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Öt „férje” is van Madeline-nek, a hét valamennyi mun-
kanapjára más és más. No persze nem kell mindjárt rosszra 
gondolni! A lány házvezetőnőként dolgozik öt agglegénynél, 
s hétfőtől péntekig közöttük osztja meg … az idejét. Jófor-
mán soha nem találkozik folyton úton lévő, elfoglalt főnö-
keivel, mígnem véletlenül összeakad legkedvesebb, pénteki 
megbízójával, az ellenállhatatlan Trey Turnerrel! 



1. FEJEZET 

James Trey Turnernek, akit családjában a harmadik nemzedékben kereszteltek ugyan-
csak Jamesnek, s ezért III. James Turnerként is emlegették, fogytán volt a türelme, amikor 
a taxi a Skyline Towerben lévő otthona felé tartott vele. A Los Angelesben töltött három 
hét után Trey örült, hogy a tervezettnél egy nappal korábban térhet vissza New Yorkba. 

Nem mintha rosszul viselte volna a komoly hajtással és rengeteg idegeskedéssel járó 
munka megpróbáltatásait. Önként választotta ezt az életmódot, amikor megalapította  
reklámügynökségét, az Alkotó Világot. Az időközben létrehozott Los Angeles-i kirendelt-
ség mára közel ugyanakkora sikereket mondhat magáénak, mint a New York-i anyacég. 

A taxi megállt az épület előtt. Martin, az éjszakai portás azonnal odasietett, hogy 
kinyissa a kocsi ajtaját. 

-  Á, maga az, Mr. Turner! - mondta, és elmosolyodott. - Isten hozta idehaza, uram! 
-  Köszönöm, Martin! 
Trey fizetett, aztán kiszállt. A taxis ugyancsak kimerészkedett a szeles novemberi éjsza-

kába, hogy kinyissa a csomagtartót. 
-  Mi újság, Martin? Hogy mentek a dolgok, amíg távol voltam? - kérdezte Turner, és 

fázósan összedörzsölte a kezét. 
-  Minden a legnagyobb rendben van, uram. Semmi sem változott, amióta elutazott. - 

A portás elvette a taxistól Trey csomagját. - Felvigyem a lakására? Már úgy értem, amíg 
esetleg bemegy a Grillbe. 

-  Igen, bemegyek. 
-  Az öltönyutaztató zsák a háló ajtajára kerül a fogasra, az irattáska pedig a dolgozó-

szobai íróasztalra - vetett egy pillantást Martin a csomagokra. 
-  Mint mindig - mosolygott Trey. 
Martin számára kifizetődőnek bizonyult, hogy megjegyezte a ház bérlőjének apró szo-

kásait. James Turner mindenkit megjutalmazott, aki odafigyelt rá. Úgy vélte ugyanis, 
hogy a siker receptje rendkívül egyszerű. A hűséges, odaadó portás és a derék házvezető- 
nő például mindenképpen nélkülözhetetlen része a biztos hátteret jelentő otthonnak. 
Amióta Trey úgy öt éve beköltözött ide, a portások kivétel nélkül foglalkozásuk dicső-
ségére váltak. 

Házvezetőnői viszont sajnálatos módon valamennyien kívánnivalót hagytak maguk 
után. Két hónapja aztán végre rábukkant a tökéletesre, aki Miss Clancy névre hallgatott. 
„Akár egy feleség!” - ez volt a jelmondata. „Ahogyan édesanyjától megszokta, de belebe-
szélés nélkül!” - állt még a hölgy hirdetésében. Miss Clancy ráadásul saját maga fogalmazta 
meg ezt a bölcsességet, ami különleges hatást gyakorolt Trey reklámszakemberi lelkére. 
Házvezetőnője olyan hölgy volt, aki megszolgálta a tiszteletet és a bizalmat... valamint a 
heti háromszáz dollárt. 

-  Jól van, Mr. Turner? 
Trey felriadt az álmodozásból. 
-  Igen, csak az időeltolódás megviselt egy kicsit. - Sarkában Martinnal az üzletember 

belépett az előcsarnokba, miközben aprópénz után kutatott a zsebében. 
A két férfi megállt az előcsarnok közepén, és Trey egydollárosokat nyomott a portás 

markába. 
-  Jó megint itthon lenni, Martin - szólt, aztán elváltak útjaik. 



Turner a Skyline Grill bejárata felé vette az irányt. Az étterem vidám és kedélyes  
hely volt. Treyt azonnal zene és beszélgetésfoszlányok hangjai vették körül, amint  
benyitott. Mint mindig, most is sok ismerőse akadt a vendégek között. A bárpincért és  
a felszolgálónőt szintén régi barátként üdvözölte. 

-  Hahó, Eddie! Szia, Gina! 
- Akármi legyek, ha ez nem a kedvenc reklámszakemberem! -üdvözölte a pincér. - Még 

éppen idejében értél vissza a hálaadás ünnepére. 
- A hálaadásra, egy fontos üzleti találkozóra, és mindenekelőtt arra, hogy megigyak 

egyet a különleges Martinijaidból. 
-  Máris adom. Mit szólnál egy húsos melegszendvicshez? 
-  Jól hangzik. - Mivel egyetlen bárszék sem volt szabad, Trey egyszerűen a pultra könyö-

költ. 
Eddie elővett egy poharat, és csordultig töltötte. Turner belekóstolt. 
- Pompás, mint mindig! 
A bárpincér csapolt az egyik vendégnek egy korsó sört, aztán visszafordult Treyhez. 
- Hogy megy a bolt? 
-  Pokoli jól. Nem sok választ el attól, hogy megkössem életem eddigi legnagyobb üzletét. 

Harvey Swain lenne az ügyfelem Los Angelesből. 
Eddie elismerően füttyentett. 
- A hűtőházkirály? Ejha! 
- Csecsemők számára készített mélyhűtött termékeket akar piacra dobni, és friss, fiatalos 

arculatot szeretne hozzá. Olyasmit, amit a kilencvenes évek szülői kedvelhetnek. 
Trey fintort vágott, amikor a bárpincér szája vigyorra húzódott. Tudta, mi következik. 
- Nem semmi! Bébiételt reklámoz az agglegény, akivel a New Yorkban élő hölgyek  

fele szívesen elvetetné magát. 
- Swain abban a hiszemben él, hogy minden sikeres üzletember mellett ott áll a szerető 

hitves. Ő maga már özvegy, de tucatnyi gyereke és unokája él szerte a hazában. Állítása 
szerint a családja tette olyan naggyá, amilyenné lett. 

Eddie sokat sejtető pillantást vetett Treyre. 
- Gondolom, nem árultad el, hogy könyvet írunk egyedül élők számára. 
- Nem. A megrögzött agglegények kézikönyve nem került szóba. Fel sem merült benne, 

hogy nőtlen vagyok. Többször is célzást tettem becses nejemre. 
A bárpincér hitetlenkedő képet vágott. 
- Hát ennyire fontos neki? 
- Ez a bogara - bólintott komoran Trey. - Cége valamennyi vezető munkatársa nős ember. 

A reklámszakmában óriási a konkurencia. Bármikor kizárhatna a versenyből egy magam-
fajta agglegényt. 

Eddie nem mutatott különösebb együttérzést. 
-  Akinek annyi elszánt férjvadász elől sikerült elmenekülnie, mint neked, annak egy 

vén rókával is illene elbánnia. 
Turner összerezzent. Ez aztán a tömör személyleírás! Valóban nem lenne különb egy 

agglegénynél, aki langyos kapcsolatok sorozatát tudhatja maga mögött? Gyakran tréfál-
koztak Eddie-vel a nőügyeiken és a találkáikon, de Treyben azért hébe-hóba felmerült, 
nem kellene-e többet elvárnia az élettől. Az utóbbi tíz évben többször is közeljárt ahhoz, 
hogy eljegyezze magát, de a végén sosem lett semmi a dologból. 



- Folytatnom kell a színlelést - jelentette ki fennhangon. - Lélegzetelállító kampányt 
rendezek Swainnek, aztán majd később bevallom, hogy nőtlen vagyok. 

- Biztosan menni fog. 
- Hamarosan véget ér a bizonytalanság. Swain hétfőn érkezik. Amennyiben tetszésére 

lesz, amit lát, rögtön aláírja a megbízást. 
- Megkönnyíthetnéd a helyzetedet, ha megnősülnél. 
- Hogyne, persze! Miután hosszú évekig hiába kerestem az igazit, majd éppen egy 

hétvége alatt lelek rá. Egyébként sincs szándékomban meggondolatlanul belerohanni  
egy házasságba pont most, amikor megtaláltam a tökéletes házvezetőnőt. 

-  Nem hiszem, hogy egy alkalmazott elég. Sokszor visszariadtam már a házasságtól, de 
azért tudom, hogy valami hiányzik. A lakásom folyton a feje tetején áll. A takarítónőm 
hetente egyszer rendet rak, ám egy szerető hitvessel nem lehet egy napon említeni. 

-  Miss Clancy zseniális szervező - jegyezte meg Turner. - Ő is csak egyszer jön egy 
héten, viszont bármikor elérhető. Vezeti a határidőnaplómat, virágot küld a barátnőim-
nek... Mutass egy akár csak hasonlóan megértő feleséget, ha tudsz! A konyhám olyan 
tiszta, hogy műteni lehetne benne. Miss Clancy még arra is képes volt, hogy telefonon 
megszervezze Los Angelesben élő édesanyám születésnapi összejövetelét. 

-  Lefogadom, hogy bányarém. 
-  Kit érdekel a külseje! - nevetett föl Trey. - Minél csúfabb, annál jobb. Akkor legalább 

eszembe sem jut, hogy el kellene vennem. 
-  Ezek szerint még nem láttad Miss Clancyt? - kérdezte Eddie. 
-  Nem. Péntekenként teszi rendbe a lakást, én meg mindig szombaton érkezem. 
-  Honnan tudod akkor, hogy nagyszerű, főleg hosszú távon? 
-  Vic rendszeresen tájékoztat - közölte Turner elégedetten. - Telefonon is szoktunk 

beszélni Miss Clancyvel. Ezenkívül olyan faxüzeneteket küld, amelyek még benned is 
felébresztenék a családi fészek utáni vágyódást. Anyuka almás pitéje, egy bolyhos törül-
köző, amely még meleg a szárítótól... 

Eddie felhorkant. 
-  Amondó vagyok, hogy az a férfi, aki ilyesmire vágyik, hajtsa igába a fejét! 
Trey elvigyorodott. 
-  Én másként gondolkodom. Nőt bármikor felhajthatok. Vasalt ingben és tiszta alsó-

neműben. 
-  Igazán? Akkor kereshetünk is egyet, akit meghódíthatsz? 
-  Most rögtön? - nyelt nagyot Trey. 
-  Mit gondoltál, mikor? 
-  Nem vagy sportszerű! - morogta Turner. - Még csak nem is zuhanyozhattam. 
-  Látod ott azt a nőt, aki egyedül ül? Vörös ruha, hosszú szőke haj. 
Trey követte a bárpincér pillantását, és mélyet sóhajtott. Eddie nagyon jó prédát szemelt 

ki neki. Csillogó harisnyába bújtatott lábát a hölgy keresztbe rakta, rikító vörös ruháján 
pedig elegendő számú gombot hagyott nyitva ahhoz, hogy megmozgassa egy férfi képze-
lőerejét. Turner hirtelen ellenállhatatlan vágyat érzett arra, hogy megtudja, milyen színű 
a szeme. 

-  Mit keres ez egyedül, pontosabban nélkülem egy kocsmában? 
Eddie az állát dörzsölgette. 
-  Mivel tudom, mióta szopogatja azt az egy pohár bort, miközben folyton az óráját 



lesi, feltételezem, hogy olyan fickóval van találkája, aki hozzád hasonlóan a munka meg-
szállottja. Ha odamegy, talán még össze is téveszt vele. 

-  Nem hiszem, hogy ma elég erőm lenne más barátnőjének az elrablásához. Holnap, 
miután kialudtam magam, több eséllyel szállhatnék szembe ezzel a kihívással. 

-  Figyelj, öregem! Ha sikerül az asztalánál elfogyasztanod a szendvicsedet, akkor elis-
merem, hogy nem veszett ki belőled a tehetség. Megegyeztünk? Még azt sem várom el, 
hogy telefonszámot cseréljetek. 

-  Igazán megható! - nyögött fel Turner. 
-  Láthatod, szeretném megkönnyíteni a dolgodat. Ráadásul az eseted. Ismeri a nevemet, 

úgyhogy valószínűleg itt lakik a házban - folytatta a bárpincér. - Körülbelül két hónapja 
jár ide. Péntekenként időnként egyedül eszik, de férfiakkal is szokott találkozni. 

-  Rendben van, teszek egy próbát - döntött Trey, és elindult. 
Eddie vigyorogva nézett a barátja után. 
-  Szóval megmondtad neki... 
A bárpincér megfordult. Gina állt előtte. 
-  Micsodát? 
A felszolgálónő hátravetette dús sörényét. 
-  Hogy ki az ott. 
-  Kideríti azt ő saját hatáskörében. Nagyon is gyorsan. 
Ginának elkerekedett a szeme. 
-  De hát itt mindenki tudja... 
-  Annál jobban mulatnak majd. 
-   Szörnyű alak vagy, Eddie! 
-  Jó móka lesz, meglásd! 

Trey nagy levegőt vett, miközben a nő felé tartott. 
-  Jó estét! 
-  Jó estét! - viszonozta a szőkeség kurtán a köszönést, és megint az órájára pillantott. 
- Egy ideje azon gondolkodom, válthatnánk-e néhány szót - folytatta Trey. A kicsike 

szemlátomást nem a könnyen megközelíthetők közé tartozik, mint hitte, ő viszont nem 
szokott hozzá a visszautasításhoz. 

A kivárás mellett döntött a vörös ruhás végül felnézett rá. Szép arca szív alakú volt, 
szürke szemében apró zöld pontocskák bújtak meg. Trey feszengeni kezdett, miközben  
a nő tetőtől talpig ráérősen szemügyre vette. 

A mustrát egyszerre találta hízelgőnek és zavarba ejtőnek. 
-  Ezzel a szöveggel szokott ismerkedni? - kérdezte a szőke démon jó idő múlva. 
-  Nem, dehogy! - nevetett Turner. - Eddig a pultnál álltam, és nem is nekem jutott 

eszembe, hogy ide kellene jönnöm, hanem Eddie-nek. A bárpincérnek - tette hozzá, mert a 
nő kérdőn felvonta a szemöldökét. - Jólelkű fickó, minden törzsvendégben családtagot lát. 

-  És? 
-  És úgy gondolta, kegyed hajlandó lesz megosztani velem az asztalát, Kizárólag étkezés 

céljából. Máshol ugyanis nincs szabad hely. 
-  Szóval mégiscsak ismerkedési szöveg... - vélekedett a nő. 
Trey zavarba jött. Ez aztán a szenvtelen fehérszemély! Ráadásul az összes ismerőse figyeli, 

méghozzá igen élénken. 



Ha most azonnal elmegy, a büszkeségét talán még megmentheti. Amennyiben viszont 
marad, és tovább győzködi a kis szőkét, mindenki számára kiderül, hogy nem csupán  
kedvesen jó estét akart kívánni. Kétségtelenül híre menne, hogy Trey Turnert elutasí-
totta egy remek nő. 

-  Ellenére lenne, ha itt ennék? - kérdezte, dacolva a józan ésszel. ígérem, sem a szalvétá-
mat nem dugom a galléromba, sem csámcsogni nem fogok. 

-  Várok valakit. 
Trey ennek ellenére még mindig mosolygott a maga merev, vészjósló módján. Alkalma-

zottai több százszor látták már ilyennek, és tudták róla, hogy kerül, amibe kerül, keresz-
tülviszi az akaratát. 

-  Azt hiszem, rendben lesz - gondolta meg magát a nő. Nyilvánvalóan nem tűnt föl  
neki, hogy Turner kijött a sodrából. 

Trey leült vele szemközt, és odabólintott Eddie-nek. Majd hülye lesz elárulni, hogy  
idegesítő és jéghideg természet bújik meg a vonzó külső mögött! Mesterien felvitt arcfesték, 
lazán aláomló fürtök, végzetesen vörösre kihúzott ajak. Mindent egybevetve, elragadó. 

Ravasz nőcske ez, aki éjszaka férfivadászatra indul New York városában. Turner álta-
lában a szelíd lányokat kedvelte. Rendes körülmények között nagy ívben elkerülte volna 
ezt a szőkét. Most mégis itt ül vele, mert be akarja bizonyítani a barátjának, hogy még 
mindig az első osztályban játszik. 

-  Mint már említettem, nem akarom felszedni, hölgyem - szólalt meg. 
-  Efelől semmi kétségem. 
-  Miért ennyire biztos ebben? 
-  Az ismerkedni akarók ügyesebben járnak el. Bemutatkoznak, bókokat mondanak. 

Maga viszont... 
-  Trey. 
-  Parancsol? 
-  Treynek hívnak. Legalábbis a barátaim így szólítanak. 
-  Miért?
- A trió szót ferdítették el. Ugyanis a családban harmadikként kaptam ugyanazt a 

keresztnevet. 
-  Igazán? - A nő arca váratlanul felderült. - Egészen véletlenül én is szívesen adok szá-

mokat az embereknek. 
Nahát, szórakozik vele! Játékszernek nézi ez a csinibaba... 
-  Magának is van száma? Esetleg neve? 
A szőke előbbre hajolt, mintha titkot készülne Turner tudomására hozni. 
-  Engem Maddynek szólítanak a barátaim. 
-  A barátját várja, Maddy? 
-   Igen, csak késik. 
-  Lehet, hogy el sem jön? 
-  Honnan tudjam? És miért beszélnék róla egy idegennel? 
-  Nem vagyok idegen. A többség ismer a bárban. Évek óta járok ide. 
-  Én még soha nem láttam. 
- Talán mert mindkét parton van lakásom. Egyébként még én sem láttam magát, 

Maddy. 
-  Mivel nekem is két lakásom van. Bizonyos értelemben. 



-  Milyen értelemben? 
-  Az egyik Tuckahoe-ban található. 
-  Vagy úgy, értem. - A férfi előrehajolt. - Egyébként mit szólna egy szendvicshez? 
Maddy riadtan hátrébb húzódott. 
-  Itt? Magával? - kérdezte felháborodottan. 
-  Nos, igen. - Trey úgy érezte, védekeznie kell. - Az egész napot reptereken és repü-

lőgépeken töltöttem. Egyetlen vigasztaló gondolatom az volt, hogy Eddie húsos meleg-
szendvicse és lórúgás Martinija felé tartok. Mindössze arra kértem, csatlakozzék hozzám. 
Beleegyezik? 

Maddy a fejét rázta. Turner színpadiasan égnek emelte a kezét. 
-  Mit csinálok rosszul? 
-  Ki akarja túrni a barátomat a helyéről. 
-  Azt hiszem, már meg is tettem. 
-  Mi lenne, ha megjönne, és azt látná, hogy egy másik férfival eszem? 
-  Talán arra a következtetésre jutna, hogy megéhezett. Szerintem semmi kivetnivaló 

nem lenne abban, ha együtt látna minket. A fickó késik. Jó lecke lenne számára, ha azt 
tapasztalná, hogy másik ajánlatot fogadott el. 

-   Nincs az a férfi, akinek örömére szolgálna, ha szendvicset majszolva találna itt. 
-  Nem is tudom. Szerintem bájos látványt nyújtana. Talán sikerül jóllakatnom, és 

utána nem gondolna rá többé. 
-  Micsoda szöveg! Maga valóban ritkán járhat találkára. 
-  Mostanában nemigen jutott rá időm. Lefoglalt a munkám. 
Trey éppen nagyot nyújtózkodott, amikor Gina megérkezett a rendelésével. A felszol-

gálónő elvette Maddy kiürült borospoharát, és várakozón ott maradt az asztal mellett. 
-  Hogy jöttök ki egymással? 
Semmi kétség, az a gonosz Eddie felpiszkálta! 
-  Jól - felelte Turner -, de a hölgy talán szeretne valamit. 
-  Igen, persze. - Maddy a Martinira mutatott. - Ugyanezt kérem. Kizárólag maga miatt, 

Trey. Hogy ne mutasson nagyon ostobán. 
-  Szólok Eddie-nek - ígérte Gina vigyorogva, és már ott sem volt. 
-  Elárulná, milyen tekintetben mutatnék ostobán? - fordult Turner a lányhoz. 
-  Ahogy a szendvicsét enné a társaságomban. Meg az uborkát és a sült krumplit - fűzte 

hozzá a szőkeség, miután rápillantott a férfi tányérjára. - Ezzel a méretes itallal ugyanis sike-
rült mindenki figyelmét magára vonnia. 

-  Maga hamarosan ugyanilyet kap. 
-  Őszintén remélem! 
-  Kér uborkát? Esetlég sült krumplit? - tartotta a férfi Maddy elé a tányérját. Teljes 

elképedésére azt kellett látnia, hogy a nő szaván fogja, és elvesz két uborkát meg egy jókora 
adag burgonyát. 

Néhány perc múlva Trey lenyelte szendvicse utolsó falatkáját. Hamarosan második 
Martinija is lecsúszott a torkán. 

-  Ez remek volt. Igaz, Maddy? 
-  Nem lett volna szabad hagynia, hogy a fél vacsoráját megegyem. 
-  Meg kellett volna engednie, hogy magának is rendeljek. 
-  Ha megjön a barátom, és meglát így... 



-  Tudom, tudom! Önbecsülése maradandó károsodást szenvedne. Ki az a rendkívüli 
személyiség, Maddy? Filmcsillag? Esetleg diplomata? 

-  Nem tudom pontosan. 
-  Azt akarja mondani, még soha nem látta? - gurult Trey dühbe. 
Ekkora felhajtást rendezett egy nevenincs alak miatt? 
-  Neve azért van - felelte Maddy. - Howard Fenderhoffernek hívják. Fenderhofferéket 

mindenki rendes embereknek ismeri Tuckahoe-ban - tette hozzá a férfi elkomoruló ábrá-
zata láttán. 

-  Valóban Tuckahoe-ból származik? 
-  Úgy bizony! Ugye nem gondolta azt, hogy a világűrből érkeztem? Tuckahoe-i lány 

vagyok, aki nekivágott a nagyvilágnak. Jó lenne, ha ezt végre megjegyezné! 
-  Mindig ragaszkodik hozzá, hogy a magáé legyen az utolsó szó? 
-  Nálunk ez családi vonás - ragyogott fel a lány arca. - Tudja, állandóan vitázunk, és 

mindenre van válasz a tarsolyunkban. De most már föl kell mennem - jelentette be Maddy 
váratlanul. 

-  Ilyen korán? - kérdezte a férfi. 
-  Nem gondolja, hogy eleget vártam? Ha Howard mégis betoppanna, kétségbeesett-

nek tartana. Azt hinné, büntetlenül megvárakoztathat. Tudja, egy nőnek időnként apró 
trükkökhöz kell folyamodnia - jelentette ki Maddy önelégülten. - Lefogadom, hogy maga  
ugyanezt teszi, persze a saját munkaterületén. A kettő között valójában nincs semmi 
különbség. 

-  Tévedés! Az üzlet egészen más. Egyébként pedig mindig őszinteségre törekszem. 
-  Minden férfi ezt állítja magáról. 
Turner érezte, hogy már nem bírja sokáig. Ereiben vad vágtában száguldott a vér. Meg 

akarta érinteni Maddyt. Elhallgattatni egy csókkal. Szeretett volna végigsimítani testre 
simuló ruháján. 

Maddy felállt. A helyiségben erős volt a zaj, de Turner így is hallotta a lány ruhájának 
érzéki zizegését, miközben a szőkeség kicsusszant a padról. Ez volt az első ígéretes hang, 
amelyet Maddy az este folyamán hallatott... 

Trey felpattant. Nem akarta megtudni, melyik lakást bérli Maddy, még a telefonszámára 
sem volt kíváncsi. Egyszerűen arra vágyott, hogy néhány lépéssel mögötte mehessen végig  
a folyosón, és így kis ideig élvezhesse még a látványát. 

-  Elkísérem az ajtajáig - ajánlkozott, és levéltárcájából pénzt húzott elő, hogy fizessen. 
-  Köszönöm, de inkább ne! - A lány felemelte a padról a kabátját. - Mint említettem, 

nem ismerkedem idegenekkel. Azért kösz a vacsorát. Jó éjt! 
Turner odahívta Ginát, és kezébe nyomta a bankjegyet. 
-  Bocs, de sietek! 
-  Trey, ne... 
-   Holnap látjuk egymást, drágám. Add át Eddie-nek az üdvözletemet! 
-  De... - Gina tehetetlenül nézte, hogy Turner elrohan, aztán a bárpulthoz lépett. - 

Tenned kell valamit! 
-  Mi a baj? - érdeklődött Eddie. 
-  Trey egész idő alatt ott ült vele, és még mindig nem tudja... Most meg elindult utána. 
A bárpincér nagyot sóhajtott. 
- Felhívom Vicét. A második félidőben ő játszhatja a bírót. 



2. FEJEZET 

Treynek még éppen sikerült Maddy mögött benyomulnia a félig telt felvonóba. Éles 
szemmel figyelte, melyik gombot nyomja meg a lány. A húszast. Akkor hát egy emeleten 
laknak! 

Néhányszor megálltak, hogy egyesek ki-, mások meg beszálljanak. Maddy olykor rámo-
solygott Treyre, aztán a huszadikon kilépett a fülkéből. A férfi enyhe meglepődést vélt  
leolvasni az arcáról, amikor követte. 

-  Mondtam, hogy egyedül is boldogulok - torpant meg a lány a folyosón. 
-  Tudom, tudom. Mégis jobban érezném magam, ha meggyőződhetnék arról, hogy biz-

tonságban van. 
-  Ahogy óhajtja! - Ezzel Maddy sarkon fordult, és sietve folytatta útját. 
Az épületnek azon az oldalán jártak, amely a Riverside Drive-ra nézett. A férfi úgy 

döntött, elhallgatja Maddy elől, hogy szomszédok. 
A nő majdnem a folyosó végén állt meg. Elfordította a kulcsot a zárban, és már bent is 

volt a lakásban. Trey kíváncsisága erősebbnek bizonyult a józan eszénél. Úgy érezte, bele-
pusztul, ha nem tudja meg, hányas számú lakás Maddyé... Természetesen egyedül és kizá-
rólag azért, hogy a jövőben elkerülhesse. Mintha bal oldalt, az utolsó előtti ajtón ment 
volna be... 

A férfi eltátotta a száját, és egy pillanatra földbe gyökerezett a lába. Nem akart hinni 
a szemének. Aztán odalépett, és végighúzta ujját a lakás ajtószámán. Hogyan térhetne ki 
Maddy elől, amikor a kisasszony éppen az ő lakásában készül nyugovóra térni? 

-  Pssz! - hallotta váratlanul a háta mögül. - Mit művelsz te itt, Turner? 
Trey lassan megfordult. Szemben lakó szomszédja, a kenyerét festőművészként kereső 

Vic Hess állt vele szemközt. Kifakult farmert és kibolyhosodott pólót viselt, a haja meg 
kócos volt, mintha kiugrasztották volna az ágyból. Turner fennhangon is előadta eme  
feltételezését. 

Vic megdörzsölte borostás állát. 
-   Eddie hívott az előbb. - Közelebb lépett Turnerhez. - Hány Martinit ittál? 
-  Kettőt. - Trey számára világos volt, hogy Vic tud valamit. - Azt hiszem, megyek, és 

lefekszem aludni. Viszlát reggel! 
-  Nem teheted! - húzta vissza a művész. 
-  Eltitkoltál előlem egyet-mást, igaz? 
-  Mindent elmondok, Trey, csak gyere be hozzám! Légy szíves... - tette hozzá Vic, és már 

tolta is ajtaja felé a barátját. 
Turner odabent lerogyott a festő kanapéjára. 
-  Ki vele! Melyikőtök adta ki a lakásomat? Te vagy Eddie? ...
Vic a kezét tördelte. 
-  Hogy úgy mondjam, a lakó ingyen használja. 
-  Micsoda? 
A művész fel-alá járkált a kis nappaliban, akár medve a ketrecében. 
-  Hol kezdjem? 
-  Bárhol! - Trey egy pillanatra sem vette le Vicről a szemét. 
-  Jól van. A lány a házvezetőnőd. 
Turner felhorkant. 



-  Na ne hülyéskedj! 
-  Hogy kerültél vele egyáltalán kapcsolatba, Trey? Azt hittem, találkája van valakivel. 
-  Megosztjátok egymással a bizalmas titkaitokat? 
-  Barátok vagyunk. Megfestem az arcképét. - Vic az állványához lépett, és Turner felé 

fordította azt a ráerősített festménnyel együtt. - Látod? Ez itt Madeline olajban. Leg-
alábbis a kezdeményei... 

