljuk – csóválta a fejét Arilyn. de 

azért elvette a cigit, mélyen beleszivott, és benn tartotta a füstöt. Kate és 

Kennedy úgy vihogott, mint a bakfisok, amikor továbbpasszolta a 

spanglit. 

– Látnotok kellett volna Slade arcát, amikor kipottyant a táskámból! 

– mondta két szippantás között Kate. 

– Mit mondtál neki? – érdeklődött Arilyn. 

Kate felhorkant. 

– Letagadtam mindent! Azt mondtam, nem az enyém! 

Dőltek a nevetéstől. 

– Miért kell a férfiaknak mindent megbonyolítaniuk? 

Kennedy gyakorlott mozdulattal két ujja közé csippentette és az 

ajkához emelte a füves cigit. 

Arilyn ábrándosan felsóhajtott. 

– Mert ők ami másik felünk. Minden eredendően ilyen bonyolult. 

– És az új jógatanárod hogy bonyolítja a dolgokat, Arilyn? – kérdezte 

Ken kaján vigyorral. 

Kate látta, hogy a barátnője fülig pirul. 

– Viszonyod van az oktatóddal? – kérdezte meglepetten. Arilyn 

halálosan komolyan vette, hogy soha nem randizik oktatókkal vagy 

diákokkal. Jóval magasa tette a lécet, mint ők. 

Arilyn a homlokát ráncolta, és egy ügyes mozdulattal elorozta a cigit. 

– Egyszer meginogtam. Kétszer. Oké, néhányszor. 

Ken közelebb hajolt. 

– Lám, lám. Hogy tudjátok eltitkolni? Az irodájában csináljátok, 

vagy munkaidő után? 

– Nem kell tudnod. – Arilyn mindig is meglepte Kate-et azzal, 

ahogyan leszerelte Ken lényegre törő kérdéseit. – Elég annyi, hogy a 

lefelé néző kutyapóz egészen új értelmet nyert a számomra. 



Ken mélyen beszívta a levegőt. 

– Ezt már valami, kislány. 

– Igazáből semmi komoly. Nem hisz a monogámiában, úgyhogy 

mellette sem fogok lehorgonyozni. 

Kate lassan kiengedte a füstöt. 

– Slade se hisz benne, ő az oxitocinban hisz. A gonosz kis 

hormonban, ami szex után felszabadul, és szerelemnek álcázza magát. 

Arilyn a kezébe nyomta a cigit. 

– Fogd, bébi. Neked nagyobb szükséged van rá. 

– Kösz. 

– Én meg azt mondom, nem kellenek férfiak. Azt mondom, dugják 

fel maguknak. 

Kate helyeslően bólogatott Kennedy sommás kijelentésén. A feje 

közben mintha a magasban lebegett volna, madzaggal a nyakához 

kötve, de furamód még élvezte is. Repkedő tündérnek képzelte magát. 

– Nagyon igazad van. Francnak se kellenek a férfiak. Nincs 

szükségünk másra, csakis egymásra! 

– Meg jó filmekre – szúrta közbe Arilyn. 

– Meg borra – toldotta meg Ken. – Örökkön-örökké! 

– Hajrá, csajok! – harsogták kórusban. 

Nem emlékezett rá, mi történt ezután. A szoba lassan elmosódott, 

fülledtté és meghitté vált, míg barátainak hangja muzsikaként csengett a 

fülében. Úszott a boldogságban, amíg már nem törődött Slade 

Montgomeryvel, sem a kóvetkező partnerével, sem a hülye 

oxitocinjával. 

Mostantól csak előre néz, jól érzi magát a bőrében, s végül rátalál 

ara, aki viszontszereti. 

Keresni fogja az alkalmat 

 

– JÓL NÉZ KI EZ A HELY, JANE. Akárcsak te.  

Slade némi szorongással látta viszont a húgát, aki nagyon megváltozott. 

A lelke mélyén talán megmaradt édesnek és félénknek, kívülről azonban 

áradt belőle a magabiztos nőiesség, amit még sosem tapasztalt tőle. 

Ebből is látszott, mennyire túllőtt a célon. Ő csak annyit akart, hogy 

megerősödjön és a saját lábára álljon, most azonban úgy festett, többé 

nincs szüksége rá. 

Jane elmosolyodott, miközben odatolta elé a chip-set és mártogatós 

szószt, amiről tudta, hogy a fivére gyengéje. Láthatóan sikerült belaknia 



a kicsi, ám annál otthonosabb helyet. Mindenütt könyvek, lapok és 

magazinok hevertek szerteszét az antik asztalokon, az elemes 

könyvszekrényen, sőt a reggelizősarokban is, ahonnét üvegezett ajtó 

nyílt a kis teraszra. A tavasz csípősen üdévé tette a levegőt, ő pedig 

elképzelte Jane-t, amint a kis kertet gondozza. Mindig szerette a 

kertészkedést, bár a nagyvárosban nem szerezhetett túl sok tapasztalatot. 

Az eklektikus cseréptárgyak és akvarellek alapján az ízléséről is 

alkothatott némi képet. 

– Kösz, bratyó. Mondtam, hogy nem lesz gond, Verily tökéletes hely 

a számomra. Melózom, hétvégeken meg fazekastanfolyamra járok. 

Briannek van egy kreatív csoportja, oda is jelentkezni akarok. 

A munkája mindig is háttérbe szorította Jane közösségi időtöltéseit, 

amíg már az a veszély fenyegetett, hogy kívül reked a társadalmon. 

Most úgy tűnt, remekül érzi magát feszes farmerjében, tornacipőjében 

és fekete pólójában. Megzabolázott, lófarokba kötött haj jól kiemelte az 

arcvonásait, míg divatos új szemüvege olyan magabiztos külsőt 

kölcsönzött neki, mint korábban semmi. 

Slade belemarkolt a chipsbe. 

– Oké, beszélgessünk erről a Brianről. 

Jane tekintete összeszűkült, talán nem is alaptalanul. 

– Ne kezdd. 

Slade nevetve emelte megadásra a kezét. 

– Esküszöm, nem kezdem. Csak tudni szeretném, milyen a fickó. 

Eszem ágában sincs beleártani magam a magánéletedbe. 

Jane elfintorodott. 

– Mi ez a hirtelen fordulat? 

– Látom rajtad, hogy boldog és elégedett vagy. Az érzelmektől 

elszorult a torka. – Soha nem is vágytam másra. 

A lány arcvonásai ellágyultak, és hálásan megszorongatta a kezét. 

– Ennek örülök. Brian amúgy nagyszerű. Kate szerint kicsit gyorsan 

haladunk, de azt mondja, bízik az ítéletemben. Jól kijövünk, hasonló az 

érdeklődésünk, és úgy döntöttünk, nem is keresgélünk máshol. 

– Mindezt nem egészen két hét után? 

– Slade! 

– Tudom, bocs. Nehéz leszokni róla. Te csak hallgass a 

gyomoridegre. Ha úgy érzed, túl gyors a tempó, vegyél vissza. Te 

irányitasz. 



– Ahogy mondod. Egyelőre úszom az árral, és élvezem minden 

pillanatát. 

A szorongása valamiért nem oldódott. Kate nyilvánvalóan a húgán 

tartja a szemét, főként ha neki is ilyeneket mond. Talán válthatna vele 

néhány szót Brianról. Nem akar bajt, csak meggyőződne róla, hogy 

Kate tudja, milyen következményekkel járhat, ha a fickó nem vigyáz. 

Sokszor előfordul, hogy a férfiak belevetik magukat egy kapcsolatba. 

utána meg a frász kerülgeti őket. amikor ráébrednek, hogy komollyá 

vált. Jól ismerte ezt a fajta gyengeséget. Vetett egy pillantást az órájára. 

Talán Kate felé kerül, ránéz Robertre, közben feltesz néhány ártatlan 

kérdést. 

Az elkövetkező órát azzal töltötte, hogy összeszedte magát indulás 

előtt. Nem lenne jobb, ha előbb telefonálna? De ha azt mondja, hogy a 

közelébe se menjen? Olyan, mintha érvényben lenne közöttük egy 

megállapodás, hogy távol tartják magukat egymástól. Kennedy amúgy 

is nyélbe ütött egy randit péntek estére. Így igazából semmi oka, hogy 

kapcsolatba lépjen vele. 

Viszont mégiscsak a környéken jár, és őszintén aggódik Jane miatt. 

Átmanőverezett a városon, ahol tömegek özönlöttek a járdákon, 

sétáltatták a kutyájukat, lógtak a kis kávézókban. A folyó vidáman 

csobogott, végre leolvadt róla a jég, és még a híd is acélosan csillogott a 

derült ég fényében. Fura, de kezdte megkedvelni ezt a helyet. Kicsit 

talán eklektikus, mindenütt lila hajú művészlelkek, pírszingek és tetkók, 

és mégis, a girbegurba utcák mintha sugároznák magukból az elfogadást 

és a pozitív energiát. Azért összerezzent, amikor meglátta egy 

jógastúdió hirdetését.  

Kate Fordja a felhajtón parkolt. Késztetést érzett rá, hogy a 

nadrágiába törölje tenyerét, és elcsodálkozott, mi a fene van vele. 

Semmi oka idegesnek lenni, hiszen csak váltani akar néhány szót a 

húgáról. 

Becsengetett, és várt. 

Amikor kinyílt az ajtó, nyomban eszébe jutott, miért kell óvakodnia. 

A lélegzete is elállt. 

Kate lófarokba fogta haját, és nem viselt sminket, ellenben fekete 

jóganadrágot, Reebok sportcipőt buggyos sárga pólót igen. Kék szeme 

elkerekedett a láttán, míg neki a puszta jelenlététől is új életre kelt a 

teste, le kellett küzdenie a késztetést, hogy berontson az ajtón, a karjába 



kapja, és addig csókolja, míg össze nem csuklik. Ennyire gyönyörűnek 

és valóságosnak látta. 

– Hát te meg mit keresel itt? 

– Látogatóban voltam Jane-nél. Gondoltam, benézek Roberthez. 

Persze két hét eltelt, és pontosan tudta, hogy a fertőzés rég 

meggyógyult. Kate felvont szemöldökkel fogadta a béna ürügyet, 

mégsem állt az útjába. 

– Gyere be. Robert, itt van Slade! 

Visszhangzott a serény trappolás zaja, ahogy a kutya átszáguldott az 

előtéren, és kitárt karjába repült. Slade felnevetett, megsimogatta, majd 

odanyomta a homlokát az övéhez. 

– Hiányoztál, pajtás, jobban vagy? 

Egy vakkantás. 

– Ezt igennek veszem. Nyuszi megvan még? 

Robert elfordult, eliramodott a nappali felé. Majd nemsokára 

viszatért a megtépázott, nyáltól csatakos játékkal. Slade önfeledt 

elégedettséget érzett, amiért a kutya ennyire megszerette. 

Kate is mosolyogva csóválta a fejét. 

- Nincs az a pénz, amiért megválna tőle. Amikor a minap kimostam. 

képes volt fél órán át a szárító előtt ülni. 

Slade-nek elszorult a torka. 

– Örülök. – Felegyenesedett, és mohó pillantással végigmérte Kate-

et, aki kipirult, nyilván a testmozgástól. Már az is fájt, ha jobban 

belegondolt ebbe. – Nem zavarok? 

Kate a másik lábára nehezedett. 

– Épp készültem levinni Robertet a parkba. Hadd szaladgáljon 

kicsit… 

– Ó. – Az első kamaszkori randiján nem feszengett ennyire. – Esetleg 

veletek tarthatok? Szeretnék megbeszélni valamit. 

Kate habozott, az alsó ajkát harapdálta, míg ő tekintetével a buja, 

halvány rózsaszín ajakra tapadt, s csak arra tudott gondolni, hogy 

valami mást is szopogathatnának. 

– Ja, gyere csak. 

A vonakodása láttán mosolyognia kellett. Mindig próbált szabadulni 

tőle, már az első alkalommal is.  

– Oké, akkor menjünk. 

A futókáért nyúlt, majd hívta Robertet, és gyakorlottan felszíjazta rá. 

Kate felkapott két vizespalackot és egy NY Mets sapkát, majd kilépett 



az ajtón. Hosszú léptekkel a központ felé indultak, Robert kiskocsijának 

kereket vidáman pörögtek. 

– Bírod a baseballt? – Kate sapkájára mutatott, miközben azon 

tűnődött, milyen imádnivaló, ahogy a lófarka ide-oda táncol. 

Kate felnevetett. 

– Nem igazán. Gen nővére, Alexa a nagy Mets-rajongó. Minden 

szülinapra és karácsonyra ilyeneket ad. 

– A férje remélhetően nem a Yankeesnek drukkol. 

– Ebbe jobb, ha bele se megyünk. Mi a helyzet veled? Te is bírod a 

sportot? 

– Nincs rá időm. Néha nézem az olimpiát. 

– Egy vérbeli amerikai. 

A futtató félig megtelt a legkülönfélébb kutyafajtákkal. Kate 

kinyitotta a kis kaput, mely mögött kiterjedt pázsit, különféle játékok és 

nagy vizestálak várták őket. Miután köszöntötték a többi gazdit, 

nekidőltek a kerítésnek. és nézték Robertet, amint hátracsapott füllel, 

lelkesen lihegve körbe-körbe száguldozott. Slade kezdett megnyugodni, 

ahogy átadta magát a szép tavaszi nap és a kutyasétáltatás egyszerű 

örömeinek. Ilyenkor általában dolgozott, edzett, vagy próbálta elfoglalni 

magát valamilyen hasznos tevékenységgel. 

– Miről akartál beszélni velem? 

Ó. Vissza a látogatás valódi céljához. 

– Jane-ről. Tőle jövök. 

Kate felsóhajtott. 

– Tudod, hegy nem beszélhetek a dolgairól, igaz? 

– Nem, ez most más. Azt mondta, találkozgat egy Brian nevű 

fickóval, valami költővel. Kezd belebonyolódni. Azt moadta, szerinted 

is túl gyorsan haladnak. Igaz ez? 

Kate sokáig nézte Robertet, amíg megrágta magában a választ. 

– Nem sok mindent mondhatok anélkül, hogy ne szegném meg a 

szabályokat. Biztonságra megyek, ezért mindig figyelmeztetem az 

ügyfeleket, hogy ne kapkodjanak. Azt tanácsolom nekik, hogy lassan, 

de biztosan haladjanak előre, mert így sokkal nagyobb a valószínűsége 

egy sikerts és tartós kapcsolatnak. 

Slade a kerítésen dobolt az ujjaival. 

– Gondolod, hogy baj lehet ebből? 

Kate megrázta a fejét. 



– Jane teljét mértékben ura a helyzetnek. Ennél többet nem 

mondhatok, talán már ez is túl sok volt. 

A férfi bólintott. 

– Akkor beérem ennyivel. 

– Ez minden? – évődött Kate. – Csak így megbízol bennem? Nem 

félsz, hogy megemelem az árat. vagy jelzálogot tetetek Iane lakására? 

Slade elnézte az arcot, a gyengéd mosolyt és a tündöklő szempárt, 

miközben máris azon töprengett, hogyan tegye túl magát rajta. 

– Megbízom benned, Kate. 

A szavak lágyan lebegtek a szélben. Kate megdermedt. ahogy 

felismerte rejtett jelentésüket. Azután közelebb lépett, és megállt az idő, 

mintha mágneses erő vonzaná őket egymáshoz. A férfi hiába is próbált 

ellenállni – éppoly igéző és édes volt, mint a tavasz -, fölé hajolt, és az 

ajkához érintette az övét. 

Gyengéd, cseppet sem követelőző csókot váltottak. Ajkuk épp csak 

érintkezett, ám ennek a finom mozdulatnak élesen ellentmondott a 

hirtelen adrenalinlöket, mintha egy gumikötélen lógva a mélybe vetették 

volna magukat. A férfi tekintete viharos zölddé sötétült, amint 

megérezte és kitágult orrlyukain át magába szívta a lány pórusaiból 

sugárzó izgalmat, és máris hódítani, birtokolni akart. 

De nyelt egyet, és visszahúzódott. Nem kért bocsánatot, és Kate nem 

is várta. Egy ideig némán meredtek egymásra, aztán Robert ugatása 

áttörte a buborék falát, és visszarángatta őket a valóságba. 