Trey arcára gyilkos vágyak ültek ki. 
-  A legjobb helyen van. Épp odavaló, bele az olajba! Már csak meg kellene sütni. 
Vic fintort vágott. 
-  Ugyan már! Elvesztetted a humorérzékedet? 
-   Semmi vicceset nem találok abban, hogy ez az őrült perszóna az én csodálatos ház-

vezetőnőm, Miss Madeline Clancy, aki mindent megszervez, akár egy hatalmas cég igaz-
gatója, tapintatos, mint egy diplomata, és tökéletes rendet tart maga körül. - A férfi a fejét 
csóválta. - Ez egyszerűen nem lehet igaz! Majdnem két hónapig kifogástalanul vezette a 
háztartásomat, és olyan bűbájos faxüzeneteket kaptam tőle, amelyek levettek a lábamról. 

-  Ha engednéd, hogy végigmondjam... 
-  Egyetlen magyarázat létezhet csupán. Madeline-nek van egy gonosz ikertestvére, 

aki rontó szándékkal riszálja a csípőjét, imád ellentmondani, egy pillanatra sem képes 
befogni a kenyérlesőjét, és mindenre tartalékol legalább egy választ. Vic, mondd, hogy 
jól gondolom! 

A festő elvigyorodott. 
-   Szívesen mondanám, de nem tehetem. Neked viszont el kell ismerned, hogy igencsak 

izgalmas leírást adtál róla. 
Trey lehunyta a szemét. Képtelen volt elhinni, hogy ez a két személyiség egy és ugyanaz, 

miközben mindenben egymás tökéletes ellentéteinek tűnnek. 
-  Nem is gyanakodtál, Trey? - kérdezte Vic. - Nem mutatkoztatok be? Nem beszélte-

tek a munkátokról? 
Barátja a fejét ingatta. 
-  Csak arra emlékszem, hogy szereti a számokat. 
-  Igen. Te vagy az Ötöske. Maddynek a hét minden napjára van egy úgynevezett férje. 

Mivel te péntekenként kerülsz sorra, az ötös számot kaptad. 
-  Nem akarom elhinni, hogy egy követ fújsz azzal a magas sarkú cipőben billegő boszor-

kánnyal, megfested, és átengeded neki a lakásomat! Ha te tizenkilenc vagy, akkor Eddie egy 
híján húsz. Rávett, hogy kezdjek ki vele, mert látni akarta a gyötrődésemet. 

-  Te kértél, hogy legyen rá gondom, és nézzek néha a körmére, nem? 
-  De. Azt viszont nem mondtam, hogy fogadd örökbe, te átkozott! - fakadt ki Turner. 

- Igaz is, miért nem a te lakásodat használja? 
-  Mert érzékeny művész lévén szabad mozgástérre van szükségem. A múzsám bármi-

kor betoppanhat. Nem engedhetem meg magamnak, hogy Madeline minden pénteken 
nálam legyen. 

-  Minden pénteken itt van? Nincs saját otthona? 
-  Tuckahoe-ban él - felelte Vic. - A családjával. Az édesanyjával, a nagymamájával és a 

testvéreivel lakik. Éppen ez a gond. Madeline-nek szüksége van egy helyre, ahol családtag-
jai zavaró jelenléte nélkül a városi ismerőseivel találkozhat. Ezért jár el a te lakásodról a ran-
devúira. Nincs ebben semmi rossz, hidd el! 



A festő elgondolkodva méregette Treyt. 
- Egyébként nem árultad el, hogyan jöttetek össze. 
-   Hiába várt valakire odalent a Grillben... 
-  Howardra. 
Még ezt is tudja! 
-  Ha ilyen közel álltok egymáshoz, úgy gondolom, mégis inkább nálad lenne a helye. 

Bizonyára kitérne drágalátos múzsád útjából, amikor éppen áldásos tevékenységét fejti ki. 
-  A múzsa még nem minden - ismerte el Vic. - Madeline éjszakára is itt marad, én pedig 

nem örülnék, ha pletykálni kezdenének rólam a házban. 
Trey gyanakodva méregette a barátját. 
-  Van még valami, amit elhallgatsz előlem? 
-   Nem, nincs. 
-   Szokott férfiakkal hálni az ágyamban? 
-  Természetesen nem. 
-  Akkor miről van szó? 
-  A lényeget már megértetted. Meg kell hagyni, Madeline rendkívül válogatós... -  

A művész sietve kioldalazott a konyhába, és onnan kínálta kávéval a vendégét. 
-  Azonnal gyere vissza! - üvöltötte Trey. 
Vic kelletlenül engedelmeskedett a felszólításnak. 
-  Rendben van. Alkalmanként, ha egyik-másik férfi ígéretesnek látszik, meghívja egy 

italra. 
-  Szóval mégiscsak járnak fel ide pasasok! 
Őt meg faképnél hagyta Maddy! A hallottak és tapasztaltak dacára ez a teremtés levette 

a lábáról. Zavarodottság fogta el a férfit, amikor belegondolt, hogy kívánja a házvezető-
nőjét. 

-  Meg kell ígérned, hogy nem használod fel ellene, amit mondtam. 
Trey vonásai megkeményedtek. 
-  Szerinted elég vonzó vagyok ahhoz, hogy meghívjanak egy italra? 
-  Azt hiszem, igen - vigasztalta Vic. - Az igazság azonban úgy fest, hogy Maddy még 

egyetlen fickót sem hagyott lent a Grillben. Valamennyien felkísérik az ajtóig, a legremény-
telenebb esetek is. No, ne vedd ennyire szívedre a dolgot! 

-  Felállt, és ott hagyott! - Sebzett oroszlán sem hallathatott volna panaszosabb hangot. 
- Végtelenül unalmasnak kellett találnia, hogy ezt tegye velem! Esélyt sem kaptam a bizo-
nyításra. 

-  Utóvégre nem volt megbeszélt találkátok. 
Trey felvonta a szemöldökét. 
-  Mit nem mondasz? Megette a fele vacsorámat. Bármit állítottam, megkérdőjelezte. 

Vedd hozzá az italt, amit rendeltem neki, és máris olyan, mintha találkánk lett volna. 
-  Látom, nagyon felcsigázott - vádolta meg Turnert a barátja. 
-  Ugyan már, nevetséges! Egyszerűen dühös vagyok, és csalódott, mert pénzen vett fele-

ségem nem az a hűvös, okos aggszűz, akinek reméltem. 
-  Ne izélj már, Trey! Maddy aranyat ér. 
Ez vitathatatlanul igaz volt. A lány bármikor készséggel teljesített feladatkörét megha-

ladó megbízásokat is, és soha nem kért külön díjazást. Trey nem most tudta meg, hogy nem 
ő az egyetlen férj, de Madeline mindig azt éreztette vele, hogy egyedül van. 



-  Ismered a munkára vonatkozó elveimet. Ennek a Maddynek veszélyes a vérmér-
séklete. Mi lesz, ha a munkájában is érvényre juttatja? A végén még zöldségboltot nyit a  
lakásomon! Esetleg galériát a képeidnek. 

Vic összecsapta a kezét. 
-  Öregem, igazán lehet róla szó? 
-  Látod, még arra sem vagy képes, hogy komolyan megvédd. Ez a hét pedig sorsdöntő 

lesz... mindkettőnknek. Közel járok ahhoz, hogy megkapjam a Swain-féle bébiételekre  
a megbízást. Akkor pedig neked is kinéz egy kis munka a kampányban. 

-  Ennek ellenére... 
-  Figyelj ide, Vic! - vágott Turner a másik férfi szavába. - Harvey Swain hétfőn ide-

repül. Ha a New York-i irodám éppúgy elnyeri a tetszését, mint a Los Angeles-i, akkor  
zsebemben a megrendelés. Most egyszerűen nem engedhetem meg magamnak, hogy  
a lökött Madeline-nel foglalkozzam. Egyszerűen ez az igazság! 

-  Megsértődtél, mert nem hívott be a lakásodba. 
Trey lehunyta a szemét. 
-  Ezt nagyon keveseknek sikerült csak elérniük - mondta a festő. - Becsszavamra! 
-  Ha valakinek, akkor nekem sikerülnie kellett volna. 
Turner fel akart kelni a kanapéról, Vic azonban sietve vállára tette a kezét. 
-  Maradj itt éjszakára! Sem neked, sem Madeline-nek nem lenne jó, ha összekapnátok, 

amikor ennyire kimerült vagy. Holnap tiszta fejjel biztosan helyesen döntesz majd. 
-  Nem vagyok unalmas. Nem és nem! - Trey visszarogyott a párnákra. - Tudom, hogy 

nem... 
Mielőtt Vic bármit válaszolhatott volna, barátja már az igazak álmát aludta.
 
Madeline viszont ébren volt a folyosó másik oldalán megbízója lakasában. Mint egy 

ideje mindig, ezen a pénteken is Mr. Turner-nél dolgozott. A férfi holnap hazajön... 
Mindennek a legnagyobb rendben kell lennie. 

Madeline végre személyesen is meg akarta ismerni a főnökét. Égett a vágytól, hogy meg-
lássa a reklámszakembert, aki munkája megszállottja. Egyébként ő is zaklatott hét elébe néz, 
mert a most következő csütörtökön ünneplik a hálaadást. Összes férje különleges kíván-
sággal állt elő, egyik bonyolultabbal, mint a másik. Madeline valójában Ötöske nélkül  
is vígan megélt volna. 

A nappali közepén levetette a ruháját. Fekete melltartójában és bugyijában inkább férfi-
faló csábítóra emlékeztetett, mint eszmei feleségre. Tekintete azonban kutatón még egyszer 
körbejárt, és a legapróbb részletet is fölmérte. A bárpulton álló kristályüvegben aranylóan 
csillogott a Clancy-féle bor. Az asztalon üde virágcsokor illatozott a vázában. 

Gyors zuhanyozás után Madeline meztelenül bemászott a már előre megvetett ágyba. 
Vigyázott, hogy ne gyűrje össze túlságosan a tengerészkék lepedőt. Minden pontosan úgy 
volt, ahogyan lennie kellett. Az ajtó bezárva, az ébresztő hatra beállítva, a kislámpa lekap-
csolva. Elérkezett a pihenés ideje. Meg az álmoké. 

Eszébe jutott találkozása a Trey nevű fickóval. Beleborzongott a gondolatba, hogy ő is 
itt alszik most valahol a házban. A lepedő így aztán a végén mégiscsak összegyűrődött, ha 
nem is nagyon... 



-  Bajba kerültél. Óriási bajba, Maddy! 
-  Honnan veszed? 
Madeline a nappali kanapéjára dobta a táskáját. Szombat reggel volt. Kisöccsei, Peter 

és Benjamin a padlón ültek a tévé előtt, és a Flinstone családot nézték. A tizenkettedik 
évét taposó Peter éppen csak felpillantott nővérére, aztán megint Vilma és Frédi kötötte le 
minden figyelmét. Az ötéves Benji csupán bólintással üdvözölte a lányt. 

Újabb hétvége vette kezdetét Tuckahoe-ban. Madeline egyre nehezebben viselte, hogy 
ennyi idős korában még mindig otthon lakik. Anyagi és egyéb okokból azonban nem köl-
tözhetett el. 

-  Peter! - kiabálta túl a rajzfilm ricsaját. - Nem vagy öreg egy kicsit ehhez a szórakozás-
hoz? 

-  A magamfajta lángelmének is szüksége van kikapcsolódásra, meg aztán vigyáznom 
kell Benjire. Mami és Dot nagyi elment vásárolni. Egyébként a legkomolyabban mondtam, 
hogy bajban vagy. 

Madeline a képernyő elé állt. 
-  Ne bosszants fel! 
-  A dolog üzleti természetű, Maddy. 
-  Add oda neki a faxot, Peter! - szólította föl Benjamin bosszúsan a bátyját. 
-  Faxot kaptam? 
-  Bölcs meglátás - vigyorgott Peter. 
Időnként meglehetősen nehéz volt elhinni, hogy ez a vékony dongájú, tizenkét éves  

srác már egy osztályt átugrott az iskolában, és eggyel följebb jár a vele egyidőseknél. Vágott 
az esze, mint a borotva, de érzelmileg még nem nőtt ki a gyerekkorból. 

-  Hol van? - tudakolta Madeline. - Lent, az irodában? 
-  A zsebemben. 
-  Add ide a faxot, Peter! 
A fiú odadobta nővérének a papírt. Ebben a pillanatban kinyílt a hátsó ajtó, és hideg 

levegő áramlott be rajta. 
-  Nocsak, nocsak, a tékozló leány hazatért! 
Joanna Clancynek, a három testvér édesanyjának bevásárlószatyor húzta le a karját. 

Madeline-hez hasonlóan bő pulóvert és nadrágot viselt. Negyvenkilenc évével közel 
kétszer annyi idős volt, mint a lánya, vörösesbarnára festett hajával és művészi arcfestésé-
vel azonban bárki Madeline testvérének hihette volna. A fiatalon megözvegyült asszony 
szívesen találkozgatott férfiakkal, és gondosan őrizte előnyös tulajdonságait. 

Dot nagyi, Joanna elhunyt férjének édesanyja viszont semmit sem tett annak érde-
kében, hogy eltitkolja hetvenhárom évét - ám egészségével és kedélyével nem volt baj. 
Kezében két szatyorral, fogai között a kocsikulcsokkal lépett be Joanna mögött. Mindent 
felrakott a konyhát a nappalitól elválasztó pultra. 

-  A garázsig kihallatszott az üvöltésetek - korholta unokáit. 
Peter sietve fölpattant, amikor nagyanyja elindult felé. 
- Ne nézz így rám, Dot nagyi! - tiltakozott. - Maddy bajba került. 
-  Gondolom, a telefonon megbeszélt találkáról van szó. - Az idős asszony lesimította 

rövid, ősz haját. - Tudtam, hogy semmi jó nem sülhet ki a dologból. Egy Fenderhoffer hat-
vanháromban romlott halat árult a piacon. Még a hírekbe is bekerült. 



-  Howard el sem jött. - Madeline egy pillanatra megfeledkezett a faxról. Valamennyi 
Clancy rászegezte a tekintetét. - Nem történt nagyobb baj - folytatta a lány. - Várakozás 
közben megismerkedtem valakivel. 

Dot nagyi fintort vágott. 
-  Szóba álltál egy idegennel? 
-  Nem akart felszedni, és ezt meg is mondta. 
-  Helyes fickó? - kérdezte Joanna izgatottan. A regényes találkozások mindig elbű-

völték. 
-  Jóképű. - Madeline előtt megjelent Trey arca. - Barna szeme van. Az álla erős. Üzlet-

ember, aki Los Angeles meg New York között ingázik, és túlságosan leköti a munkája - 
fejezte be nagy sóhajjal. 

-  Mesélj még! - kérte Joanna a lányát. 
-  Nem sok történt - dünnyögte Madeline ábrándosan. - Trey merev és makacs... Minden 

megvan benne, amit mi, Clancyk a férfiakban szeretünk. - A lány úgy döntött, elhallgatja, 
hogy új ismerőse balfácán módjára viselkedett. 

-  Ígéretesnek tűnik - jelentette ki Joanna. 
-  Egészen Ötöske ajtajáig kísért, hogy kiderítse, hol lakom - mesélte Madeline 

vidáman. 
-  Nem is ott laksz - emlékeztette Dot nagyi. 
Maddy eleresztette füle mellett a megjegyzést. 
-  Remélem, hamarosan megint találkozom vele. 
Joanna arca felragyogott. 
-  Hogy intézed el? 
-  Hétfő délután bemegyek a városba, hogy modellt üljek Vicnek. Utána majd szépen 

besétálok a Grillbe. Trey azt állította, jól ismeri a bárpincért. Eddie biztosan tudja, melyik 
lakás az övé. - Madeline csettintett az ujjával. És akkor megcsípem a fiút! 

-  Nem feledkeztél meg valamiről? - kérdezte Dot nagyi mosolyogva. - Ötöskédről, 
James Turnerről. Mi lesz, ha az a Trey hamarabb keres Turner lakásán, mielőtt megint 
rátalálnál? 

Madeline-nek egy másodpercre összeszorult a szíve. 
-  Erre nem is gondoltam... 
-  Mert nem a munkán jár az eszed. - Dot nagyi nekilátott a bevásárlószatyrok kipako-

lásának. 
-  Ez nem igaz! 
Madeline átkozottul keményen dolgozott, hogy tökélyre fejlessze és sikeresen jelenítse 

meg az eszmei feleséget, aki tisztességes, becsületes, ami a szívén, az a száján, szemérmesen 
tartózkodó, és várat lehet rá építeni, annyira megbízható. Személyi hívóján bármikor elér-
hették a férjei, akiket kivétel nélkül elkapatott. Igaz, jó fizetést vett fel tőlük, de nap mint 
nap szembesülnie kellett rendetlenségükkel, gondjukkal-bajukkal és sokszor önös köve-
teléseikkel. Ki meri azt mondani, hogy nem szolgált rá egy kis boldogságra? Egy férfira, 
aki szereti? 

-  Nem szentelhetem minden erőmet a férjeimnek - háborgott. - Némi teret és időt saját 
magam számára is fenn kell tartanom. 

-  A tér, amelyet használsz, Ötöskéd tulajdona - jegyezte meg Dot nagyi. 
Madeline tisztában volt azzal, hogy visszaél a férfi fel nem kínált vendégszeretetével,  



de az ő lakása számított az egyetlen biztos bázisnak a városban. Igénybe kellett vennie ezt 
a „szolgáltatást”, mert meg akarta találni az igazit. 

A lány valódi, saját férjre vágyott, aki csupa szenvedély és életerő. Treyről elképzelhető, 
hogy ilyen. Szócsata terén mindenesetre nem maradt alul, annyi bizonyos... 

-  Hogy ért véget az este? - szakította félbe édesanyja Madeline töprengését. - Megcsó-
koltad? 

A lány elhúzta a száját. 
-   Nem. Bementem Ötöske lakásába, mielőtt Treynek bármiféle próbálkozásra esélye 

nyílt volna. Már az is éppen elég kínos volt, hogy Howard nem jött el. Méltóságom megőr-
zése érdekében a titkok asszonyát kellett alakítanom. 

-  Még nagyobb a galiba, mint gondoltam - szólalt meg Peter. 
Valamennyien rámeredtek. 
-  A fax, amelyet az előbb adtam oda, Ötöskétől jött - közölte a fiú. 
-  Micsoda? - Madeline szíve heves dobogásba fogott. - Miért nem mondtad azonnal? 
-  Tudomására jutott volna, hogy a lakásán szoktál éjszakázni? - ráncolta Joanna a  

homlokát. 
-  Add ide! - parancsolt rá Dot nagyi Madeline-re. - Hol az olvasószemüvegem? - Peterre 

nézett, és már el is hangzott a jól ismert kérdés: - Az én pápaszemem van rajtad, fiatalúr? 
-  Nem, nagyi. Századszor mondom, hogy ez az enyém. A tiéddel nem is látnék. 
-  Akármit állítasz, ugyanolyan, mint az én okulárém! 
Madeline együtt érző pillantást vetett az öccsére. Időnként lehetetlen a kölyök, de Dot 

nagyi legújabb zaklatására igazán nem szolgált rá. Az idős hölgy pontosan olyan keretet 
vásárolt magának, mint amilyen Peternek volt. Szegény fiú teljesen összetört, amikor meg-
látta, és azóta egyetlen barátját sem hívta meg magukhoz. 

Joanna anyósa karjára tette a kezét. 
-  Azt hiszem, a táskádban van a szemüveged, nagyi. Emlékszel, kölcsönkértem, amikor 

el akartam olvasni a leves címkéjét. 
-  És a táskámat hol hagytam? 
Joanna a pultra mutatott, Dot nagyi pedig már indult is oda. 
-  Én kaptam a faxot - durcáskodott Madeline, és széthajtotta a papírt. - Én fogom első-

ként elolvasni. 
-  Másodikként -javította ki Peter gépiesen. 
-  Harmadikként. - Benji nem engedhette, hogy kifelejtsék. - Én még nem tanultam meg 

olvasni, de azért tudom, hogy Madeline-t kirúgták. 
-  Kirúgták? 
-  Tessék? 
-  Honnan? 
-  Miért? 
A lány nem vett tudomást a felkiáltásokról, helyette sietve átfutotta az üzenetet. 
-  Ez egyszerűen nem lehet igaz! Ötöske kirúgott. 
-  Szóval mégiscsak értesült a viselt dolgaidról - szögezte le Dot nagyi. 
-  Méghozzá első kézből - fűzte tovább Peter a szót. - Ő volt az a férfi, aki tegnap leszólí-

totta Maddyt. Nővérkém a saját lakásából zárta ki a pasast! 
-  Igaz ez, Madeline? - érdeklődött Joanna. 



A lány úgy érezte, menten megáll a szívverése. Az elragadó Trey azonos lenne James 
Turnerrel? 

-  Mint mindig, ezúttal is én értesülök utolsóként a fontos dolgokról. - Lelki szemei előtt 
még egyszer lepörgette az előző esti jelenetet. Két idegen évődik, civódik, és még csak nem 
is sejtik, hogy szoros kapcsolatban állnak egymással... 

-  Maddy nem tudta, hogy egy egész estét töltött az egyik férjével - szolgált Peter magya-
rázattal. - Megette a fél vacsoráját, aztán csípőjét riszálva felvonult az emeletre, hogy a pasi 
ágyában hajtsa álomra buksi fejét. 

-  Honnan tudod, hogy riszáltam a csípőmet? - kérdezte Madeline élesen. 
-  Mert mindig azt csinálod, ha jóképű fickó tűnik fel a közelben. - Mielőtt Madeline 

bármit mondhatott volna, öccse sietve folytatta: - Ötöske biztosan jó pasi, különben nem 
engedted volna, hogy leüljön hozzád. 

Maddy értetlenül hunyorgott. 
-  Ötöske a kedvenc férjem. Soha egy szóval nem panaszkodott, nem rendelt magához a 

személyi hívón, nem voltak pár nélkül maradt, kallódó zoknijai, soha semmit nem kellett 
színlelnem előtte. És most kész, vége... 

-  Elúszott heti háromszáz. - Joanna kirántotta a lány kezéből a faxot. Dot nagyival  
versenyt sóhajtoztak, miközben elolvasták. 

Madeline felforrósodott arcára tapasztotta a kezét, amikor eszébe jutott, hogyan viselke-
dett vacsora közben. Aztán önkéntelenül azon kezdett tépelődni, miként hathatott James 
Turnerre... Treyre az este lezárása. Alighanem teljességgel elképesztette, amikor becsukta 
az orra előtt a saját ajtaját. 

A lány elnevette magát. Előbb csak halkan, aztán hahotázva. A többi Clancy elképedve 
bámult rá. 

-  Sajnálom - nyögte ki végül nagy nehezen. - Eltűnődtem, milyen képet vághatott Turner 
a saját csukott ajtaja előtt. 

-   Gondolom, tudod, mi következik - bölcselkedett Dot nagyi. - Pótolnod kell, még-
hozzá egy itteni agglegénnyel. 

Madeline kedvetlenül fintorgott. Harcolni fog! Első négy férje Tuckahoe-ban lakik. 
Dot és Joanna döntő szerepet játszott a kiválasztásukban. Ötöske az más. A péntek volt 
Maddy szabadnapja, míg úgy nem döntött, hogy a városban keres valakit. Így talált rá James 
Turnerre, és gyakran üresen álló lakására. A sors intésének vélte a dolgok ilyetén alakulását. 
Egyszeriben remek fizetést kapott csekély megerőltetés ellenében, és ráadásul biztos bázisra 
lelt, ahonnan találkára járhatott. 

Mindenki tudta, hogy városi tartózkodásait valódi, saját férj keresésére használja föl. 
Azt azonban nem sejtették, hogy a jelölteket szándékosan tartja távol a-családjától. Egy 
férfinak megkell edződnie, mielőtt a Clancy família elé lépne. Dot nagyi kifaggatja az 
embereket, akár egy jobbak közül való FBI-ügynök. Joanna egy vonzó férfi társaságában 
kivirul, és olyan elbűvölő lesz, hogy még Scarlett O’Hara sem érne a nyomába. A fiúk meg 
azonnal üzleti ajánlatokat tesznek az illetőnek kocsimosás meg cipőtisztítás formájában, 
hogy pénzt húzzanak ki a zsebéből. 

Átkozott James Turner! Minek kell olyan makacsnak lennie? Meg annyira jóképűnek. 
Elbűvölőnek. Ostoba helyzet, hogy éppen ő az egyik férje. Ellenkezik a szabályaival, hogy 
bármelyikkel összeszűrje a levet. Most, miután Trey faxon kirúgta, már egyébként sem 
akarná. 



Még esélyt sem kapott arra, hogy magyarázattal szolgáljon. Turner gyáva nyúl! Éretlen 
taknyos. 

Ennek ellenére ő volt a férjei közül az egyetlen, akit Madeline nem akart elveszíteni. 
Ha törik, ha szakad, vissza kell szereznie! 

Joanna megint a faxot böngészte. 
-  Itt az áll, hogy hétfőn reggel pontban kilenckor jelenj meg az irodájában, és add le  

a kulcsokat. Hogy oldod meg? Egyeske nagytakarításra vár. Ugye nem felejtetted el, hogy 
látogatóba jönnek a szülei? 

Madeline nagyot sóhajtott. 
-  Majd megpróbálom vasárnap elintézni Egyeske ügyeit. 
-  Vissza kellene mennünk a boltba - vélekedett a nagyi. - Kiteszünk egy hirdetést a fekete 

táblára, hogy új Ötöskét keresünk. 
-  Még ne! - kiáltotta Madeline. - Egyelőre nem készültem fel életem első válására.  

Kölcsönös érdekeken alapuló házasság volt a miénk. Érdemes volna megmenteni... 

3. FEJEZET 

Trey Turner hétfőn fél hatkor kelt, aztán lement kocogni. Volt ideje gondolkodni, 
miközben szokásos köreit rótta a Central Parkban. A következő napok minden percét ki 
kell használnia. A hálaadás ünnepét nyugalomban kívánta tölteni, mint az utóbbi években 
mindig. Odahaza dolgozik majd. Nem bánta, hogy sehová nem hívták meg pulykavacsorára.  
Rengeteg elmaradása gyűlt föl az irodában, és néhány hét múlva megint Los Angelesbe 
kell utaznia. Úgy érezte, megállni nem akaró körhintán ül. 

Fontossági sorrendbe szedett listáján Harvey Swain közelgő látogatása kapta az első 
helyet. Munkatársai tisztában voltak ezzel, s valamennyien a legnagyobb igyekezettel és 
odafigyeléssel végezték a dolgukat. 

Trey elismeréssel adózott Harvey Swain gondolkodása és töretlen lendülete előtt, amely-
lyel az édesapjától örökölt vállalatot mind nagyobbá tette. Ötvennyolc évesen, amikor sok 
férfi már lelassul, Swain még magasabb fokozatba kapcsolt, és bébiételekkel is bővítette cége 
kínálatát. Ragyogó elméjében rendre nagyszerű ötletek születtek. 

Trey azonnal lépett, amint tudomására jutott, hogy Swain reklámügynökséget keres 
új termékei bevezetésére. Az Alkotó Világnak mára mindössze két versenytársa maradt  
a nyugati partról. Swain közölte velük, hogy nyitott a friss, újszerű elgondolásokra, s ezt 
valamennyi ügynökség, így az Alkotó Világ is, fenntartás nélkül elhitte. Trey azonban 
hamarosan felismerte, Harvey Swain csupán képzeli, hogy újat akar. Valójában a hagyo-
mányos családi értékekhez kíván visszatérni, amelyeket almafák, napsütés és egészséges, 
kacagó gyerekek képében szeretne megjeleníteni. 

Ezenkívül azt akarta, hogy fotója valamennyi bébiétel csomagolásán ott díszelegjen. 
Termékei jelképévé óhajtott válni, olyan alakká, aki az idők végezetéig rámosolyog azokra, 
akik kinyitják a mélyhűtőt. 

A többi ügynökség elkeseredett harcot folytatott Swain ötleteivel szemben, Trey viszont 
el tudott képzelni egy köztes megoldást. Hála rugalmasságának, a gyáros végre közel állt 
ahhoz, hogy szerződést kössön az Alkotó Világgal. Előtte még meg kívánta tekintem a New 
York-i irodájukat. Trey úgy tervezte, kihasználja az alkalmat, és szelíden más irányba tereli 
Harvey Swain gondolkodását. 



Az egyedüli bökkenőt az jelentette, hogy a gyáros különös előszeretettel viseltetett a nős, 
s még nagyobbal a családos munkatársak iránt. Trey maradinak tartotta ezt a hozzáállást. 

Mivel sportszerűtlennek vélte Swain előítéletét, jogosnak találta, hogy kegyes hazug-
sághoz folyamodjék. Úgy tűnt, kézenfekvőnek látszik, hogy házvezetőnőjét, Madeline-t 
hazudja a feleségének. 

Az ötlet rendszeres faxváltásaik közben született meg a fejében. Papíron a lány maga 
volt az eszményi társ: okos, dolgos, életvidám. Harvey Swaint elbűvölte, hogy Trey hitvese 
tökéletesen vezeti elfoglalt férje New York-i háztartását. Turner tervei szerint a gyárosnak 
úgy kell majd elhagynia a várost, hogy továbbra is csupán hírből ismeri Madeline-t, szemé-
lyesen nem találkozhat vele. Trey immáron biztosra vette, ő is ma látja utoljára a lányt. Ám 
hogy elfelejtenie sikerül-e... 

Mit vesz fel egy feleség, amikor először válik életében? Főleg akkor, ha mindenáron vissza 
akarja szerezni a férjét? 

Madeline visszafogottan csinos volt, amikor a felvonóban az Alkotó Világ irodáiba 
tartott. Kosztümje kék vászonból készült, hozzá krémszínű blúzt és fekete körömcipőt 
viselt. Vörösesszőke haját szoros varkocsba fonta össze. 

Maddy időközben megbarátkozott a gondolattal, hogy soha nem kaphatja meg a jóképű 
Treyt. Pénteki munkaadóját viszont mindenáron vissza kell szereznie... és vele együtt  
a lakást! Városi férjvadászata nem szakadhat ily dicstelenül félbe. 

-  Sajnálom - dünnyögte próbaképpen. - Nagyon sajnálom. Nagyon, nagyon sajnálom... 
A megfelelő hangot kereste, mintha zongorán ütögetné a billentyűket. Valameny-

nyi hamisan csengett. Miért is lenne másként, amikor élete huszonöt éve alatt még soha 
senki előtt nem alázkodott meg? Egy pillanatig önmagára gondolt megvetéssel Trey Turner 
helyett. 

Életösztöne azonban erősebbnek bizonyult. Joanna és Dot nagyi máris új Ötöske után 
kutat Tuckahoe-ban. Persze, csak arra az esetre, ha nem segítene a meghunyászkodás... 
Maddy még gyakorolt néhány elnézéskérést, amíg felért Turnerék emeletére. 

Az Alkotó Világban teljes volt a nagyüzem. Madeline az előtte álló nőre nézett.  
Névtáblájáról már leolvasta, hogy Sue Parkernak hívják. 

-  Mikor lesz rám ideje Mr. Turnernek, Sue? - kérdezte magabiztosan. 
A titkárnő felemelte a telefonkagylót, és tárcsázott. 
-  Megérkezett, főnök! 
Megérkezett? Ez úgy hangzott, mintha már nagyon várták volna. 
Sue helyére tette a hallgatót. 
-  Máris jön. 
Madeline-ben halvány remény ébredt. Talán azért ilyen figyelmesek, mert Trey min-

denképpen vissza akarja őt szerezni. Lehet, hogy egész hétvégén azon törte a fejét, miként 
is boldogulna nélküle. 

Kivágódott egy ajtó, és az ügynökség vezetője viharzott be a titkárságra. Sötét öltönyt 
és fehér inget viselt. Madeline önkéntelenül visszafojtotta a lélegzetét. Trey Turner meg-
jelenése hatalmat és tekintélyt sugárzott. 

A férfi gyors léptekkel odament a fogadópultnál dolgozó titkárnőhöz. 
- Sue, gondoskodjon arról, amit megbeszéltünk, egyébként pedig maradjon készenlét-

ben! A „Házasság hadművelet” ezennel kezdetét veszi. 



Intett Madeline-nek, hogy kövesse az irodájába. 
A lány összerezzent, amikor becsukódott mögöttük az ajtó. Házasság hadművelet? Talán 

elkésett, és már nem mentheti meg az állását? Ha Trey megtalálta az igazi feleséget, akkor 
aligha akarja visszakapni a pénzen vettet. Igen ám, de miért kezdett ki vele a Grillben, 
amikor hamarosan meglesz az esküvő? 

Turner mindkét kezét a zsebébe süllyesztette. 
-   Sajnálom, hogy Sue tud a dologról, de az ilyesminek mindig híre megy egy irodában. 
Madeline elmosolyodott. A férfi máris védekezik... legalábbis majdnem. 
-  Én is sajnálom, Mr. Turner! 
-   Sajnálja, hogy lebukott. Ugye ezt akarta mondani? 
-   Nézze, Ötöske, azért jöttem, hogy elnézését kérjem... 
-  Azért jött, mert utasítottam rá! 
Madeline elkeseredett. Értékes szabadsága forog kockán. Nem jöhet be rendszeresen  

a városba, ha ötödik férjet is talál Tuckahoe-ban. Természetesen semmi értelme a további 
fáradozásoknak, amennyiben Trey a közeljövőben megnősül. 

-  Miről szól a Házasság hadművelet? - kérdezte merészen, és az egyik karosszékbe dobta 
bőrtáskáját. - Ha jól sejtem, nősülni készül. 

-   Nem látom szükségét. 
-  Hú! Hatalmas kő esett le a szívemről. Mr. Turner, remélem, félre tudjuk tenni a nézet-

különbségeinket, és lehetőséget lát arra, hogy ismét alkalmazzon. 
-   Figyeljen ide, Maddy! 
Turner élvezte, hogy a lány becenevét használhatja. A Grillben vívott szócsatájuk miatt 

egész hétvégén fájt a feje. Jócskán megkésve újabb és újabb ötletei támadtak arra, hogy miket 
kellett volna mondania. Egyszerre szerette volna ismét átélni és örökre elfeledni azt az estét. 
A fene vigye el, a jelek szerint már azt sem tudja, mit akar! 

-   Figyeljen ide! - ismételte önmagát. - Küldtem magának egy faxot, hogy már a beszél-
getésünk előtt megbékélhessen a sorsával. 

-   Ocsmány dolognak tartom, hogy valakit faxon rúgjanak ki. 
-  Ugyan miért? Eddig is többnyire így tartottuk a kapcsolatot. 
-  Nagyon rideg módszer. 
-  Arra gondol, hogy nem nyílt módja a magyarázkodásra - szögezte le Turner.-

Biztosíthatom, a végkifejlet módszertől függetlenül ugyanaz lett volna. Az érvei semmit 
sem nyomtak volna a latban. 

Madeline bosszúsan dobbantott a lábával. 
-  Annyit azért megérdemelnék, hogy védekezhessem! 
Trey az órájára pillantott, mert eszébe jutott Swain. 
-  Aztán megszabadulok magától? - kérdezte gorombán. - Ha hajlandó vagyok végighall-

gatni, visszaadja a kulcsomat, és elmegy szépen? 
-  Amennyiben úgy dönt, hogy visszakéri a kulcsát... 
-  Maddy... 
-  Becsületszavamra, igen - biztosította a lány sietve Turnert. 
Trey karba fonta a kezét, és felkészült az előadásra. Madeline lassan járkálni kezdett  

a helyiségben fel és alá, miközben szemét nem vette le a férfiról. Akár egy ügyvéd, aki abban 
bízik, hogy tekintete erejével sikerül átvinnie akaratát az esküdtekre... 

-  Teljesen őszinte leszek, Ötöske. 



-  Magának Mr. Turner vagyok. 
-  Amíg nem kapja vissza a kulcsát, hivatalosan maga az Ötöske - kötötte Madeline az 

ebet a karóhoz. - Egyébként úgy áll a helyzet, mindenképpen a felesége kell hogy marad-
jak. Én ugyanis hiszek a házasságban. Életem legnagyobb vágya egy férj. - Madeline kerülte 
Trey pillantását. - Mint kiderült, maga eszményi... 

-  Micsoda? 
-  Eszményi ügyfelem - tisztázta a lány gyorsan. - Azt azért bizonyára nem hitte, hogy  

a minap magába szerettem! 
Trey összevonta a szemöldökét. 
-  Értem. 
-  Örömmel hallom! Tudja, soha nem kezdenék kapcsolatot a férjeimmel. A lakása az, 

amit akarok. - Madeline szeme felcsillant. - Alkalmat biztosít arra, hogy körülnézzek  
a városban, érti? Esélyt ad, hogy a legnagyobb tóban pecázzam. Persze Tuckahoe-ban is 
laknak helyes férfiak, de úgy gondolom, okosabb dolog nagyobb kínálatból kiválasztani  
a tökéletes férjet. 

-  Álljon meg a menet! Nem tűnt föl, hogy a felsoroltakból kizárólag magának származik 
haszna? - érdeklődött Turner ámulva. - Mi a helyzet velem, a munkaadójával? 

-  Természetesen tisztában van az előnyeimmel -jelentette ki a lány. - Jól végzem a mun-
kámat. Mindketten hasznosak vagyunk a másiknak. 

Trey éppen válaszra nyitotta a száját, amikor csipogni kezdett Madeline személyi 
hívója. 

-  Istenem, miért pont most! - A lány előhalászta táskájából az apró szerkezetet, és leol-
vasta hívója telefonszámát. - Négyeske szeretne elérni. Használhatom a telefonját? 

-  Csak tessék! - mutatott a férfi az íróasztalán álló készülékre. 
-  Négyeske hátrányba került a héten, mert a mostani csütörtökön ünnepeljük a hálaadást 

- magyarázta Madeline. - Megígértem neki, hogy ma mindent megbeszélünk. 
Trey figyelte, hogy a lány leveszi a fülbevalóját, válla és feje közé szorítja a kagylót, aztán 

tárcsáz. Madeline elképesztő változáson ment át. Most olyan volt, amilyennek Turner akkor 
képzelte, amikor még nem találkoztak: okos és megbízható üzletasszony lett. Következő 
házvezetőnőjét csakis személyes beszélgetés után fogja alkalmazni! 

-  Üdvözlöm, Négyeske! - mondta a lány azon a hivatalos hangon, amelyet Turner már 
ismert korábbi telefonbeszélgetéseikből. Madeline vaskos határidőnaplót halászott elő  
a táskájából, és fellapozta. - Szerda délutánra be tudom írni. Nem, az nem gond. Megértem, 
hogy égető az ügy, mert meghívta a nővérét. Igen, gondoskodtam virágról. A bevásárlást már 
elintéztem. A szőnyeget holnap kitisztítják. Dél körül... Rendben. - A lány letette a kagylót, 
elrakta a könyvét, és visszacsippentette a fülbevalóját. - Hol tartottunk, Ötöske? 

-  Ha jól emlékszem, éppen a maga előnyeinél. 
-  Igen, persze. - Madeline felszegte az állát. - Teszünk még egy próbát? 
Trey elképedt. 
-  Nyilván nem akar megérteni, Maddy. Nincs ínyemre, hogy használta a lakásomat. 

Nem titkolt szándéka volt, hogy férfiakat szedjen föl. A tetejébe most még azt is kijelenti, 
hogy ugyanígy kívánja folytatni! 

A lány felvonta a szemöldökét. 
-  Nem szokásom férfiakat felszedni, uram. Ezt magának kellene a legjobban tudnia. 

Magának, aki a minap is felsült a próbálkozásával! 



-  Tévedés, nem akartam felszedni. Mindketten tudjuk, kizárólag azért hagyott fakép-
nél, mert úgy találta, nem én vagyok a tökély. De mi van akkor, Maddy, ha egy férfi nem 
hullik ki a rostán? 

-  Nem is tudom... 
-  Egyszer eljön az idő, hogy valakit nem ítél pancsernek. - Trey elveszítette az önuralmát. 

- Mi lesz akkor a lakásomból? Az italok elfogyasztása után mi történik majd? 
Madeline halványan elmosolyodott. 
-  Való igaz, egy férfi nem lehet eleve csődtömeg, ha egyáltalán találkozom vele a  

Grillben. 
-   Engem mégsem hívott meg egy italra. 
-  Miért nem hívott meg maga? Elvégre volt kulcsa. 
-  Azt hiszem, ennyi volt, Maddy... Adja ide a kulcsomat! - Trey közvetlenül a lány resz-

kető keble elé tartotta nyitott tenyerét. 
Madeline a szívesen kevert volna le csattanós pofont Turner képére. 
-  Mi lesz? - nógatta Trey, miközben a lány a táskájában matatott. 
A kulcs, amely a várost nyitotta meg előtte... Madeline kivette és Turner markába 

nyomta. 
-  Köszönöm szépen, Maddy! A titkárságon megkapja a csekkét. 
-  Szemernyi együttérzés sem szorult magába! - A lány önbecsülésének maradéka is elpá-

rolgott. 
-  Itt üzleti kapcsolatról van szó. Anyucija nem tanította meg arra, hogyan kell szépen 

feladni a küzdelmet? 
-  A tuckahoe-i Clancyk soha nem adják fel! Kidobhatnak és megverhetnek bennünket, 

de fel nem adjuk soha. 
Ezzel Maddy sarkon fordult, és csípőjét riszálva elhagyta a helyiséget. Emelt fővel lépett 

ki a titkárságra. 
-  Egy pillanat, Madeline! - Sue fölvett a csekket. - Ez a magáé. 
A lány odasétált a titkárnőhöz. Ősz, barna öltönyös úr nyitott be az ajtón. 
-  Maga Madeline? 
A barna öltönyös a lány nyomában odalépett Sue asztalához. Ellentétben Treyjel, az 

ismeretlen szemlátomást örült, hogy láthatja őt. Madeline lázasan törte a fejét, miközben 
szemügyre vette az idegent. Ötvenes évei végén járhat... Amikor a férfi megragadta a kezét, 
csuklóján a lány észrevette a finom aranyórát. Pénze is van, és jó az ízlése. Talán Joanna vala-
melyik régebbi lovagja? Az édesanyjának pont ilyen az esete... 

-  Ó, jó napot! Hogy van? - rögtönzött a lány vidáman. 
-  Hát megismert? - A férfinak felragyogott az arca. - Ha jól sejtem, Trey leírása alapján 

sikerült. 
Trey? Madeline óvatos pillantást vetett Sue-ra. A titkárnő úgy állt ott, mint aki sóbál-

vánnyá dermedt. 
-  Igen, ez csakis Mr. Swain lehet - mondta Sue hamisan csengő hangon. - Isten hozta 

az Alkotó Világ New York-i irodájában, uram! Valamennyiünk számára megtiszteltetés a 
látogatása. 

-  Szeretem New Yorkot - felelte Harvey Swain lelkesen. - Itt találhatók a legjobb étter-
mek. Egyetért velem, Madeline? 



-  Természetesen. - A lány sugárzóan elmosolyodott. Mit keres Turnernél ez a kedves 
ember? 

-  El nem mondhatom, mennyire vártam, hogy megismerhessem Trey feleségét - val-
lotta be Swain. - Hogy őszinte legyek, a faxüzenetei alapján szinte elképzelhetetlenül jónak 
véltem. Most azonban, hogy láthatom, minden egyes szót elhiszek. 

Miért mutatta meg Trey a faxait ennek az embernek? A jelek szerint kaliforniai ügyfe-
leinek egyike. 

-  Pontosan olyan vagyok, mint egy feleség - válaszolta a lány. - Ezért kezességet is  
vállalok. 

Swain elnevette magát. 
-  Elhiszem, drágám! Ráadásul a tréfához is van érzéke, hogy felvidítsa munkában meg-

fáradt hitvesét. Segíti, ahol rászorul. így lesz a jő üzletemberből nagyszerű! Elhunyt felesé-
gem minden kétséget kizáróan jobb embert faragott belőlem. 

-  Látszik, Mr. Swain - biztosította Madeline, miközben kihúzta Sue ujjai közül  
a csekket. 

-  Nevezzen egyszerűen Swainnek, kedvesem! Trey mondhatta volna, hogy úgy  
szeretem. 

-  Ő, aki kikötötte, hogy Mr. Turnernek szólítsam? - A lány elrakta a csekket. A zsugori 
Treytől egy cent végkielégítést sem kapott. Percről percre jobban gyűlölte. 

-  A mi Madeline-ünk szeret viccelődni - nevetett föl erőltetetten Sue. Maddy döbben-
ten nézett a titkárnőre. Mi folyik itt? És mi a fészkes fenéért társalgott Turner éppen róla 
ezzel a Swainnel? Itt valami bűzlik! 

-  Madeline, ne felejtse el, hogy egyet-mást még el kell intéznie! - vetett Sue esdeklő pil-
lantást a lányra. 

Fájdalom, ez valóban így volt. Igazán kár, most kezdett csak izgalmas lenni a dolog. 
-  Örülök, hogy találkoztunk, Swain - mondta Maddy. 
-  Még látjuk egymást - biccentett a férfi. - Ha Treynek esetleg nem volnának tervei, mi 

majd kovácsolunk neki! 
Madeline már a felvonóban volt, amikor eszébe jutott a Házasság hadművelet. Igen, az 

iménti jelenetből kizárólag egyvalamire lehet következtetni: a dörzsölt fickója azt mesélte 
az ügyfelének, hogy ő, Madeline az igazi felesége. Swain nyilván nagy véleménnyel van  
a házasság intézményéről. Ötöske pedig, hogy ne veszélyeztesse az üzleti kapcsolatukat, nős 
embernek adta ki magát. 

Madeline elvigyorodott, amikor kilépett az Ötödik sugárútra. Talán mégsem veszítette 
el végleg az állását. A jelek szerint pillanatnyilag senkinek nincs nagyobb szüksége feleségre, 
mint a megrögzött agglegény Trey Turnernek. 

-  Folyton izegsz-mozogsz, Maddy! - korholta a festő a lányt. - Jó lenne, ha abbahagynád. 
Arcot akkor is nehéz festeni, ha a modell nem mozog. 

-  Sajnálom, Vic, de ez a dolog Ötöskével... Már jó néhány óra eltelt, de még mindig forr 
bennem a düh. 

-  Verd ki a fejedből! A bosszankodástól ráncok jelennek meg a szád meg a szemed körül, 
és rontanak az ártatlan megjelenéseden. 

Madeline igyekezett nyugton ülni. Régóta nem volt már olyan ártatlan, mint amilyen-
nek Vic hitte, de vidámabbnak azért megpróbálhat látszani. 



A képet édesanyjának szánta karácsonyra. 
A művész elmosolyodott. 
-  Pillanatnyilag kizárólag egy dolgod van: a kivárás. A világon soha egyetlen feleség sem 

volt jobb tárgyalási helyzetben, mint te vagy most. 
Madeline eredendően nem volt türelmes természet, mégis egyetértett Vickel. A festő 

megerősítette a gyanúját: Trey igazi feleségének adta ki. 
Victől azonban olyasmiket is megtudott, amiket nem sejtett. Swain a mai felfogás 

szerint maradi nézeteket vall, Trey viszont remek reklámszakember, aki nagy hasznára 
lehet a gyárosnak, amennyiben elnyeri a megbízását. A festő azt is bevallotta, hogy sze-
mélyes érdeke fűződik a munkakapcsolat létrejöttéhez, mert Trey külsősként alkalmazni 
kívánja a kampányban. 

Madeline ezer örömmel aratott volna Turner felett kiütéses győzelmet, elvégre a férfi 
padlóra küldte, de rá kellett döbbennie, hogy azzal ártatlan embereknek is kárt okozna. 
Ha Trey szépen megkéri, megtartja magának a titkát. Sportszerű ajánlatnak tartotta, 
ha cserébe visszakapja az állását, és Turner hozzájárul, hogy a távollétében használja  
a lakását. 

Szorongással gondolt arra, hogy iszonyúan vonzónak találta Treyt a Grillben. Sebezhe-
tőnek látta, amikor kisfiús bájjal megpróbálta felcsípni. 

Az irodájában azonban egészen más volt: kérlelhetetlen és kemény, akár az acél. Egyedül 
az érzékiség kapcsolta össze ezt a két különböző személyiséget. Elképesztő, milyen jól állt 
neki a fehér ing... 

-  Ha rám gondolnál ezzel az ábrándos tekintettel, biztosan kísértésbe esnék, hogy fele-
ségül kérjelek - mondta Vic csillogó szemmel. 

-  Azon töprengtem éppen, hogy Trey Turner rendkívül összetett jellem. - Madeline 
magában azon imádkozott, hogy ne piruljon el. - Ő volt a kedvenc férjem. Nagyvonalú,  
és nem ijed meg a munkától. Meghatóan gondoskodik az édesanyjáról. Mégis ugyanaz  
a férfi, aki visszakövetelte a kulcsát... 

-  Aki megosztotta veled a vacsoráját. 
-  Aki az első perctől megpuhított az udvarias kéréseivel, a jófiús szokásaival. Egyszer 

sem szólt utánam a személyi hívón, mint a többiek. 
Néhány pillanat múlva, épp amikor Vic megpróbálta folytatni a festést, megszólalt  

a csipogó. Madeline a táskája után nyúlt. 
-  Ő az! - szólt panaszosan, miután az aprócska képernyőn felismerte Trey számát. Elin-

dult a telefonhoz, de kezében a kagylóval váratlanul megdermedt. - Mi a fenét művelek? 
Azt sem tudom, mit mondjak. 

-  Nyugodj meg, kicsim! Lélegezz mélyeket! Ebben a körben te vagy fölényben. Swain 
már ismer. Treynek nincs más választása, térden állva kell eléd járulnia. 

Maddy tárcsázott. 
-  Halló! Én vagyok az, Madeline. - Vic bátorítóan bólintott. - Szívesen beszélnék 

magával, de Vic épp az arcképemet festi. - A művész nekilátott a rendrakásnak. - Itt? Most? 
Nem hiszem... - A lány letette a kagylót. 

Jön. Ennek kötélből vannak az idegei! - Felkapta a táskáját. - Rendbe kell szednem 
magam! 

-  Rendben voltál, mielőtt leültél a festéshez - tiltakozott Vic. 



-  Te sok minden fölött átsiklasz, ami egy férj figyelmét soha nem kerülné el - felelte 
Madeline, és beszaladt a fürdőszobába. 

-  Ha túl bonyolulttá válna a helyzet, kövesd az útmutatásaimat! - kiáltott utána a 
festő. 

A lány kidugta a fejét az ajtón, 
-   De hát épp most mondtad, hogy térden állva jön elém... 
-  Az lesz az utolsó megoldás. Nagy dérrel-dúrral ront majd be, mert abban bízik, hogy 

nyomást gyakorolhat rád. Trey azért alapvetően rendes pasas. Igaz, néha engesztelhetet-
lennek tűnik. Azt hiszi, pénzért mindent megvásárolhat. 

-  Jaj, Vic, csak az időmet pocsékolom ezzel a szívtelen alakkal! Eközben egyetlen fölös-
leges percem sincs. 

-  Megérdemel ennyit, Maddy. Talán még nem érti, de mindenképpen szüksége van rád. 
-  A Turnerhez hasonló férfiak vakon masíroznak előre, aztán a negyvenes éveikben 

váratlanul elcsodálkoznak, amikor egyedül kell tölteniük a hálaadás napját. Lefogadom, 
azt tervezi, hogy végigdolgozza az ünnepet meg a hétvégét. 

-  Nem megyek bele ilyen fogadásba - válaszolta Vic kitérően. - Viszont megkérlek, hogy 
adj neki egy esélyt. Trey tucatnyi megrendeléshez segített hozzá. Örülnék, ha viszonozhat-
nám a szívességeit. - Elhallgatott, amikor hangosan kopogtattak. 

-  Nem bírta megállni, hogy ne hozzon bajba, mi, Maddy? - viharzott be Trey az ajtón. 
Majdnem elsodorta Vicét, és csak Madeline előtt állt meg. 

-  Miről beszél? 
-   Ne adja az ostobát! Elkeseredésében, mert kidobtam, kikezdett Swainnel, hogy bosszút 

álljon rajtam. 
Madeline elképedt. 
-   Ilyesmit soha nem tennék! 
-   Komolyan nem - kotyogott közbe Vic. 
-  Te fogd be a szád! - förmedt rá Trey, de egy pillanatra sem vette le a szemét Madeline-

ről. -Azt mondta neki, hogy a feleségem. 
-   Nem így történt, Trey. Maga állította, hogy így van. Én mindössze egyetlen ártal-

matlan megjegyzést tettem a munkámról. - Turner összerezzent, és a lány tudta, haragja  
ellenére rádöbbent az igazságra. - Nézzen szembe a tényekkel, Ötöske! Megpróbálta 
rászedni Mr. Swaint, és a dolog balul ütött ki. 

Halálos csend telepedett a szobára. Trey szemlátomást közeljárt a gutaütéshez, és bárhogy 
keresett, nem talált maga helyett bűnbakot. 

-  Kell lennie megoldásnak, amely valamennyi érintett megelégedésére szolgál - lépett 
hozzájuk közelebb Vic. 

-  Egy követ fújtok? - Trey akkora lendülettel fordult meg, hogy majdnem elsodorta a 
lányt. 

A festő barátságosan nézett rá. 
-  Mindketten a te pártodon állunk, bár én természetesen a saját érdekeimet is szem előtt 

tartom. Szükségem lenne arra, hogy dolgozhassam Swain kampányában. 
A lány szeme reménykedéstől és eltökéltségtől csillogott. 
-  Elölről akarom kezdeni magával, Trey - mosolyodott el Madeline. - Ha megint alkal-

maz, örömmel eljátszom a boldog asszonykát, amíg Swain itt lesz. Elfelejtjük ezt a kis félre-
értést, és mindent ugyanúgy folytatunk, ahogyan korábban csináltuk. 



-  Nem. Nem engedhetem, hogy találkahelynek használja az otthonomat! Még ha csak 
egy pohárkával iszik is meg az udvarlóival... De vajon hihetek az állításának? 

Madeline döbbent sikolya keresztülhasított a szobán. A festő Trey háta mögött figyel-
meztetően felemelte a kezét. 

-  Jól van - kezdte a lány valamivel nyugodtabban. - Hajlandó vagyok tárgyalni. Soha 
többé nem engedem meg egy férfinak, hogy átlépje a küszöbét. Ehhez mit szól? 

Turner kelletlenül legyintett. 
-  Rendben van, már a Grillben elköszönök a férfiaktól, csak kérem, engedje, hogy megint 

az ágyában aludjak! 
Trey nem talált szavakat. Ha ezt egy tapasztaltabb nő szájából hallja, gúnyosan felka-

cag. Maddynél azonban tudta, hogy más a látszat, és más a valóság. Szavai ártatlanok és 
őszinték voltak. Mégis megborzongott, amikor szemében meglátta az érzékiséget. Ebben 
a pillanatban hús-vér, eleven férfinak érezte magát. Maddy pedig csábos nő, félig nyílt 
rózsabimbó... 

-  Tisztában van a veszélyekkel, amelyekkel a férjjelölt utáni kutatás jár? Különösen ebben 
a városban? 

-  Mindig óvatos vagyok. Ha nem azért jött, hogy visszavegyen, akkor mit akar tőlem, 
Trey? 

-  Azt, hogy játssza el a feleségem szerepét! Csak ma este. Swain előtt. 
-  Ez minden? - kérdezte Madeline felháborodottan. - Azért van itt, hogy aprócska mel-

lékszerepet ajánljon? 
-  Sztárszerepet - javította ki a férfi rezzenéstelen arccal. - Nem hiszem, hogy létezik 

férfi, aki mellett kevesebb lehetne, mint főszereplő. Swaint mindenesetre elbűvölte - fűzte 
hozzá sietve. 

-  Nem hiszem, hogy a személyiségemnek sok köze lenne a dologhoz. Madeline karba 
fonta a kezét. - Úgy gondolom, azért vesz koloncnak a nyakába, mert Swain meglátott. Vic 
megerősítette a sejtésemet. Maga azt mondta neki, hogy valódi férj és feleség vagyunk. 

-  Így igaz. - Trey nem bírt tovább uralkodni magán. - Swain szerint maga hihetetlenül... 
-  Izgató - dörmögte Vic. 
-  Menj vissza szépen a rajzfüzetedhez! - parancsolt rá Turner dühösen. 
-  Madeline-t festettem - méltatlankodott Vic. - Egészen addig, amíg nem jelentkeztél, 

és mindent el nem rontottál. 
Trey ideges pillantást vetett az órájára. 
-   Szorít az idő. Választ kell kapnom, Maddy! Vállalja a munkát? 
Madeline a művészre nézett, aki közben az ablakhoz sétált. 
-   Semmi rossz nincs egy kis mellékesben - dünnyögte Vic. - Nem árt versenyben 

maradni. 
A lány megértette, mit akar ez jelenteni. Örökre elveszíti Treyt és a lakását, ha nem megy 

bele a játékba. 
-  Nem állítom, hogy lelkesít az elképzelés... 
-  Akkor már csak a díjazást kell megbeszélnünk - szakította félbe a lányt Turner türel-

metlenül. 
Vic barátja háta mögött hármat mutatott az ujjaival. 
-  Három - buggyant ki Madeline száján. 
-  Háromszáz? 



-  Nos... igen - erősítette meg a lány, amikor a festő bólintott. 
Trey észrevette a néma párbeszédet, és a szomszédja felé fordult. 
-  Ez meg mi a fene? 
-  Mindössze Madeline heti bére, Trey. 
-  Tudom, de ez nem tesz ki egy hétre való munkát. 
-  Vegyen vissza, és ma este ingyen lépek fel! - ajánlotta a lány. 
-  Jobban jössz ki, ha megtartod - értett egyet Vic sietve. 
-  Azt soha! Nem engedem, hogy az otthonom egy elvakult férjvadász főhadiszállása 

legyen. - Levéltárcájából Turner három százdollárost húzott elő. Madeline játszik vele, mint 
macska az egérrel! Mindegy, egyetlen estéről van szó csupán. 