– Menjünk a kutyapékség felé? – kérdezte tőle Kate. 

Robert kétszer vakkantott 

– Ez mégsem tűnik nemnek – jegyezte meg Slade. – Menjünk, haver. 

Elérték a központot, megálltak a kutyapékségnél, és vettek egy 

megyoróvajas biofánkot, meg egy fűszeres csodát későbbre. A 

szomszédban emberi pékség is üzemelt. Slade berángatta Kate-et, hogy 

vegyen egy zacskóra való mandulás, dupla csokis és isteni citromos 

aprósütit, amit elrágcsálhattak, amíg utat vágtak maguknak a tömegben. 

Megcsodálták a galériák kirakatait, majd közel egy órát töltöttek az 

antikváriumban. A bőr és papír illata nehezen ülte meg a levegőt, amit 

úgy lélegeztek be, mint valami bódító füstöt. Slade vett egy Roosevelt-

életrajzot és egy pitbullokról szóló szakkönyvet Kate-nek, benne egy 

nagyalakú fotóval, ami mintha csak Robertet ábrázolta volna. 

Miután megebédeltek a hot dogos kocsinál, forró csokit kortyolgatva 

visszafelé indultak. A szél hűvösebbé vált, a nap is eltűnt, lassan véget 



ért az idilli nap. Amikor megálltak a ház előtt. Slade pangó fájdalmat 

érzett. Másra sem vágyott, mint bemenni, az elnyűtt fotelbe huppanni, 

és nézni a naplementét. Azután… 

Félresöpörte a gondolatot, és kipréselte magából a szavakat 

– Ma este randim van. 

Kate megdermedt. Majd lassan bólintott. 

– Az jó. Kivel? 

– Tammyvel... Néhányszor már beszéltünk telefonon. Rendesnek 

tűnik. Nem olyan, mint a többi. Valamivel idősebb, és az enyémhez 

hasonló a gondolkodása. 

Slade vágyolt rá. hogy Kate a szemébe nézzen, de ő csak lehajtotta a 

fejét, és a kulcsát keresgélte. 

- Ken érti a dolgát. Remélem, ez bejön. Kösz, hogy elkísértél. 

– Kösz, hogy beszéltél Jane-ről. 

– Nincs mit. – A kulcs becsusszant a zárba, és az ajtó kinyílt. – Szia. 

Slade megpaskolta Robert fejét, maid nézte, amint eltűnnek a 

becsukódó ajtó mögött. A fény kigyúlt a nappaliban, majd a félig nyitott 

ablakon át nemsokára kiszűrődött a tévé hangja. Egy ideig még 

mozdulatlanul állt odakint, és maga elé meredt, mielőtt elfordult.  

Ezúttal nem nézett vissza. 

 

TAMMY.  

Máris utálta. 

Beledöfte a kanalat a jégkrémbe, és belapátolt egy adagot a szájába. 

Miért éppen ma kellett Slade-nek idejönnie? Mielőtt találkozik egy 

másik nővel, aki minden emberi számítás szerint tökéletes a számára? 

Olyan jól elvolt az elmúlt két hétben. Egyre jobban. Kis híján 

kigyógyult Slade Montgomeryból és abból az elátkozott éjszakából, 

lassan már készen állt randizni. Lassan. Nemsokára. 

Erre Slade most újra összekutyulta az egészet azzal a perzselő 

tekintetével, a borzas hajával és a búnős gondolatokat sugalló ajkával. 

Illatától, a gyömbér és a keleti fűszerek egzotikus keverékétől a 

legszívesebben vonított volna, mint egy tüzelő szuka. Bár soha ne 

ismertette volna meg a farmerrel – az a Levi s tökéletesen simult a 

hátsójára, más egyébről nem is beszélve. Olyasmiről, amit személyesen 

és nagy élvezettel kipróbált. S ami már sosem lesz az övé. 

De ettől még Tammy jól teszi, ha távol tartja magát tőle. 



Kate magában füstölögve evett. A tévében A negyvenéves szűz ment, 

de még csak el sem mosolyodott. Pedig ha Steve Carell csődöt mond. az 

mindennek a vége. Ezen az extra adag karamella sem segít. 

Tehetetlen dühében már arra gondolt, álöltözik, és kimozdul kicsit. A 

Bögre még nem zárt be, csak egy telefon Kennedynek, és megvan a 

partnere. Ledönt néhány sört, és ismerkedik kicsit, ahelyett hogy átadná 

magát a feneketlen sötétségnek egy olyan férfi miatt, akit nem neki 

szánt az ég. 

Az élet hatalmas szívás. 

S ha a szőrmés papucs helyett beleugrana a magas sarkú csizmába, 

hogy ezzel is erősítse az elhatározását? Gyorsan kivégezte a jégkrémet, 

leküldött még két pohár bort – azután hagyta, hogy a tévé félájult 

állapotba ringassa. Valahol azt olvasta, minden tévé előtt töltött óra két 

perccel rövidíti meg az életet. Talán hamarabb itthagyja ezt a földi 

poklot, mint remélte. 

De sebaj. Korán lefekszik, kikapcsolja az agyát, és holnapra jobban 

lesz. Máskor pedig óvakodik attól, hogy beengedje a férfit a házába, 

vagy akár beszélgetésbe bonyolódjon vele. Túl veszélyes ez egy 

függőnek. 

Kikapcsolta a tévét, leoltotta a lámpát, és bebújt az ágyba. 

 

- ÖRÜLÖK, HOGY VÉGRE összejöttünk.  

- Szintúgy. – Slade elnézte az asztal túlsó felén ülő nőt. Divatosan 

röridre vágatta fekete haját, és a mosolya őszintének tűnt. Szeretett 

mozogni, ingatlanjoggal foglalkozott, s nem mellesleg elvált. A randi 

tökéletesen alakult, kezdte megkedvelni a nőt. 

– Meglep, hogy vállaltad ezt a hercehurcát az irodával – jegyezte 

meg Tammy, és belevágott marhaszeletébe. AZ étvágya is sokkal 

egészségesebbnek tűnt azokénál, akikkel eddig vacsorázott. Talán nem 

annyira, mint Kate-é, de ahhoz épp eléggé, hogy szívesen eljárjon vele. 

– Gyakornokként foglalkoztam válóperes ügyekkel. Mit mondjak, 

megingatja az ember örök boldogságba vetett hitét, 

Meglepte a nő kéretlen őszintesége. 

– Hát, igen, kicsit én is kiábrándultam az egészből… 

- Az én kedvemet egy életre elvette, az biztos. 

Slade belekortyolt a borába. 



– Fogalmazzunk úgy, hogy én inkább társat keresek. Olyasvalakit, 

akinek nincsenek illúziói, de azért szívesen találkozgatunk, és hajlandók 

vagyunk racionálisan közelíteni az emberi kapcsolatokhoz. 

Tammy helyeslően bólogatott. 

– Ezzel én is így vagyok. A frász kerülget, ha egy fickó elkezd 

biológiai órákról meg fészekrakásról beszélni. Imádom a munkámat, az 

életemet, és rengeteg minden foglalkoztat, amit szívesen megosztanék 

valakivel. Aztán meglátjuk, mi lesz. 

– Pontosan. 

Ken beletalált a tutiba. Tammy nemcsak szerethető, de vonzó, és 

fergeteges a humorérzéke. Minden megvan benne, amit eddig keresett. 

Miután végeztek a desszerttel (a nő pironkodás nélkül tortát rendelt), 

elindultak kifelé. Elcsevegtek egy kicsit, míg Slade elkísérte a kocsijáig, 

ahol megtorpant. Máris hívja meg? Nem, jobb kivárni a következő 

alkalmat. Mert bizonyosan lesz következő alkalom. 

– Jól éreztem magam – mosolyodott el a nő. – Megismételjük? 

– Feltétlenül Még a héten felhívlak. És őrülök, hogy találkoztunk. 

- Én is. – Lábujjhegyre emelkedett, és gyors puszit nyomott az 

ajkára. – Jó éjt. 

– Viszlát. 

Elnézte, ahogy besorolt a forgalomba. Igen, ezzel ő is visszatért a 

régi kerékvágásba. Ilyen nő kell neki, aki megérti, és tudia, hogy 

mennek a dolgok, aki hajlandó megnyitni előtte az életét. Beült 

Jaguarjába, hogy hazainduljon. 

Ahogy beizzította a rádiót, és a Daughtry duruzsolni kezdett valami 

jónak a kezdetéről, maga elé képzelte a jövőjét. Üzlettárs az ügyvédi 

irodánál. Egy gyönyörű, értelmes nővel osztozik a legszebb 

pillanatokon. Jane boldog. Ott a drága legénylakása is. Az élet tényleg 

szép. 

A dal szövege egyszerre tört utat a fülébe és a zsigereibe. Ezt akarta, 

nem? Mindig is ezt akarta. Ez a legjobb, amit kaphat. 

Azután a Kate-tel töltött délutánra gondolt. Robertre. Arra az 

ürességre a bensejében, amit sosem tölthetett meg, bármilyen menő 

étteremben evett, és bármilyen drága bort ivott. Arra gondolt, hogy 

megkedvelte Tammyt és remekül érezte magát a társaságában. Hogy 

minden józan számítás szerint ő a tökéletes párja. 

Csakhogy ő nem Kate. 

Ő pedig Kate-be szerelmes. 



A felismerés élesen villant belé, mintha egy karom vájna a húsába. 

Nem. Nem lehet. Nem hisz a szerelemben, legalábbis nem hosszú távon. 

A lány feldúlná gondosan felépített életét, és a feje tetejére állítana 

mindent, míg végül már azt sem tudná, merre van előre. 

Valamiért ez sem érdekelte. 

Valamiért rá volt szüksége. Rá áhítozott. Fülében dobolt a vére. 

ahogy beletaposott a gázba, és Verily felé vette az irányt. Idő és táj 

egybemosódott, és egészen beleszédült, amikor végül botorkálva a ház 

felé indult. Ködös tekintettel kopogott be. 

Kate ott állt a küszöbön rövid selyemkóntösben, karját összefonta. 

Bolyhos rózsaszín papucsot viselt, haja kócosan omlott a vállára, 

tekintetén látni lehetett, hogy még nem ébredt fel egészen. A 

meglepetéstől ajka tökéletes kis O-t formált, s egyik lábáról a másikra 

állt, mint aki nem tudja eldönteni, hogy behívja-e, vagy inkább rácsapja 

az ajtót. 

– Minden tökéletesen ment – bukott ki belőle. –Tammy tökéletes… 

– Akkor hajts rá. Nekem ez nem megy. Slade. Képtelen vagyok rá. 

A férfi hangja megtört, úgy érezte, teljesen elveszik, de csak 

megadóan felemelte a kezét. 

– Nekem nem ő kell. Kate. Csak téged akarlak. Én üres vagyok 

nélküled. 

Kate hunyorogni kezdett, mert a könnyei kitöréssel fenyegettek. 

Slade már várta, mikor taszítja el magától, és vonul vissza a 

biztonságba. 

Am ő ehelyett kinyújtotta felé a karját, és szorosan magához ölelte. 

A lány egész teste lángolt. A melléhez simult, és puhán átölelte. A 

lelke mélyéről sóhaj tört fel, amint az ajkára tapasztotta a száját, magába 

itta részegítő ízét, s a nyelvével egyre mélyebbre hatolt belé, mint aki 

képtelen jóllakni vele. 

Slade berúgta az ajtót, felemelte a lányt, és a hálószobába vitte. Míg 

Kate az ő ruháit szaggatta, lerángatta róla köntöst, és elétűnt telt keble. 

A mellbimbók hetykén, keményen meredezlek. A szájába vette, 

nyalogatta és addig harapdálta őket, míg a lány egész teste megfeszült 

az élvezettől. Illata átitatta a bensőjét, miközben a levegő csak úgy 

pezsgett az elektromos szikráktól. A combok megnyíltak előtte, az ujjai 

becsusszantak édes nektárjába, rátaláltak a csiklójára, és máris az első 

csúcspont felé repítették. Kate teste megrázkódott, mélyen Slade hátába 

vájta a körmeit. A férfi nézte, ahogy a mindent elsöprő gyönyör ízekre 



tépi, pedig még távolról sem végzett vele, még csak a felszínét 

kaparászta mindannak, amit tenni szándékozott vele. Végigcsókolta az 

egész testét, mielőtt szétválasztotta duzzadt szeméremajkát, a 

puncijához dörzsölte a száját, s miközben érdes állával a lány reszkető 

belső combját karistolta. Addig nyalogatta és szopogatta a csiklóját, míg 

a lány már a hajába kapaszkodva eszelősen vonaglott, majd megadta 

magát a második orgazmusnak. Ekkor sem hagyta abba. mert a 

végtelenségig akarta nyújtani az élvezetet – az ágyhoz szegezte a lány 

combját, és a nagyajkait nyalogatta, közben ujjai ki-be jártak meleg, 

nyirkos barlangjában. 

Farka már fájóan lüktetett, de még ekkor sem végzett, ki akarta 

sajátítani magának a másik minden porcikáját, le akart dönteni minden 

korlátot. Csak ekkor tépte fel a gumit, hengergette magára, és merült el 

a szélesre tárt lábak öblében. 

A puha combok selymes satujukba fogták, és követelőző 

szorításuktól máris a mennyben érezte magát. Mozdulatlanná dermedt, 

hogy kiélvezze a forróságot, mely próbálta elevenen felemészteni. 

Ekkor lassan hátrahúzódott, majd tövig elmerült benne, miközben 

igyekezett tartani a visszafogott, lassú ütemet. A lány vadmacskaként 

harcolt, ívben hátrafeszítette a testét, próbálta gyorsítani és mélyíteni a 

döféseket, de túl jó, túl édes volt ahhoz, hogy máris véget érjen. Kicsit 

erősebben dörzsölte a duzzadt csiklót, amitól a lány a matracba 

mélyesztette a sarkát, és vadul hánykolódott alatta. Torokhangon 

felnevetett, beszívta a mellbimbóját, fogával a peckesen ágaskodó 

hegyét ingerelte, és fokozta a tempót. Egyre gyorsabban és gyorsabban 

mozgott a csípője, míg a lány sikoltva fel nem ért a csúcsra. Ujjai 

összefonódtak az övével, ahogy az ágynak szegezte, újra és újra a 

mélyére hatolt, míg a fájdalommal határos izgalom a tetőfokára nem 

hágott, és elérkezett a robbanáspont. 

Magja kilövellt, és torka mélyéről a lány neve tört fel. Verítéktől 

csatakos bőrrel élvezte ki az utórengéseket is, mielőtt kicsusszant 

belőle. Kate szétvetett tagokkal hevert az összegyúrt lepedőn, zihálva 

vette a levegőt, míg ő megszabadult a gumitól, visszafeküdt mellé, és 

szorosan magához vonta. Kate a mellére fektette a fejét, és átfonta a 

karjával. 

– Ne menj még. 

A suttogás hallatán még szorosabban ölelte. 

– Nem megyek sehová. Veled maradok. 



Kate befészkelte magát az ölelésbe, és mindketten álomba zuhantak. 

 

KATE MEGMOZDÍTOTTA A LÁBÁT, és valami keménybe ütközött. Ujjai 

felfedezőútra indullak, míg rá nem kulcsolódtak egy büszke erekcióra. 

Kéjes nyögéssel bukott felszínre az álom mélyéről, és végigcirógatta, a 

tövétől egészen a duzzadó hegyéig. Mintha selyembe burkolt acélt 

tapintott volna, ujjbegyei alatt szinte lüktetett az erő. Nyögések 

szakadtak fel a férfi mellkasából, ahogyan még mélyebben a tenyerébe 

furakodott. 

Gonosz kis mosollyal fúrta be a fejét a takaró alá, és kutatta fel a 

szájával. A férfi sziszegve szívta be a levegőt, de Kate már máshol járt, 

elveszett érzéki ízében. Nyalogatta és szopogatta, nyelve vadul 

örvénylett körötte, míg a keze újra és újra végigszaladt a teljes hosszán. 

A férfi ujjai beletúrtak Kate hajába, és átadta magát a 

kényeztetésnek. A lány most végre érezte, mekkora hatalma van felette, 

és még szélesebbre nyitotta a száját, amíg a férfi pénisze egészen hátra 

nem siklott a torkan. 