A lány a pénzre meredt, amelyet Turner a markába nyomott. 
-  Mi a következő lépés? 
-  Meg kell tudnom egyet-mást magáról, a családjáról. Személyes dolgokat, amelyeket egy 

férj tudna. És találnunk kell valamit, amit felvehet. 
Nem túl kihívó, ugyanakkor fiatalos darabot. Közel sem olyat, mint az a vörös gönce 

volt. 
-  Nincs olyan ruhám, amely illene egy vezető üzletember feleségéhez - sziszegte 

Madeline. 
-  Vegyen egy megfelelőt. Egy egész délutánja van rá. 
-  Nem szánhatom magára az egész napomat. Elvégre a négy másik férjemmel szintén 

törődnöm kell. A hálaadás miatt egyébként is felborult a menetrend. Félórán belül vissza 
kell mennem Tuckahoe-ba. 

Ha Trey valamiért fizetett, akkor cseppet sem volt szemérmes a követelések támasztása 
terén. Megragadta a lány karját, és türelmetlenül megrázta Madeline-t. 

-  Elvárom, hogy teljes odaadással alakítsa a szerepét! Éjfélig maga csakis Mrs. James 
Turner. Erről nem nyitok vitát! 

Nem csoda, hogy ez a férfi komoly sikereket mondhat magáénak a szakmájában, töpren-
gett Maddy. Treynek is vannak azonban gyenge pontjai. 

Csak akkor nem fél szavakba foglalni a vágyait, ha ő fizeti a számlát. Ez az, amit Vic 
igyekezett értésére adni. Trey számos csodálatra méltó tulajdonsággal rendelkezik, ugyan-
akkor mélységesen tart... Mitől is? A visszautasítástól? Madeline egyszeriben megsajnálta, 
bár még mindig mérhetetlenül haragudott rá. 

-  Most meg mi a fene van? - mennydörögte Turner. - Cserben hagyna? 
-  Telefonálnom kell néhány helyre, ez minden. Át kell rendeznem az időbeosztásomat. 

- A lány fölemelte a telefonkészüléket, és karjára vette nehéz bőrtáskáját. - Ugye éjfélig szól 
a megállapodásunk? 

-  Pontosan. 
-  Utána mehetek vissza Tuckahoe-ba? 
-  Igen. Én magam viszem haza. 
Madeline besétált Vic hálószobájába, és becsukta maga mögött az ajtót. 
Trey remegő ujjakkal beletúrt a hajába. 
-  Mit gondolsz, Vic, megteszi? 
A művész bátorítóan hátba veregette a barátját. 
-  Rendben lesz. 
Hallgatólagos egyetértésben az ajtóhoz léptek, és fülelni kezdték a kiszűrődő beszédet. 



Tiszteletteljes pillantásokat váltottak, amikor hallották, hogy Madeline okosan átrendezi 
az életét. A következő húsz percben tárgyalt kereskedőkkel, a családjával, több titkárnővel 
és a férjeivel. Főként velük. 

Trey legalább önmaga előtt nem tagadhatta, hogy irigységet érez, miközben Madeline 
Egyeskétől Négyeskéig valamennyi férjének vigasztaló szavakat mond. Vállalkozó lévén 
őszinte csodálattal adózott a lány előtt, férfiúi önbecsülése azonban szenvedett. Ha mind 
az öt férj egy időben tartózkodik egy helyiségben, bizonyára összeverekedtek volna, mert 
mindannyian kizárólag maguknak akarják Madeline figyelmét. 

-  Hogy boldogul ennyi mindennel, Vic? 
A festő megsimította az arcát, hogy vigyorgását álcázza. 
-  Erős és egészséges. 
Nem sokkal később visszajött Madeline, és rákacsintott Treyre. 
-  Maga nős ember, Ötöske. Amíg az óra elüti az éjfélt! 

4. FEJEZET 

-   Sürget az idő, Maddy! Harvey Swain mindjárt itt lesz. 
-   Gyorsan átöltözöm, és már jövök is. 
-   Szüksége van valamire? 
-  Amennyiben elfelejtette volna, én vagyok a felesége, aki mindennek ismeri a helyét. 
A férfi idegesen járkálni kezdett. Ma estére tökéletesen meg kell bíznia a lányban. 

Remélhetőleg ebben a kényes helyzetben is boldogul majd. Talán elég tisztességes ahhoz, 
hogy azt szállítsa, amit megrendeltek tőle... 

Kiderült, hogy Maddy, sajnos, sokkal jobban ismeri őt, mint fordítva. Az alapismeretek-
kel kezdték: a Clancy család tagjainak neve és életkora, múltja, érdeklődése, barátai. Aztán 
Turner az órájára pillantott, és kijelentette, a lánynak hozzá kell látnia a készülődéshez. 

-  Vannak esetleg még kérdései, amelyeket megválaszolhatok? - szólt ki Madeline várat-
lanul az ajtón át. 

-  Igen, nem is egy. - Trey természetesen tisztában volt azzal, hogy a lány megint csap-
dába csalja. Hangja a derék házvezetőnőé volt, akiben annál jobban megbízott, minél 
régebben dolgozott neki. - Ugye a nagyanyja és az édesanyja is özvegy? - érdeklődött. - 
Meséljen még róluk! 

-   Nagyapám, Charles Clancy tíz éve halt meg tüdőrákban. Dot nagyi azóta él 
velünk. Apámat, Robertet tizennégy hónapja szívroham vitte el. Egészen váratlanul jött, 
valamennyiünknek súlyos csapást jelentett. Anyám soha nem dolgozott, és azóta sem 
merült fel benne, hogy állásba kellene mennie. 

-   Ezek szerint tőle örökölte házvezetőnői tehetségét? 
Madeline felnevetett. 
-   Nem. Otthonunk mindig a feje tetején állt, amíg Dot nagyi oda nem költözött.  

Ő rendszerető és gyakorlatias gondolkodású. Egyenesen a farmról jött hozzánk. 
Trey tűnődve dörzsölgette az állát. Ez nem adott magyarázatot a sokoldalúan tehetséges 

Madeline-re, öt férfi remek házvezetőnőjére, egyszersmind izgató jelenségre. 
-  A mama lelkes, élénk képzelőerővel megáldott álmodozó - folytatta a lány. - Az az anya, 

akinél soha nem fogy el a limonádé, és bármikor elmegy focizni a gyerekeivel. Mindig újabb 
és újabb ötletekkel áll elő. 



-  Nehéz lehet a két jóval fiatalabb öccse miatt. 
-  Azért boldogulunk. Egy Clancy soha nem sajnáltatja magát... Kedves asszony az édes-

anyja -jegyezte meg Madeline váratlanul. - Bűbájos levélben köszönte meg, hogy megszer-
veztem a születésnapi ünnepségét. Özvegy? 

-  Elvált. Háromszor. Apám eltűnt, amikor én még egészen kicsi voltam. Anyám nemso-
kára másodszor is férjhez ment. Az a házassága kamaszkoromig tartott. Utána egy darabig 
egyedül élt. 

-  És a harmadik férj? 
-  Színész volt, és húsz évvel fiatalabb anyámnál. Kilenc hónapig bírták együtt. A válás 

után elértem, hogy átköltözzön Kaliforniába. 
-  Ó! 
-  Ó? - kérdezett vissza Trey. 
Madeline az ajtót résnyire nyitotta. 
-  Nem szereti, ha valaki azt mondja, ó? 
-  Nem. 
-  Rendben. 
Turner megfogta az ajtót, amikor Maddy megint be akarta előtte csukni. 
-  Tudom, mire célzott. Arra, hogy anyám tévedései miatt ellenzem a házasságot. 
-  Ezt nem mondtam. 
-  A sóhajtozásával viszont elárulta. 
-  Jól van, lebuktam. Alighanem valamennyiünk jellemére rányomta bélyegét a gyerek-

korunk. Az én szüleim remekül kijöttek. Élmény volt nézni, mennyire szeretik egymást. 
így már talán érti, miért szeretnék saját férjet - szólt Maddy szelíd, reménykedő hangon. 

-  Milyennek képzeli az igazit? - hallotta Turner a saját kérdését. 
-   Kalandvágyó ember, aki alkalmas az egyenjogú társkapcsolatra vágta rá Madeline 

azonnal. - Aki megérti a különcségeimet és a vágyaimat. Számomra az élet csupa korlát-
lan lehetőség. 

Trey szíve nagyot dobbant. Madeline arca most szemernyi festék nélkül is lángolt. Ma 
már szinte hihetetlen, hogy szürke és veszélytelen személyiségnek képzelte Miss Clancyt. 
Persze csak azért, mert remekül végezte a munkáját. Azt még most is nehezen tudta 
elhinni, hogy a női nemnek ez a csábos tökélye nem csupán a képzeletében létezik. A bizo-
nyíték azonban itt áll előtte, teljes testi valóságában. Karcsún, és ahol kell, ott gömbölyűen.  
A kissé szétcsúszott fürdőköpenyben majdnem mezítelenül, eltekintve a harisnyától... 

-  Nyilván kellő mennyiségű tapasztalatot gyűjtött a házassághoz - dőlt a férfi az ajtó-
félfának. 

-  Tessék? - vonta fel Madeline a szemöldökét. 
-  A lehető legkedvezőbb értelemben gondoltam - válaszolta Turner sietve. - Az a nő, aki 

öt agglegényt lát el, maga a csoda. 
-  Köszönöm. Ki tudja, egy szép nap talán maga is megváltoztatja a házasságról alkotott 

véleményét. Anyám negyvenkilenc éves, de szeretne újra férjhez menni. 
Trey elhúzta a száját. 
-  Az enyém is, pedig ő ötvenkilenc. Már csak az hiányozna neki! 
Madeline kelletlen hangot hallatott. Aztán hirtelen eszébe jutott valami. 
-  Ne felejtsük el, hogy házastársak vagyunk, és mint ilyenek, tegeződünk. Drágám! 



- fűzte hozzá gonoszkodó mosollyal az ajkán. Mielőtt csípős választ kaphatott volna,  
erélyesen becsukta a férfi orra előtt az ajtót. 

Amikor kis idő múlva Maddy kilépett a nappaliba, nevetés ütötte meg a fülét. A két férfi 
a Riverside Drive-ra néző ablaknál állt. 

-  Madeline! - Harvey Swain szemében fény gyúlt. - A Hudson folyó látványa eltörpül 
a magáé mellett. 

A lány kezet nyújtott a vendégnek. Nem kerülte el a figyelmét, hogy Turner arca ragyog 
a büszkeségtől. Meg is érdemelte az elismerést. Komoly fáradságába került, hogy megta-
lálja a legmegfelelőbb ruhát, amely hagyományos szabású, de ugyanakkor igéző. Szőke 
haját kibontva hagyta. 

-  Jó estét, Mr. Swain! - búgta. - Boldoggá tett a vacsorameghívása. 
-  Részemről az öröm. - Harvey Swain könnyedén meghajolt. - Trey épp megkínált a 

különleges borával. Sajnos, nem hajlandó elárulni, mitől ilyen rendkívüli. 
Ha akarná, sem tudná, gondolta Madeline. Arról a borról volt szó, amelyet a férjei kaptak 

tőle. Nem tetszett neki, hogy Trey a sajátjaként reklámozza a borát, miután útilaput kötött 
a talpára. Jog szerint a bor ismét őt illeti meg. Akárcsak a friss virágok az asztalon. Trey és 
Swain egyaránt szegfűt tűzött a gomblyukába. 

-  Nem is tudna felvilágosítással szolgálni, mivel nagyanyám nem árulta el neki a recept-
jét - vett elégtételt Maddy. 

Turner mintegy visszavágásképpen hirtelen elébe tartotta a fehér alsószoknyát, amelyet 
délelőtt a kosztümje alatt viselt. A kanapé párnái közül húzta elő, és ravasz képpel oda-
nyújtotta neki. 

A lánynak elkerekedett a szeme. 
-  Mi a... 
-  Azt hiszem, ezt nem vetted észre, drágám. 
 Madeline elvette a finom darabot. Miközben zuhanyozott, Trey bizonyára átkutatta  

a holmiját, és előkészítette az alsószoknyát ehhez a kis jelenethez. 
-  Megyek, és hozom a táskámat - hadarta a lány. 
-  Megerősítem a foglalásunkat - lépett Swain a telefonhoz. - Remélem, a Négy Évszak 

megfelel. 
Madeline a széles franciaágyra dobta az alsószoknyát, és hirtelen megfordult, mert ész-

revette, hogy Trey követte a hálószobába. 
-  Ugye nem azt a hatalmas bőrzsákot akarod hozni? - suttogta a férfi. 
-  Nem! - A lány felemelte frissiben vásárolt szaténretiküljét. 
-  Haragszol? - kérdezte Trey szemlátomást meglepetten. 
-  De még mennyire! - sziszegte Madeline. 
-  Nézd, azért raktam oda az alsószoknyát... - A férfi gyámoltalanul felemelte a kezét. - 

Mert itt minden átkozottul tökéletes. Már-már természetellenesen az. Te egyszerűen túl jó 
vagy ahhoz, hogy igaz legyél - fűzte hozzá. 

-  Komolyan? Miért nem akasztottad akkor valamelyik lámpára a saját gatyádat? 
Madeline hirtelen ötletnek engedve kivette bőrszatyrából a csipogóját, és áttette az estélyi 

táskájába. Gondja lesz rá, hogy egykori Ötöskéje soha ne feledje el ezt az estét! Harvey Swain 
szeme láttára fogja kínpadra feszíteni, ő pedig semmit, de semmit nem tehet ellene. 



Igen, ezzel az alsószoknyás cirkusszal betelt a pohár! Trey sem kaphat meg mindent 
pénzért. Az a férfi, aki az ő borát issza és az ő szegfűjét tűzi a gomblyukába, jobban teszi, 
ha a sorszámot viselő férj szerepét tölti be. Ahhoz pedig, hogy közszemlére tegye az alsó-
neműjét, a hites urának kell lennie, hogy a fene essen belé! 

A Négy Évszak Madeline egyik kedvenc étterme volt. Apja sok évvel ezelőtt ott kérte 
meg édesanyja kezét, így a Clancyket érzelmi kapcsolat fűzte a helyhez. Most is ott ettek, 
ha pénztárcájuk megengedte, hogy elmenjenek vacsorázni. 

Madeline természetesen dühbe gurult, amikor Trey figyelmeztetően megszorította a 
karját, miközben Swain beadta a kabátjukat a ruhatárba. 

-  Mi van, Ötöske? Kilátszik az alsószoknyám? 
-  Hahaha! 
-  Vagy talán magaddal hoztad a zakózsebedben arra az esetre, ha itt is túlságosan töké-

letesnek hatnék? 
A férfi átkarolta Maddy vállát. Szája a fülét cirógatta, a lány érezte meleg, leheletét. 
-  Pillanatnyilag nem aggaszt a tökéletesség. Ebben az előkelő környezetben finomság-

nak és kellemnek kell áradnia állítólagos feleségemből. 
-  Tudom, már rájöttem - dünnyögte Madeline. - Figyelmeztetés volt, merő félelemből. 
-  Az, és még több, Maddy! Tudod például, mikor melyik villát kell használnod? 
-  Mindegyik alkalmas arra, hogy gyorsan megvakarjuk a hátunkat - felelte a lány gono-

szan. - A hosszabbakkal természetesen könnyebb. 
Turner Maddy szájára tette az ujját, hogy elhallgattassa. 
-  Értsd meg végre, ez olyan hely, ahol kinek-kinek saját tányérja és evőeszköze van!  

Az ember nem nyúl át mohón az asztalon, hogy vegyen a másik ételéből. 
-  Úgy látom, nyugodtan eljátszhatnád Higgins professzor szerepét - háborgott Madeline. 

- Én viszont nem vagyok szerencsétlen virágáruslány, akit meg kell nevelni. 
A főúr az asztalukhoz vezette őket. Miután megrendelték a vacsorájukat és megkapták 

az italaikat, Harvey Swain kíváncsian és őszinte csodálattal minden figyelmét Madeline-
nek szentelte. A gyáros whiskyt ivott, a feszült Trey viszont gyömbér mellett döntött, mert 
józan eszénél akart maradni. A lány egy pohár fehérbort kortyolgatott. 

Madeline rámosolygott Swainre. Ez a vacsora minden bizonnyal csupán kikapcsoló-
dás számára, amelynek révén mellékesen kiszemelt reklámszakemberét is jobban megis-
merheti. Trey maradéktalanul biztos abban, hogy a gyáros aláírja a szerződésüket, talán 
már holnap. A lány be kívánta tartani a megállapodásuk őt illető részét, mindemellett úgy 
vélte, Turner megérdemli, hogy meggyötörje egy kicsit. Miért hiszi, hogy pénzzel mindent 
el lehet intézni az életben? 

Vic azt állította, hogy Trey sokkal több becsvágyó üzletembernél, Madeline-ben azonban 
kétségek ébredtek a kijelentés igazságát illetően. Dühítette Turner hatalomvágya, rámenős-
sége, emberi értékek iránti vaksága. Ugyanakkor kétségbeesetten szerette volna hinni, hogy 
a külszín mögött érzékeny kisfiú rejtőzik, akit megfosztottak a gondtalan gyermekkortól, 
és aki fél kifejezni az érzéseit. 

Felismert gyengéi ellenére Madeline vonzódott a férfihoz. Az sem riasztotta vissza, hogy 
Trey sok tekintetben nem felel meg az eszményképének. Miért, talán nem vonzó, sikeres 
üzletembert keresett magának? 



Egyetlen lehetőség jutott eszébe, hogy kiderítse, mi bújik meg a felszín alatt: próbára kell 
tennie, miként tűri Turner a vészhelyzeteket. 

-  Nos, Madeline - szakította félbe Swain a gondolatait -, ha van kedve, elmesélhetné, 
milyen az élet ennek a teremtő képzeletű lángésznek az oldalán! 

Trey gyorsan közbeszólt: 
-  Emlékszik, meséltem, hogy szeptemberben csapot-papot itthagytunk Maddyvel? 
-  Hogy tetszett az ország másik része? - kérdezte Swain a lánytól, miközben a pipáját 

tömködte. 
-  Nos, az időjárás... - Madeline segélykérően Trey felé fordult. A férfi fölemelte a kését, 

és az asztal közepén álló gyertyára bökött vele. - A hőség ellenére remek időnk volt. 
-  Hőség a hegyekben? - kérdezte a gyáros meglepetten, de továbbra is a pipájára össz-

pontosított. 
Trey megsemmisítő pillantást vetett a lányra, és most a vizespoharát emelte föl. Nyilván 

az előbb is arra mutatott, nem pedig a gyertyára... A lány úgy vélte, meglehetősen ügyet-
lenül intézte a dolgot. És még ez az alak aggódott, hogy neki gondjai lesznek az evőesz-
közök használatával! 

-  Ejnye, drágám! - kezdte Turner elnéző hangon. - Las Vegasban, a kápolnában talán 
hőség volt az esketésen, de a házunkban, a Tahoe-tónál egész héten inkább fáztunk. 

Madeline megrebegtette a szempilláit, és megfogta Trey kezét. 
-   Azt hiszem, az időjárás volt az utolsó, amire gondoltam. - Rákacsintott Swainre. - Emlé-

kezetemben nagyon forró napok maradtak meg, elvégre alig-alig hagytuk el a házat... 
Turner kihúzta kezét a lányéból, és ivott egy korty vizet. Elképedve tapasztalta, hogy ég 

az arca, mintha Madeline megütötte vagy megsimogatta volna. Mindenesetre elképzelte  
az érintését... Éppen századjára, amióta először találkoztak a Grillben. Időközben már  
készséggel hajlandó lett volna elismerni, hogy testi kapcsolatra vágyik ezzel az eszement 
hamis feleséggel. 

Minél többet töprengett rajta, annál vonzóbbnak tűnt a dolog. Ha sikerülne ágyba 
vinnie Madeline-t, letörölné vörösre festett ajkáról a mosolyt, annyi szent! Akkor kettőjük 
közül ő lenne az, aki nevet. 

Evés közben vánszorogva telt az idő. A levegőt Swain pipadohányának illata és izgalom 
töltötte be. Minden egyes falatnál, valamennyi összenézésnél Madeline is érezte ezt a feszült-
séget. Swain családi történetei némi enyhülést hoztak számukra. Ahhoz képest, hogy azért 
jött ide, mert közelebbről meg kívánta ismerni reménybeli megbízottját, a gyáros rengete-
get beszélt. Mire kihozták a kávét és a süteményt, Trey már alig bírta idegekkel. 

-  A házasság valamennyi örömét jól ismerem - jelentette ki Swain. - Végzetes csapást 
jelentett számomra, amikor elveszítettem a nejemet. Négy gyermekem és unokáim termé-
szetesen enyhítették a fájdalmamat. 

Madeline megfogta a férfi kezét. 
-  A jó házasság az életben elérhető legnagyobb siker- szögezte le komolyan. - Édesanyám-

nak, Joannának ugyanaz a gondja, mint magának.  Hosszú, boldog együttélés után veszí-
tette el édesapámat. 

Swain arcára őszinte aggodalom ült ki. 
-  Mióta özvegy? 
-  Tizennégy hónapja. 



-  Remélem, nem tört össze lelkileg. 
-  Nem teljesen. Egyébként még mindig a végzet asszony,!, és szívesen találkozgat úriem-

berekkel. Abban bízom, hogy ismét férjhez megy majd. Tökéletes feleség volt. 
-  Remek, igazán remek! - A gyáros Trey felé fordult. - Nagyon keveset mesélt Madeline 

családjáról. 
-  Ó, drágám! - kiáltott fel a lány. - Tudod, hogy sokat jelent nekem... nekünk a csalá-

dom. Azt hittem, szünet nélkül csak róluk beszéltél. - Lecsippentett egy cseresznyét a torta 
tetejéről, és a szájához emelte. - Magának biztosan tetszenének az enyéim, Swain. Főként 
az édesanyám. Véletlenül van róla néhány fényképem... 

-  Őszintén kedvelem Joannát - helyeselt Turner, miközben azt leste, miként nyalintja 
le Madeline a szája szegletéről a csokimázt. - Mindig remek szórakozás, ha leülünk kanasz-
tázni. 

Madeline nehezen tudott uralkodni magán. Trey megjegyzése ártatlan volt, mégis 
zavarta őt, hogy a férfi nemcsak a borát és a szegfűjét sajátította ki, hanem a tetejébe az 
édesanyja rokonszenvét is. Ehhez nem volt joga. 

-  Igazán csinos mamája van - lelkendezett Swain. - Azt mondja, független... 
-  Független, de semmiben sem szenved hiányt - sietett kijelenteni Trey, miközben tej-

színt öntött a kávéjába. - Egyaránt gondoskodom Joannáról, Madeline-ről és édesanyám-
ról. 

A lány az ajkába harapott. Álszent gazember! Bosszúvágytól hajtva maga elé húzta a 
cukortartót, és három kockát dobott Trey kávéjába. 

-   Tessék, hogy olyan legyen, amilyennek szereted, drágám! 
A férfi fintort vágott, de más választása nem lévén, inni kezdte a szirupot. Amilyennek 

szereti? E pillanatban semmit nem szeretett volna jobban, mint a térdére fektetni Maddyt, 
és alaposan kiporolni a fenekét. 

-  A sok cukor magas vérnyomást okozhat -jegyezte meg Swain figyelmeztetően, és visz-
szaadta Madeline-nek a fényképeket. 

Trey éppen új, semleges beszédtéma után kutatott az agyában, amikor Madeline retikül-
jében hirtelen megszólalt a csipogó. Ez nem lehet igaz! 

-  Ajjaj! - Maddy benyúlt a táskájába, kikapcsolta a személyi hívót, aztán felállt. - Ugye 
megbocsátotok egy percre... 

Swain félig fölemelkedett. 
-   Gondolom, Treyt keresik. 
-  Nem, engem -javította ki Madeline. - Trey majd megmagyarázza. Rögtön jövök! 
Mielőtt Turner visszatarthatta volna, a lány már elsietett. 
Életemben egyetlen nőszemély sem kínzott meg ennyire! - tépelődött a férfi. Ellentétes 

érzések rángatták ide-oda. Szerette volna megfojtani Madeline-t, ugyanakkor összevissza 
csókolta volna csinos kis pofiját, aztán persze egyre lejjebb... 

Amikor a lány percekkel később letette a telefonkagylót a folyosón, Trey közvetlenül  
a háta mögött várakozott. Madeline megfordult, és meglepetésében halkan felsikoltott. 

-  Melyik volt az? - szűrte a férfi a szavakat a fogai között. 
-  Ketteske. Nem találta a fémkeresőjét. 
-  Felőlem oda dugja azt a vacakot, ahol... - Trey mély levegőt vett, és a falhoz szorította a 

lányt. - A pénzemért tökéletes szolgáltatást várok el! A többi férjedet ma este otthon kellett 
volna hagynod. - Megsimogatta Madeline arcát. - Te viszont nem engedelmeskedtél nekem. 



És ez nem most fordult elő először! 
A lánynak remegni kezdett a lába, ám elszántan felszegte az állát. 
-  Viselkedésed megmagyarázza, miért vagy még mindig agglegény. A feleség számodra 

nem lenne más, mint adóalapot csökkentő tényező. 
-  Kapcsolatunk mindig is kizárólag üzleti jellegű volt, Miss Claney! - A férfi levette a 

kezét Madeline arcáról. 
A lány szó nélkül bólintott. Pillanatnyilag túlságosan veszélyesnek ítélte, hogy megpró-

bálja kideríteni, meddig mehet el. 
-  Később még beszélünk - ígérte Trey komoran. - Meg akarom tudni, miért követsz 

el egész este minden tőled telhetőt annak érdekében, hogy ostobának tüntess föl. Most 
azonban létfontosságú, hogy visszamenjünk az asztalunkhoz. Azt mondtam Swainnek, 
megnézem, mi van veled. 

-  Milyen magyarázattal szolgáltál a csipogóra? 
-  Semmilyennel. Lefoglalt, hogy megigyam a borzalmasan megédesített kávémat. A sze-

mélyi hívós balhét te viszed el. 
-  De Swain... 
-  Kivételesen ne velem szájalj - szakította félbe Trey gorombán -, hanem találj ki valami 

okosat! 
-  De Swain éppen felénk tart! - suttogta Madeline. - Gondolkodási időre van szüksé-

gem. 
Mielőtt Madeline akár csak levegőt vehetett volna, Turner magához rántotta, és meg-

csókolta. A lány azonnal belement az időnyerésnek ebbe az eredeti módjába, és készsége-
sen átkulcsolta a férfi nyakát. 

Treynek ismét sikerült meglepnie őt. Erős teste és a fal közé szorulva Madeline hamar 
ráébredt, hogy ölelése mögött komoly erők bújnak meg. Ösztönösen a férfihoz simult, 
miközben Turner hevesen csókolta és a hátát simogatta. A lány ereiben vad iramban szá-
guldott a vér. 

-  Gondolkodj! - dörmögte Turner, aztán még szorosabban húzta magához Maddyt, és 
nyelvével behatolt a szájába. 

Komolyan azt várja, hogy ilyen körülmények között gondolkodjam? Munkaőrült üzlet-
ember létére nagyon jól csókol... Ez a fickó aligha töltötte egész életét irathegyek mögött. 
Semmi kétség, már az óvodában gyakorolta a csókolózást! 

Swain éppen másodszor köszörülte meg a torkát, amikor Trey végre fölemelte a fejét. 
-  El nem tudtam képzelni... - kezdte a gyáros. - Arra gondoltam, inkább maguk után 

jövök. 
-  Nincs semmi baj - jelentette ki Madeline kifulladva. - Azért van csipogóm, hogy a csa-

ládom számára bármikor elérhető legyek. Nagyon ragaszkodunk egymáshoz. Édesanyám-
nak időnként szüksége van rám, de szerencsére nincs semmi baj. 

Trey nadrágzsebébe süllyesztette a kezét. A legtöbb nő szájából hamisan csengett volna 
ez a magyarázat. Swain azonban el volt ragadtatva Madeline-től, s alighanem bármit haj-
landó lett volna neki elhinni. 

-  Ezt örömmel hallom. - A gyáros megfogta a lány karját, és visszavezette az étterembe. 
- Megesszük az édességet? Szívesen hallanék még bűbájos édesanyjáról... és a többiekről, 
természetesen. 



Trey követte a párt. Szíve vadul kalapált, és nem csupán a két lábon járó rejtély miatt, 
akit magával hozott. Madeline elemi hatással volt az érzékeire. Egyetlen csók volt csupán, 
és máris elveszett. 

A jövőben jobban teszi, ha észben tartja, hogy a lány személyében komoly veszély lesel-
kedik rá. Igen, mostantól leveszi róla a kezét. Éjfélkor pedig, bolond házassági színjátékuk 
végén, leeresztik a függönyt. 

5. FEJEZET 

-  Jó estét, Mr. és Mrs. Turner! Örülök, hogy ma is benéztek hozzánk. 
Trey dühös pillantást vetett a bárpincérre, miközben Madeline-nel föltelepedtek egy-egy 

magas ülőkére. 
-  Ne ökörködj, Eddie! Magunk között vagyunk. 
-  Azt mondtad, magaddal hozod a hűtőházkirályt. Meg azt is mondtad, megbocsá-

tod a minap történteket, ha úgy teszek, mintha ez a pompás teremtmény valóban a felesé-
ged volna. 

-  Túlságosan megerőltetőnek bizonyultunk őfelsége, Mr. Swain számára - felelte Turner. 
- Valószínűleg már alszik az ágyikójában a Pierre-ben. 

Eddie felvonta a szemöldökét. 
-  Az jó drága szálloda. 
-  Megengedheti magának -jegyezte meg Trey szárazon. - A Négy Évszakba hívott meg 

bennünket, és még ahhoz is ragaszkodott, hogy kifizethesse a taxinkat. 
-  Ezek szerint olcsón megúsztad az estét - ugratta Turnert Gina, és odaállt Eddie mellé. 
-  Nem egészen. - Treynek a három bankó jutott eszébe, amelyet egyedi megbízással 

alkalmazott nejének adott. Ennyi pénzért első osztályú viselkedést kellett volna kapnia, ám 
Madeline az őrültet játszotta. Most azonban mindent szépen meg fog magyarázni. 

-  Készíthetek nektek egy-egy Martinit? - érdeklődött Eddie. 
-  Az én számlámra -jelentette ki Gina. - Valahogy én is szeretném jóvátenni a pénte-

ket, Trey - tette hozzá kuncogva. - Még mindig nem akaródzik elhinnem, hogy csak Victől 
tudtad meg, Madeline a házvezetőnőd! 

-  Gondolom, ez a legmenőbb hír a házban. - Turner lesimította rövidre nyírt haját. 
-  De még mennyire! - Eddie poháralátétet tett elébük. 
-  Köszönöm, én nem kérek. - Madeline szórakozottan összehajtotta a kis papírnégy-

zetet. - Neki is vigyáznia kell, mert még kivisz Tuckahoe-ba fűzte hozzá, mielőtt Trey  
rendelhetett volna magának. 

A férfi fáradtan bólintott. 
-  Mennünk kellene - fészkelődött Maddy nyugtalanul a bárszéken. 
Trey észrevette, hogy a lány nem érzi jól magát a bőrében. Ez őszinte örömére szolgált, 

és úgy döntött, végsőkig kiaknázza a helyzetet. 
-  Még tíz perc van tizenkettőig, Maddy. Éjfélig fizettelek ki. - Eddie és Gina értetlen 

pillantást váltott, de Turnert már nem érdekelte, mások mit beszélnek róla. - A hátralévő 
időt azzal fogjuk tölteni, hogy megtárgyaljuk a lehetetlen viselkedésedet. 

Madeline egyenesen a férfi szemébe nézett. 
-  Tökéletes háziasszony voltam. 
-  Viszont roppant makrancos feleség! 



A lány elégedetten mosolygott. 
-   Nem állhattam meg, hogy ne bosszantsalak egy picit, Ötöske. 
-  Miért? - kérdezte a férfi maró gúnnyal a hangjában. - Úgy érzed, nem fizetlek meg tisz-

tességesen? Vagy talán nem voltak kielégítőek a munkafeltételek a Négy Évszakban? 
Eddie és Gina feszült figyelemmel követték a beszélgetést, akár a nézők a teniszmérkő-

zést. 
-   Semmit nem értesz, igaz? - háborgott Madeline. - Nem a pénzről volt szó! 
-  Mégis elfogadtad. 
-   Csupán azért, mert Vic azt mondta, kizárólag akkor érzed magad biztonságban, ha 

sokat fizetsz. 
Turner elhúzta a száját. 
-  Mindig öröm, ha kiderül, hogy számíthatunk barátaink tapintatára. 
-  Segíteni akart, ez minden. Egyébként pedig úgy ismer, mint a tenyerét. 
Talált, süllyedt. Trey nem vitathatta, hogy szereti pénzzel elintézni a dolgokat. Igaz, ma 

nem sokra ment ezzel a módszerrel... 
-   Eltértünk a tárgytól. Miért vállaltad el készséggel a feleségem szerepét? Hogy aztán 

egész este gyötörjél? 
-   Ehhez több mindennek kellett összejönnie. - Madeline ujjaival dobolni kezdett a bár-

pulton. - Először is kirúgtál... 
-  Azt már korábban tudtad. 
- Igen. Te viszont éltél a kedvezményekkel, amelyekre már nem volt jogod - panaszolta 

a lány. - Voltál olyan szemtelen, és sajátodnak hazudtad a boromat. A szegfűdet a virágdí-
szemből vetted el. Aztán a tetejébe a kanapé párnája alá dugtad az alsószoknyámat. 

-  Miért tettél ilyet, Trey? - hökkent meg Eddie. 
Turner gyámoltalanul megvonta a vállát. 
-   Úgy gondoltam, bizalmas kapcsolatra utal majd. 
-   Engem viszont lompos háziasszonynak tüntetett fel! - dühöngött Madeline. 
-   Föl sem merült bennem, hogy megsértődhetsz - válaszolta a férfi indulatosan. - Ami 

pedig a bort és a szegfűt illeti... régi munkád és alkalmi megbízatásod között jelentéktelen-
nek ítéltem a különbséget. 

A lány levegő után kapkodott. 
-  És ezt az mondja, aki állítólag a nap minden másodpercében szigorú logika szerint 

gondolkodik! Aki apró nézeteltérésünk miatt páros lábbal kirúgott! Ma mindent a maga-
dénak mondtál az enyémből, amiről úgy vélted, hasznodra válhat. Még azt is eljátszotta, 
hogy szereti az anyámat - magyarázta Ginának és Eddie-nek. - Joanna ráadásul nem is 
szokott kanasztázni. 

Utolsó megjegyzése elszállt a levegőben, mert az étterem két alkalmazottja közül egyik-
nek sem volt mersze ahhoz, hogy a részletek felől érdeklődjék. 

Madeline ismét Trey felé fordult. 
-  Az egészben az a legszebb, hogy hibátlanul teljesítettem a feladatomat. Swain megbíz-

ható, szeretetteljes légkörben akart téged látni, amit én meg is teremtettem számodra. 
-  Azt tetted, amiért megfizettelek - mormolta Turner. - Aprócska csínyeidet pedig meg-

tarthattad volna magadnak. 
-  Téged túlságosan is lefoglal, hogy mindenre árcédulát ragassz - olvasta Trey fejére 

Maddy. - Nyilván soha nem hunyod be a fél szemed, ha valamelyik alkalmazottad a te 



mércéd szerint nem találtatik tökéletesnek. Teljességgel ártalmatlan volt, hogy a lakásod-
ban éjszakáztam. Ha megtartottál volna az állásomban, ma este ingyen léptem volna föl. 
- A lány lekászálódott a bárszékről. - Mivel ennyire elégedetlen vagy a teljesítményemmel, 
visszaadom a pénzedet. - Kotorászni kezdett a táskájában. 

-  Felejtsd el! - intette le a férfi. - Igazad van, teljesítetted a feladatot. 
A lány összehajtogatott papírpénzeket húzott elő, és Turner markába nyomta őket. 
-  Tessék! Most pedig elhozom a holmimat a lakásodból, aztán mennék haza 

Tuckahoe-ba - mondta, és már indult is az előcsarnokba nyíló ajtóhoz. 
-  Szegény kislány! - vetett Gina szomorú pillantást Madeline után. 
Trey kisimította a bankókat, hogy a levéltárcájába tegye azokat, de észrevette, hogy 

nem három százast kapott vissza. 
-  Hé, Maddy! Várj! - Madeline azonban nem állt meg, hanem kisétált az ajtón. - Még 

hogy szegény gyerek! Három tízest adott. Előbb hatalmas beszédet tart, aztán nagy kegye-
sen lemond harminc dolcsiról. 

Trey felugrott, mire Eddie a bárpultra tette a telefonkészüléket. 
-  Riasszam Vicét? 
Turner dühösen nézett rá. 
-  Ne avatkozz bele! Ezúttal egyedül kell helytállnia a kisasszonynak. 
-  Úgy gondoltam, te szorulhatsz támogatásra, haver - vigyorodott el Eddie. 
Maddynek a zárt lakásajtó előtt természetesen meg kellett várnia Treyt. A férfi szó 

nélkül beengedte, mert nem akart jelenetet a folyosón. A lány egyenesen a hálóba rohant, 
és feneketlen bőrtáskájába kezdte dobálni a holmijait. 

Turner az ajtófélfának támaszkodott. Madeline nem nézett rá, csak leült az ágyra, levette 
a cipőjét meg a harisnyáját, és azokat is táskájába süllyesztette. 

-  Odalent előadott nagyjeleneted veszített értékéből a fordítás során - szólalt meg végül 
Trey pökhendi gúnnyal. 

A lány felállt, és bement a fürdőszobába. 
-  Igazán? 
-  Igazán. Kétszázhetven dollárt. 
Maddy kezében fogkefével és szépítőszerekkel került elő. 
-  Illene tudnia, Mr. Turner, hogy költenem kellett a megjelenésemre! Nem olcsó mulat-

ság egy gazdag üzletember feleségének látszani. - El akart lépni a férfi mellett, ő azonban 
megragadta a karját. Madeline felsikoltott, és kirántotta magát a szorításából. - Ne meré-
szelj panaszkodni a kiadások miatt, mintha igazi férj lennél! 

Trey azon tépelődött, mi lehetett az, amit érintése pillanatában a lány szemében látott. 
Félelem? Vakrémület? Vágy? A férfinak megrándult a szája széle. Ezek szerint nem kép-
zelte, amit akkor tapasztalt, amikor megcsókolta az étteremben. Nehéz volt megítélni, hol 
kezdődött és végződött a színjáték. Az viszont tagadhatatlan, hogy vonzzák egymást... 

-  Sajnálom, ha csúnyán viselkedtem, Maddy. - Nem jutott eszébe jobb megoldás a bocsá-
natkérésnél. - Azt hittem, képes leszel tisztán üzleti jellegűnek tekinteni a megállapodá-
sunkat. 

-  Annak is tekintettem. Bosszúm hirtelen ötlet szüleménye volt, és kissé túllőttem a 
célon. Valószínűleg el sem kellett volna vállalnom a megbízást, ugyanis borzalmasan feldü-
hített, hogy elveszítettem benned egy megrendelőt. Az a kényszerképzetem támadt, hogy 
szántszándékkal kihasználtál ma este. 



-  Nem így volt. 
A lány felemelte a kezét. 
-  Már meggyőztél róla odalent a bárban. Szemlátomást őszintén meglepődtél a szemre-

hányásaimon. Rá kellett volna jönnöm a viselkedésedből, hogy értékelni tudod a majdnem 
feleség apró figyelmességeit. 

-  Ez egy pillanatig sem volt vitás - biztosította Maddyt a férfi. - Nyugodtan megkérdez-
heted Eddie-t vagy Vicét. 

-  Nem szükséges - felelte a lány hanyag közönnyel. - Nos, mindketten elveszítettünk 
valamit. Te kereshetsz magadnak új házvezetőnőt, én meg másik ötös számú férjet. 

-  Ugye nem engem hibáztatsz a szomorú befejezésért? - kérdezte Trey. 
-  Még soha egyetlen Clancy sem ismerte be, ha rosszul csinált valamit. Annyit azért 

be kell vallanom, hogy mindketten okai voltunk a kudarcnak. 
Egy másodpercig feszült csend uralkodott a helyiségben. Trey nem tudta levenni a 

szemét Madeline-ről. A lány úgy állt ott, mintha földbe gyökeredzett volna a lába. Magas 
cipősarkak és harisnya nélkül furcsamód védtelennek tűnt. A férfinak tetszett, hogy sebez-
hetőnek láthatja ezt az erős nőt. Trey bensejében megfeszült valami a gondolatra, hogy el 
kell engednie Madeline-t, mielőtt a magáévá tehetné... 

Hosszasan nézett a szemébe, és a sajátjához hasonló vágyat fedezett fel benne. Arra várt, 
hogy a lány végre bátorító jelet adjon. 

Mintha Madeline olvasni tudna Turner gondolataiban, hirtelen megborzongott, és meg-
dörzsölte a karját. 

-  Nem akartalak zavarba hozni - hazudta Trey azonnal. 
-  Nem hoztál zavarba - háborgott a lány. 
-  Kijöttél a sodrodból? 
-  Kettőnk közül te látszol izgatottnak! - vágta rá Maddy. 
-  Melyik férfi ne lenne az, akinek vér folyik az ereiben? - lendült támadásba Trey. - Csak 

ringatod a csípődet, és máris oda az ember önuralma. 
Madeline elképedten meredt rá. 
-  Komolyan? 
-  Természetesen. Függetlenül attól, mi van éppen rajtad - magyarázta a férfi elveszetten. 

- Még a ma esti hagyományos szabású ruhádban is... 
-  Felizgattalak? 
-  Igen! - Trey kelletlenül legyintett. 
-  Talán jobb lenne, ha most elmennék -jegyezte meg Madeline óvatosan. - Mindket-

tőnkre ráfér az alvás. 
-  Lehet, hogy soha életemben nem alszom többé. Annyira felpörögtem miattad, hogy 

egyetlen épeszű gondolatra sem vagyok képes. 
-  Mit kezdjek veled, Ötöske? - A lányt bosszantotta, hogy hangja kissé megbicsaklott. - 

Nos? - kérdezte valamivel magabiztosabban. 
Szíve nagyot dobbant, amikor Trey közelebb lépett hozzá. Megoldott nyakkendőjé-

vel, kigombolt zakójában, fehér ingében bármelyik képes folyóirat címoldaláról leléphe-
tett volna. Maga volt a testet öltött férfiasság. Madeline épp ilyet keresett: magasat, sötét 
hajút, erősét. 

Most pedig itt állnak a hálószobájában... és elepednek egymásért. A lány megint borzon-
gani kezdett. Mire Trey közvetlenül előtte állt, már szédült és elgyengült a vágytól. 



-  Van bátorságod beismerni, Maddy? - A férfi figyelmesen méregette. - Bevallod, hogy 
te is érzed? 

A lány nagyot sóhajtott. 
-  Kezdettől megvolt a vonzódás. 
-  De miért...? 
-  Miért nem hívtalak meg akkor egy italra a lakásodba? - fejezte be Madeline a monda-

tot elfúló hangon. 
-  Igen. 
A lány a megfelelő szavakat kereste. Nem szerette volna, ha Turner kineveti vagy gyá-

vának hiszi. 
-  Kedvelem a vadászatot, a találkákat. Ennél tovább azonban csak az jut, akit ismerek 

valamennyire. Te teljesen idegen voltál. Nem okos egy nőtől, ha kockázatot vállal, így 
hát... 

-  Ez több mint ésszerű ok! - szakította félbe Trey boldogan. 
A lány értetlenül hunyorgott. Miért, talán buta válaszra számított? A férfi szemmel lát-

hatóan megkönnyebbült. Alighanem komoly sebet ejtett az önbecsülésén az, hogy nem 
hívta be a lakásba. 

-  Nem hiszem, hogy érdemes lenne továbbra is azzal foglalkoznunk, mi történt volna, ha 
behívlak, vagy akkor, ha rájövünk, kik is vagyunk valójában - mondta Maddy szelíd hangon. 
- Hiszek az eleve elrendelésben, Trey. Minden úgy történik, ahogyan történnie kell. 

-  Meglehetősen elveszettnek érzem magam a közeledben, Maddy - vallotta be váratla-
nul a férfi. - Az az érzésem, ismersz, mint a tenyeredet, és pontosan tudod, mikor melyik 
gombot kell megnyomnod, hogy elérd a kívánt hatást. Hátrányba kerültem... 

-  Van valami, amit jobb lenne nem tudnom rólad? - érdeklődött a lány. 
-  Nem, igazából nincs. Azt hiszem, csupán a házasságról vallott nézeteimet szeretném 

megmagyarázni. Nem egyszer közel álltam ahhoz, hogy megnősüljek, és már együtt is éltem 
valakivel. Egyszerűen csak nincs nagy tehetségem a párválasztáshoz. Talán azért, mert túl-
ságosan lefoglal a munkám. Mindenesetre elkövettem néhány hibát... 

-  Mint valamennyien, Trey - biztosította Madeline sietve. 
-  Igen, de mindig eltart egy ideig, amíg kigyógyulok egy kapcsolatból. Rendkívül erősek 

az érzéseim. A rossz tapasztalatok miatt aztán kelletlen férjjelölt lettem. 
-  Szerintem inkább óvatos vagy - mosolyodott el a lány. - De tetszik, amit látok - fűzte 

hozzá. - Nagyon is. 
-  Vonzódsz hozzám? 
-  Igen. - Turner sóvár tekintete egy másodpercre elképesztette a lányt. - Mi lesz ebből, 

Trey? 
-  Remélem, feljutunk a mennyországba. 
Maddy halványan elpirult, miközben a férfi tetőtől talpig végigjártatta rajta a pillan-

tását. 
-  Úgy gondolom - kezdte Madeline -, üzleti kapcsolatunk véget ért. Akárcsak a Swainre 

vonatkozó egyszeri megállapodásunk. - Vágyakozva babrálta Turner zakóját. - Ha folytat-
juk, új úton kell elindulnunk, amely sikert ígér. Érted, miről beszélek? 

Trey értette. Vagy döntő fordulóponthoz értek, vagy zsákutcába kerültek. Ha ez utóbbi 
az igaz, akkor Madeline nem fekszik le vele, mert ez a lány nem könnyű eset, és senki előtt 
nem hajlik meg. Amibe belefog, azt viszont hihetetlen erőbedobással véghez is viszi. 



Turnert már-már cserbenhagyta a józan esze, amikor elképzelte, micsoda tehetséggel 
szeretheti és elégítheti ki Madeline a társát. Soha nem volt még annyira biztos abban, hogy 
egy nő kívánja, mint most. Maddy őszintén kimutatta a vágyait, szeme kéjsóváran csillo-
gott. A férfi tudta, ennek ellenére elhagyná, ha tisztességtelen ajánlatot tenne neki, mert a 
lelke mélyén Madeline Clancy régimódi tuckahoe-i lány. 

Két keze közé fogta Maddy arcát, és hüvelykujjával az arcát simogatta. 
-  Sok tekintetben elkezdődhet számunkra valami - mondta. - Egyre inkább képtelenség-

nek érzem, hogy eleresszelek, mielőtt valamennyi titkodat kiderítettem volna - tette hozzá, 
és hátrasimította a lány tincseit a halántékáról. 

-  Remélem, van rá egymillió éved - suttogta Maddy, és hátrahajtotta a fejét, amikor a 
férfi becéző keze a torkára ért. - Ugyanis milliónyi titkom van 

-  Tudom. - Trey keze továbbhaladt lefelé. Balja a lány hátán kóborolt, míg jobbjával a 
ruháját gombolta ki elöl. 

Madeline reszketett az izgatottságtól, mert a férfi minden egyes kinyitott gomb alatt 
megsimogatta a testét. Aztán végre a földön hevert a ruha, és Maddy szatén alsószoknyá-
ban állt Trey előtt. 

A régóta szomj azok mohóságával ragadta meg Trey a lány vállát, s aztán forrón, vad 
szenvedéllyel megcsókolta őt. Biztos volt abban, hogy Maddy nem húzódik el tőle. 

Ez azonban csupán a kezdet volt. Madeline merészen viszonozta a közeledését. Átkul-
csolta a nyakát, nyelvével behatolt a szájába, és vágyakozva hozzásimult. Elképesztően  
feléledt, forró és ígéretes lett Trey keze alatt. 

A férfinak végre sikerült elszakadnia Madeline szájától. 
-  Egy pillanat! 
Kapkodó mozdulatokkal ledobálta magáról a ruhát. Miközben a nadrágját gombolta, 

Maddy kihúzta gallérja alól a nyakkendőjét, és meglóbálta a levegőben, akár egy lasszót. 
Miután Trey megszabadult a nadrágjától és az alsójától, elkapta nyakkendője végét, és visz-
szahúzta magához a lányt. 

-  Úgy látom, már csupán az alsószoknyám és az inged áll közénk - jegyezte meg 
Madeline. 

-  Meg a bugyid, gondolom én - lihegte a férfi. 
-  Előbb ellenőrizd a tényeket, mielőtt súlyos kijelentésekel, lennél! 
A férfi türelmetlenül megragadta Maddy alsószoknyájának  szélét, és áthúzta a lány feje 

fölött a finom ruhadarabot. Nem volt alatta semmi, ami eltakarta volna Madeline krém-
színű bőrét és lábai között a puha szőrzetet. Trey egy másodpercig mozdulatlanul gyönyör-
ködött a csodaszép testben, aztán félredobta az alsószoknyát. 

-  Egész este nem volt rajtad bugyi? - kérdezte, mint aki nem hisz a szemének. - Fehér-
nemű nélkül játszottad el az illemtudó hitves szerepét? 

-  Úgy bizony - mondta az anyaszült meztelen Madeline. 
-  Miért? 
-  Mert úgy éreztem, be vagyok zárva abba a divatjamúlt ruhába. Szükségem volt rá, hogy 

alatta merésznek tudhassam magam. Csak egy kicsit. 
Kész szerencse, hogy ez nem korábban derült ki! - gondolta Trey. Különben vacsora 

közben kéjsóvár bolond módjára viselkedtem volna, és Swain alighanem azonnal örökre 
elfelejti a szerződésünket... 



A férfinak felcsillant a szeme, miközben kibújt az ingéből. A szerelemnek ez az istennője 
kívánja őt! Alig várta, hogy mélyen belehatolhasson. 

Egyetlen gyors mozdulat, és Maddy ott volt a karjában. Egymás mellett zuhantak az 
ágyra zihálva, szenvedélytől fűtve. 

-   Elveszed az eszem, drágám! - mormolta Trey rekedt hangon. - Igaz, Vic szerint is izgal-
mas vagy. 

-   Ejha! - Madeline a férfira feküdt. - Rólad is ezt állítja. 
Trey válasza beleveszett a következő csókba. A férfi olyan forrónak érezte a lány testét 

 a bőrén, hogy attól tartott, megégeti. Úgy tűnt, menten felrobban. Megfordult, és Madeline 
fölé gördült. A lány teste ívbe feszült, amikor Trey becéző keze elérte asszonyisága legérzé-
kenyebb pontját. 

Turner érezte, hogy kedvese kész befogadni, és heves mozdulattal magáévá tette őt. 
Madeline izmai hirtelen összehúzódtak, és körülzárták a férfit. Trey azt hitte, megáll a 
szívverése. Beleveszett a lányba, és váratlanul a paradicsomban találta magát. 

Az idő lassan telt. Maddy örömmel állapította meg, hogy Trey a tárgyalóteremből a 
hálószobába is magával hozta megingathatatlan önfegyelmét, ám türelmetlenségét és gyors 
eredmények iránti sürgető vágyát odahagyta. A férfi nagymestere volt a szerelmi játéknak. 
Számtalanszor egészen a szakadék széléig vitte őt, de aztán mindig visszarántotta. Végül 
együtt élték át a szédítő zuhanást. 

Madeline a férfi izmos vállába mélyesztette körmeit. Még sokáig reszkettek összefo-
gódzva, aztán izzadtan, kielégülten és elcsigázottan az összegyűrt lepedőre hanyatlottak. 

A lány nem tudta, mennyit alhatott, amikor hirtelen felült az ágyon. Szerencsére még 
sötét volt. Letolta magáról a takarót, és az alvó Trey fölött áthajolt az éjjeliszekrényhez.  
A rádió órájáról leolvasta, hogy három múlt tíz perccel. 

-  Ötöske, ideje felkelni! - Csípőjével meglökte a férfit, és kibújt az ágyból. 
Trey álmosan felkönyökölt. 
-  Tessék? 
A lány közben már belebújt a ruhájába. 
-  Haza kell mennem. 
-  Most? 
-  Igen. 
A férfi bosszúsan felült. 
-  Ugye nem akarod azt mondani, hogy huszonöt éves korodra még mindig megmond-

ják, hányra kell hazaérned? Vagy nem szeretnéd, hogy a szomszédok megtudják, meddig 
maradtál ki? 

Madeline felkacagott. 
-   Számos okból élek a családommal, de korántsem azért, mert a felügyeletükre vágyom. 

Ami pedig a szomszédokat illeti, megjegyzéseikkel csak felingerelnék a vitára mindig kész 
Clancyket. Mi állandóan más véleményen vagyunk, ha nem egyébért, akkor az élvezet ked-
véért. A környéken mellesleg mindenki azon fáradozik, hogy bekössék végre a fejem. 

-  Akkor miért kell elmenned? 
Madeline leült az ágyra, hogy felhúzza a cipőjét. 
-  Mert négy férjet kell ellátnom. 
Trey erről megfeledkezett. Most azonban a valóság arculcsapásként érte. 



-  Igazságtalanság! - tiltakozott. - Én vagyok az, aki jogot formálhat rád, aki közös jövőről 
beszélhet, és egyszeriben nem számítok többé. Már az Ötöskéd sem vagyok. 

Madeline két keze közé fogta Trey arcát. 
-  Viselkedj okosan, drágám! Te is tudod, hogy soha többet nem lehetsz Ötöske. Lehetet-

len, mert szeretkeztünk. Eszmei feleség a foglalkozásom. 
-  Merem remélni! - dünnyögte a férfi, és felkelt. Meztelenül járkálni kezdett a helyiség-

ben. Zavarta, hogy Maddy a férjeiről beszélt. 
-  Munka és semmi több - szögezte le Madeline. - Azzal keresem a mindennapi betevő-

met, hogy egyedülálló férfiak számára boldog otthont teremtek. Érzelmileg azonban nem 
kötődöm hozzájuk. Egek, egy hónapon belül elhunynék végkimerülésben, ha engedném, 
hogy az összes férjem valamennyi gondját megossza velem! Semmi nincs, amire féltékeny-
nek kellene lenned. 

-  Nem vagyok féltékeny, csupán úgy érzem, becsaptak. 
-  Nem kellene úgy érezned. Annyit adtam neked, amennyit egy férfinak csak adhatok. 
-  Tudom - ismerte el Trey szelídebb hangon. - Gyönyörű volt. Nem érted, hogy épp ezért 

engedlek el még nehezebben az éjszaka kellős közepén? 
-  Nem tehetek róla - szólt Maddy felindultan. - Önző vagy és buta. 
Nem most tudtad meg, miből élek. 
- Így igaz, mégsem bírtam ellenállni neked. Ha rólad van szó, gondolkodás nélkül cse-

lekszem. 
-  Ez úgy hangzott, mintha butító kábítószer volnék. - A lány hátraszegte a fejét, és Trey 

látta rajta, hogy haragszik. - Semmi kézzelfoghatót nem érzel irántam? - kérdezte Madeline 
egyszerre kétségbeesetten és felháborodottan. - Olyasmit, ami eljut az agyadig? 

-  De, természetesen - sóhajtott fel a férfi. - Csupán nehéz elfogadnom, hogy akaratta-
lan báb leszek a kezeid között. Szeretem, ha ura vagyok az érzéseimnek, és te pontosan ettől 
fosztottál meg. 

-  Sajnálom, hogy ekkora felfordulást okoztam az életedben. 
-  A legszörnyűbb, hogy szeretkezünk, aztán te rögtön felállsz, és itt hagysz - dörmögte 

Trey. - Most együtt kellene maradnunk, hogy beszélgessünk és babusgassuk egymást. 
A szeretkezésük óta már aludtak is, de Maddy úgy döntött, nem lesz szőrszálhasogató. 
-  Nem tudtam, hogy ma megtörténik - válaszolta. - Úgy terveztem, hogy napfelkelte 

előtt hazaérek. Pontosan tudod, hogy egy cég nagyon igénybe veheti az embert. Teljesíte-
nem kell, amit vállaltam. 

Trey az arcát dörzsölgette. Számát nem tudta, hányszor kelt ki már egy nő ágyából, hogy 
elérje a repülőjét, vagy mert tárgyalása volt egy megrendelővel. 

-  Nem lenne ilyen rossz, ha más munkát végeznél. 
-  Talán igen, talán nem. - Madeline fölemelkedett, és az ajtóhoz sétált. - Nekem most 

mindenesetre mennem kell. Áll még az ajánlatod, hogy hazaviszel? 
-  Igen. Maddy? 
A lány megfordult. 
-  Tessék? 
A férfi tétován a helyes kifejezést kereste - de hiába. 
-  Csak egy percet várj, és mehetünk... 



 6. FEJEZET 

Treynek újabb és újabb ásítást kellett elfojtania, miközben másnap Vickel Swainre várt 
az irodájában. Íróasztalát beborították a bébiételek reklámszövegei és rajzai. A legszíveseb-
ben elheveredett volna a papírokon, hogy kialudja magát. Be kellett azonban érnie annyi-
val, hogy az asztalra fektette a karját, és ráhajtotta a fejét. 

-  Azért sóhajtasz ekkorákat, mert Madeline-ről szeretnél beszélni? - kérdezte végül a 
festő. 

Turner megfordult a székével, és csak most jutott el a tudatáig, hogy barátja ez alkalom-
mal lemondott polgárpukkasztó külsejéről. Öltönybe ugyan nem kényszerítette lázongó 
lelkét, de legalább sportos zakót és szövetnadrágot vett fel. Rendesen megfésülködött, és 
simára borotválta a képét. 