– Kate! – a neve két zihálás közt, elhalón tört fel a férfi torkából. – 

Gumit. Most. 

– Hol van? – incselkedett vele a lány, míg nyelve bársonyosan 

körbejárt pattanásig feszült makkján. 

– Ó… istenem., a nadrágomban! 

Kate tapogatózva kinyújtotta kezét, megmarkolt egyet és beburkolta 

vele, miközben pumpáló ujjai egyetlen pillanatra sem törték meg a 

ritmust. Akkor, máris nedvesen az izgalomtól, fölé kerekedett, széttárta 

a lábát, és teljes hosszában magába fogadta. 

Hátravetette a fejét, ahogy a fenségesen kéjes érzések 

végighullámoztak a testén, és a csiklóját bizsergették. Mennyeien 

finom… A perzselő forróság egyre csak nőtt, szétáradt a testükből 

sugárzó feszültséggel, s ahogy lenézett a férfira, tekintetét fogságba 

ejtette a zölden izzó szempár. 

– Ez az, bébi. Keményebben. 

Megborzongott, és engedelmeskedett. A férfi megmarkolta a mellét, 

és a bimbóját őrölte az ujjai között, miközben ő hozzápréselődött, 

megállíthatatlanul tőrt az orgazmus felé, egyre erősebben tekergett a 

csípője, mígnem egész bensője görcsbe rándult, kiélesedtek az érzékei, a 

mellbimbói acélkemény nyílhegyekként meredeztek. 



Slade megragadta a derekát, és teljes erejéből magára rántotta. 

Egyszer. Kétszer. Azután… 

– Slade! – A gyönyör szétáradt a testében, míg a férfi tovább 

irányította le s fel, hogy apró összehúzódásokkal a végtelenségig nyújtsa 

az orgazmust, mielőtt összerándul, és követi őt. Kate mindennél jobban 

vágyott rá, hogy magában érezze, hogy megszabaduljon attól a gumitól, 

és a testébe fogadja a magját. Elterült rajta, teste elernyedt, míg a férfi 

gyengéden cirógatta a hátát. 

– Életem legszebb ébresztője. 

Kate felkacagott, és beleharapott a vállába. 

– Hm… mennyivel finomabb ezzel ébredni, mint a kávéval. – A két 

éles vakkanlásra felkapta a fejét. Robert végtelen türelemmel és tágra 

nyílt szemmel nézett fel csupasz hátsójára. – Jaj, bébi, annyira sajnálom. 

Mindjárt kiviszlek. 

– Akarod, hogy átvegyem? 

Kate egy csókot nyomott az ajkára. 

– Ne, majd én intézem. Mindjárt jövünk. – Felvette a köntösét, és 

ügyet sem vetett a mohó pillantásokra, csak nagy ívben elkerülte az 

ágyat, mielőtt újra a férfi karjában kötne ki, és Robertet baleset érné. 

Kiengedte a kutyát, majd kávét őrölt, és feltette a vizet. 

– Kutyakeksz vagy rendes kaja? 

Két vakkantás. 

– Akkor kutyakeksz. – Feltöltötte a tálat, dúdolgatni kezdett, s a 

konyhaajtóban megjelenő páratlan látvány felé fordult. 

Slade Montgomery, anyaszült meztelenül. Lábak enyhe terpeszben, 

kezek a csípőn, az ötödik menettel kecsegtető impozáns erekció 

bevetésre kész. Magába itta nyers férfiszépségének látványát: lapos 

hasát, élesen kirajzolódó izmait, barnára sült bőrét. A férfi élveteg 

pillantása a köntös alá siklott, és a testét cirógatta. 

– Mintha azt mondtad volna, hogy finomabb vagyok a kávénál… 

Kate szégyenlősen beharapta az ajkát. 

– Ilyet mondtam volna? 

A férfi kihúzta magát, miközben nem csak a teste érte el teljes 

hosszát. 

– Talán még kételkedsz benne? 

Kate megnyalta az ajkát, és a tekintete lassan lejjebb siklott. 

– Ha csak a fele igaz annak, amit látok… 

– Oké, most már muszáj lesz bebizonyítanom.  



Kate megoldotta a köntösét, és kezdte szétnyitni.  

– Nos, ügyvéd úr, ha tényleg muszáj… 

– Itt vagyok, szívem! Kinek az autója áll odakint? Ó! 

Az anyja toppant be, és tátott szájjal, előbb döbbenten, majd 

hamisítatlan csodálattal végigmérte Slade-et. Becsukta a száját, és 

elégedetten elvigyorodott. 

– Jaj, szívem! Hát végre megtör… Jaj, annyira örülök! 

Kate kapkodva összehúzta köntösét, és Slade elé ugrott. 

– Mit keresel itt, anya? – Felkapta a makramét a kanapéról, és Slade 

kezébe nyomta, aki a derekára kötötte, ám a lyukacsos anyag nem sokat 

leplezett belőle. 

– Nem találkoztunk, mióta hazajöttem a szexkonferenciáról. 

Gondoltam, együtt reggelizhetnénk, de úgy látom, már túl vagy rajta. 

Ugye, mennyivel jobb, mint a kukoricapehely! 

Kate arca a bíbor különböző árnyalataiban játszott, míg Slade olyan 

érdeklődéssel tanulmányozta a lány anyját, mint egy fantasztikus, nem e 

világi teremtményt. Madeline kanárisárga felsőt, térdig érő horgolt 

szoknyát és pántos szandált viselt. Hamvasszőke haján virágmintás 

pánt, a csuklóján tucatnyi karperec csörgött. Robert előrontott, hogy 

üdvözölje, Kate pedig kihasználta az alkalmat, és a pult mögé terelte 

Slade-et, ahol legalább az alsó fele nem látszott. Madeline érezhető 

csalódottsággal nézte visszavonulását. 

– Szexkonferencia? – kérdezte lassan Slade, miközben a tekintete 

ide-oda járt kettejük között. – Érdekesen hangzik. Bocsásson meg, Kate 

elfelejtett bemutatni minket egymásnak. Slade Montgomery vagyok. 

Madeline határozott léptekkel közelebb lépett, és a kezét nyújtotta 

– Örvendek, Slade. Madeline vagyok. Bocsásson meg, ha 

megzavartam, de a lányom olyan ritkán használja ki az ilyen 

lehetőségeket… 

Kate felnyögött. 

– Kösz, anya! Esetleg visszajönnél később? 

Slade összefűzte az ujjait, mintha csak üzleti megbeszélésén 

lennének. 

– Ugyan már, maradjon, és kávézzon velünk. Nem sietünk sehová. 

– Szívesen. Van még a biokávéból, amit hoztam, szívem? 

Nem, ilyen végképp nincs! Kate dühödt pillantást vetett Slade-re. 

akinek kaján vigyorából látta, hogy nagyon is élvezi a helyzetet 



– Persze, legközelebb előásom neked. Töltött anyjának egy bögre 

kávét, és felé csúsztatta a gránitpulton. 

– Megkérdezhetem, milyen volt a konferencia? – érdeklődött Slade. 

– Ó, az igazán csodálatos. Szexterapeuta vagyok, ezért nagyon fontos 

számomra, hogy lépést tartsak az új módszerekkel. Tanultam néhány 

eljárást arra, hogyan bontsuk le az orgazmus elérését hátráltató 

akadályokat. Magának voltak már ilyen problémái, Slade? 

Kate elismeréssel nyugtázta, hogy Slade nem nyelte félre a kávét. 

– Örömmel jelenthetem, hogy nem. 

– Hm. A látottak alapján ez nem lep meg. Mindazonáltal rengeteg 

férfi küzd olyan kisebb-nagyobb zavarokkal, amelyeket a belső gátlások 

okoznak. Ezért kell kiemelt figyelmet fordítanunk arra, hogyan 

számoljuk fel ezeket. 

– Igazán érdekes hivatás. Kate még nem említette. 

– Ez sem lep meg. Tudja. Kate mindig is ilyen gátlásokkal küzdött. 

– Anya! 

– Mondja csak, hogyan találkoztak? 

– A Társszerzők ügyfele vagyok. 

Maddine sípolva szívta be a levegőt. 

– Nem maga az a válóperes ügyvéd, ugye? – suttogta. 

Slade felvonta a szemöldökét. 

– Már hallott rólam? Milyen édes vagy, Kate. Nem is gondoltam, 

hogy eldicsekszel velem a mamádnak. 

Kate tehetetlenül felnyögött kínjában, miközben haragos pillantást 

lövellt Slade-re. 

– Ne most beszéljük meg, oké, anya? Nem szeretném világgá 

kürtölni ezt az egészet… 

De hát, szívem, ő az, akivel megtapasztaltad a kapcsolódást. 

Megtaláltad a módját, hogy működjön? Annyira örülök neked. A 

negatív karmán van még mit csiszolgatni, de ha lefekszetek egymással, 

sok minden magától megoldódik. 

– Kapcsolódást? – ráncolta a homlokát Slade. – Milyen 

kapcsolódást? 

– Ne is törődj vele. 

– Kate nem mondta el? – csiripelt Madelinc. – Van egy különleges 

képessége, ami nemzedékről nemzedékre öröklődik a családunkban. 

Egy hatodik érzék, amivel kiválasztja az egymáshoz illő embereket. 



Mintha elektromos áram rázná meg, ha olyanokat érint meg, akik 

egymás lelki társai. 

Slade mozdulatlanná dermedt. Kate levegőt sem mert venni, hátha 

akkor ő lesz a fickó Az időutazó felesegéből, aki egyszerűen felszívódik. 

– Önmagával kapcsolatban is érezte már ezt? – tette fel a kérdést 

Sade. – Vagy csak mások javára használta? 

Mindent belengett a katasztrófa előszele. Mintha egy tűzhányó 

készült volna kitörni, s neki éppúgy nem állt hatalmában leállítani az 

anyját, mint bármely más természeti erőt. Madeline felkacagott, hogy 

még a karkötői is csilingelni kezdtek. 

– Balga lélek, hát maga az! Magához kapcsolódik, maga a lelki társa! 

Nem nagyon örültem ennek a válóperes ügyvéd dolognak, de az 

univerzum hatalmasabb mindnyájunknál, ezért meg kell hajolnunk az 

akarata előtt. Legalább a kezdeti tagadáson túl vagyunk. Veszedelmes 

dolog tudomást sem venni róla. Ki tudja, mi történhetett volna? Rose 

nénikéd magányosan és nyomorúságosan halt meg. 

Kate az anyja elé pördült. 

– Azt mondtad, nem emlékszel, mi történt vele! Azt mondtad, ez 

valami családi titok, amiről senki sem beszél! 

Madeline felsóhajtott. 

– Hazudtam. Nem akartam elmondani, hogy megkeseredett 

vénlányként halt meg, aki egész életében boldogtalanságra volt 

kárhoztatva, csak mert nem hitt a tehetségében. A végén már ötven 

macskával lakott együtt, és senki sem jelent meg a temetésén, csak a 

helyi állatmenhely képviselője. 

Kate a kezébe temette az arcát, és feladta. Pedig milyen ígéretesen 

indult a reggel! Szexszel. Mínusz a béna szüzesség. Mínusz az 

aggodalmak a kapcsolat jövője felett. Hát most újra itt a nagy büdös 

valóság. Slade mintha lenyelt volna egy kapanyelet, és épp készülne 

hívni a 911-et. Belegondolt, mi érhette nagyobb csapásként – a 

szüzessége vagy a tehetsége? Alighanem döntetlen. 

Slade megköszörülte a torkát. 

– Ez mókás. Most hallok róla először. 

– Kate nem mesélte? Talán csak meg akarta könnyíteni a dolgot. 

Nem minden férfi tud megbarátkozni azzal, hogy léteznek lelki társak és 

sírig tarló szerelmek 

A férfinak ezúttal valóban elakadt a lélegzete. Kate-nek hátba kellett 

veregetni, hogy újra levegőhöz jusson. 



– Anya… azt hiszem, Slade-del szeretnénk váltani néhány szót 

négyszemközt. 

– Hát persze. Annyira sajnálom, hogy megzavartalak titeket. – 

Csókot dobott feléjük és az ajtó felé hátrált. A bizsuk búcsúzóul még 

csilingellek egy sort, és Robert megnyalta Madeline kezét. – Miért nem 

jöttök át egyik este vacsorára? Esküszöm, nem füvezek, ha zavar 

benneteket, és megismerhetitek az új pasimat. Richardot is. Imádni 

fogjátok! 

– Pompásan hangzik. Akkor szia, anya. 

– Viszlát, kedveseim. 

Az ajtó becsapódott. Kate néma csendben várakozott, míg azon 

tünődött, hogy a férfi azonnal rácsapja-e az ajtót, vagy előtte még 

feltesz néhány kérdést. 

– Szóval tőle kaptad a spanglit. 

– Mondtam, hogy nem az enyém. 

Slade bólintott, majd ivott egy nagy kortyot a kávéjából, mielőtt 

teljes hosszában kihúzta magát. Kate-nek erről eszébe jutott egyik 

kívánalma, amit annak idején megfogalmazott: nem kellenek ciki 

családtagok. Igen, ezzel sikerüli kipipálnia minden tételt Slade „milyen 

nőt nem akarok” listáján. 

– Ezért éreztem úgy, mintha megcsapna az áram? A képességed 

miatt? 

Kale hátrált, hogy megadja neki a személyes teret, amire láthatóén 

vágyott, bár ettől elszorult a torka. Tényleg azt képzelte, hogy még egy 

éjszakányi észvesztő szex megold mindent? Bármilyen kétségbeesetten 

próbálja betölteni a benne tátongó űrt, ahhoz minimum blokktéglák 

kellenének. 

– Nyilván. 

– És mikor akartad elmondani? 

A felizzó hirag egy pillanatra elfeledtette a veszteségét. 

– Ha már itt tartunk, a koktélpartin említettem. 

– Lehetett volna kicsit részletesebben is. 

– Na, persze. Pörgessük csak végig. „Mellesleg, Slade, a boszorkány 

őseimtől örököltem egy gént, ezért meg tudom mondani, ha két ember 

passzol egymáshoz, és tudod, mi van? Te vagy az emberem! Bocs, hogy 

így kell megtudnod, hát nem nagyszerű? Hová menjünk nászútra?” 

A férfi szeme résnyire szűkült. 

– Kicsit finomíthattál volna rajta, de lényegében igen. 



Örömtelen nevetés hagyta el Kate ajkát. 

– Úgy akartam tenni, mintha meg sem történt volna. Könyörögtem, 

hogy tartsd magad távol tőlem, emlékszel? Múlt éjjel is te kopogtattál 

be hozzám! Én készen álltam továbblépni és elfelejteni, úgy tenni, 

mintha semmi sem lenne köztünk. Kezdettől fogva nem passzolunk 

össze. 

– Te hiszel ebben az egészben? Tényleg elhiszed, hogy egy érintés 

alapján össze tudod párosítani az embereket? Erre építetted fel az egész 

céget? 

Dermesztő hideg araszolt végig a gerincén. A férfi hangja mély 

hitetlenségről tanúskodott, miközben máris érezte, ahogy távolodnak 

egymástól. Hogyan is hihetne Slade valamiben, ami majdnem olyan 

varázslatos, mint maga a szerelem? Ebben a körülírhatatlan, mégis 

reményekkel teli csodában? A kérdés áttört utolsó védelmi vonalán, és 

hirtelen ráébredt, hogy már nincs miért harcolnia. Megmondhatta neki, 

hogy a képessége elveszett, talán soha nem is tér vissza. Letagadhat 

mindent, védekezhet azzal, hogy az anyja szétfüvezte az agyát, és 

hülyeségeket beszél. Még megmentheti a büszkeségét. Csak azért is az 

igazságot választotta. 

– Igen, a tehetségemmel sok embert összehoztam már. Megéreztem, 

ha két ember igazán egymáshoz tartozott, de ezt saját magamon sosem 

tapasztaltam meg, amíg nem találkoztam veled. 

A hirtelen mozdulattól kiloccsant a kávé Slade bögréjéből. Reszketett 

a keze, miközben felitatta a papírtörlővel. 

– Én sem tagadhatom, ami kettőnk közt van – hadarta a férfi –, de 

hogy hiszek-e a szerelmi mágiában? Nem. Hogy is hhetnék? Hiszek-e 

abban, hogy sírig tartó boldogság vár ránk, csak mert belebizsergek az 

érintésedbe? Szerinted ez hogy hangzik? 