-  Maradjunk az üzletnél! 
-  Ott sem vagy jobb helyzetben - vélekedett a festő. - Mi ütött ebbe a vénemberbe, hogy 

önmagát akarja látni a csomagoláson? 
-  Halhatatlanságra vágyik. 
-  Az az érzésem, nem az ötletességem miatt alkalmaztál, hanem mert jó vagyok portré-

festésben. Ez az elborzasztó igazság? 
-  Nem akarok veszekedni veled, Vic - mondta Trey nyílt beismerés helyett. 
-  Swain nem elég eredeti pofa ahhoz, hogy bébiételt lehessen eladni a képével. 
-  Azért megoldható. Esetleg ügyesen elrejtjük a grafikák közt a kis méretű rajzot. Sike-

rülhet, ha félretesszük a művészi önérzetünket. 
-  Jól van, jól. Nem hagylak most magadra. Hiszen amúgy is zavarodott vagy. 
-  A fenébe, semmi bajom! - csattant föl Trey. 
-  Nézd, tudom, hogy Madeline az éjjel még fölment hozzád... 
-  A kíváncsi szomszédját! - Turner beletúrt a hajába. - Nos jó, bevallom, zavarodott 

vagyok. Remélem, egyszer sikerül kiismernem Madeline-t. - Áthajított egy ceruzát a szobán. 
- Létezik tökéletes nő? Úgy értem, akiben minden megvan. Aki társad, szeretőd, szép és 
okos egyszerre? 

Vic elvigyorodott. 
-  Szerintem egyszerűen fogadd el, amit kapsz! 
-  Nem értettél meg. Elfogultságtól mentes véleményedet kérdeztem egy álomnőről. 

Maddy szemlátomást mindenre képes. Látnod kellett volna, hogyan gyötört tegnap Swain 
szeme láttára. Egyenesen ördögi volt! 

-  Élvezed, ha kínoznak? 
-  Nem, dehogy - válaszolta Turner türelmetlenül. - Csupán az a bökkenő, hogy még azt 

is bűbájosán csinálja. Minden férfi bomlik utána. Te is. 
-  Igaz - bólintott Vic. 
-  Négy házasságot túléltél, tehát szakértőnek kell lenned. Volt olyan feleséged, aki 

mindent tudott? 
-  Akkor legalább eggyel kevesebbszer váltam volna el - dünnyögte a festő. - Túlzásba 

viszed az elméletieskedést. Az ember teljességgel egyéni szempontok szerint választ házas-
társat. 

-  Ki beszél itt házasságról? - kelt ki magából Trey, és nagy indulatosságában majdnem 
felborult a székével. 



-  Ébresztő, haver! - nevetett föl Vic. - Azért izgatod fel magad, mert belebotlottal az 
igaziba. Az egyetlenbe, aki számodra szóba jöhet. Befellegzett a tervednek, hogy örökre agg-
legény maradsz. Ismerem ezt az átszellemült tekintetet, épp eleget láttam a saját tükröm-
ben. Nézz szembe a tényekkel! Nem veszíthetsz mást, csupán azt, hogy nem írhatod meg 
Eddie-vel a magányosok kézikönyvét. - Egy másodpercig csend telepedett rájuk. - Mit ron-
tottál el? - érdeklődött aztán a művész gyanakodva. 

-   Semmit! 
-  Mikor találkozol Madeline-nel? 
-   Nem tudom. 
-  Hagytad, hogy kicsússzon a kezedből - vetette Vic a barátja szemére. 
-   Csak Tuckahoe-ba ment. 
-  Az ugyanaz, mintha a Holdon lenne. Várj, hadd gondolkodjam... Előbb kirúgtad, 

majd egyedi megbízással alkalmaztad, mert ahhoz nem volt elég bizalmad, hogy vissza-
vedd. Utána lefeküdtél vele, a végén pedig hazavitted Tuckahoe-ba, de egy szót sem ejtet-
tél a viszontlátásról. így történt? 

-  A legjobb szándékkal fogtam neki a dolognak, de aztán kissé felizgattam magam - 
ismerte be Turner kelletlenül. - Képzeld, még éjszakára sem maradhatott! Vissza kellett 
mennie a négy férjéhez. 

-  Meddig akarsz még küzdeni önmagáddal? - kérdezte Vic kihívóan. - Maddy házasságra 
született, és te a férje lehetnél. Esélyt kapnál a teljes életre. 

-  Félek elkötelezni magam - felelte Trey kétségek között gyötrődve. - A mindenségit, 
Maddy azt is kitalálta, miért... Anyám ballépései miatt. 

Lehunyta a szemét, és visszagondolt éjszakai csodálatos szerelmi játékukra. Micsoda tűz 
van abban a lányban! Emellett egész idő alatt tudta, hogy csábos szeretője tökéletesen képes 
elirányítani bármelyik háztartást. Figyelemre méltó jelenség... 

Sue Parker háromszor röviden csengetett odakintről, hogy jelezze, Swain megérkezett. 
A gyáros hamarosan be is lépett. Jókedvű volt, mint mindig, és furcsán csillogott a szeme. 
Valószínűleg nem azért jött, hogy gyorsan aláírja a szerződést, aztán már menjen is. 

-  Jó reggelt, fiúk! - mondta, és kezet rázott Vickel. 
Trey bemutatta őket egymásnak, aztán Swain helyet foglalt, Turner pedig előadta leg-

utóbbi találkozásuk óta kidolgozott elgondolásait. Egy idő után észrevette, hogy a gyáros 
állandóan az ajtót lesi, és megkérdezte tőle, szüksége van-e valamire. 

-  Azon gondolkodtam, hogy Madeline együtt ebédel-e magával. 
-  Sajnálom, de nem. 
-  Kár! Ha esetleg hazatelefonálna... 
-  Az édesanyjával tölti a napot - rögtönzött Turner. 
-  Joanna a városban van? - örvendezett Swain. - Így még jobb. 
-  Attól tartok, Tuckahoe-ban találkoztak. Mindenesetre biztosíthatom, hogy a legjobb 

helyen fogjuk megünnepelni a szerződés aláírását. 
A gyáros nem vett tudomást a tollról, amelyet a másik férfi elébe tartott. 
-  Délután jön vissza? 
Trey sajnálkozva mosolygott. 
-  Nem, majd csak a hálaadás ünnepe után. Tudja, úgy tervezzük, hogy Joannával és a 

családdal fogyasztjuk el a pulykánkat. Én... szerda este megyek ki hozzájuk. 
-  Remek! A nagy családi találkozások mindent megérnek. 



Treynek nem voltak idevágó tapasztalatai, de azért bólintott. Kezdett kimenni a vér a 
kezéből, amellyel a tollat Swain elé tartotta, de reménykedve tovább szorította. 

-  Kiábrándító hírt kaptam ma reggel - dőlt hátra a gyáros. - Jennifer lányom meghívott 
magukhoz Ohióba, de kanyarósak lettek a gyerekei. Túlságosan kockázatos lenne megláto-
gatnom őket. - Várakozón nézett Treyre. Nyilván vele akart tartani Tuckahoe-ba. 

A férfi megértette, miért teljesen közönséges kérés ez a gyáros szemében. Miért okozna 
gondot, ha egy nagy családban egy tányérral többet kell az asztalra tenni? Rosszabbat persze 
aligha találhatott volna ki, mivel Treynek sem felesége, sem családja, de még saját pulykája 
sem volt. 

-  Úgy döntöttem, itt töltöm az ünnepet - próbálkozott más módon Swain. - Így bőven 
lesz időm arra, hogy átnézzem a javaslatait, és véglegesen határozzak az Alkotó Világ meg-
bízását illetően. Tudnának ajánlani egy éttermet, ahol házi ételeket főznek? 

-  Nem lenne szép, ha magányosan ünnepelne, és közben üzleti ügyekkel kellene foglal-
koznia. - Trey beletörődött a sorsába. - Ha óhajtja, megkérdem Madeline-től, akad-e még 
hely az asztalunknál. -A legszívesebben kettétörte volna a feleslegesen ajánlgatott tollat, 
miután végre visszahúzta a kezét. 

-  Komolyan mondja? - Swain úgy tett, mintha benne fel sem merült volna ez a lehető-
ség. - Nem szeretnék tolakodónak látszani... 

Igazán nem? - gondolta Turner. Olyan ez a férfi, mint amilyennek a selyembe bugyolált 
úthengert képzeli az ember. Összeszorította a fogát, és azon töprengett, mibe kerül majd 
neki ez az egész. Anyagilag és érzelmileg bizonyára egyaránt magas árat kell fizetnie. 

-  Téged keresnek a feleségvonalon, Maddy - szólt fel Peter a pincéből. 
Madeline nem tette le az ezüst gyertyatartót, amelyet éppen a konyhaasztalon fényesí-

tett, hanem azzal együtt szaladt a lépcsőhöz. 
-   Nem tudtam, hogy lent vagy. Jobban tennéd, ha nem játszanál a számítógépen.  

Az utóbbi időben elég furcsán viselkedik, újabb javításra meg nincs pénzünk. 
A tizenkét éves lángelme megsértődött. 
-  A játékok akkora gyerekeknek valók, mint Benji. Nekem túl sok a dolgom, nem jut 

időm efféle szamárságokra. 
-  Figyelj csak! Ha újabb Ötöskének jelentkezik valaki, szombat előtt semmiképpen nem 

tudok vele beszélni. - Joanna és Dot nagyi mindenütt cédulákat rakott ki, hogy pénteki 
férjet találjanak Maddynek. - Jó lenne, ha ezt mostantól valamennyi jelentkezővel közöl-
néd. 

-  A régi Ötöskéd keres -jegyezte meg Peter. - Néhány dollárért megmondom neki, 
hová... 

-   Ne merészeld! - kiáltotta a lány. 
Öccse megvonta a vállát. 
-  Mióta vagy ilyen érzékeny? Van négy férjed, akiktől fizetést kapsz. Ez a fickó már a 

múlt. Te magad mondtad. 
-   Hivatalosan az is. Magánterületen viszont roppant időszerű. 
-  Hohó! Hosszú listád van arról, mit kell elintézned a hasznot hozó pasiknak, és erre 

éppen Turner miatt izgatod fel magad? 
-  Túlságosan anyagias a gondolkodásod - korholta Madeline a fiút. 



-   Ha neked kellene a nagyanyád szemüvegében megjelenned nyilvános helyeken, te is 
érdekelt lennél a bevételi oldal gyarapításában. 

A lányt enyhe bűntudat fogta el, miközben a telefon felé tartott. Úgy tervezte, öccsének 
adja azt a harminc dollárt, amely tegnap megmaradt a végelszámolásnál. Ostoba felindult-
ságában azonban megfeledkezett Peterről. 

Mostanában gyakorlatilag minden centnek előre megvolt a helye. Felettébb kell takaré-
koskodniuk, hogy szegény fiúnak összejöjjön a szükséges százharminc dollár... 

Madeline felsóhajtott, lerakta a gyertyatartót, és megnyomta a telefonkészüléken villogó 
gombot. Trey talán azért hívja, hogy elnézését kérje. 

Elviselhetetlen volt hazafelé a csend a kocsiban. 
-  Trey? - szólt bele a telefonba, és ereiben vad száguldásba kezdett a vér. 
-  Nyakig ülök a pácban, és az egésznek te vagy oka! 
Madeline eltartotta fülétől a kagylót, miközben Turner előadta, hogy Swain a kanyaró 

miatt nem utazhat Ohióba, a szerződést viszont még nem írta alá, és szeretné Tuckahoe-
ban megenni a hálaadás napi pulykáját. 

-  Nyugodj meg! - ripakodott végül Maddy a férfira. 
-  Mit forgattál a fejedben, miközben Loni Anderson és Marilyn Monroe elegyének 

írtad le az anyádat? 
-  Ugye nem hiszed, hogy szándékosan kérkedtem a családommal, mert ide akartam 

csalni Swaint? Ez a hetem rémesen zsúfolt. Másra sincs szükségem, mint egy férfira, akit 
szintén el kell látnom. 

-  Mindenesetre jó néhány lapáttal ráraktál, mert tudtad, hogy Swainnek mindene a 
család. 

-  Teljesen természetes módon beszéltem a rokonságomról, Trey. Légy őszinte, és ismerd 
el, hogy csupán a kínos csendet hidaltam át a történeteimmel! 

-  Igen, de egyben el is bűvölted a hűtőházkirályt, és most még többre vágyik. 
-  Ezt nem akartam - védekezett a lány. - Azért szerződtettél, hogy Swain aláírja a 

megbízást, én pedig a legjobb belátásom szerint jártam el. Ha nem hiszed, akkor is így 
van. Egyébként megvan nekem a magam baja. Egyeske pizzaszószt folyatott a sütőjébe. 
Súrolhatom ki, hogy csütörtök reggel megsüthessük a pulykát. Ketteske csomagja elve-
szett, amikor Japánba repült. Fél tucat inget és nyakkendőt kell neki vásárolnom, mielőtt 
Németországba utazik. Hármaska jól elrakta édesanyja régi gyertyatartóit, hogy biztosan 
megtalálja őket, ha majd kellenek. Persze elfelejtette, hol az a biztos hely. Az egész padlást 
felforgathattam utánuk. - Maddy az asztalon álló, félig rendbehozott darabra pillantott. 
- Iszonyú mocskosak, ezer évig dolgozhatom rajtuk, amíg olyanok lesznek, mint fényko-
rukban voltak. - Tisztában volt azzal, hogy úgy beszél, mint a tévéreklámok háziasszo-
nyai szoktak, de úgy is élt, mintha egy lenne közülük. Trey igazán lehetne iránta több 
megértéssel. 

-  Azt hiszem, egy férfinak valóban sorszámot kell nálad húznia, ha azt akarja, hogy 
észre vedd. 

-  Ma biztosan - helyeselt a lány. 
-  Tudod, mi a baj veled? Megteremted egy agglegény számára az eszményi fészket,  

és ezzel lehetetlenné teszed, hogy nélküled is boldoguljon. 
-  Nézd, ha állandóan csak bírálni akarsz, akkor inkább fejezzük be! 
A lány ezzel lecsapta a kagylót. Alig telt bele kis idő, és a telefon máris csörögni kezdett.



- Halló! - jelentkezett Madeline. 
-  Nem azért hívtalak föl, hogy panaszkodjam, hanem mert szívességre szeretnélek kérni, 

mint erre bizonyára már rájöttél. 
-  Hogyne, persze. No igyekezz, és add elő, amíg jó hangulatban vagyok! 
-  Tartozol nekem, Maddy - lendült támadásba a férfi. - Nem érted, hogy teljesen össze-

zavartad a magánéletemet, és legjobb úton haladsz afelé, hogy a hivatalossal is ezt tedd? 
Eddig minden tökéletes volt. Manhattanben és Los Angelesben rengeteg remek nőt ismer-
tem, akikkel találkozhattam, ha úgy tartotta kedvem. Odahaza mindig találtam tiszta 
zoknit, és friss volt az ágyneműm. Miért kellett egészen megbolondítanod, és mindent 
tönkretenned? 

-  Most már biztos vagyok abban, hogy rossz ágyat választottam magamnak - kiáltotta 
Madeline viszolyogva. - Akár ott fekszel benne, akár nem, én csak veszíthetek. 

Trey felnyögött. 
-  Egyetlen épeszű gondolatom nincs, amióta elváltunk - ismerte be boldogtalanul. - 

Kutyaszorítóban vagyok, és átok ül rajtam. Egyedül te menthetsz meg! Swain halogatja 
az aláírást. Egyenesen zsarol azzal, hogy intézzem el a meghívását a hálaadásra. Miattad 
kezdett el álmodozni erről az egészről... a pulykatöltéstől egészen anyád domborulataiig. 
A tölteléket a városban is megkaphatnám a fagyasztott pulykamellel és egy erőtlen hazug-
sággal együtt. A családias légkör azonban egészen más. Egyébként is elfogyott a borod - 
fűzte hozzá. - Fél tucat különféle palack áll az íróasztalomon, de a te nedűdnek egyik sem 
ér a nyomába. 

-   Ezek szerint felmerült benned, hogy magad gondoskodj Swainről - szögezte le 
Madeline bosszúsan. 

-  Dühös vagy, ha megteszem, és akkor is, ha nem - olvasta a fejére Turner. - Akkor hát 
segítesz? 

-  Segítek - adta be Maddy a derekát. - Összekürtölöm a Clancyk nagy népi tanácsát, 
aztán majd visszahívlak a részletek ügyében. 

-  Köszönöm szépen. - A férfi hangján észrevehető volt, hogy megkönnyebbült. - Töredel-
mesen bevallom, azt mondtam neki, hogy már szerda estére vártok. Természetesen mindent 
megfizetek - sietett Trey kijelenteni. 

-  Nem, arról szó sem lehet! - tiltakozott Madeline csendesen, hogy csak Turner hall-
hassa, amit mond. - Ezúttal nem a pénztárcád fog kihúzni a csávából. Szívességet kell elfo-
gadnod. Valamennyi szolgáltatás házunk ajándéka lesz. 

-  A világon mindennek meg kell fizetni az árát - jegyezte meg Trey bizalmatlanul. 
-  Természetesen van egy feltételem. Nem nehéz kitalálni, mi az. Elvárom, hogy okosan, 

türelmesen elgondolkodj a kettőnk dolgán. Ha nem akarsz közös jövőt, akkor az ünnep 
után soha többé nem kívánok hallani rólad. Megértettél?

 
-  Ki bosszantott fel ilyen nagyon? - Dot nagyi egy kosárban frissen mosott ruhát cipelt 

fel a pincéből. 
Madeline már ismét a konyhaasztalnál állt, és a gyertyatartót pucolta. 
-  Ötöske. 
-  Több vele a gond, mint akkoriban, amikor még fizetett. 
Joanna éppen jókor jelent meg, hogy elkapja anyósa megjegyzését. 
-  Kivel, Ötöskével? 



-  Igen, mama. Úgy tűnik, még nem játszottam végig nála az álfeleség szerepét. 
-  Igazán? - kérdezte Peter, aki ugyancsak feljött a pincéből. Sarkában ott nyomult Benji 

is. - Megint meg akar bízni valamivel? 
-  A jelek szerint Swainnek nem akaródzik aláírni a szerződésüket a hálaadás megün-

neplése előtt. - Madeline megkönnyebbülten látta, hogy családja mind a négy tagja kimon-
dott érdeklődéssel tekint rá. 

-  Különös. - Dot nagyi úgy igazította a kosarat, hogy Joanna is kivehesse részét a zoknik 
összepárosításából. 

-  Attól tartok, Trey megorrolt rám, mert csodaszép képet festettem rólatok - jelentette 
be Maddy. - És most a hűtőházkirály ide vágyakozik. 

-  Nincs mitől tartania Ötöskének. - Joanna összetekert egy fekete és egy kék fuszeklit. - 
Segítünk neki. Jó mulatság lesz, hogy vendégül láthatjuk Harvey Swaint. 

Dot nagyi kivette menye kezéből a különböző párhoz tartozó zoknikat. 
-  Máris álmodozol, pedig még az előkészületeknek sem láttunk neki. 
-  Szerda, vagyis holnap este jönnének - tudatta Madeline. Várakozásának megfelelően 

valamennyien felnyögtek. - Legelőbb is azt döntsük el, ki hol alszik! 
Dot nagyi Összehunyorította a szemét. 
-  Ez a Swain nyilván azt hiszi, hogy Ötöske felesége vagy. Mivel magyarázzuk meg, 

hogy nem alszotok egy szobában? Mert természetesen szóba sem jöhet, hogy együtt aludj 
egy olyan férfival, aki... 

-  Ezt bízzátok nyugodtan rám meg Benjire! - avatkozott közbe Peter. - Biztosan eszünkbe 
jut valami hihető magyarázat. Igaz, Benji? 

-  Tuti. - A kisebbik fiú szemlátomást sóvárogva várta, hogy őt is bevonják a készülő-
désbe. 

-   Úgy lesz a legkönnyebb, ha Ötöske csak akkor vonul vissza, amikor Swain már elment 
aludni - javasolta Joanna. - Miután a hűtőházkirály magára csukta a vendégszoba ajtaját, 
Ötöske bemehet a fiúkhoz, és elalhat a Peter fölötti ágyon. Két éjszakát ki fog ott bírni. 

Dot nagyi egyetértően bólintott. 
-  Igen, bizonyára péntek reggelig akarnak maradni. Néhány dologban meg kell álla-

podnunk. Példának okáért abban, hogy mióta vagytok házasok Ötöskével, hol esküdtetek,  
és így tovább, és így tovább. 

-  Esküvő Las Vegasban, mézeshetek Tahoe-ban - sorolta Madeline. - Csipogóm pedig 
azért van, hogy ti bármikor elérhessetek. 

Mindenki harsány kacajra fakadt. 
-  Ugye Ötöske nem mondott rólunk semmit? - kérdezte Dot nagyi váratlanul. - Tudod, 

mire gondolok. Hogy együtt voltunk valahol, vagy hogy mindig a kedvenc levesét főzzük. 
-  Szerencsére csak egy efféle hangzott el - felelte Maddy. - Amikor mondta, még nem 

gondolhatta, hogy Swain esetleg a szaván fogja... Azt mesélte a hűtőházkirálynak, hogy 
néhanap kanasztázik anyával. 

-  Azt szeretném én látni! - örvendezett Dot nagyi. - Joanna, amint egy helyben ül, és 
kártyázik.

-  Ostoba hazugság! - háborgott Joanna. - Az ő korában egy férfi igazán lehetne 
okosabb. 

-  A hazudozáshoz tehetség kell, az pedig nem adatott meg mindenkinek - kelt a lánya 
Trey védelmére. - Megrémült, mert nagy lelkesen meséltem rólatok, és kétségbeesésében 



igyekezett azt mutatni, hogy ő is közénk tartozik. Az egész valójában az én hibámból 
történt. 

Dot nagyi elhúzta a száját. 
-  Egy Clancy elismeri, hogy hibázott? Jó úton haladsz afelé, hogy beleszeress ebbe az 

Ötöskébe, igaz? 
-  Természetesen máris beleszeretett - jelentette ki Joanna. - Ugye, Maddy? Az arcodra 

van írva. 
-  Miért maradt volna különben tegnap tovább éjfélnél? - csatlakozott Peter is a kórus-

hoz. - Arról tudnánk, ha túlórapénzt kapott volna. 
-  Pillanatnyilag nem az én szerelmi életem van terítéken. - A lány nem akarta megosz-

tani családjával a Trey iránti érzéseit. 
-  Nem bizony! Feladatot kell végrehajtanunk - jegyezte meg Peter jókedvűen. - Ötöske 

egyre több munkát ad. Bizonyára jelentős lesz a nyereség. 
Valamennyien Madeline felé fordultak. Miként értesse meg velük, hogy múlt éjszaka 

nem tett zsebre egy centet sem, és a következő csaláson sem keres? Nem teheti. A többiek 
nem dolgoznának teljes odaadással, ha tudnák, hogy jótékonysági akcióról van szó egy meg-
veszekedetten józan gondolkodású férfi megnevelésére, aki készpénzzel kíván mindent elin-
tézni. 

-  Bőven lesz még időnk a zsákmány számbavételére - intette le Madeline a családtag-
jait. - Tudomásom szerint valamennyiőtöknek akad dolga. Visszahívom Ötöskét, a délután 
hátralévő részét pedig a többi férjemnek szentelem. 

-  Hogy tanuljak meg holnap estig kanasztázni? - aggodalmaskodott Joanna. 
Mindenki a család lángelméjére nézett. 
-  Mi esik le érte? - kérdezte Peter. - Hoznom kell egy kártyakönyvet, és meg kell tanul-

nom a játékot, hogy aztán a mamának is megtaníthassam. Benji biztosan részt akar venni 
a dologban. Mint mindig. 

-  Ez a család összetart. - Joanna büszkén felszegte az állát. - Egy csapatot alkotunk. 
-  Helyes, Clancyk! - Madeline csettintett az ujjával. - Munkára fel! 

Másnap este nyolc óra tájban Trey leállította fekete Jaguarját Clancyék tuckahoe-i háza 
előtt. Harvey Swain azonnal kiszállt a kocsiból. 

-  Szép hely - jegyezte meg, amikor Trey odalépett mellé a bőröndökkel. 
-  Igen. 
Turner az ajtó felé tolta a gyárost. Szeretett volna odabent lenni, mielőtt a másik olyan 

kérdéseket tenne föl neki, amelyekre nem ismeri a választ például a ház koráról, avagy a 
hálószobák számáról. 

Egyes-egyedül arra kérte a családot, hogy ne szólítsák Ötöskének. Trey a neve. Esetleg 
James. Vagy akár Turner, ha úgy tetszik jobban. Swain biztosan felfigyelne a különös bece-
névre, és ő sem vette volna szívesen, ha folyton emlékezetébe idézik, hogy Maddy figyelmé-
nek csupán az ötödrésze illette meg. 

Mostantól pedig, miután megszűnt Ötöskének lenni, talán csak ideje hatodát szánja 
majd rá a lány. Soha semmivel nem barátkozott meg még olyan nehezen, mint ezzel a gon-
dolattal. 

Ha lassan is, de végül bevallotta magának, hogy meg akarja szerezni Maddyt. Igaz, neki 



egyetlen férfi sem tudna ellenállni. Madeline Clancy a tökéletes feleség. Ő viszont megrög-
zött agglegény, aki már azt sem tudja, helyes irányba kormányozza-e élete hajóját... 

Trey felszaladt a bejárathoz vezető lépcsőn, és megnyomta a csengőt. Azonnal kinyílt 
az ajtó. Maddy állt a küszöbön. Zöld vászonnadrágjában és bő, mentaszínű pulóverében 
maga volt az álom. 

-  Drágám! - lépett ki a lány az ajtón, és megölelte Treyt. Szőke haján megcsillant a veran-
dái lámpa fénye. 

A férfi megérintette, és azonnal tudta, nem lesz elég ereje ahhoz, hogy ne csókolja meg. 
Maddy hívogatóan szétnyitotta pirosra festeti, ajkát. Trey gyorsan fölébe hajolt, és mohón 
birtokba vette. 

A csók mindössze néhány másodpercig tartott, Trey számára azonban ez az idő felért 
egy örökkévalósággal. Miközben nyelve felderítőútra indult Madeline szájában, el kellett 
ismernie, hogy a lány megmagyarázhatatlan hatalommal bír fölötte. Ezt művelné a valódi 
szerelem egy férfival? 

Akár együtt volt vele, akár nem, Trey úgy érezte, elátkozták. Rabszolgája lett a vágynak, 
hogy maradéktalanul magáénak tudhassa Maddyt, a gondolatait, mindent, de mindent, 
amit tesz. 

Lehunyta a szemét, hogy tökéletesen kiélvezhesse a gyönyörűséges pillanatokat, mégsem 
tudta elfojtani a félelmet, amely váratlanul rátört. Ez ugyanaz a fajta ábrándos köd, amely-
ben édesanyja nemegyszer eltévedt, Vic úgyszintén... 

Madeline nyilván észrevette, hogy a férfi megdermedt, mert óvatosan elhúzódott tőle. 
Trey kinyitotta a szemét. Arra számított, hogy a lány tekintetében harag és csalódottság ül 
majd. Ehelyett vigasztalást olvasott ki belőle, és felszólítást arra, hogy bízzon benne. Ez a 
nő minduntalan meglepi. 

-  Gyertek be! - kiáltott ki Dot nagyi, és félrevonta unokáját az útból. - Jó estét, Mr. 
Swain! 

Madeline megfordult, és látta, hogy a Clancyk felsorakoztak, akár az új gazdájukat 
üdvözlő cselédség tagjai. Kimosakodva, csillogó szemmel, vasalt ruhában... Semmi kétség, 
ezek négyen megölik, ha megtudják, hogy egyetlen centet sem keresnek a vendéglátáson. 

-   Szólítsanak csak Swainnek! - kérte a gyáros a családot. 
Szemében felerősödött a ragyogás, amikor meglátta Joannát. Lányához hasonlóan az 

asszony vászonnadrágot viselt, csak ő feketét, hozzá pedig testre simuló aranyiamé felső-
részt. 

-   Örülök, hogy megismerhetem, Swain. - A férfi neve szinte muzsikált, amikor Joanna 
kiejtette. - Parancsol egy csésze kávét? - kérdezte aztán elfúló hangon. 

-   Ezer örömmel. - Swain az asszony vállára tette a kezét, és együtt indultak beljebb. Dot 
nagyi követte őket, miközben arról csacsogott, hogy odakint egyre jobban lehűl a levegő. 

Madeline elkapta Trey karját, amikor ő is a többiek után akart indulni. 
-   Hová ez a nagy sietség? 
-   Hallanom kell, mit beszélnek, nehogy hibát kövessek el. 
-  Nyugalom! Óriási baklövés lenne, ha most odatolakodnál. 
-   Swainnek vág az esze, akár a borotva, Maddy. Ha valamit megsejt, örökre elfelejti az 

Alkotó Világot. 
Madeline elvette és beakasztotta a szekrénybe Trey bőrkabátját. 



-   Nincs nehéz dolgunk. Nem kell elhitetnünk Swainnel, hogy házasok vagyunk, 
mert eleve úgy gondolja. Mindössze a látszatot kell fenntartanunk - nyugtatgatta a lány 
Turnert. 

-   Igazán, ez minden? - kérdezett vissza Trey gúnyos hangon. 
-  Azonkívül ez a vendégség nem rólad, rólam, a reklámkampányról vagy a családi vacso-

ráról szól. - Madeline vidáman ingatta a fejét. - A legfontosabb elkerülte a figyelmedet. 
-  Valóban? - bosszankodott a férfi. - Itt minden arra megy ki, hogy Swain aláírja a szer-

ződést. 
A lány felkacagott. 
-  Ébredj fel végre! Swain azért jött ide, hogy megismerje anyámat. Meggyőződésem 

szerint már rég eldöntötte, hogy te kapod a megbízást. 
-  Azt mondod, csupán azért szervezte meg ezt az egészet, hogy találkozzék Joannával? 
-  Miután láttam, hogyan bámult rá az előbb, semmi kétségem nem maradt. 
-  Na de miért, amikor éppen elég nő él Kaliforniában? - értetlenkedett Trey. 
-  Anyám fényképeivel és a történeteimmel szemlátomást elbűvöltem. Egy kicsit való-

színűleg szebbre is színeztem a valóságot, mert tudtam, hogy Swain pont a mama esete. - 
Madeline fölemelte a kezét, amikor a férfi mondani akart valamit. - Hidd el, azt gondol-
tam, beéri egy telefonnal, és majd meghívja színházba vagy vacsorázni. 

-  Ehelyett társközvetítőt csinált az ügynökségemből! 
-  Joanna és Swain magányos emberek, akik megérdemlik, hogy kapjanak még egy esélyt 

a szerelemre. Tudják, hogy korlátozottak a lehetőségeik, ezért ragadják meg azonnal az első 
kínálkozót. Csupán azért, mert te ellenzed a házasságot... 

-  Már azt sem tudom, mit gondolok. 
-  A zavarodottság nem rossz kezdet - vélte a lány. - Ami pedig az előttünk álló ünnepet 

illeti, el kellene hinned, hogy az örökös centizésnél és mérlegelésnél sokkal többre visz, 
ha elengeded magad. Történjék bármi, valamelyikünk majd megmenti és előnyödre for-
dítja a helyzetet. 

-  Ez az, amiben a Clancyk a legjobbak! - kotyogott közbe Peter. 
Madeline és Trey hátrafordult. Csak most vették észre, hogy a két fiú végig ott állt 

mögöttük, és szemérmetlenül hallgatózott. 
-  Amíg a mamáék lefoglalják Swaint, megmutathatjátok Treynek, hol fog aludni. - A lány 

az órájára pillantott. - Én addig gyorsan elintézek valamit. Ketteskének még ma vennem kell 
egy apróságot, amivel megajándékozhatja titkárnője nemrég született kisbabáját. 

-  Itt akarsz hagyni? - kérdezte Turner felháborodottan. 
-  A fiúkkal, nem egyedül. - Maddy elővette a szekrényből a kabátját és a táskáját. 
-  Swain nem fogja érteni, hová tűntél. 
-  Ne aggódj! Majd hozok egypár dolgot a boltból, hogy magyarázatot adjak a távollé-

temre. - A lány megbökte Trey mellkasát. - Gondolj arra, hogy minden csupán kellő beál-
lítás kérdése! 

Peter felkapta a két bőröndöt, miközben nővére elindult kifelé. 
-  Szegény lány! - dünnyögte. 
Trey a fiú után tartott az emeletre. 
-  Miért szegény? 
-  Mindketten tudjuk, hogy a helyes beállítás magán nem segít, Ötöske. Az kevés itt... 

Beszélnünk kell egymással, mint férfi a férfival. 



Mint férfi a férfival? Turnernek elkerekedett a szeme. 
-  Rendben van. 
Peter gyorsan körbevezette a látogatót az emeleten, hogy megismerje a járást. A vendég-

szobában kezdték a körutat, amelyben Swaint szállásolták el. A fiú lerakta a HS feliratú 
bőröndöt a padlóra. 

-  Jó megfigyelő vagy -jegyezte meg Trey elismerően. 
-  Peter lángelme - hozta Benji a férfi tudomására. 
-  Erről már hallottam. Egy szép napon talán jó reklámszakember válik majd belőled. 

Azoknak nálam mindig akad munka. 
- Társulásról inkább lehetne szó - vélekedett Peter vigyorogva. - Becslésem szerint  

húszéves koromra elvégzem az egyetemet. Tehát még nyolc évünk van arra, hogy megál-
lapodjunk. 

-   Szeretem, ha valaki bízik magában - felelte Trey jókedvűen. 
Folytatták a túrát. A férfi megjegyezte, kinek melyik a szobája, s főleg azt, hogy hol van 

a mosdó. Nem akarta, hogy elkapják, amint éjnek évadján összevissza bolyong a házban. 
Joanna és Dot nagyi a türkiz szobán osztozik, Maddyének a fehér falát pedig apró, halvány-
piros rózsák díszítik. 

Utoljára a fiúk birodalma került sorra. Egyik oldalán egyszemélyes, a másikon emele-
tes ágy állt. 

-  A felső többnyire üres. - Peter felemelte Trey bőröndjét. - Kivéve, ha Dot nagyi horkol, 
mert a mama akkor idemenekül. 

-   Értem - válaszolta a férfi somolyogva. 
-  Dot nagyi nem hajlandó elhinni, hogy horkol, pedig igaz - magyarázta Benji nagy 

komolyan. 
-   Egyszer felvettük magnóra - tette hozzá Peter. - Meghallgatta, de akkor sem hitte el, 

hogy ő az. Néha lejátsszuk a vendégeknek. Mit gondol, Swaint érdekelné? 
-   Nem! - kiáltott fel Trey rémülten. A fiuk csodálkozó és kiábrándult tekintete láttán 

igyekezett tapintatos magyarázattal szolgálni. - Tudjátok, srácok, szerintem ti Clancyk 
általában magas fordulatszámmal pörögtök. A következő napokban talán visszavehetné-
tek egy keveset a lendületből. 

-  Az meg mit jelent? - kérdezte Benji. 
-  Ötöske azt akarja, hogy unalmasan viselkedjünk - fordított Peter az öccsének. - És ne 

is vitatkozzunk, ugye? 
A férfi megkönnyebbülten bólintott. 
-  Pontosan. Roppant megerőltető nekem ez az egész. Mindent őszintén értékelni tudnék, 

amivel segítenétek. 
-  Megtesszük, ami tőlünk telik - ígérte Peter. - Madeline már eszünkbe véste a szabá-

lyokat. A részletekről azonban még beszélnünk kell. Esetleg érdekelné néhány különleges 
szolgáltatás, amelyet Benji meg én gondoltunk ki. 

-  Hallgatlak! - Trey nekidőlt a fiókos szekrénynek. 
Peter megköszörülte a torkát. 
-  Mint már említettem, a helyes beállítás nem elég. Swain előbb vagy utóbb akkor is gon-

dolkozni kezd, ha a mama egész idő alatt körülröpdösi. 
-  Igaz. - A férfiban felébredt a remény, hogy szövetségesekre talált. 



-  Nos, az eredeti tervek szerint maga csak akkor menne aludni, amikor Swain már nyu-
govóra tért. A gyáros úr így azt hinné, egy ágyban fekszenek Madeline-nel. A nagyi véle-
ménye az, hogy a mama kimeríti Swaint, aki legkésőbb tizenegykor visszavonul lepihenni. 
Mi azonban tudjuk, hogy az öreg talán soha nem fárad el. A mama még mindig klassz nő, 
és Madeline is megmondta, Swain kizárólag azért jött ide, hogy anyánkkal találkozzon. 
Talán egész éjjel kanasztázni akar majd vele. -A fiú megnyomta a kártyajáték nevét. - Ezt  
a szívességet előre megtettem magának. Olvastam a játékról, aztán a mamának szintén 
megtanítottam. Ezt is megoldottuk, mint bármi mást, ami még felmerülhet. 

Trey helyesen értelmezte Peter várakozásteljes tekintetét. 
-  Ha jól sejtem, azt akarjátok, hogy szerződtesselek benneteket a bajok elhárítására. 
-  Pontosan! - helyeselt a nagyobbik fiú azonnal. - Új szemüvegre gyűjtök, és roppant 

sürgős az ügy. 
A férfi előhúzta a levéltárcáját. 
- Őszintén megmondom, tetszik ez az egyezség. Tíz dollár elég lesz a kanasztaleckékre? 
Peter bólintott, Trey pedig odaadta neki a pénzt. 
-  Rólam se feledkezzen el! - biggyesztette le Benji az ajkát. 
-  Mindjárt te is sorra kerülsz, kisöreg. - Peter megsimogatta öccse buksiját. - Benji rugal-

masabbá teheti a szobabeosztást - közölte aztán a férfival. - Túlságosan kockázatos lenne, ha 
maga pizsamában ólálkodna a házban. Jobb, ha Swain kezdettől úgy tudja, velünk alszik. 
Elfogadható magyarázattal is szolgálhatunk. Akkor bármikor elmehet lefeküdni. 

-  Nos... 
-  Két lehetőséget gondoltunk ki - folytatta Peter. - Az első: Benji dührohamot kap. 

Mutasd csak meg, öcsi! 
Benji a szőnyegre vetette magát, rúgkapálni kezdett, és öklével verte a földet. 
-  Azt akarom, hogy Ötöske nálam aludjon! - visongta kellemetlen fejhangon. 
Bátyja csettintett az ujjával, hogy véget vessen a bemutatónak. 
-  Mit szól hozzá? 
-  Szerintem sok - felelte Trey tűnődőn. 
-  Igen, hajlamosak vagyunk a túlzásokra. 
-  Mi van még a tarsolyotokban? 
Mielőtt a férfi felfoghatta volna, mi történik, Benji felpattant, odarohant hozzá, rövidke 

karjával átkarolta, és a hasába fúrta az arcát. 
-   Gyere hozzánk! Kérlek, kérlek, kérlek... 
A jelenet körülbelül másfél percig tartott. A férfin különös meghatottság lett úrrá. 

Bizonytalan mozdulattal a gyerek fejére tette a kezét. 
-  Jól van, öreg harcos. 
-  Remekül csinálta, Ötöske! - dicsérte meg Peter. - A lehető legjobb arányban keverte 

az együttérzést és az idegességet. 
Trey fellélegzett, amikor Benji elengedte. Peter okos, de nem annyira, hogy azt is tudja, 

semmit nem színlelt. Még soha nem ölelte át kisgyerek, és nem is került pajtási viszonyba 
kicsikkel. Nem tudta, miért, de most élvezte a helyzetet. 

-  Maradjunk a második megoldásnál! - mondta, miközben úgy érezte, gombóc nőtt a 
torkában. 

-  Jó választás - vélte Peter. - Adna érte három dollárt Benjinek? 
A férfi elővette a pénzt, és átadta az ötévesnek. 



-  Azt hiszem, ideje lemennem - dünnyögte, miután az órájára pillantott. - Maddy mind-
járt visszaér. Fiúk, próbáljatok meg Treynek szólítani! - fűzte hozzá. 

-  Mindjárt megyünk mi is Öt... Trey. - Peter úgy ízlelgette a nevet, mintha teljességgel 
idegen lenne számára. - Ha Benji pizsamában lesz, még hitelesebbnek tűnik majd a jelenet. 
Egyetért? 

7. FEJEZET 

Madeline háromnegyed óra múlva egy liter tejjel és húsz deka vajjal jött vissza. Trey, 
Swain és Joanna a kerek asztalnál ült a konyhában. 

-  Végre megvan a negyedik a játékhoz! - üdvözölte a gyáros a lányt. 
-  Nagyszerű! - Joanna kecsesen felállt, és odalépett Maddy mellé a hűtőszekrényhez. - 

Minek hoztál még tejet és vajat? - kérdezte tőle halkan. 
-  Ketteske dolgait intéztem, és ez volt az ürügy. 
-  Kér még valaki inni? - kiáltott oda Joanna a többieknek. 
-  Igen - felelte a két férfi egyszerre, aztán folytatták a beszélgetést. 
-  Hogy ment a játék? - Madeline söröket vett elő egy tál saláta mögül. 
-  Mi kanasztáztunk, Trey meg nézett minket - mesélte Joanna. - Ha beszállsz, játszha-

tunk párost. 
-  Még szerencse, hogy Peter valamennyiünket megtanított - jegyezte meg a lány kedvet-

lenül. - Úgy beszélsz, mint akinek tetszik a kártyázás. Akárcsak az, akivel  átszól... 
-  A férfi nagyszerű, a játék pedig remek - lelkendezett az asszony. - Sajnálom, hogy nem 

fedeztem föl már évekkel ezelőtt. Dot nagyi unalmas bridzsestjei alapján tévesen általá-
nosítottam. Most már tudom, hogy van élvezetes kártyajáték is. Jövő héten alapítok egy 
kanasztaklubot. 

Madeline-nek ráncba szaladt a homloka. 
-  Mi lesz a többi dologgal? Azokkal, amelyekhez a remek kézügyességedre van szükség. 
-  Ne aggódj, ha jól beosztom, mindenre jut időm! - Joanna elvette lánya kabátját, s 

közben kedves pillantást vetett az asztalnál ülőkre. - Hát nem csodálatos? Régóta hiányol-
tam már a férfit a házból, főként ünnepnapokon. Amikor apád még élt, átjártak hozzánk a 
szomszéd férfiak. Itták a borunkat, és ették az almás pitémet. Amióta egyedül maradtam, 
a feleségek nem engedik át őket. 

-  Ez is azt bizonyítja, hogy még mindig csinos vagy, mama - mondta Madeline vigaszta-
lón. - Túlságosan veszélyesnek ítélnek. 

Joanna felsóhajtott. 
-  Nem szeghetem meg a Clancyk szabályait, így nem kezdek szerénykedni. Alighanem 

csábítóbb vagyok, mint szeretném. 
Mindketten felnevettek, aztán a sörökkel visszamentek az asztalhoz. Hirtelen erős hor-

tyogás zaja nyomta él csendes beszélgetésüket. Egy másodpercre valamennyien megdöb-
benve elhallgattak. 

-  Ó, csak Dot nagyi az - állapította meg Madeline, miután benézett a nappaliba. Az idős 
nő tátott szájjal aludt a fotelban. 

Trey megpróbálta megfejteni Swain arckifejezését. Az öregasszony már félórája horkol, 
ő meg még attól is félt, hogy a fiúk lejátsszák kazettáról... 

-  Mindig ilyen... izé... nyugtalanul alszik? - kérdezte kissé elveszetten. 



-  Anyósom roppant sokoldalú - tréfálkozott Joanna. - Az a legjobb, ha elfogadjuk olyan-
nak, amilyen, és semmiben nem zavartatjuk magunkat. 

-  Trey nem szokott hozzá a családhoz - ült vissza Madeline a többiekhez. - Magányos 
gyerekkora volt, rokonok és biztos érzelmi háttér nélkül. 

Turner éles pillantást vetett a lányra. Ezt nem is mesélte neki. Honnan tudja mégis? 
Talán Victől? A férfi szíve vadul kalapált. Elképzelhető nagyobb veszély egy nőnél, aki túl 
sokat tud? 

A lány csábos tekintettel nézett rá. 
-  Ahhoz természetesen soha nincs késő, hogy valakiben felébredjen a család utáni vágy. 

- Maddy felemelte a sörösüvegét. 
-  Még előtte az élet. - Swain rákacsintott Treyre, aztán keverni kezdte a kártyát. 
Treynek idegesen rángatózott a bal szeme. Az öregúr nem tudja, mit beszél. Előtte az élet? 

Egy perce sincs. Madeline választás elé állította. Vagy valódi kapcsolat, vagy semmi. Ráadásul 
minden követ megmozgat, hogy gondolkozásra késztesse, és szembesítse az érzéseivel. 

A férfi tartott attól, hogy elveszíti a megrendelőjét, és bizonytalan volt a házasság dol-
gában, mégis szeretkezni akart Madeline-nel. Újra és újra, amíg a lány éppolyan sebez-
hető nem lesz, mint ő. Mélyen Maddy szemébe nézett, és kiolvasta belőle, hogy eltökélte, 
a lehető legtöbbet hozza ki ebből a látogatásból. Kényszeríteni akarja, hogy új megvilágí-
tásban lássa a családot és az emberi kapcsolatokat. 

Trey most már értette, miért ragaszkodott a lány ahhoz, hogy ingyen segít neki. Érzel-
mileg akarta lekötelezni, és ez csak egyet jelenthet: neveli, hogy betölthesse a valódi férj 
üresen álló helyét. 

Itt, ebben a meleg, szerető légkörben Trey elképzelhetőnek tartotta, hogy megváltoz-
tassa a nézeteit. Hízelgőnek találta, hogy a lány a sok férfi közül éppen őt akarja. Madeline 
eszményi feleség lenne, ő pedig ravasz üzletember, aki felismeri, mikor kell megkötnie egy 
szerződést... legyen az akár házassági. 

A lány még mindig Treyt méregette, amikor Benji berohant a konyhába. Superman-es 
pizsamát és ugyanolyan köntöst viselt. Maddy érezte, hogy valami van a levegőben. Kíván-
csisága csak fokozódott, amikor Trey kicsit hátrább tolta a székét. 

-  Megjött a Superman - simogatta meg Swain Benji szőke fejét. 
Egy pillanattal később Peter is előkerült. 
-  Megpróbáltam lebeszélni róla, mama... 
Joanna felvonta a szemöldökét. 
-  Miről? 
-  Bolond ez a gyerek -jelentette ki a nagyobbik fiú. - Tízszer is elmagyaráztam neki, 

hogy nem megy, de... 
-  Azt akarom, hogy Ötöske nálunk aludjon! - A kicsi Trey ölébe vetette magát. 
Swain csodálkozva meredt rájuk. 
-  Ötöske? Az meg mi? 
-  Ostobaság, de nagyon egyszerű. - Madeline hosszú szünetet tartott. - Mint tudja, a 

Trey a harmadik szóból származik. A fiúk élvezik, ha ehelyett Ötöskének hívhatják. 
-  Néha még Dot nagyi is úgy szólítja - szólt Joanna bölcs előrelátással.. 
-  Engem királynak hívnak az unokáim - vonta meg Swain a vállát. - Szólítsam én is 

Ötöskének, Trey? 



- Ne! - tiltakozott a férfi. 
-  Tudod, hogy Madeline meg Ötöske férj és feleség - korholta Peter az öccsét. - Egy szo-

bában a helyük. 
Benji megrázta, aztán Trey mellkasára hajtotta a fejét. 
-  Nem érdekel. Ha Ötöske nem alszik a felső ágyon, a végén még dührohamot kapok - 

mondta figyelmeztetően, és végignézett az ő kis közönségén. 
-  Ne, azt inkább ne! - simogatta Trey vigasztalón a fiúcska hátát. - Nálatok alszom, ha 

úgy akarod. Madeline bármikor velem lehet. Nem igaz, kedvesem? 
-  Azt hiszem, drágám, jobb lenne, ha Benjit még a nagy kanasztaparti előtt ágyba 

dugnánk. - Madeline erősen megnyomta az utolsó szót. 
-  Hogyne, csak menjenek! - bátorította őket Swain. - Mi megleszünk, addig kettesben. 
A lány szinte röpült fölfelé a fiúk nyomában a lépcsőn, Treynek azonban így is sikerült 

elkapnia a derekát, hogy a rózsás falú szobába kényszerítse. Miután bezárta az ajtót, mind-
ketten zihálva szedték a levegőt. A férfi a falnak szorította Maddyt. 

-  Előtted egyetlen nő sem merészelt így bánni velem. - Hüvelykujjával Madeline torkát 
simogatta. 

-  Hogy így? 
-  Idecsaltál, hogy leckéket adj szerelemből és házasságból. 
-  Megengedtem, hogy elgyere és úgy tégy, mintha a feleséged lennék javította ki a lány. 
-  Ragaszkodtál az ingyenességhez, hogy a legnagyobb horog végén kapálózzak. 
-  Kísérletet teszek arra, hogy kiszabadítsalak a pénz csapdájából. Túlságosan nagy 

bizalommal viseltetsz az ereje iránt. - Madeline hirtelen belebokszolt a férfi mellkasába. - 
Mennyit kaptak tőled a fiúk? Ne tagadd, hogy kiterveltétek a jelenetet! Felettébb meggyő-
zően sikerült, de azért a Broadwayn még ne próbálkozzatok! 

-  Mindössze néhány dollár volt - felelte Trey megnyugtatóan. - Megértem, hogy Peter 
másik szemüvegre vágyik. Csak ránéztem Dot nagyira, és máris minden világos volt. 

-  Igen, ugyanolyan keretet vett magának, hogy bosszantsa az unokáját. Szegény Peter 
azóta romokban hever. 

-  Édesanyád nem vásárolhatna neki másik szemüveget? - Trey számára semmi sem volt 
ennél egyszerűbb. 

-  Apa nyugdíjából nem futja sokra. - Madeline egyszeriben zárkózott lett. -Azért persze 
boldogulunk. Azt akarom, hogy megszűnjön ez az asztal alatti pénzdugdosás. 

-  Ha valamennyi megállapodásról értesülni kívánsz, akkor mindig a közelben kell 
lenned. Erről mi a véleményed, feleség? 

A férfi végigsimított Maddy testén, csípőjén, aztán benyúlt a pulóvere alá. A lány  
felsóhajtott, Trey pedig magához húzta, és simogatni kezdte a mellét. Maddy kéjesen fel-
nyögött. 

-  Ki akadt itt kinek a horgára? 
-  Ki-ki a maga módján igyekszik célt érni - dünnyögte Trey. 
-  Nem szép tőled, hogy visszaélsz a gyengeségemmel, amikor megérintesz - panaszko-

dott a lány. 
A férfi elégedetten vigyorgott. 
-  Nem is tudtam, kedvesem, hogy hatalmam van fölötted. Eredetileg csak a saját  

örömömre tettem mindent. 
Madeline is elmosolyodott. 



-  Nem, Ötöske, te meg akarsz hódítani. Pokolian félsz, ám ennek ellenére felmerült 
benned, hogy talán mégsem halnál bele a házasságba. Az én férjemként. 

Trey nem akart hinni a fülének. Azonnal leengedte a kezét. Soha nem ismert még ilyen 
egyenes és szemtelen nőt. 

-  Hogy lehetsz ennyire biztos a dolgodban, Maddy? Honnan tudod, hogy nem kizáró-
lag Swain miatt vagyok itt? 

-  Mert hihetetlenül erős közöttünk a vonzódás. Mert azonnal felébred benned a bir-
toklási vágy, ha a többi férjemről van szó. Mert az első adandó alkalommal átöleltél. 

A férfi nagyot sóhajtott. 
-  Vic felhívott. Jól gondolom? 
-  Igen. - Madeline körmével óvatosan megsimította Trey állát. - Meg akart bizonyosodni 

arról, tudom-e, hogy mindössze újabb megbízásról van szó. Egyszersmind ki szerette volna 
deríteni a szándékaimat. Érdekelte, hogy lemondtam-e már rólad. 

-  Jellemző! Sunyi alak. 
-  A legjobb barátod. - Maddy vigyázva megcsavarta a férfi orrát. - Tudja, hogy a kemény-

séged könnyen megfutamíthat egy nőt. 
-  Te mintha mégsem menekülnél. 
A lánynak felragyogott a szeme. 
-  Végre emberedre akadtál! Ha én nem tudok belőled rendes férjet faragni, akkor senki. 
Madeline őszintesége felbátorította Treyt. 
-  Teljesen össze vagyok zavarodva, amióta szeretkeztünk, Maddy. Van elég eszem, hogy 

tudjam, beléd szerettem. Szerelmes vagyok, és ez ráébresztett, hogy amit korábban szere-
lemnek gondoltam, az egészen más volt. 

-  Mosolyogj, amikor ilyeneket mondasz! - kérte a lány. Hirtelen meglátta Trey szemében 
a huncut fényt, és megsimogatta a férfi izmos felsőtestét. - Isten hozott a szerelem országá-
ban, drágám! Tudom, hogy mennyei boldogsággal fogjuk egymást megajándékozni. 

-  A sokadik férjedként legyek boldog? 
-  A többiek semmit nem jelentenek nekem. Különben nem jártam volna le a lábam, hogy 

férjet találjak magamnak. És egészen biztosan nem feküdtem volna le veled. 
-   Én ugyanerre a következtetésre jutottam - vallotta be a férfi. - A munkád azonban 

nagyon lefoglal. Nem tudom, hogyan boldogulnál öt férjjel... és velem. 
-  Erre a munkára születtem -jelentette ki Madeline határozottan. 
-  Tudom. Olyan jól csinálod, hogy törvényes feleségemmé kívánlak emiatt tenni. Akitől 

csak a sír választhat el. 
Egy hosszú pillanatig boldog örömmel néztek egymás szemébe. 
-   Szerelemről és házasságról beszélsz egyszerre? 
A férfi bólintott. 
-  Most, miután megtudtad, Maddy, hogy állandó kapcsolatot akarok, esetleg a kedvem-

ben  járhatnál. Keress magadnak más működési területet! 
A lánynak ráncba szaladt a homloka. 
-  A munkakörváltáshoz pénzre és előrelátó tervezésre van szükség. Ráadásul szeretem 

a szabadságot. Kedvem szerint oszthatom be az időmet, és gyakran nyílik alkalmam arra, 
hogy próbára tegyem az ötletességemet. 

-  Képzeld magad az én helyembe, drágám! Neked talán tetszene, ha én öt asszony  



komornyikja lennék, aki bármikor ugrik, mihelyt úrnői szólítják? - A férfi elégedetten 
figyelte Madeline arcjátékát. 

-   El kell ismernem, ez komoly érv. 
Treynek felragyogott a szeme. 
-  Na ugye! 
Hangos kopogtatás zavarta meg őket. 
-  Most akkor jöttök betakarni, vagy nem? - érdeklődött Benji. 
-  Hogyne mennénk - kiáltott ki Trey. 
-  Majd elgondolkodom azon, amit mondtál - ígérte Madeline. 
A férfi megfogta a kilincset, és rámosolygott a lányra. 
-  A családoddal együtt tudnod kell, hogy őszintén értékelem a fáradozásotokat. 
-  Mindössze a jövőmbe fektétekbe némi munkát - válaszolta Madeline. 
-  Jó lenne, ha mellettem lehetnél éjszaka - vetett Trey szomorú pillantást a lány ágyára. 

- Ezúttal egészen reggelig. 
-  Sajnálom, de a Clancyknél ilyesmi szóba sem jöhet - szólt Maddy. 
-  Gyere már, Ötöske! - Benji rángatni kezdte az ajtót. 
-  Vissza kell térnünk a színpadra - közölte a férfi. 

Hálaadás ünnepén Trey arra ébredt az emeletes ágyon, hogy hasára süt a nap. Felült, 
nagyot ásított, és körülnézett a szobában. A fiúk helye üres volt. Fél nyolcat mutatott az 
óra. Kínosan késői időpont annak, aki egyébként már napfelkeltekor kocogni szokott, ám 
Trey még mindig fáradtnak érezte magát. 

Nem csoda, hiszen egész éjjel a kibontott hajú Maddy rózsaszín hálóinges képe kísér-
tette. Almában a lány így járkált az ágya körül. Néha az élénk képzelet inkább átok, semmint 
áldás... 

A férfi gyorsan magára kapta szürke kocogó ruháját, megborotválkozott, és megszámolta 
szeme alatt az újabb ráncokat. Elhatározta, átmegy Maddy szobájába, hogy megbeszéljék, 
mivel töltik a napot. Soha nem szerette a meglepetéseket, már gyerekkorában sem. Akkor 
a legkevésbé! Szokás szerint ugyanis nem jelentett mást, mint új férfit anyja életében, vagy 
új otthont mindkettőjüknek. 

Kérdésére, hogy kell-e vagy sem kopognia Maddynél, egyértelmű választ adott a sarkig 
tárt ajtó. A helyiségben este óta semmi nem változott, csak egy rózsaszín hálóing feküdt a 
széken. Trey megvizsgálta, hogy ugyanaz a darab-e, amelyet álmában látott. Az volt. Mit 
kereshetett Maddy éjszaka az öccsei szobájában? 

A férfi kinézett az ablakon. Az utca túloldalán Madeline-t pillantotta meg, amint 
Benji segítségével egy kézikocsit húz. A kisfiúnak nyilvánvalóan arra kellett ügyelnie, hogy 
semmi ne essen le a kordéról. Trey az üveghez nyomta az orrát. A kocsit roskadásig meg-
pakolták. Közepén mintha sütőforma terpeszkedett volna. Kerekeken gördülő élelem? 
Semmi kétség, valamelyik tuckahoe-i férj számára készült. Trey szabályosan belezöldült a 
féltékenységbe. Kell lennie megoldásnak erre a helyzetre! 

Hirtelen eszébe jutott valami. Pofonegyszerű volt, nem is akaródzott elhinnie, hogy 
eddig nem gondolt rá. Madeline az Alkotó Világnál is kibontakoztathatja a tehetségét. Éles 
elméjű, becsvágyó, elbűvölő, és az idejét is ugyanúgy szabadon oszthatná be. Az első adandó 
alkalommal elébe is áll az ötletével. Egyelőre azonban Swainnel kell foglalkoznia. 