Kate szorosabbra vonta magán a köntöst. Kétségbeesetten vágyott a 

melegségre, ahogy végigfutott testén a hideg, nyomában a libabőrrel. 

Igen. Éretlenül és ostobán hangzik. Mégis ez az igazság, amiben Slade 

sosem lesz képes hinni. Szóra nyitotta a száját, hogy megvédje magát, 

és lezárja a beszélgetést. Hogy visszavonuljon a vackába, és utoljára 

nyalogassa a sebeit, mielőtt végez Slade Montgomeryvel. Egyszer és 

mindenkorra. 

A telefon szakította félbe, a „We Are Family” hetvenes évekbeli 

változatával. Slade elmormolt egy szitkot. 

– A húgom az. Jobb, ha felveszem. 



Kate bólintott, és elfordult. A beszélgetés csak foszlányokban ért el 

hozzá, mialatt a pultot törölgette, és újratöltötte Robert vizesedényét. 

Azután Slade minden átmenet nélkül előtte termett, és az indulat csak 

ügy sugárzott minden pórusából. 

Kate szive kihagyott egy ütemet. 

– Mi történt? 

– Mennem kell. Jane nagyon zaklatott. Az a fickó, akivel 

összehoztad – aki túlságosan nyomult rá –, ma reggel szakított vele. 

Kate a torkához kapta a kezét. 

– Jaj, ne. Mi történt? Jane jól van? 

A férfi arca megfeszült, miközben olyan vádló pillantást vetett rá, 

hogy a gyomra is görcsbe rándult. 

– A mocsok azt mondta, még nem áll készen egy hosszú távú 

kapcsolatra, és lelépett, miután nála töltötte az éjszakát. Hát így intézed 

a dolgokat? Arra használtad a varázserődet, hogy összehozd Jane-t egy 

komplett seggfejjel, miközben azt mondogattad magadban, hogy úgyis 

minden rendben lesz? 

Beléhasított a fájdalom. Előregörnyedt, hogy újra levegőhöz jusson. 

– Nem! Két randit szerveztünk, és ő Briant választotta, de különben 

sincs rá garancia, hogy bármelyik kapcsolat működni fog. Hadd menjek 

veled, majd én beszélek vele. Ha nagy a baj, szólhatunk Arilynnek… 

– Nem, épp eleget segítettél már. – Ostorként mart bele minden 

szava. – Még most sem érted, ugye, Kate? Jane nem áll készen erre. 

Egyszer majdnem elveszítettem, mert nem vigyáztam rá eléggé. Bízni 

akartam benne, pedig az ösztöneim azt súgták, hogy csak újabb 

fájdalmaknak teszem ki. 

– Slade… 

– Nekem nincs más, csak ő! 

A szavak az elevenébe vágtak. Elszorult a torka, ahogy lopott 

pillantást vetett a zöld szempár mögött rejtőző kiszolgáltatottságra és 

félelemre. Slade mindenki mást elveszített, ezért sokkal mélyebb 

felelősséget érzett a húga iránt, mint valaha is gondolta. Amikor 

szeretett, a férfi odaadott magából mindent, csak már nem hitt abban, 

hogy ez bárkinek is elég lenne. S bármennyire szerette volna, hogy 

maradjon, beszéljen és nyíljon meg, tudta, hogy ezt őneki kell akarnia. 

Talán sosem lesz képes rá. 



A férfi eltűnt a hálóban, majd egy perc múltán felöltözve, csapzott 

hajjal, borostásan újra megjelent. Hűvös és elérhetetlen maradt, mintha 

már azt is bánná, hogy megismerték egymást. 

– Azt akarom, hogy hagyd békén Jane-t, Kate. Könyörgök. 

Elrohant anélkül, hogy visszanézett volna. 

Robert nyüszítve csúszott közelebb, hogy a lábához nyomja meleg 

testét, és a támasza legyen. Kate lassan lecsusszant a padlóra, és 

magához ölelte a kutyát, hogy lapos fejére fektesse az arcát, és érezze a 

jelenlétét. 

 

SLADE A HÚGÁT NÉZTE, és próbált nem pánikba esni. A lány szeme 

kivörösödött és püffedt volt. A nagy doboz papír zsebkendő már a végét 

járta, összegyűrt galacsinjai elborították a padlót. Csupasz lába 

kikandikált régi kedvence, a hosszú frottírköntös alól, amit otthon is 

csak akkor vett fel, ha kivételesen rossz napja volt. Slade ökölbe 

szorította a kezét, és próbálta megőrizni a hidegvérét. Ha kell, egész nap 

és egész éjjel itt marad. Vagy ami még jobb, Jane újra beköltözik hozzá, 

visszakapja a régi munkáját, és örökre elfelejti Verilyt. Rajta nem fog 

múlni, hogy jobban érezze magát. 

Jane alsó ajka remegett, amikor végre felnézett rá. 

– Olyan hülyének érzem magam – szipogta – Folyton erőlködött, 

hogy töltsünk egymással több időt. Kérte, hadd maradjon éjszakára. 

Elhívott az osztályába is. Tudtam, hogy Kate-nek igaza van, amikor azt 

mondja, hogy túl gyors a tempó, de annyira boldog voltam, hogy hinni 

akartam benne. Hinni akartam, hogy működhet. 

Beleborzongott a tehetetlenségbe 

– Nem a te hibád, a fickó vezetett meg, hogy utána gond nélkül 

átgázoljon rajtad. Kate-nek látnia kellett volna. Mi másért volt az 

ügyfele? És mi a nyavalyáért kellett összehoznia éppen veled? 

– Nem Kate hibája. Választhattam volna Timet is, tök rendesnek 

tűnt, de Brian valamiért jobban izgatott. Arilyn is figyelmeztetett, hogy 

ne ugorjak fejest a kapcsolatba. Szerinte korábban is ez lehetett a gond, 

így próbáltam felülkerekedni a gátlásaimon. 

– Az égvilágon semmi baj nincs veled – mormolta maga elé a férfi. – 

Azzal a seggfejjel van a gond. 

Halovány mosoly játszott a lány ajkán. 



– Kösz, bratyó. Sajnálom, hogy ilyen korán kirángattalak az ágyból, 

csak túlságosan megszoktam, hogy mindig téged riasztalak, ha gáz van. 

Úgy látszik, mégsem olyan könnyű leszokni rólad. 

– Most már itt vagyok melletted. Jane. Törődöm veled. Figyelj, 

végére járunk ennek az egésznek. Újra beköltözöl hozzám, és talpra 

állsz. Visszaszerzem a pénzedet a Társszerzőktől, utána tiszta lappal 

indulhatsz. Szerintem még a régi melódat is visszakaphatod, ha 

Összeszeded magad. 

Jane a homlokát ráncolta. 

– Te meg miről beszélsz? Dehogy költözöm vissza hozzád! 

A férfi előrehajolt, és a térdére támaszkodott. 

– Nem véglegesen, csak egy kis időre. Vagy tudod, mit? Jobb 

ötletem van. Utazzunk el valahová! Az majd rendbe hoz, addig a 

költöztetők áthordanak mindent. Majd úgy teszünk, mintha az egész 

meg sem történt volna. 

A lány szeme elkerekedett, mintha egy trollt látna maga előtt, nem a 

testvérét. 

– Meghibbantál? Szeretem az itteni munkámat, és szeretem Verilyt. 

Nem akarok elutazni sehová. 

Slade gyengéd rábeszéléssel próbálkozott. 

– Most rem maradhatsz egyedül. Azok után, hogy így elbántak 

veled… 

Jane határozottan megrázta a fejét. 

– Nem, Slade. Totál félreértettél. Igen, ki vagyok bukva, amiért 

Brianről kiderült, hogy ekkora tapír. Erre nem készültem fel, de attól 

még megleszek. Más csajok is ezt csinálják. Nyafiznak, fagyival tömik 

magukat, berúgnak. A lányok a Társszerzőknél megmutatták, hogy én is 

ugyanilyen normális vagyok, csak szabadjára kell engednem az 

érzéseimet. Ezúttal nem kapok idegropit, és bízhatsz tenne, hogy újra 

randizni fogok, amint túlteszem magam ezen. 

A férfi a fogát csikorgatta, és próbálta megőrizni az önuralmát. Mi a 

francot szívnak azok ott a Társszerzőknél? Hát nen látják Jane-en, 

milyen törékeny? Korábban is, amikor véget értek a kapcsolatai, mindig 

mélybe rántotta a depresszió és a meggyőződés, hogy sosem lesz elég jó 

senkinek. Tőle telhetően próbált vigyázni rá, de az öngyilkossági 

kísérlet megértette vele, hogy nem hagyhatja túl messzire menni. Oké, 

éveken át terápiára járt, amíg végül kikiáltotta a függetlenségét, de attól 

még újra elbotolhat, és belezuhanhat a szakadékba. 



– Örülök, hogy ilyen reálisan látod a dolgokat, de tényleg. Mégis azt 

hiszem, sokkal jobb lenne, ha egy ideig újra nálam laknál. 

A lány felszárította a könnyeit, és felszegte az állát. Ajaj. 

Újrakezdődött nála a dackorszak, és egyszeriben nem is tűnt olyan 

védtelennek. 

– Nem megyek veled sehová. Basszus, az egész az én hibám! Nem 

kellett volna szólnom… 

Slade összerezzent. 

– Dehogynem, örülök, hogy felhívtál. Segíteni akarok. 

– Akkor idefigyelj. A szerelem néha szívás, de ez nem jelenti azt, 

hogy a végén nem jön rendbe minden. Mindig is bántam, hogy 

felültettelek erre az érzelmi hullámvasútra, és tudom, hogy csak meg 

akarsz védeni, de már nincs szükségem a segítségedre. Magam is 

boldogulok. 

Slade hosszú ideig kémlelte az arcát. Most is úgy kezelte Jane-t. 

mintha porcelánból volna, pedig egyáltalán nem tűnt törékenynek. 

Legalábbis nem úgy, mint korábban. Lehetséges, hogy több erő van 

benne, mint feltételezte? Hogy valamikor útközben olyan nővé érett, aki 

egymaga is képes megbirkózni az élet kihívásaival? 

– Én csak nem akarlak cserbenhagyni… – nyögte. 

Jane pislogva nyelte vissza a könnyeit. 

– Istenem, Slade. most ugratsz? Te vagy az egyetlen, aki soha nem 

hagyott cserben! Te vagy az egyetlen, aki miatt hinni tudok a 

szerelemben, és hinni tudok önmagamban. Te tanítottál erre. 

Figyeltelek, ahogyan végigcsináltad a válásodat, anya és apa halálát, 

ahogyan évek óta pátyolgatod az összetört embereket. Sosem adod fel. 

Született gondviselő vagy, de én már készen állok, hogy átvegyem az 

irányítást. Hát nem érted? Már rég megmentenél. 

A szavak mélyre hatoltak, keresztül az évek alatt felgyülemlett és 

gondosan leplezett érzelmek rétegein. Beleszédült az igazságba, abba a 

tudatba, hogy Jane hisz benne, mert életében először valamit igazán Jól 

csinált. Elszorult a torka, és beletelt kis időbe, amíg újra meg tudott 

szólalni. 

– Kösz. 

Jane nyílt, sugárzó és gyönyörű arcán őszinte mosoly ömlött el. 

– Nincs mit. Oké, ha már ilyen közhelyes lett a társalgás, nem 

staladnál el egy szalonnás-tojásos-sajtos szendvicsért? Van egy jó 

bisztró a sarkon. Ja, és sült krumplit is kérek! 



Slade kuncogni kezdett. 

– Vettem. Ha már ott vagyok, hozok néhány fánkot is. 

– Ja, gondolom, még te sem ettél. Amúgy hogy értél ide Ilyen 

gyoraan? Tíz percbe sem telt. Hol hívtalak? 

Lelki szeme előtt felvillant a meztelen Kate képe, amint rajta 

lovagolt, és mélyen a testébe fogadta. 

– Én… csak beugrottam Kate-hez, hogy megkérdezzek valamit. 

Apró barázdák csíkozták a lány homlokát. 

– Ilyen korán? 

– Ja. Oké,akkor megyek. 

– Ne olyan sietősen, haver. – Jane karba tette a kezét, és olyan 

tekintettel fixírozta, mint a legijesztőbb általános iskolai tanára. – Szent 

szar! Te lefeküdtél vele! 

Slade álla megfeszült. 

– Lehet, de többé nem fordul elő. 

– Te jó ég! Na, erre nem számítottam. Bár a magatok fura módján 

még passzoltok is egymáshoz… 

Slade megengedett magának egy gúnyos kacajt.  

- Nemigen. Szerintem nincs két ember, aki ennyire különbözne 

egymástól. Kérdezhetek valamit? 

– Hogyne. 

– Mesélt neked Kate valami különleges adottságról? Amikor 

összehozott Briannel, nem érintett meg, vagy mondott olyat, hogy 

különleges szikra van köztetek? 

Jane megrázta a fejét. 

– Nem, sosem hallottam tőle ilyesmit. Ennél sokkal 

tudományosabbak. Papírforma szerint és néhány beszélgetés alapján 

Brian tökéletesnek tűnt, ők mégis előre figyelmeztettek, hogy hosszú út 

áll előttem. Amit most már el is tudok fogadni. 

– Oké. Akkor leugrom szendvicsért. 

Az ajtó falé indult, és azon tűnődött, hogy hatalmas baklövést 

követeti el. Rosszul tette, amikor Kate-et okolta az egészért. Neki és a 

húgának igaza van: semmire sincs garancia. A Társszerzők semmi 

rosszat nem tett azon túl, hogy hitt abban, amiben a húga is. Nincs joga 

Kate-et hibáztatni, sem felelőssé lenni a történtekért. 

Lüktetni kezdett a feje, amikor visszaemlékezett, hogyan távozott a 

lánytól. Most már senki sem veheti el tőle az Év Vadbarma címet. 



Egyszerűen nem tudta kezelni a helyzetet – előbb Kate hippi anyja, 

azután a varázserő, végül Jane. Mi következik ebből? 

Nem tudta. Életében először azt sem tudta, mitévő tegyen. 



 

tizennégy 

– CSAK HOGY TISZTÁN LÁSSAK. Lefeküdtél vele, azután reggel 

szakítottatok. Úgy döntöttetek, külön úton indultok tovább, erre 

összehoztad valaki mással, de a randi után felbukkant nálad, te pedig 

másodszor is lefeküdtél vele, azután reggel szakítottatok. Még egyszer. 

Eddig stimmel? 

Kate a hideg gránithoz préselte a homlokát, és felnyögött. Már eltelt 

huszonnégy óra, de azóta nem aludt, sőt a pizsamát sem vette le. Most, 

vasárnap reggel, egyre jobb ötletnek tűnt a zuhany. 

– Ja, nagyjából ennyi 

Gen magába tömte a csomagolt piskóta maradékát. 

– Akkor már hivatalos. A szüzességeddel együtt a józan eszed is 

kirepült az ablakon. 

– Tudom, de teljesen kibukott, amikor meghallotta a varázserőmet. 

Persze egy szót sem hitt belőle, amiért nem hibáztatom, de akkor is. 

Most meg gonosztevő vagyok, aki hazavágta a húga életét. Annyira 

felhúzta magát, hogy még Jane-nek se mertem telefonálni. 

Gen megkocogtatta ujjával a bogrét. 

– Majd lehiggad. Úgy látszik, túlteng benne az oltalmazóösztön. Adj 

neki néhány napot, azután hívd fel Jane-t. 

– Egyszerűen nem értem! Minden olyan jól ment! Éreztem, hogv 

kicsit lassítaniuk kellene, de miért nem tudtam ezt megértetni velük? 

– Te csak odatereled őket a vályúhoz, szívem. Nem ihatsz helyettük. 

– Ja, lehet. Ne haragudj, hogy rád zúdítom a gondjaimat, amikor 

most jegyeztek el. Imádom ezt a gyűrűt! Izgatott vagy? 

A háromkarátos gyémánt szikrázva csillant meg a reggeli 

napféryben. épp csak Gen arcára nem csalt mosolyt. Talán túlságosan 

kimerült. 

– Persze, csak megállás nélkül melózom, és az esküvőt szervezem. 

Kicsit sok a kettő együtt. 

– El tudom képzelni. – Kale érezte, hogy a rossz előérzet újra 

bekúszik a bőre alá. Gen továbbra is kerülte a tekintetét, inkább a 



piskótára koncentrált. – Ő az igazi, ugye? Úgy értem, hozzá akarsz 

menni, nem? Mert ha túl korainak érzed, ne hagyd magad siettetni. 

– Nem, ez a logikus lépés. Tökéletesen illik hozzám, és annyira édes. 

Imád szénné kényeztetni, de közben arra buzdít, hogy jobbá váljak. 

Sosem találnék hozzá hasonlót. 

Ideülő szavak, mégis… Kate érezte, hogy fájón hiányzik valami. 

Olyan árnyak bujkáltak barátnője tekintetében, amilyeneket még sosem 

látott. Gen felkapta a szalvétát, és kiitta a kávé maradékát, mielőtt 

lecsusszant a székről. 

– Bocs, de tényleg rohannom kell. Figyelj, tudom, milyen zavaros ez 

az egész, de egy dolgot mondhatok. Még sosem láttalak ilyen 

boldognak. 

– Ez lenne a boldogság? 

Barátnője felnevetett. 

– Csak úgy ragyogsz, amikor kimondod a nevét. Neki adtad az 

ártatlanságodat, és már a legelső alkalommal érezted a kapcsolódást, ő 

különleges. Tudom, hogy most csak az akadályokat látod, mert nem 

hisz a szerelemben, de adtál neki valaha igazi esélyt? Úgy 

istenigazából? 

Kate a homlokát ráncolta. 

– Nem igazán értem, mit akarsz ezzel. 

Gen csipogója éles hangon életre kelt, mint egy tűz-riasztó. 

– David az. Mennem kell. Majd beszélünk, addig tarts ki. Kösz a 

kávét. 

Gen kilőtt az ajtó felé. Robert a fejét is alig mozdította, megszokta 

már szélsebes felbukkanását és távozását. Kate elgondolkodott a 

szavain, míg rendet rakott a konyhában. Slade tud az érzéseiről, 

bármennyit próbált küzdeni ellenük, hiába igyekezett magába temetni 

őket. Különben is, mi értelme megosztani az érzelmeket, ha nem 

reménykedhet viszonzásban, sem továbblépésben? Akkor már jobb 

bekucorodni a fotelbe, és egész délután mást se csinálni, csak filmet 

nézni és olvasni. A papírmunka várhat. Az edzőterem se szalad el. 

Igazán semmi sem fontos. 

Az ajtó szélesre tárult. Kate riadtan kapta fel a tekintetét, majd 

összeráncolt homlokkal figyelte anyja közeledését 

– Valami baj van? – kérdezte idegesen. – Egy hétvégén sosem jössz 

át kétszer. 



Madeline átvágott a szobán, és megragadta a karját, miközben kék 

szeme kitágult, és megtelt félelemmel. 

– Álmot láttam. 

Kate elfojtotta a mosolyát. 

– Azt, amelyikben a bolygót ellepik a műanyag szatyrok és a koszos 

pelenkák? Ne aggódj, anya, mi itt mind környezettudatosak vagyunk. 

– Nem, te ostoba lány, rólad álmodtam. Megtagadtad a kapcsolatodat 

Slade-del, s ezzel tönkretetted az életedet. Elég egy rossz döntés, hogy 

soha többé ne állj talpra. Mi történt azután, hogy elmentem? 

Kezdett nyugtalanná válni. Macskás öreglány lesz belőle, pedig 

mindig jobban vonzódott a kutyákhoz. Felsóhajtott. 

– Nem kel aggódnod, Slade nem illik hozzám. Ha tudni akarod, 

egyáltalán nem hisz a szerelemben, a házasságban vagy a sírig tartó 

boldogságban. Csakis az oxitocinban. 

Anyja türelmetlenül csóválta a fejét. 

– Nem ércekel. miben hisz. P.n azt akarom tudni, hogy te miben 

hiszel. Mondtad neki. hogy szereted? Hogy kész vagy harcolni érte? 

Hogy a hited elég lesz kettőtöknek is? 

Kate-be belévillant a pánik. Kitépte karját a szorításból, és hátrébb 

lépett, hogy távolabb kerüljenek egymástól. 

– Ne légy nevetséges. Miért mondtam volna ilyeneket? Manapság a 

nők már nem vallanak szerelmet. Amúgy is jobb lesz így. 

A szíve hazugot kiáltott – az egész teste belesajdult. Anyjából ekkor 

olyan csalódott kiáltás tört fel, amilyet még sosem hallott tőle. Mint egy 

színes kis papírhajó, mindig együtt úszott az áramlattal, most azonban 

hápogott indulatában, és az aurája úgy összekuszálódott, hogy ha nem 

szívták volna el, Kate a kezébe nyomja azt a spanglit. 

– Mi a baj, anya? 

– De hát mi történt veled? Miért nem hiszel már önmagadban? A 

tehetségedben? Abban, amit megérdemelsz? 

Az érzelmektől elszorult a torka. Nem tudta ezt tovább elviselni, a 

szavak túlságosan az elevenébe találtak. 

– Én próbáltam! Tudja, hogy törődöm vele, ő is őszintén megmondta, 

mire képes és mire nem. Most azt gondolja rólam, hogy hazug vagyok, 

és elcsesztem a húga életét. Ami meg a tehetségemet illeti… nem 

akartam mondani, de már nincs meg. És nem hinném, hogy valaha 

visszakapom, jobb, ha ejtjük ezt a témát. 



– Nem. Végig fogsz hallgatni, szívem, méghozzá anélkül, hogy 

félbeszakítanál. Ülj le. – Madeline a székre mutatott. Kate odakullogott, 

leült, és türelmesen várt. Rég megtanulta, hogy nincs értelme vitába 

szállni az anyjával, ha meg akar beszélni valamit. – Épp eleget 

menekültél már, Kate. Azt mondod, elveszítetted a képességedet? És 

mikor történt ez? 

– Miután kiderült, hogy Slade-del kapcsolódunk egymáshoz. Akkor 

utoljára éreztem valamit. Azóta érzéketlen vagyok, még olyan párokra 

is. akik évek óta boldog házasságban élnek. Semmi sem történik. 

– De Slade-del még mindig érzed? 

Kate bólintott. 

– Azt hittem, azáltal blokkolom magam, hogy tagadom ezt a 

vonzalmat, ezért lefeküdtem vele. Azt vártam, hogy ettől majd 

visszakapom, de nem segített. A tehetségemnek lőttek. 

Madeline lebiggyesztette ajkát. 

– Te voltál az, aki megtagadtad, kislányom. Nemzedékek óta az első 

vagy, aki másokkal kapcsolatban is érzi ezt. A legtöbben csak arra 

használhattuk a képességünket, hogy rátaáljunk a saját lelki társunkra, 

de neked megadatott, hogy a világ hasznára légy a tudásoddal. Mégis, 

amikor szembe kellett nézned a magad kihívásával, gyáván 

megfutamodtál. Belemenekültél a szexbe, meg a racionális érvekbe, 

hogy miért nem működhet. Irányt tévesztettél. 

Kate megdörzsölte a halántékát. A haja égnek állt attól, amiket az 

anyja összehordott. Olyan, mintha már az agya helyén is csak füst lenne. 

– Miért is futamodtam meg? Elmondtam Slade-nek, hogy hiszek a 

szerelemben, és örök boldogságra vágyom. Erre közölte velem, hogy 

tőle aztán várhatom. Ennyi. Kár erőltetni. 

– Azt is megmondtad. hogy szerelmes vagy belé? 

Kate megdermedt. 

– N-nem… de nem is ez a lényeg. 

Anyja szene résnyire szúkült 

– Nem az a lényeg, hogy bevalld az igazat a férfinak, akit szeretsz? 

Hát ilyen gyávának neveltelek? 

Kate összerezzent. 

– Miért mondtam volna el? Hogy szépen megköszönje, és 

sajnálkozzon, amiért nem működhet? Hogy a maradék büszkeségemtől 

is megfosszon, aztán otthagyjon romokban? Kösz, de nem. 



– A szerelemben nincsenek félmegoldások, nincsenek biztos pontok. 

Mennyivel szerencsésebb vagy, mint a többiek, te legalább biztosan 

tudhatod, ki az igazi. Azzal, hogy hátat fordítottál és szabadulni akartál 

a kapcsolattól, a tehetségedet éppúgy megtagadtad, mint önmagadat. 

Már nem vagy méltó rá. 

A szavak élesen hatoltak belé, mint egy-egy tőr, aztán Kate azt 

kezdte érezni, hogy valami felfakad benne. Hát nem tette egyértelművé, 

mit érez? Nem küzdött eleget? Vagy mégis az anyjának van igaza? 

Ésszel kezelte a helyzetet, és megtartotta a távolságot? Az ágyába talán 

beengedte a férfit, de a szívébe nem? Sosem próbálta felvenni a harcot a 

nevetséges előítéleteivel? 

– Nem tudom, mit csináljak, anya! – tört fel belőle. – Halálra 

rémülök attól, hogy összetörheti a szívemet. 

– S milyen érzés vele lenni? 

Szaggatottan szívta be a levegőt. 

– Mintha jobbá válnék. Könnyebbnek érzem a testemet és felragyog 

a lelkem. Megnevettet. Imádja Robertet, és szívesen gondoskodik róla. 

Megvan benne minden, amire valaha vágytam, mégis halálra rémülök 

tőle. 

Madeline közelebb lépett, és megfogta a kezét. 

– Erősnek kell lenned, kislányom, és be kell vallanod, mit érzel. Csak 

Így győzhetsz. Ha mégis veszítesz… hát, legalább emelt fővel, 

megbánás nélkül teszed. Hogyan szégyellheted egyáltalán, hogy a 

szívedre hallgatsz? Ez a legbátrabb dolog, amit bárki tehet ezen a 

világon. Erre építetted fel az egész vállalkozásodat, a megélhetésedet. 

Az igazság gyökeret vert benne, és szárba szökkent. Abban a 

pillanatban megértette, hogy fél szívvel csinált mindent, de ennek most 

vége. Ennél többet érdemel. 

Kitárta a karját, és szorosan magához ölelte az anyját. 

– Szeretlek, anya. És köszönöm. 

– Nincs mit. Most menj, és ragadd meg az alkalmat. 

 

– VAN EGY KIS GOND. 

Slade főnökét nézte, aki aggodalmas arccal ült hatalmas tikfa asztala 

mögött. A francba. Előbb a magánélete. most meg a karrierje. Az 

zavarja, hogy néhányszor korábban elment? Aligha. Bob hagyja, hogy 

az emberei maguk osszák be az idejüket, amíg elvégzik a kiszabott 



munkát. Akkor rájött, hogy kamu a kapcsolata Kale-tel? Melody köpte 

be a gyorshajtási ügy miatt? Igazított a mandzsettáján. 

– És mi lenne az, Bob? – kérdezte higgadtan. 

Főnöke a számitógépre mutatott. 

– Egy kimutatás a leszámlázott órákról. A magáé nem jön ki. 

Elnondaná, mi folyik itt? 

Megkönnyebbülés áradt szél benne. Ezzel megbirkózik. 

– Van egy ügyfelem, aki csak a végén tud fizetni, miután 

megnyertem a pert. Elfelejtettem szólni. Átküldöm a részleteket, amint 

visszatérek az irodába. 

Bob megrázta a fejét. 

– Ez így nem megy. A többieknek is mondtam, hogy nincs több 

utólagos számlázás. Túl sok a pro bono és a vesztes ügy. 

Nem tudta elnyomni a bosszúságát 

– Vesztettek már egy centet is miattam? Ebben az ügyben engednem 

kellett. Az asszony befagyasztotta a számlákat, kész pokollá teszi a férje 

életét, de ő akkor se mond le a gyámságról. Ki is harcolom neki. 

– Nem kétlem, de ez akkor sem jogsegélyszolgálat, és ez a történet se 

más, mint a kismillió másik, amit naponta látunk. Megértem, hogy 

segíteni próbál neki, de a számlákat akkor is rendeznie kell. Én ezt az 

egészet a pénzért csinálom, különben elmentem volna államügyésznek 

vagy kirendelt védőnek. 

Slade visszanyelte a csalódottságát, és próbálta meg látni az 

összképet, de rohadtul belefáradt már ebbe. Segíteni akart azokon, akik 

igazán rászorultak, de valaki mindig megkötötte a kezét. 

– Oké, akkor kifizetem helyette én. Vonják le a fizetésemből. 

Bob felvonta a szemöldökét. 

- Elég elszánt ahhoz képett, hogy nem is ismeri. Mi van magával 

mostanában? Nemsokára döntenem kell az új üzlettárs személyéről, és 

nekem egy igazi cápa kell. Könyörtelen ez az üzlet, felzabálja, 

megcsócsálja és kiköpi az embert. Ha nem képes megbirkózni ezzel. 

Samuel talán alkalmasabb a posztra. 

Főnöke borotvaéles tekintettel méregette, amiből tudta, hogy most 

dől el a sorsa. Megvan benne, ami ehhez kell? Öt éve másért se hajtott, 

hirtelen mégis tisztán látta maga előt a jövőt, ami nem sokban 

különbözött a jelentől – csak még több munka, még több stressz, még 

kevesebb öröm. Ha ezt akarja, mi sem egyszerűbb. Leépíti az ügyfelet, 



és visszanyeri Bob elismerését. Előnyben van Samuellel szemben. Csak 

egy kis engedmény kell, és egyenesben van. 

– Hazudtam, Bob. 

Főnöke még ridegebb szemmel nézett rá. 

– Miről? 

– Kate-ről. Nem vagyunk együtt. Egy társközvetítő cégtől 

kölcsönöztem, hogy a barátnőmnek adja ki magát, mert tudtam, hogy 

olyan üzlettársat keresnek, aki családot akar. Nem könyvelő, és az apja 

se biró, bár tényleg van saját cége. 

Bob a homlokát ráncolta, és a fejét csóválta. 

– Csak nem könyvelőiroda? 

– Nem, történetesen egy társközvetitő iroda. Az egészet azért 

csináltam, hogy lekörözzem Samuelt. Évek óta erre a rohadt 

kinevezésre vágyom, és nem engedhettem, hogy egy ilyen semmiség 

miatt ússzon el. 

Néma csend lett. Slade könnyűnek érezte magát, mintha légüres 

térben zuhanna. Már csak a becsapódás volt hátra. Ezek után simán 

kirúgják? Meglehet. Kóros hazudozónak gondolják? Naná. Legalább 

nem kell tovább színlelnie. 

Bob hátravetette a fejét, úgy nevetett. 

– Láttam már kreatív ötleteket a csúcsra vezető úton, de ez mindent 

visz. Mit mondjak, jól átvert. A feleségem annyira odáig volt Kate-ért. 

hogy valamikor a héten vacsorára is meg akarta hívni. Ezt ügyesen 

csinálta, és bármennyire ki vagyok bukva a hazugsága miatt, 

mondhatom, van magában spiritusz. Épp ez kell nekem, Slade. 

Felismerte a problémát, kitalálta a megoldást, és nem habozott 

végigvinni. Csak azt sajnálom, milyen sokba fog ez kerülni Melodynak. 

Sikerült erőt vennie magán, amig döbbenete helyét átvette az 

önelégült vigyor. 

– Örülök, hogy nincs harag. Még egyszer bocs, hogy ilyen helyzetbe 

hoztam. 

Bob legyintett. 

– Majdcsak megbirkózom vele. Értékelem, hogy tiszta vizet öntött a 

pohárba, mielőtt meghozom a döntést. 

– Nem mondok le erről az ügyről, Bob. Nem befolyásolja a többi 

munkámat és az óraszámomat, és akkor is végigcsinálom. 

Főnöke kifújta a levegőt. 



– Hát, csinálja. Mindig makacs egy gazember volt. Csak aztán el ne 

veszítse. 

– Amiatt ne féljen. És köszönöm. – Felállt, és az ajtó felé indult, 

amikor meghallotta a nevét. – Igen? 

Bob tekintete felcsillant. 

– Csak annyit mondok, hogy szerintem elégedett lesz, amikor a hét 

végén bejelentem a döntésemet. 

Nem is kellett többet mondania. Ahogy kilépett az irodájából, Slade 

körül megpördült a világ. Hát megcsinálta, kiharcolta magának! Mégis, 

ahogy nekiindult a folyosónak, mérhetetlen ürességet érzett – 

vágyakozást valaki után, akit eltaszított magától, s aki nélkül ez az 

egész mit sem jelentett. 

 

A LÉPCSŐN ÜLVE VÁRAKOZOTT, és újabb pillantást vetett az órájára 

abban a reményben, hogy Slade nem túlórázik. Máris legalább egy órája 

itt kuporog, miközben minden eltelt perccel erősödik benne a kisértés, 

hogy felhagyjon az őrült tervvel, és hazameneküljön. Egy nő számára 

nincs ijesztőbb, mint a nagy könnyes szerelmi vallomás. 

– Kate? 

Ahogy elfordította fejét, a szíve kis híján kiugrott a helyéből. Olyan 

szépnek látta, ahogyan fölé tornyosult, és ruganyos izmaival kitöltötte a 

sötétkék Prada öltönyt, és a hófehér inge meg a vörös nyakkendője 

kiemelte ropogósra vasalt külsejét. Talán a bíróságról jött, a száját 

zárójelbe foglaló barázdák és a szeme alatt húzódó árkok legalábbis erre 

utaltak. Az aranykeretes szemüveg nemcsak komolyaabá, de vonzóbbá 

is tette a megjelenését. Kate felállt, magába itta a látványát, és a 

testében máris fellobbant a vágy, hogy megérintse, beletúrjon a hajába, 

végigsimítson feszes állán. Nagyot nyelt. 

– Beszélni m kell veled. 

A férfi bólintott. 

– Gyere be. 

Felmentek a lépcsőn, be a lakásba, ahol a néma szobák zaj, nevetés, 

felfordulás után kiáltottak. Eddig miért nem hallotta? Miért nem értette? 

Míg biztos kézzel uralta az életét, és biztos távolságban tartott másokat, 

nehogy elbukjon? 

– Kérsz valamit inni? Enni? 

– Nem. 

– Leülsz egy kicsit? Bocs, hogy késtem, tárgyalásom volt… 



– Szeretlek. 

A férfi megdermedt. Ó, mennyire rá vall, hogy minden finomkodás 

nélkül így nekiront! Ennyit a könnyes szerelmi vallomásról, amivel 

készült. Ez most rettenet, döbbenet vagy öröm az arcán? Mintha fejbe 

vágta volna egy téglával. 

A férfi hangja elcsuklott. 

– Kate, én… 

– Ne, kérlek, előbb hallgass végig. – A farmerjába törölte a tenyerét, 

és közelebb lépett hozzá. A férfi egzotikus fűszerek és gyümölcsök 

fenséges aromájával ostromolta az érzékeit. Körme belevájt a tenyerébe, 

nehogy átadja magát a kísértésnek, és megérintse. – Gyávasággal 

vádoltalak, pedig én voltam az, aki meghátrált. Az első érintéstől fogva 

éreztem, hogy te vagy az igazi, hogy ez sokkal több testi vonzalomnál. 

Elrejtőztem a kapcsolatokról és a szerelemről alkotott lesújtó 

véleményed mögé, de már tudom, hogy a hitem elég mindkettőnk 

számára. 

Megadta magát a késztetésnek és megérintette. Ujjai rákulcsolódtak a 

vállára. Az izzás közöttük lüktetett, mintegy megerősítve szíve 

választását. 

– Azt akarom, hogy adj nekünk egy esélyt. Láttam, milyen ember 

vagy. Hogyan oltalmazod a húgodat, és milyen gyengéd tudsz lenni 

Roberttel. Hogyan küzdesz az ügyfeleidért, és próbálod megkönnyíteni 

számukra a válást. Hogyan nézel rám, amikor szeretkezünk. – 

Lábujjhegyre ágaskodott, a tenyerébe fogta az arcát, hogy belenézzen 

gyönyörű szemébe, hogy lássa a benne örvénylő vágyat, zavart és 

félelmet. – Szeretem minden egyes porcikádat, a testedet, a szívedet, a 

lelkedet. Szeretem a konokságodat és a humorodat. Adj egy esélyt, hogy 

többek legyünk. Adj egy esélyt, hogy úgy szeresselek, ahogy 

megérdemled. 

Nem habozott, magához vonta az arcát, hogy minden elfojtott 

vágyakozásával és érzelmével megcsókolja. A férfi felnyögött, és 

megnyitotta előtte az ajkát, a nyelve végigsöpört benne, és mélyen 

magába itta. Hosszú-hosszú ideig csókolta, meghódította szájának 

minden titkos szegletét, mig végül semmi sem maradt rejtve előtte. 

Ahogy elszakadt az ajkától, vad fény csillant a férfi tekintetében. 

Önfeledt nevetés tört fel a lánytól. Hát győzött. Megszerezte 

magának. 



Ám ahogy felé nyújtotta a kezét, a férfi bizonytalanul hátrébb lépett. 

Arcán hamisítatlan megbánás tükröződött, bárhogy ágaskodott a 

férfiassága, bárhogy sütött tekintetéből a heves vágyakozás. 

– Nem megy, Kate. Édes Istenem, nem tehetem ezt veled, nem 

törhetem össze a szívedet. Én is szeretlek, teljes szivemből, de nem 

indulhatok el veled ezen az úton. Végül fájdalmat okoznánk egymásnak, 

és ezt nem tudnám elvitelni. 

Izzó harag ködösítette el a látását. Egész testében megremegett a 

fojtott érzelmektől. 

– Mindkettőnktől megtagadod a boldogságot egy olyan jővő miatt, 

amiről semmit sem tudsz? És azok a kapcsolatok,amelyek működnek? 

Az esélyt sem akarod megadni nekünk? Az esélyt, hogy egy család 

legyünk, és minden reggel egymás karjában ébredjünk? Vagy azért nem 

akarsz megállapodni mellettem, mert félsz, hogy elszalasztasz egy jobb 

lehetőséget? 

A férfi állán megfeszültek az izmok. 

– Ne. Tudod, hogy nem erről van szó. Megőrülök érted. Attól a 

pillanattól, hogy találkoztunk, nem találom a helyem. Ilyet még soha 

senki mellett nem éreztem. 

– Akkor miért csinálod ezt? 

– Mert te mindent akarsz! 

Kate élesen beszivta a levegőt. A férfi hátralépett, és kétségbeesett 

mozdulattal beletúrt a hajába. A csend könyörtelenül rájuk telepedett, 

mig végül Kale rádöbbent, hogy bármit keres is itt, a férfi már meghozta 

a döntést. Éles fájdalom indult felfelé a gyomrából, és elszorította a 

torkát, de még sikerült kipréselnie magából az utolsó szavakat. 

– Igazad van. Mindent akarok. Sajnálom, ha ez túl sok neked, de 

hiszek abban, hogy megérdemeljük. Kár, hogy te nem így gondolod. 

– Kate. 

Búcsúként, könyörgésként, fohászként hallotta a tulajdon nevét, a 

szemében mégsem csillant könny, ahogy felnézett rá. 

– Ég veled, Slade. 

A férfi ezúttal nem állította meg. Utoljára lépett ki a lakása ajtaján, 

abban a tudatban, hogy örökre vége. 



 

tizenöt 

– JÓL VAGY? 

Kate kipréselt magából egy mosolyt, és felnézett, amint Kennedy 

belibbent az irodájába. 

– Persze, Jane ma jön be? 

– Bármelyik percben itt lehet. Azt mondja, kész visszatérni a 

porondra, ezért úgy gondoltam, még egyszer beszélek vele. Kár, hogy 

így beégtünk Briannel. 

– Foglalkozási ártalom, ha azt vesszük. Azért nagyon büszke vagyok 

Jane-re. Erős és határozott, tudja, mit akar. Nem engedi, hogy bármi 

vagy bárki letéritse az útjáról. 

– Volt kitől tanulnia. 

Kate felnevetett, amint Jane megjelent Ken mögött, és szorosan 

megölelte. A lány határozottan kivirult. Elfogadta a szakítást, a tulajdon 

érzéseit, és túltette magát a csalódáson. Izgatottan várta az újabb 

kalandot, Ken már csak ezért is kiemelt figyelmet fordított a fejlődésére. 

– Hogy vagy, Kate? – érdeklődött Jane.  

– Jól. 

Ahogy viltottak egy pillantást. Kate magába fojtotta a sóhaját. Az 

elmúlt két hétben számtalanszor hallotta ezt a kérést, s bár 

mindannyiszor ugyanezt válaszolta, a barátai pontosan tudták, hogy 

mekkora hazugság. 

Amióta elveszítette Slade-et, céltalanul bolyongott, miközben az 

emésztő fájdalom és a különös zsibbadtság közt őrlödött. A munkájába 

temetkezett, otthon maradt Roberttel, és próbált hinni abban, hogy 

idővel jobb lesz. Majd valamikor. 

Jane-t hivatalosan is bevették a csapatba, péntek esténként velük 

lógott a Bögrében, Kate pedig örült, hogy egyszer sem említette a 

bátyját, és nem tett fel kellemetlen kérdéseket. 

– Valaki este egy italra? – kérdezte Jane. – Végeztem a 

kutatómunkával, és szeretném megünnepelni 

Ken elismerően mosolygott. 



– Arra mérget vehetsz, kislány, de előbb kicsit vonuljunk el a 

szobámba, hogy megbeszéljük a dolgokat. Van itt egy-két jó pasi, akivel 

találkozhatnál. 

Miután cipősarkuk éles kopogása elhalt a folyosón. Kate meredten 

nézte az asztalán halmozódó dossziékat. Fura, de az elmúlt néhány 

hónapban csaknem kétszeresére nőtt az ügyfelek száma. Az expó sokat 

segített, ahogyan az is, hogy mindenki dupla erőbedobással dolgozott, 

amióta elveszítette a tehetségét. Nem mintha alkalma lett volna 

kipróbálni, míg ideje nagy részét Roberttel és a tévével töltötte. 

Eltűnődött, hiányzik-e Slade-nek. Vajon előléptették üzlettárssá? 

Néha eszébe jut, hogy felhívja őt, vagy már rég továbblépett? 

Megszólalt a csengő, és kopogtatás hallatszott az ajtó felől. 

Elmosolyodott, amikor Tim dugta be a fejét. 

– Helló, Kate. Lenne egy perce számomra? 

– Hogyne. – Intett, hogy lépjen be. – Hogy ment a péntek este? 

Tim helyet foglalt, és megvonta a vállát. Kate talán őt kedvelte a 

legjobban az ügyfelei közül, ezért teljes szívéből kívánta, hogy 

megtalálja számára az igazit. Kissé túlsúlyos, viszont gyönyörű a szeme 

és dús a haja, nem is beszélve kivételes humorérzékéről, amivel mindig 

meg tudja nevettetni. Nem sötéten dögös, nem szédítően jóvágású, nem 

az a rossz fiú, akitől gyorsabban dobog a jó kislányok szíve – 

egyszerűen csak kedves és csodálatos ember. Jobban kell igyekeznie, 

hogy boldoggá tegye. 

– Kedves lány, de nem hinném, hogy összepasszolnánk. Mindene a 

testmozgás, és bármilyen jól eldumáltunk, nem tudta levenni a szemét a 

pincérről. 

Kate megcsóválta a fejét, mert eszébe jutott pokolbéli randija a 

pasival, aki az est végén alighanem a pincérfiú ágyában kötött ki. 

– Ez néha óriási szívás, de ne szegje a kedvét, Tim. Már tudom is 

kivel hozom össze legközelebb. 

– Nem vagyok feladós fajta. Amúgy meg a legrosszabb esetben is 

megismerkedem egy csomó dögös csajjal, és jókat vacsorázom. Mielőtt 

idejöttem, még a távirányítóért is lusta voltam előrehajolni. 

Ismerős ábra. 

Nyílt az ajtó. 

– Akkor én megyek, Kate. A Bögrében találkozunk… jaj, bocs, ha 

megzavartam valamit. – Jane mosolyogva fordult Tim felé. – Hé, Tim. 

Újra itt? 



Tim elvigyorodott. 

– Úgy látom, nem egyedül. Téged is felültettek? 

– Két hülye egy pár – nevette el magát Jane. 

Kate felkelt, amikor a barátnője az irodájába lépett. 

– Mindent megbeszéltetek Kennel? 

– Aha. Csinálunk még egy koktélpartit. Szerinte készen állok. 

– Jól hangzik. 

Tim is felállt. 

– Sajnálom, hogy nem jött össze. – Meredten nézte a lányt, miközben 

ajka mosolyra görbült. – Tényleg nem értem, vak volt a fickó, vagy mi? 

– Kösz az együttérzést. Nekem is magas, mit keresel még itt. 

Kate elfordult, hogy zavartalanul folytathassák a társalgást, s közben 

ujjai könnyedén végigsiklottak mindkettőjük kezén. 

Bamm! 

Pezsgő és tűzijáték. 

Megpörkölődött a bőre, és hátrahőkölt a testén végigvillámló 

elektromosságtól. A levegő is beleszorult, ahogy rájuk meredt. Olyan 

hevesen vert a szíve, hogy még az utcán is hallani lehetett – épp csak 

Tim és Jane nem figyelt fel rá. Számukra megszűnt minden, ahogy 

elmerültek egymás tekintetében, és az energiák vadul kavarogtak 

köröttük. 

Te. Jó. Ég. 

Visszatért a képessége. 

Próbált hűvös és tárgyilagos lenni, miközben úgy érezte, mintha 

jeges vízbe mártotta volna a kezét. Már el is felejtette, milyen 

döbbenetes tud lenni egy igazi kapcsolódás. A legszívesebben 

hátravetette volna a fejét, hogy teli torokból felnevessen. 

– Hé, Tim. Jane-nel elugrunk a Bögrébe úgy öt körül, munka után. 

Szívesen vennénk, ha csatlakozna. 

– Én… nem szívesen tennék tönkre egy csajos estét…  

Jane megrázta a fejét és a karjára tette a tenyerét. 

– Gyere csak el. Jó buli lesz. 

– Oké, akkor ott a helyem. 

Kate visszanyelte a vihogást, s csak nézte, ahogy ábrándos tekintettel 

csodálják egymást. 

– Jobb lesz, ha visszamegyek dolgozni. Ismeritek a járást 

– Akkor később találkozunk. 



Figyelte, amint cseverészve továbbállnak, és az ajtó becsukódik 

mögöttük. 

Könnyek csípték a szemét, és lerogyott a székére. Valamiért 

szerencsésen visszanyerte régi képességét, és már tudta, hogy soha nem 

tekintheti magától értetődőnek. Lelki szeme előtt Slade arca villant fel. 

Istenem, mennyire hiányzik! Vajon mit csinálhat éppen? 

Megdörzsölte a szemét, próbált összpontosítani és visszatérni a 

munkájához. 

 

A POKOLBAK ÉREZTE MAGÁT. 

Meredten nezett ki az ablakon, irodájának fogságából. Két hete ez ment. 

A nappalok a végtelenbe nyúltak, de még mindig könnyebben teltek, 

mint az éjszakák, miközben egyre csak várta a megkönnyebbülést és az 

elégtételt, amiért helyesen cselekedett. Amiért elengedte Kate-et. 

Próbálta győzködni magát – csak egy erős férfi képes felismerni a 

korlátait, és elejét venni annak, hogy szenvedést okozzon másoknak de 

az a gúnyos kis hang egy perc nyugtot sem hagyott neki. 

Szerelmet vallott neked, te meg csak álltál, mint egy töketlen. Gyáva 

kis szar vagy. Gyáva magányos kis szar. 

Ó, fogd már be! Inkább most bántsa Kate-et, mint később. 

Miért, szerinted mi lesz később? 

Bármi lehet. Ő talán nem csalná meg, nem árulná el, és biztosan nem 

hazudna neki, de attól még eltávolodhatnak. Talán a munkája ver 

közéjük éket. Persze élvezet lenne vele veszekedni, kibékülni még annál 

is élvezetesebb, de épp elég ilyet látott. Jó kapcsolatokban is történnek 

rossz dolgok, főleg ha valaki a soha véget nem érő szerelemben hisz. 

Na, ezért mondom, hogy gyáva vagy. 

Rávágta az ajtót sötét kis énjére, és próbálta kiverni a fejéből Kate-et. 

de másra sem tudott gondolni, csak hogy mit csinál éppen. Nem akart 

Jane-nél tudakozódni, mert tudta, a maradék józan esze is elmenne, ha 

azt hallaná, hogy újra randizik. A húga amúgy önfeledten boldognak 

tűnt, többé nem szorult rá. Persze visszament a Társszerzőkhöz, és 

tovább reménykedett, hogy talál valakit. Hogyan lehet, hogy ennyire 

hisz a tündérmesékben, ő meg nem? Végül is Jane az, akit egyik 

csalódás a másik után ért, aki egész életében egy érzelmi hullámvasúton 

robogott, mégsem adja fel. Ez végképp nem ment a fejébe. Fülében 

most is ott visszhangoztak a szavai. 

Te vagy az egyetlen, aki miatt hinni tudok a szerelemben. 



Megszólalt a belső telefon. 

– Megjött a háromórás, Mr. Montgomery. 

– Rendben, küldje be. Köszönöm. 

Végigsim tott a zakóján, és visszavedlett ügyvéddé. Az asszony, aki 

az irodájába lépett, rövid ősz haja, szemüvege és nagymamás kosztümje 

alapján a hetvenes éveiben járhatott. Kedves, gyengéd mosollyal mérte 

őt végig, mielőtt simogató hangon, határozott kézfogással üdvözölte. 

Ezalatt ő felkészült a legrosszabbra. A férje lelépett a titkárnőjével? 

Eltapsolta a nyugdíjalapjukat? Összefeküdt a szobalánnyal? 

– Én is ötülök, hogy megismerhetem. Mrs. White. Úgy tudom, 

bontópert kíván kezdeményezni, amit őszinte sajnálattal hallok. 

Megosztana velem néhány részletet ezzel kapcsolatban? 

Az asszony olyan kecses méltósággal foglalt helyet, ami 

készüledenül érte. 

– Természetesen, és köszönöm, hogy ilyen hamar fogadott, Mr. 

Montgomery. Korábban segített néhány ismerősömnek, akik mind 

csupa jót meséltek magáról. Nos, a férjemmel negyven éve vagyunk 

házasok. Négy gyermekünk született, és azért szeretnék elválni tőle, 

hogy többé ne jelentsek a számára kötöttséget. 

Slade homlokráncolva lapozott bele a jegyzeteibe. 

– Úgy látom, nem hivatkozik külső körülményre. Megtudhatnám, mi 

történt? Ha a férje megfenyegette, esetleg megcsalta, biztosíthatom, 

hogy meg tudom védeni 

Az asszony csilingelő kacaja betöltötte a komor irodát. 

– Jaj, istenkém, dehogy, sosem csalna meg. Csodálatos életünk volt 

együtt, de ő szeretne utazni és világot látni. Tudja, nagyon fiatalon 

házasodtunk, azután jöttek a gyerekek, és folyton spórolnunk kellett, 

nem sok időnk maradt másra. Charles mindig nagy utazásokról és 

kalandokról álmodozott, de nekem inkább megfelelt a csendes kis 

életünk, ezért a házasságunk alatt mindvégig kompromisszumokat 

kellett kötnie. Felneveltük a gyerekeket, kifizettük a házat, azután előbb 

az iskolákra spóroltunk, majd a nyugdíjra. Most pedig nem akar 

elhagyni. Bármennyit nyaggatom, nem hajlandó meghallgatni, pedig én 

azt akarom, hogy menjen és lásson világot, még ha nélkülem is. Ideje, 

hogy megtalálja a boldogságát. Ha nem megy másként, hát elválok tőle. 

Slade hallott már elég eszement sztorit, de ilyet még soha. Hiába is 

próbálta megértem. 



– Bocsásson meg, Mrs. White, de ez nem megy a fejembe. A férje 

nem tett semmi rosszat, mégis be akarja adni a válópert. Ez mennyiben 

segíthet? 

– Elvágja azokat a szálakat, amelyek hozzám és a házasságunkhoz 

kötik. Ó, tudom én, hogy még mindig szeret, soha nem is kételkedtem 

benne, de azt akarom, hogy végre boldog legyen. Annyi örömet szerzett 

nekem az elmúlt negyven évben, miközben háttérbe szorította a saját 

vágyait. Most eljött az ő ideje. Másként nem tudom szabadon engedni. 

Ha túléli a nagy kalandját, és még vissza akar jönni hozzám, nyitva áll 

előtte az ajtóm. 

Slade megköszörülte a torkát, és tollával megkocogtatta az íróasztalt. 

– Ez merőben furcsa kívánság. Még sosem segítettem elválasztani 

két olyan embert, akik boldogok és szeretik egymást. 

– Talán különösnek tűnik, de a szerelem már csak ilyen. Semmire 

sincs garancia, csak élünk napról napra, pillanatról pillanatra. Az ember 

kimondja az igent, azután vakon reménykedik és mindent elkövet, hogy 

szeresse, akivel a sors összehozta. Végigcsináltunk egy gyerekkori 

agydaganatot, két vetélést és a lányom válását, mégis együtt vagyunk. 

Ki érti ezt? 

Slade még mindig próbálta összeilleszteni a részleteket. 

– Én nem. Most akar különválni, miután végigcsinálta vele az 

egészet? Hogyan lehetne ennek bármi értelme? A férje elmegy, talán 

soha többé nem látja, és akkor hiábavaló volt ez az egész. – A düh és az 

indulat kezdett erőt venni rajta. – Ha a férje ennyi áldozatot hozott, 

miért nem tart vele? Maga mikor hoz áldozatot? Vagy ennyit már nem 

ér? 

Az asszony előrehajolt, és a kezére tette a kezét. Slade összerezzent a 

váratlan érintéstől, a girbegurba ujjakból sugárzó erőtől. A mindentudó 

barna szem megtelt belenyugvással. 

– Haldoklom. Mr. Montgomery. Bármit megadnék, hogy vele 

mehessek és lássam, amikor végre kitárul előtte a nagyvilág, de nem 

tehetem, és ha ezt elmondom neki, sosem megy el. Nem tudnék ezzel a 

tudattal élni. Inkább elengedem a kezét, és ha majd visszatér, elmondom 

neki az igazat. Előbb szeretném, ha teljesülne a vágya. 

Slade a döbbenettől moccanni sem tudott, csak a szíve vert mind 

gyorsabban, mialatt az asszony meleg, nyugodt hangján tovább beszélt. 

- A szerelem esélye mindent megér, Mr. Montgomery. 

Szívfájdalmat, gyászt, reménytelenséget. Ez az egyetlen az életben, 



amiért érdemes harcolni. Habár semmire sincs garancia, de ha az ember 

őszintén és bátran megnyílik a másik előtt, bánnunk sincs mit. Ha 

holnap elveszítem a férjemet, összetörik a szívem, nekem elhiheti, de 

soha nem bánok meg semmit, és nem változtatnék egyetlen döntésemen 

sem. A mi szerelmünk olyan, ami a halálon is túlmutat. Olyan szerelem, 

ami megéri az áldozatot a másik boldogságáért. Édes Istenem, hát van 

más választás? Biztonságban lenni, de magányosan? Az nem élet, 

csupán céltalan létezés. 

Slade keze megreszketett. A felismerés hulláma átrobajlott felette, 

végigvonszolta a sziklás parton, és lerántotta egyenest a fagyos 

mélységbe. 

Hogy is lehetett ilyen ostoba! Életében először rátalált a szerelem, ő 

meg eltaszította magától, csak mert nem kapott pecsétes garanciát. 

Életfogytig tartó magányra kárhoztatta magát, amikor Kate is ott 

fekhetne az ágyában, hogy nevetése a fülébe csengjen, teste az övéhez 

simuljon! Istennek hitte magát, aki felette áll mindennek, és szánja az 

alantas világot. 

Pedig itt csak egyvalaki szánalmas: ő maga. 

S talán már ezzel a beismeréssel is elkésett. 

– Bocsásson meg, Mrs. White, de mennem kell. Most azonnal. 

Az asszony hunyorgott, elhúzta a kezét, és bólintott. 

– Megértem. Sok szerencsét, Mr. Montgomery. Azért beadja a 

keresetet? 

– Persze. Sajnálom. Majd felhívom. 

Kirohant az irodájából. Végre pontosan tudta, mit kell tennie. 

 

MIKÖZBEN HAZAAUTÓZOTT a Bögréből, a telihold fénye narancsszínben 

fürdette a tájat, mint valami mesében. Jane és Tim persze összejött a 

bárban, szinte teljesen elvesztek egymásban, alig szóltak máshoz. 

Ahogy összedugták a fejüket, és letörölheteden mosoly ült az arcukon. 

Kate ugy érezte, ezúttal semmi kivetnivaló nincs a gyors haladásban, 

őket tényleg az ég is egymásnak teremtette. 

Sajgott a szíve, de lassan már ezt is kezdte megszokni, ahogy 

robotpilótával csinálta végig a napokat, egyiket a másik után. Megállt a 

ház előtt, magához vette a táskáját, és az ajtó felé indult. Robert 

szaladgál egyet, gyorsan bekapnak valamit, azután jöhet a film a 

Wilson-Vaughn párossal. Talán nem akkora, mint az Ünneprontók, de 

már azt is sikerként könyvelheti el, ha megmosolyogtatja 



Belépett a nappaliba, és a földbe gyökerezett a lába. 

A táskája kihullott a kezéből. 

– Szia. 

Slade volt az. Robert mellette ült, de meg se moccant, hogy 

üdvözülje, pedig egész testében reszketett az izgatottságtól. Leküzdötte 

zavarát, és azon tűnődött, hogy talán hallucinál. 

– T-t-te mit keresel itt? H-hol a Jaguar? 

– Az utcában parkoltam. Féltem, hogy nem jössz be, ha meglátod. 

– De h-hogy jutottál be? 

– Arilyn megszánt. Azt mondta, adtál neki egy kulcsot vész esetére, 

ha történne valami Roberttel. 

Robert úgy zihált, mint aki alig birja kivárni a csattanót. Kate 

megrázta a felét, miközben hiába is próbálta magába fojtani fájó 

érzéseit. 

– Kérlek… kérlek… ne csináld ezt – suttogta. – É-én… – A 

dadogása diadalmas vigyorral visszatért, ezért ki kellett zárnia magából 

mindent, amíg le nem csillapodott. A szavak a torkán akadtak és 

konokul ellenszegültek, ő meg kétségbeesetten harcolt, hogy 

visszanyerje teste felett az uralmat. Slade türelmesen várt, nem 

szakította félbe, nem próbálta befejezni a mondatot. A terápiás 

gyakorlat végül megtette a magáét, és a nyugalom fokozatosan szétáradt 

benne. – Én ezt nem csinálom tovább. 

– Tudom. Én sem. Soha többé nem akarok olyat tenni, amivel 

fájdalmat okozok neked, Kate. Csak azt szeretném, hogy hallgass meg, 

bár tudom, hogy ennyit sem érdemlek tőled. Azok után, amit tettem. 

Robert ficánkolni kezdett, azután újra megtalálta a helyét. 

– Nem álltam készen rád, erre az érzésre. Egész életemben és a 

munkámban is azt láttam, hogy az emberek rossz kapcsolatok hálójában 

vergődnek, ezért eltökéltem, hogy velem ez nem történhet meg. 

Agyasnak és gerincesnek hittem magam, amiért letagadtam az 

érzéseimet, pedig csak beijedtem. Szeretlek. Teljes szívemből, egész 

lényemből szeretlek, és többé nem futamodom meg. Harcolni fogok 

érted, a bocsánatodért, és bebizonyítom, mennyit érek. Soha többé nem 

hagylak el, s talán egy nap belenézel majd a szemembe, és feltétel 

nélkül bízni tudsz bennem. Tudom, hogy így lesz. ahogy azt is, hogy 

veled akarom tölteni a hátralévő életemet. 

A szavak mögött úgy lüktetett a remény, mint egy távoli délibáb. 



– Miért gondoltad meg magad? Megint ágyba bújunk, azután reggel 

úgy döntesz, hogy mégiscsak jobb a biztonság? Nehogy valami bajunk 

essen? Hogyan is bízhatnék benned? 

A férfi álla megfeszült. 

– Bebizonyítom, hogy érdemes. Mától fogva csak erre törekszem. 

Van számodra egy ajándékom. 

Kate befogta a szemét, és örömtelenül felnevetett. 

– Nem hinném, hogy a vörös rózsa és a szívecskés csoki bármin 

változtatna… 

– Én sem, de ebből talán megérted, miről beszélek. Robert? 

Robert kétszer vakkantott, majd megfordult, hogy a hátsó lábait 

húzva berobogjon a nappaliba, és a rámpán felkapaszkodva elterüljön 

vadonatúj foteljében. Kate-nek leesett az álla, amikor meglátta. A plüss 

háttámla automatikusan megdőlt, hogy alátámassza Robert hátsó lábait. 

A viharvert nyuszi is ott feküdt mellette, míg kutyaarcán szétáradt az 

önfeledt boldogság. 

– Egy különleges fotel, csak neki – hallotta Slade-et. – Az igényeire 

szabva, fűtéssel és saját távirányítóval. Ez pedig a tiéd. – A Roberté 

mellett álló vadiúj csokibarna bőrfotelre mutatott. Kate már abba 

beleszédült, ahogyan ujjai végigsimítottak a háttámla puha felületén. – 

Felszerelve minden jóval. 

– Szóval vettél nekem egy fotelt. – Kate valamiért sokkal nagyobb és 

mélyebb jelentést tulajdonított ennek, mint egy százkarátos 

gyémántgyűrűnek. Nem szívesen törte meg a varázst, de egy másik 

fotelt is meglátott a sajátja mellett. – Két fotelt? 

– Az az enyém. – A férfi odafordult felé, dzsungelzöld szeme megtelt 

szeretettel és konok eltökéltséggel. – Soha többé nem megyek el innen, 

Kate. Itt akarok ülni veled és Roberttel, naphosszat csak nézni a 

filmeket. Mindennap el akarok merülni benned, minden reggel én 

akarom főzni a kávédat, és minden este hozzád akarok bújni az elnyűtt 

takaród alatt. Közös életet akarok, igazi életet, amiért nap mint nap meg 

kell küzdeni. Szeretlek, Kate Seymour. Azt hiszem, attól a pillanattól 

szeretlek, hogy belém csapott a villám, te pedig elkergettél. Már csak az 

a kérdés, hogy adsz-e nekem egy utolsó esélyt? 

Az öröm túláradt, és elsöpört minden kételyt. Ahogy elnézte az 

egymáshoz illő foteleket és Robert boldog arcát, tudta, bármekkora 

kockázatot kész vállalni 

– Én is szeretlek, Slade. És soha többé nem engedlek el. 



A férfi szorosan magához ölelte és megcsókolta, mohó szájával 

magának követelte. Az ismerős tűz felizzott és felforralta a vérüket, míg 

végül a testük ellágyult, és egymásba olvadt, hogy eggyé váljon. 

– Többé nem próbálsz meg lepasszolni más nőnek? – mormolta 

Slade, miközben az arcát csókolgatta, és ujjai belevesztek a hosszú 

szőke fürtökbe. 

– Szerintem megtaláltuk az igazit, ügyvéd úr. 

– Szerintem is. Ideje megpecsételni az egyezséget. 

Kate felkacagott, amint a férfi felkapta, és a hálószoba felé indult 

vele. 

 

– KICSIT TÚLZOTTAN boldognak tűnsz. Ez még tőled is sok. És mi van 

ezekkel a fotelekkel? Mintha egy legénylakásban lennék… 

Kate elvigyorodott, nyújtózott, és elfordította a fejét. 

– Csak féltékeny vagy, amiért David gyűrűt vett, nem ülőbútort. 

Huppanj csak bele, mindjárt érezni fogod a különbséget. 

– Oké, de a gyűrűm akkor is megér minden pénzt, és… ó, basszus, 

ezt be kéne tiltani! Hol kell beállítani a fűtést? – Kate nevetve dobta oda 

a távirányítót, míg Gen nagy sóhajjal átadta magát a kényeztetésnek. – 

Slade nem fog haragudni, amiért kisajátítom a helyét? 

Kate felhorkant. 

– Mióta üzlettárs lett, alig látom, de lassan kezd úrrá lenni a 

helyzeten. Épp egy nehéz ügyön dolgozik, egy egyedülálló apát 

képvisel, és túlóráznia kell, hogy kárpótolja a céget 

– Miért? 

Kate szélesen elmosolyodott. 

– Mert egy centet se kér tőle. És annyit megtanultam, hogy az 

emberemet nem ajánlatos felbőszíteni a tárgyalóteremben. Cápa és 

anyamedve egy személyben. 

– Nem hiszem el, hogy lemondott a tribecai lakásáról. Nem úgy volt, 

hogy ki nem állhatja Verilyt? 

– Most viccelsz? Én is kétlaki életre gondoltam, amíg kiderül, 

mennyire passzolunk, de egyszerűen nem tudtam kirakni. Lassan 

mindenkit ismer a városban. Martha félreteszi neki a frissen sült 

zsemlét, fogja a laptopját, és a kávézóban lóg Jimmel, számlát nyitott 

Hectornál, a könyvesboltban. Verily csodás hatással van rá, ezért úgy 

döntöttünk, megtartjuk mindkét lakást, amíg nem kell valami nagyobb. 



– Annyira örülök neked. Kate! – Gen elszántan küzdött a könnyeivel. 

– Tényleg megérdemled ezt. 

– Ne merészeld elsírni magad! Így sosem csinálunk végig két 

esküvőt. Egymás tanúi, emlékszel? Persze te leszel az első. Sosem 

lopnék el egy augusztusi időpontot. 

– David ragaszkodott az augusztushoz, engem rohadtul hidegen 

hagy. – Árny suhant át az arcán, miközben kikászálódott a fotelból. – 

Ideje visszatérni a gályára. Elkérhetem azt a könyvet a dadogásról? Az 

egyik páciensemnek gondjai vannak, jó lenne segíteni rajta. Nehéz 

közeli kapcsolatba kerülni valakivel, aki a száját sem meri kinyitni 

előtted. 

– Persze. Ott van a polcon. 

Gen odnlépett, végigfutott a címeken és kihúzta a könyvet. 

– Meg is van. Hé, ez meg mi? – Előhúzott egy kis lila kötetet, és 

kíváncsian tanulmányozta. – Szerelmi varázsigék? És ezt eltitkoltad 

előlem, Kate? 

Kate odament hozzá. 

– Már el is felejtettem. Az antikváriumban szereztem, gondoltam, jó 

lesz valamelyik ügyfelemnek. 

Gen végigsimított a színes szövetborítón. 

– Nem varázsoltál belőle, ugye?  

Kate összerezzent. 

– Nem De. Szóval, amikor Slade-del elváltunk – először vagy 

másodszor, már nem emlékszem –, nagyon magányosnak éreztem 

magam, és azt gondoltam, miért ne? 

Gen megrázta a fejét. 

– Ez már tényleg durva. Nem elég a tehetséged, még alkalmi 

boszorkány is vagy. Be is jött, igaz? 

Kate belegondolt. Milyen fura. Az csak véletlen egybeesés, hogy a 

varázslat szerelemhez és eljegyzéshez vezetett – igaz?  

A lista. 

– Várj hadd nézzek meg valamit. – Átszaladt a hálóba, benyúlt a 

matrac alá, és előhúzta a gyűrött papirost. Széthajtogatta, hogy 

felolvassa, milyennek képzelte a lelki társát. 

 

1. Van humorérzéke. 

2. Intelligens. 

3. Hűséges. 



4. Megbízható. 

5. Oltalmazza a családját. 

6. Erős jellemű. 

7. Harcol azért, amiben hisz. 

8. Sxereti a kutyákat (Robert). 

9. Szereti a filmeket (vígjátékok). 

10. Érzem, hogy összetartozunk. 

11. Remek szerető. 

12. Hajlandó hinni a szerelemben. 

 

Levegő után kapkodott. Listába szedve látta leendő férjének a 

tulajdonságait. Gondosan visszatette a papírt a matrac alá, mielőtt 

visszatért Genhez. 

– Mi az? Mintha kísértetet láttál volna. 

- Még az is lehet. Mondjuk úgy, hogy a varázs meg fogant, ami azért 

is lehetetlen, mert nem hiszek a föld-anyában és a listák égetésében. 

Gen elgondolkodva nézte, mielőtt tekintete lesiklott a könyvre. 

– Megkaphatom? 

Kate felnevetett. 

– Neked már nem kell keresned az igazit. 

– Tudom, de Izzy talán hasznát venné. Olyan nehéz manapság a 

közelébe férkőzni, gondoltam, legalább nevetnénk egy jót. Esetleg 

dumálnánk a régi időkről. A pasik általában jó társalgási témák. 

Kate együtt érzett barátnőjével, akinek szörnyen hiányzott az 

ikertestvére. 

– Persze, vidd csak. 

– Kösz. 

Különös előérzet lett rajta úrrá, amikor Gen magához vette a 

könyvet. Mintha előre látta volna, hogy olyasmi történik, ami korántsem 

könnyíti meg az életüket. Borzongás szaladt végig a gerincén, de Gen 

szerencsére semmit sem érzett ebből, csak megpaskolta Robert fejét, és 

gyors búcsúzkodás közepette az ajtó felé indult. 

Kate azért imádkozott, hogy David mindent megadjon neki, amire 

csak vágyik. Gen rászolgált a boldogságra. 

Lenézett a gyűrűjére, az egyszerű, mégis gyönyörűen metszett kerek 

kőre, mely milliónyi apró szilánkra tördelte a napfényt. Megérte a 

hosszú várakozást. Könnyed szívvel visszaült a fotelbe, ölébe vette a 



kutyáját és a távirányítóját, azután csak várta, hogy élete párja 

hazaérjen. 



 

utóhang 

A NAPFÉNY BEÁRAD a nyitott ablakon, átmelegíti a bundámat, mintha 

csak fűtőtakarót terítenének rám. Még mélyebbre kucorodom az ágyban, 

és nagyot sóhajtok. Nyuszi a mancsom ügyében fekszik, a levegőben 

fenséges illatok terjengnek. Hm, mindjárt vacsi. Mami és papi 

mögöttem beszélgetnek, nevetgélnek. Azután szürcsölő hang hallatszik. 

Csókolóznak, ahogy ők mondják. Lehunyom a szemem, szundizom egy 

kicsit. 

Emlékszem arra, amikor még tudtam szaladni, de irtó gyorsan. 

Akkor még működött az összes lábam, mégsem voltam boldog. A rossz 

emberek bántottak, mert bárhogy próbáltam megfelelni, nekik sosem 

lehettem elég jó. Amikor először megláttam Kate-et, azt hittem róla, 

hogy angyal. Felemelt magához, és megmentett. Hatalmas szeméből 

sütött a gyengédség. 

Nem gondoltam, hogy kelleni fogok neki. Összetört a lábam. 

Tudtam, hogy többé nem szaladok sehová, de őt ez sem érdekelte. 

Szerzett egy pár menő kereket, és megtanított rá, hogy gyorsabb legyek, 

mint a szélvész, órákon át beszélt nekem mindenféle komoly dolgokról, 

én pedig a fülemet hegyezve hallgattam. Imádtam, amikor azokat a 

bugyuta filmeket néztük, amikor az ágyába kucorodtam, ő meg a 

vállamon sírta ki magát. Nem szerettem, ha sírt, de utána megölelt, 

elnevette magát, és újra rendbe jött minden. 

Mindig akartam egy papit neki és magamnak, hát most kaptam egyet. 

Neki köszönhetem Nyuszit, meg hogy elvisz sétálni a parkba, és szereti 

a mamit. Megvette nekem a világ legjobb foteljét, hogy ne fájjon 

annyira, amikor fekszem. Végre nekem is van igazi családom, mint a 

többi kutyának a parkban. 

Már a lábam se hiányzik, csak együtt lehessek mamival és papival. 

Sosem hittem volna, hogy van ekkora szeretet, s hogy nekem részem 

lehet benne. 

Azt hiszem, aki soha nem adja fel, végül mindig megtalálja azt akit 

neki szánt az ég. 

– Robert? 



Felszegem a fejem. Papi átkarolja mami derekát, miközben két 

zacskó finomságot nyújt felém. 

– Mogyoróvaj vagy szalonna? 

Vakkantok egyet. 

– Akkor szalonna. 

Papi odalép hozzám, megpaskolja a fejemet, és odaadja a 

jutalomfalatot. Miközben elrágcsálom, közelebb húzom magamhoz 

Nyuszit, és boldog vagyok. Sosem szabad feladni a reményt, 

bármennyire össze vagy törve. 

Remélem, más kutyák és emberek is ezt gondolják. 

Boldog sóhajjal fekszem vissza a szőnyegemre, és békésen elalszom. 



 

köszönetnyilvánítás 

KÖSZÖNET szerkesztőmnek, Lauren McKennának, amiért segített 

eljutnom a célig, és csiszolgatta a sztorimat. A Gallery egész csapatának 

hálás vagyok a bátorításért és a szakértelmükért. 

Köszönöm ügynökömnek, Kevan Lyonnak a támogatást. 

Végezetül, a barátaim jól tudják, hogy boldog véget szánok 

MINDEN szereplőmnek – legyen ember vagy kutya –, ezért is külön 

öröm számomra, hogy Robert története a valóságon alapul. 

A helyi menhely, a Pets Alive nemrég posztolt egy képet Robertről, 

akit kis híján elaltattak. A lábai szilánkosra törtek, amikor kihajították 

egy autóből. Végtagbénult lett, életmentő műtét kellett volna, a 

halálsorra került – mégis, valami az arckiíejezésében megérintette az 

önkénteseket. Az a tekintet engem is sokáig kísértett, miután 

megörökítették és kitették az internetre. Ez a kutya töretlenül bízott, 

nem veszítette el a hitét. Összeverték, kihasználták, és elhanyagolták, de 

még mindig remélte, hogy végül jobbra fordul a sora. 

A tekintete megmentette. A Pets Alive befogadta, megműttette, és 

szerzett neki egy futókát, ennek köszönhetően örökbe fogadták, és ma 

már boldogan él. 

Saját Facekook-oldala is van. Rockin' Robert néven. Sokszor 

ránézek, mert szívesen látom boldog és elégedett vigyorát, ahogy a 

szabadban pózol a kerekeivel. Hiszem, hogy egy ártatlan, angyali lélek 

menekült meg a méltatlan haláltól. 

Robert tanított meg a legfontosabb leckére: a fogyaték nem ok senki 

mellőzésére. Mindenkinek jár második, sőt harmadik esély. Soha, de 

soha nem szabad feladni. 

Köszönöm, Robert és Pets Alive, amiért eszembe véstétek, mi fontos 

igazán. Ha valaki meglátogatná Robertet. hogy lássa, mit csinál éppen, 

ezen a linken megtalálja: 

https://www.facebook.com/RobertPetsAlive 
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Részlet 

 

 

Nathan Ellison Raymond Dunkle meghalni sem ért rá. Ezúttal is késve 

viharzott ki a laborból, miközben agyában még mindig ott kavarogtak a 

nyerőnek tünő egyenlet foszlányai, ami segíthette egy fejlett 

hordozórakéta-rendszer kifejlesztését. Besorolt Teslájával a nagyvárosi 

forgalomba, és próbált nem pánikolni. A mai nap fordulópont lehet az 

életében, ezt most nem szúrhatja el. S ha eljön a leendő felesége, de 

másvalaki oldalán köt ki, csak mert ő a munkahelyén ragadt? Megint? 

Ned visszanyelte türelmetlenségét, amint előrébb araszolt még 

néhány centit. Mennyire belefáradt már, hogy társasági élete a 

munkatársa, Wayne és a testvére, Connor körül forog! Amióta csak 

eljött a NASA-tól, hogy az üzleti szférában kutassa az űrutazás 

lehetőségét, napjai egyetlen végtelen egyenletté olvadnak össze. 

Korábban legalább hetente egyszer eljárt a haverokkal golfozni. A 

szerelmi élete meg… kezdetben sem tűnt ígéretesnek, de azóta egyenlő 

a nagy, kövér nullával. Amikor három hónapja megünnepelte a 

harminckettedik születésnapját, rá kellett döbbennie, hogy egyszerűen 

nincs kit meghívnia. A laborban felbukkant egy kis zsúrtorta, majd 

miután Wayne eldúdolta a Boldog szülinapot első néhány taktusát, 

mentek is vissza melózni. 

Szánalmas. 

Akkor hozta meg a nagy döntést. 

Elérte a városhatárt jelző táblát, ami melegen üdvözölte Verilyben, 

majd keresett egy helyet, ahol letehette a kocsit. A fényesen kivilágított 

üzletek sora a Hudson folyóra tekintett, megkapó bájával szinte 

körülölelte és hívogatta a látogatókat. Bátyja csak nevetett, amikor 

beszélt neki villámrandiról, de hát Connor sosem hitt abban, hogy 

bárkinek le kéne horgonyoznia egyetlen nó mellett. Évek óta mást sem 

lát. csak ahogyan az egyik nőt viszi ágyba a másik után, az 

elköteleződés leghalványabb jele nélkül, amitől egyre csak 



depressziósabb lesz. Mennyire céltalan ez a vég nélkül ismétlődő minta 

– és mennyire üres! 

Ő igazi kapcsolatra vágyik egy olyan nővel, akivel megoszthatja az 

életét. Nem akar bárról bárra, ágyról ágyra vándorolni. Nem csoda, ha 

idővel egyenlőségjelet tett a házasság és mindama dolgok között, 

melyeket hiányolt az életéből – úgymint a megállapodás, a szex vagy a 

társaság. S miután meghozta a döntést, minden szabadidejét és 

energiáját arra fordította, hogy elérje a kitűzött célt. Ez a legújabb ötlet 

jól illett ebbe a törekvésbe. Hathétnyi megfeszített kutatómunka árán, de 

készen állt. 

(…) 
Magába fojtott egy nyögést, ahogy kiszállt a kocsiból, és elindult a 

Kozmosz étterem felé. Legalább nem egy bárban kell ismerkednie. 

Gyorsított a léptein, és átbotladozott a járdaszegélyen, amíg végül 

biztonságban elérte a célt. Itt arcába csapott a meleg levegő, benne a 

fokhagyma, a paradicsom és a frissen sült kenyér mennyei illatával. Az 

éttermet ízléses toszkán színek uralták, míg a diszkrét 

hangulatvilágításban asztalok sora rajzolódott ki. Valamennyi lapjára 

időmérőt helyeztek, körülötti pedig mindenféle emberek társalogtak, a 

kezükben italokkal és rágcsálnivalókkal. 

Megdermedt. 

Leküzdötte az ingert, hogy sarkon forduljon, és elrohanjon. Sosem 

tartotta magát csődtömegnek, és nem most akarta elkezdem. Rákészült 

erre. Eljött az ő ideje. 

– Segíthetek? 

Lerézett a mosolygós fiatal lányra, aki műanyag táblára csíptetett 

listái tartott a kezében. 

– Igen. Ned Dunkle. Feliratkoztam. 

– Meg is van. – Kihúzta a nevét, és adott neki egy jegyet. – 

Köszöntöm a Társszerzők villámrandi estjén. Még épp van annyi ideje, 

hogy felhajtson egy italt a bárpultnál. Ez a sorszáma. A kilences 

asztalnál kezd. Minden asztalra öt perce van. Itt a lista a résztvevőkkel, 

ha valaki megtetszik, csak jelölje be. Az est végén mindenkit 

bemutatunk egymásnak, akik kölcsönösen érdeklődnek a másik iránt. 

– Remek. – Görcsösen szorongatta a tikettjét, miközben utat tört 

magának a bárpult felé. Nevetgélés könnyed társalgás zsivaja ölelte 

körul, a mélyén drága parfümök igéző illattal – s valami sokkal 

erösebbel. Ez belőle jön? Lehajtotta a fejét, hogy gyorsan 



körbeszaglásszon. Naná, túl sok kölnit locsolt magára. Otthon még 

egész rejtelmesnek érezte, de mostanra kiveszett belőle az északi 

fenyvesek friss illata, amit a címke ígért. Mindegy, ebben az 

illatorgiában úgysem veszik észre. 

Végigpásztázta környezetét, miközben kezdte felvenni a hely 

ritmusát. S akkor meglátta 

A tökéletes nőt. 

 