A korai óra dacára Clancyék konyhájából remek illatok áradtak ki. Treynek fogalma sem 
volt arról, hogyan készül az ünnepi pulyka, mert édesanyja soha nem sütött. Annyit azért 
tudott, hogy sok idő kell hozzá. 

Dot nagyi a tűzhelynél állt, és egy nagy fakanállal kevergetett valamit. 
-  Jó reggelt, Ötöske! -üdvözölte. 
-  Jó reggelt! - A férfi odalépett az asszony mellé. 
-  Feszültnek látszol, fiam. Pedig minden simán megy. Hála Madeline vigyázó szemé-

nek. - Dot nagyi kanalat vett elő az egyik fiókból, belemerítette a gőzölgő mártásba, aztán 
Trey szájához tartotta. - Kóstold meg! 

-  Köszönöm, de inkább nem. 
Az asszony megpaskolta a vendég arcát. 
-  Na, ne kéresd magad! 
-  Forró - panaszkodott Trey, amikor ajka a mártáshoz ért. 
-  Fújd meg! A mamád soha nem kóstoltatta meg veled a főztjét, amikor kicsi voltál? 
-  Nem. Sokáig dolgozott, aztán hazajött, és kinyitott egy konzervet. 
-  Bizonyára túl fáradt volt ahhoz, hogy odaálljon a tűzhely elé, miután egész nap mások 

haját vágta - mormolta Dot nagyi megértően. 
-  Honnan tudsz te erről? 
-  Valaki mesélte. Talán Peter. 
-  És ő honnan vette, Dot? - kérdezte Turner zavarodottan. 
-  Neked Dot nagyi, ifjú úr! -javította ki az asszony. - A nagyit csak hatvan év feletti 

férfiak hagyhatják el. Egyébként valószínűleg Madeline mesélt az édesanyádról. 
Trey nem emlékezett arra, hogy valaha is beszélt volna Maddynek édesanyja foglalko-

zásáról, de most Swain volt a fontos. 
-  Dot nagyi - kezdte kétségbeesett hangon. - Az előbb kinéztem az utcára, és láttam, 

hogy Madeline, egy kocsit húz. Sütőforma is volt rajta. 
-  Egyeske vacsorája - vágta rá az idős hölgy azonnal, aztán nagyot sóhajtott. - Tudod, 

Maddy első férjéé. A szülei Arizonába költöztek, de ő nem akart velük tartani. Főként 
azért, mert itt jól megy a cége. Könyvelésből él. Hirdetést adott föl, hogy házvezetőnőt 
keres, Madeline megjelentkezett az állásra. Több is kialakulhatott volna közöttük, ha 
Egyeske nem olyan anyámasszony katonája - mondta megvetően. - Ismered az ilyet. Most 
meg már hét eleje óta idegeskedik, mert a szülei itt töltik az ünnepet. Rendes árat fizetett 
a rendkívüli vacsoráért. 

-  Swain mit tud erről? - érdeklődött Trey aggodalmas hangon. 
-  Sejtelmem sincs. 
-  Most hol van? Azt láttam, hogy már nem alszik. 
-  Te keltél fel utoljára - szögezte le Dot nagyi szemrehányóan. 
-  Ma véletlenül nyugtalan éjszakám volt. 
-  Furcsa! A matrac új. Még alig használtuk. Úgy kellett volna rajta aludnod, akár egy 

csecsemőnek, Ötöske. Jól bánunk veled, mintha még mindig hivatalos férj lennél. 
A kijelentés egyszerre volt vigasztaló és ijesztő. Trey közben megállapította, hogy  

a mártás igencsak ízletes. Madeline főzés terén is ügyes. 
-  Az unokám talán látta Swaint - lépett Dot nagyi a konyhaajtóhoz. - Peter! - kiál-

totta. 
Valahol az alagsorban kinyílt egy ajtó, és hamarosan megjelent a „keresett személy”. 



-   Kértem, hogy senki ne zavarjon! Tudod, hogy éppen... - A fiú elhallgatott, amikor 
meglátta Treyt. - Ó, kiváló tiszteletem, Ötöske! 

-  Mit csinálsz te a pincében? - kíváncsiskodott a férfi. 
Peter megvonta a vállát. 
-  Maddy számítógépén játszom. 
A fiúcska szemlátomást nem érezte jól magát a bőrében. A jelek szerint itt minden fele-

lősség Maddyé, más nemigen dolgozik. Ez a gyerek is csak játszadozik, amikor nyugodtan 
segíthetne a nővérének, gondolta felháborodottan Trey. 

-  Ötöske Swaint keresi - adta Dot nagyi unokája tudtára. - Nem láttad? 
-  Mama elvitte sétálni, hogy ne lássa a kézikocsit, ha ez volt az aggodalom tárgya. - Peter 

elvigyorodott. - Most pedig elnézést, de dolgom van. - A gyerek már ott sem volt. 
Dot nagyi összecsapta a kezét. 
-  Na látod! Aggodalomra semmi ok. 
Trey úgy gondolta, több mindentől is tartania kell. 
-  Elmegyek kocogni. - Abban reménykedett, hogy a futástól majd kitisztul a feje. 
-   Szórakozz csak nyugodtan! Mi mindent elintézünk, elvégre azért fizetsz bennünket. 
Nyilván a család valamennyi tagja abban a tévhitben leledzik, hogy fáradozásai pénzt 

hoznak a konyhára. Megszokták, hogy Maddy fizetést kap a szolgálataiért, s mindannyian 
elvárják, hogy megossza velük a nyereséget. 

Treyben egyre erősebb lett a sejtelem, hogy az egész bandát Madeline eteti. Így mind-
járt érthetőbb, miért ragaszkodik olyan nagyon a munkájához. Férjei minden heti csekkjei 
nélkül alighanem összeomlana a Clancy-birodalom. A férfinak most már szemernyi kétsége 
sem volt afelől, hogyan szabadítsa ki a lányt a kettős szorításból. 

8. FEJEZET 

Trey szaporán szedte a lábát a hűvös reggeli levegőn, hogy mihamarabb beérje Madeline-t. 
A lány nem jutott messzire, miközben a férfi Dot nagyival értekezett. 

Benji, aki előbb vette észre Treyt, megbökte a nővérét. A lány azonnal megfordult. 
-  Mit keresel te itt? - tudakolta a férfitól. 
-  Kocogok. 
-  Na ne mondd! Én ezt inkább kémkedésnek nevezném. 
-  Dot nagyi elárulta, miben sántikálsz, Piroska. - A férfi játékosan megcibálta Maddy 

tulipiros sapkáját. 
-  Te meg a gonosz farkas vagy - kotyogott közbe Benji. 
-  Helyesen szóltál. - Trey csikorgatni kezdte a fogát, mire Madeline összerezzent, és nem 

tréfából. A férfi elbűvölőnek találta, hogy végre egyszer nem annyira magabiztos. 
-  Remélem, nem akarsz feltartani. - A lány erősebben szorította a kocsirudat. 
Trey szemügyre vette a kordét. Nagy sütőforma állt a közepén, körülötte meg fazekak, 

amelyeket konyharuhák védtek. Elképzelhető olyasmi, amivel Madeline nem tud szol-
gálni? 

-  Nem akadályozom meg, hogy ellásd azt az anyámasszony katonáját. Csupán segíteni 
akartam, hogy ne találkozz Swainnel és édesanyáddal. 

-  Nincs szerencséd, Ötöske. Ott jönnek! 



-  Hahó! - Joanna vidáman integetett, és bocsánatkérő pillantást vetett rájuk, amikor 
Swain a kocsi fölé hajolt. 

-  Hová, hová? Kirándulni mennek? - A gyáros kíváncsian felemelte az egyik fazék 
tetejét. 

-  Hogy ez nekem nem jutott eszembe... - csúszott ki Joanna száján. 
Trey magában elátkozta a Clancyk szókimondását. Joanna pedig annál gyengébb telje-

sítményt nyújt, minél erősebben vonzódik a hűtőházkirályhoz. 
-  A mama nem mondta? - kérdezte a lány. 
Turner megpróbált közbelépni. 
-  Nos, Madeline éppen... 
-   Egy beteg barátján készül segíteni - szakította félbe a gyáros. - Joanna már említette. 

Az előbb csak tréfálkoztam a kirándulással. Engedje meg, hogy segítsek! - ragadta meg 
Swain a kocsirudat. 

-  Nem lehet - tiltakozott Madeline. - A barátom borzalmasan zárkózott. Még azt sem 
akarja, hogy Trey velem jöjjön. 

-  Sajnos, ez az igazság, drágám. - Joanna belekarolt a gyárosba. Sem Trey, sem Madeline 
figyelmét nem kerülte el a bizalmas megszólítás. Sietve jelentőségteljes pillantást váltottak. 
-Menjünk szépen haza, és igyunk meg egy csésze kávét! 

-  Vigyétek magatokkal Treyt is! -javasolta a lány. - Elveszett ember, ha nekem dolgom 
akad. 

-  Mert senkivel nem osztozom szívesen a hölgyön. - Trey homlokon csókolta Maddyt. - 
A gondolat is elviselhetetlen - súgta érzéki hangon a fülébe. 

Madeline rámosolygott. Már akkor maradéktalanul megértette őt, amikor a komor-
nyiksággal példálózott. Azóta állandóan az járt a fejében, hogy nagyon utálná a fordított 
helyzetet. Kell lennie mindkettőjük számára elfogadható megoldásnak, de vannak dolgok, 
amelyeket a férfi még nem ért. 

Hirtelen eszébe jutott, hogy jó lenne Treyjel meg a kocsival elmenekülni, és egy parkban 
kellemes lakomát csapni. Vágyteli pillantást vetett a férfira. 

Trey ugyanígy érzett. Miként létezhet ennyire tökéletes nő ebben a teljességgel tökélet-
len világban? Madeline valóságos csoda. Odahaza lakik, mégis független. Öt férjet lát el,  
és támogatja a családját. Trey nem akarta elhinni, hogy ez a négy ember a legnagyobb ter-
mészetességgel Maddyre építi a sorsát. 

-  Akkor velünk jön, Trey? - zavarta meg Swain a töprengését. 
A férfi nagy nehezen levette a szemét Madeline-ről. 
-   Nem, még futok egy keveset. 

Turner csak délben látta ismét a többieket, amikor zuhanyozás és átöltözés után lement 
a földszintre. Az étkezőből hangok szűrődtek ki. Odabent kétségkívül veszekedtek. Trey 
gyorsan belépett, hogy utánanézzen a dolognak. 

A nagy asztalt ünnepi módra, fehér abrosszal, finom kristállyal és porcelánnal terítették 
meg. Madeline és Joanna a tálalónál állt. A vita hevében nem hallották meg a férfi lépteit. 

-  Mondtam, hogy majd én megcsinálom az asztalra a virágdíszt. 
-   De nem csináltad meg, mama! 
-   Ez a cserép tökéletesen megfelel. 
-  Abban maradtunk, hogy vágott virágot használunk. 



-   Időt nyerünk, ha a cserepet tesszük oda, Madeline. 
-   Ha kevesebbet lennél együtt Swainnel, és helyette inkább... 
-  Mi történt? - szakította félbe Trey a szóváltást. 
A lány arca ugyanolyan fehér volt, mint a ruhája. 
- Semmi. Semmi lényeges. A nagy ebédek előtt mindig valamennyien idegesek 

vagyunk. 
-  Eddig minden remekül ment. - A férfi beletúrt még vizes hajába. - Swain hol van? - 

kérdezte feszülten. 
-  Elment Berijivel vaníliafagyiért, hogy legyen a piskótához. 
-  Ha tegnap a tej és a vaj helyett jégkrémet hoztál volna, most nem kellett volna elmen-

nie. - Joanna rózsaszín papírt tekert a virágcserépre. 
-  Szerintem a hűtőházkirály örült, hogy vezetheti az öreg tragacsunkat - felelte 

Madeline. 
-  Nézd, Joanna - kezdte Trey óvatosan -, Maddy minden tőle telhetőt megtesz, hogy 

rendben menjenek a dolgok. 
Az asszony szeme vészjóslóan megvillant. 
-  Igazán? 
A férfi tudta, hogy csak kiélezi az ellentétet, de nem volt képes tartani a száját. Szíve 

hölgyét itt sorozatos igazságtalanságok érik. 
-  Ha Madeline szeretne olyan gyönyörű virágdíszt készíteni, amilyet szokott... 
-  Tessék? - Joanna levegő után kapkodott. - Hát én már... 
-  Én jobban örülnék a vágott virágnak - folytatta Trey nyugodt, de határozott hangon. 

- Swain már a lakásomban megcsodálta azt a csinos virágdíszt, és itt is biztosan tetszene 
neki. 

Az asszony magánkívül volt a felháborodástól. 
-  Szerény véleményem szerint akkor is elégedett lenne, ha egy pohárban gazt raknék az 

asztalra. Nem várja el, hogy minden tökéletes legyen. Egyszerűen férfi, aki azért jött ide, 
mert engem akart látni. 

A hangzavarra Dot nagyi és Peter is megjelent az ajtóban. 
-  Az a férfi még mindig nem írta alá a megbízásomat. - Trey a tálaló szélén fekvő képes 

folyóiratokra tette a kérdéses papírokat. - A meghívás célja a megrendelés megszerzése volt. 
-  Tudok róla. - Joanna az asztalra helyezte a virágcserepet. 
-  Mindig mindenért készséggel fizetek. -A férfi közeljárt a kétségbeeséshez. 
-  Trey! - tiltakozott Madeline. 
-  Biztos vagyok abban, hogy Maddy elfogadható árat kért. - Dot nagyit szemlátomást 

zavarta az összetűzés. 
-  Madeline ragaszkodott ahhoz, hogy nem fogad el pénzt. 
Döbbenetükben valamennyien eltátották a szájukat. 
Trey felemelte a kezét. 
-  Nagyra becsülöm Maddy érzéseit, ennek ellenére hajlandó vagyok tárgyalni. Tekint-

sétek hallgatási pénznek vagy megvesztegetésnek további közreműködésetekért - fűzte 
hozzá a lány dühös pillantása láttán. 

Mindenki egyszerre kezdett beszélni. 
-  Trey, légy szíves, fejezd be! - kérte Madeline. - Sem a hely, sem az idő nem alkalmas... 



-  Igenis alkalmas. Nem akarok ítéletet mondani arról, ahogyan éltek. Ebben a kérdés-
ben minden család maga dönt, de némi szavam azért nekem is lehet itt... Egyrészt alkalmi 
megbízásom miatt, aztán azért, mert én is egy voltam Madeline ügyfelei közül, és legin-
kább azon a jogon, hogy szeretem. 

-  Ha nem mondja, észre sem vesszük - tréfálkozott Peter. 
-  Helyes - folytatta a férfi szigorúan. - Rájöttem, hogyan mennek itt a dolgok... 
-  Trey, ne! - könyörgött Madeline. 
-  Maddy gyöngyszem. Valóságos csoda - áradozott a férfi. - Tökéletes feleség, tökéletes 

nő. Feltűnt ez valamelyikőtöknek? 
-   Szeretjük és becsüljük a mi Madeline-ünket! - kiáltotta Dot nagyi felháborodottan. 
-  Hagyjátok, hadd beszéljen tovább! - vonta össze Joanna a szemöldökét. - Hallani 

akarom. Meséld csak el, Ötöske, hogyan mennek itt a dolgok! 
-  Afelől semmi kétségem, hogy szerető családot alkottok. Azt viszont egyenesen 

bűntettnek tartom, hogy valamennyiőtöket Madeline-nek kell etetnie. - Megtörtént, 
kimondta. Trey dobogó szívvel várta a fogadtatást. 

-  Miket beszél ez? - dühöngött Dot nagyi. - Én mindig megtettem a magamét. 
-   Nem látok mást, csak azt, hogy Madeline betegre dolgozza magát vélekedett a férfi. 

- Még az éjszaka is bejött a fiúk szobájába, hogy rájuk nézzen. 
-  Na de Trey - vágott a lány a szavába -, te... 
-  Az irodájára sem vagytok tekintettel - beszélt tovább Turner. - Gondolom, ott készíti 

a terveit, és onnan intézi telefonon az ügyeket. Ma reggel Petert láttam feljönni a pincéből. 
Pont akkor, amikor nyugodtan segíthetett volna a nővérének a kocsihúzásban. - Szemre-
hányó pillantást vetett a fiúra. - Igaz, Dot nagyi megtette azt a szívességet, hogy keverje 
a mártást, amelyet Maddy a tűzhelyen hagyott, Joanna pedig lefoglalta Swain figyelmét. 
Mindemellett a jelek szerint valamennyien Madeline-re és a bevételeire hagyatkoztok. Ha 
most így utólag belegondolok, hogy lenyelte a büszkeséget, eljött hozzám, és vissza akarta 
magát könyörögni az állásába... 

-  Nem is könyörögtem - biztosította a lány az övéit. 
- Teljesen kétségbe volt esve. 
- Azt akartam elérni, hogy megint használhassam a lakásodat - közölte a lány Treyjel. - 

Kizárólag a saját érdekemben, férjkeresés céljából volt rá szükségem. A családomnak semmi 
köze ehhez. 

-  Még mindig benneteket menteget - ámuldozott a férfi. - Ez már több a soknál! Azt 
akarom, hogy haladéktalanul vegyétek le róla ezt a terhet. Madeline óriási nyereség lenne 
az Alkotó Világ számára. Azonnal beléphetne, és nagyvonalú fizetést kapna. Ahhoz talán 
nem lenne elég, hogy az egész családot eltartsa, de ügyes beosztással és némi spórolással 
biztosan nem halnátok éhen. Ideje, hogy Maddy a saját életét élje. Velem. 

-  Merem remélni, hogy ez lánykérés volt - jegyezte meg Dot nagyi fensőségesen. 
-  Igen, már tettem is neki házassági ajánlatot. Tegnap este. Ezennel pedig felajánlom, 

hogy mindent osszon meg velem, amim csak van. A cégemet is. 
A Clancyknek egy pillanatra elállt a szavuk. 
-  Ha mindenki megőrzi a nyugalmát, akkor eredeti terveink szerint túleshetünk ezen 

az ebéden. - Madeline hangja feszültségről árulkodott. 
-  Megölöm azt, aki nekem meg Swainnek elrontja az ünnepet! - fenyegetőzött Joanna. - 

Ellen kell állnunk a kísértésnek, hogy Ötöskét berakjuk egy óriási tepsibe, és... 



-  Anya! - kapkodott Madeline levegő után. Joanna az ajkába harapott, de nem kért 
elnézést. - Az én hibám, hogy Ötöske így gondolkodik rólatok - folytatta a lány. - Kérlek, 
ne rajta vegyetek elégtételt! 

-  Madeline! - kiáltotta Trey elképedten. 
Motorzúgás és a becsapódó kertkapu jelezte, hogy sürgeti őket az idő. Mindannyian 

kitódultak a konyhába, amikor Swain és Benji belépett. 
Trey megtorpant, mert valaki megrángatta az ingét. Peter volt az. 
-  Igen? 
-  Komoly bajban van. 
- Tudok róla - felelte a férfi komoran. - Remélem, nem sértődtél meg azon, amit 

mondtam. 
-  Ugyan már! Megértem, hogy Maddy elvarázsolta. Részemről továbbra is hajlandó 

vagyok egyedi megállapodást kötni. Tudja, hogy... némi készpénz ellenében a segítségére 
leszek. 

-  Igen, tudom. Mire gondolsz? 
-  Maga nemcsak a Clancy család hölgytagjai miatt van bajban, Ötöske, hanem Swain 

miatt is. Hallottam, amikor reggel telefonon beszélt. A legkisebbik lánya rosszul érzi magát, 
mert az öreg nem mehetett el Ohióba a legnagyobb lányához, ezért a kicsike most Los Ange-
lesbe repül, hogy apucijával töltse a hétvégét. 

Trey elámult. 
- Swain elhagyja New Yorkot? 
-  Ma délután. Láttam, hogy előkészítette a szerződést, Ötöske. Bölcs dolog volt. Nem 

lepne meg, ha a mama bájainak köszönhetően Swain teljesen megfeledkezett volna róla. 
-  Eszébe kell juttatnom... - gondolkodott Trey hangosan. 
-  A segítségemmel igazán egyszerű lesz - biztosította Peter. 
A férfi megfogta a gyerek vállát. 
-  Öregem, ha megszerzed az aláírását, én magam veszek neked új szemüveget. Kettőt, 

amennyiben sikerrel jársz! 
-  Benjire is szükségünk lesz. 
Trey csettintett az ujjával. 
-  Rendben van, ő is kap két szemüveget. 
-  Neki nem kell. Van viszont egy bizonyos játék... 
-  Megegyeztünk. - A férfi kezet rázott Peterrel. 

Trey még soha nem vágott fel pulykát, ezért örömmel átengedte Swainnek a feladatot. 
Ő addig a burgonyát törte össze, hogy Dot nagyi meglocsolhassa tejjel. 

-  Jó erőben vagy, fiam - állapította meg az idős hölgy vidáman. 
Trey elmosolyodott. Megér annyit Madeline, hogy ezt az őrült családot is vállalja miatta? 

Igen. Egy megvalósult álom bármit megér... 
-  Mondja csak, Maddy - szólalt meg Swain -, akad itt abból a remek borából? 
-  Természetesen. 
-  Nem tudom pontosan meghatározni az ízét, de ismerősnek érzem... a régi szép időkből... 

- A gyáros Trey felé fordult. - Segítsen, legyen szíves! 
Trey a hűtőházkirályra nézett, aki meglepően háziasnak látszott köténnyel a nyakában.



-   Én mindig is magától értetődőnek fogadtam el, hogy Madeline borkészítésben is  
utolérhetetlen. Soha nem firtattam a részleteket. 

-   Nem kell tovább találgatnotok - jelentette ki Dot nagyi. - Menjünk le a borpincébe! 
Maddy már megint alig kapott levegőt. 
-   Nagyikám, Swain fogalmai szerint biztosan egészen mást jelent egy borpince... 
-  Mi mást jelenthetne? - A gyáros már vette is le a kötényét. 
Dot nagyi vezette az alagsorba tartó menetet. Trey kihasználta az alkalmat, hogy 

bekukkantson a lány irodájába. Ahogyan sejtette, számítógépet és faxkészüléket fedezett 
föl benne. Az állványokon különféle táblázatok, a falakon pedig táblák függtek. Mind-
egyik egy-egy számot viselt egy és öt között. 

Mielőtt alaposabban körülnézhetett volna, a lány hangja csendült fel mellette. 
-  Mit csinálsz te itt? Tűnj el innen, mielőtt Swain észrevenne! - parancsolt rá. 
Jóságos ég, mennyire igaza van! 
A lány sietve becsapta az ajtót, és elfordította benne a kulcsot. 
Clancyék borpincéjéről kiderült, hogy valójában a mosókonyha mögötti aprócska helyi-

ség. Munkapad állt benne, rajta szerszámok. Trey feltételezése szerint a lány apja dol-
gozhatott itt valamikor. A bort a lehető legegyszerűbb módon készítették. A munkapad 
melletti nagy asztal üvegedények, dugók, tölcsérek, kanalak, csövek és fűszertartók alatt 
roskadozott. 

-  Na végre ideért, Trey! - fogadta Swain a férfit. - Sráckorom óta nem láttam ilyet! Ki 
gondolta volna, hogy a Clancy-féle bor közönséges pitypangból készül? 

-  Pitypang... 
Trey döbbenten nézett Madeline-re. A bor, amelyet a férjeinek szállít, abból a sárga 

virágból készül, amelyet nem győznek irtani a szép gyepre áhítozó amerikai kerttulajdo-
nosok? Okos, igazán okos! Sőt mi több, alattomos. 

-  Lenyűgöző! - lelkendezett Swain. 
-  Sajnálom, ha esetleg előkelő borpincére számított - jegyezte meg Madeline. 
-  Szamárság! A gyerekkorom jutott eszembe. A szüleim ugyanígy gyártották a bort. 

Nem csoda, hogy a magáé annyira ízlett. 
Trey és Madeline megkönnyebbülten összenézett. Swainben nyilván még jobb kép 

alakult ki a Clancykről. 
-  Most pedig menjünk enni! - csapta össze Joanna a kezét. - Meg pitypangbort inni. 
Trey és Maddy lemaradt, amikor a többiek elindultak felfelé a lépcsőn. 
-  Szóval nem haragszol, drágám? - tudakolta a lány. 
-  Nem - dörmögte Trey a fülébe. - Feltéve, hogy ezentúl megosztjuk egymással a titka-

inkat. 
-  Visszatérve arra, amit még odafent a többieknek mondtál... Azt hiszem, nem vagyok 

annyira tökéletes, mint képzeled. Talán nincs is helyem a cégednél. 
-  Egyetlen pillantás az irodádba elég volt ahhoz, hogy megerősítsen abban, amit a 

képességeidről mondtam - nyugtatta a férfi Maddyt. - Szeretném, ha elgondolkodnál az 
ajánlatomon. Add fel a férjellátó céget, és gyere át hozzám! 

-  Nem végeztem egyetemet - ellenkezett tovább a lány. - Mielőtt megalapoztam volna 
a vállalkozást, egy élelmiszerboltban dolgoztam. Az első férjemhez még másodállásban 
jártam, hogy apám halála után pénzt keressek. 

-  Senki nem csinálhatta volna különbül - dicsérte meg Trey. - Tudod, hányan és hányan 



mondanak csődöt hosszú tanulás után a gyakorlatban, mert nem elég jók az idegeik és nem 
elég okosak? - Csípőjénél fogva közelebb húzta magához a lányt. - Szeretlek, Maddy, de nem 
bírnám elviselni, hogy Ötöske vagy Hatoska legyek az életedben. Egyedüli férj akarok lenni! 
- Arcukat mindössze centiméterek választották el egymástól. - Nem várom el, hogy máról 
holnapra minden megváltozzék, de elindíthatod a folyamatot. Anyagilag ezer örömmel 
segítek. Valamennyiőtöknek. Ígérd meg, hogy elgondolkodsz ezen! 

-  Már most ezen gondolkodom. 
A férfi éppen meg akarta csókolni kedvesét, amikor észrevette, hogy már megint nin-

csenek egyedül. 
-  Nem ártana, ha igyekeznétek. - Peter helyére tolta a szemüvegét. - Kész az ebéd, és  

Dot nagyi már a Clancyk történetének leghosszabb asztali áldását mondja. 
Trey elégedetten felsóhajtott. Szép lassan minden elrendeződik. Most először érezte úgy, 

hogy jó úton halad Maddy és Swain megnyerése felé. 

Az édesség felszolgálásánál a fiúk elkezdték a színjátékot. A cél az volt, hogy Swain aláírja 
a szerződést. Benji odalépett a gyáros mellé, amikor Madeline behozta a tortát. Trey éppen 
a kávékat töltötte ki. 

-  A bátyuskám kapja a megrendelést? - kérdezte a kicsi a hűtőházkirálytól. 
Swain feléje fordult, és zavarodottan végigmérte. 
-  Mivel kellene megbíznom Petert? 
-  Én Ötöskéről beszéltem - mosolyodott el Benji. 
-  Már dolgozunk az ügyön - biztosította a gyáros a fiút. Trey közben visszaült a helyére. 

Swain előzékenyen három szem cukrot dobott a kávéjába. - Tudom, hogy nagyon édesen 
szereti - mondta. - Ez pedig nem az a nap, amelyen életmódot kellene váltania. 

-  Ráérek holnap elkezdeni a diétát - nézte Trey meredten a szirupot. 
-  Benji meg én imádjuk a szerződéseket. - Peter felvette a tálalóról a papírokat, és kiterí-

tette őket az asztalon. - Egyszer majd együtt fogok dolgozni Ötöskével. A cégtársaként. 
Swain beleharapott a süteménybe. 
-   Nagyon finom. 
-   Peter mesélte, hogy hamarabb el kell utaznia, Swain. - Trey nem akarta, hogy eltere-

lődjék a szó az üzletről. 
A gyáros lenyelte a falatot, aztán szalvétájával megtörölte a száját. 
-   Igen. A legkisebb lányom hazajön a hétvégére. Késő délután indulok. 
-   Dot nagyival kivisszük a reptérre - kottyantotta közbe Joanna. - Neked nem mondtuk 

még? 
-  Nem - válaszolta Trey. - Swain meg én alig váltottunk néhány szót. A reklámkampány-

ról meg egyet sem - tette hozzá jelentőségteljesen. 
Joanna elmosolyodott. 
-  Nagyszerű ötlet, hogy mélyhűtött bébiételt dobsz piacra, Swain. Mindannyian szíve-

sen hallanánk róla többet. 
-  Ha esetleg gyerekmodellre lesz szüksége, tisztes díjazás ellenében Benji szívesen  

rendelkezésére áll - jelentette ki Peter. 
-  Swain bizonyosan csecsemőt akar látni a csomagoláson - vetett Joanna figyelmeztető 

pillantást a fiára. - Persze, az is lehet, hogy egészen mást forgat a fejében. 
-  Úgy bizony - felelte a gyáros büszkén. - A saját arcképemet akarom felhasználni. 



Trey döbbenetére a Clancyk harsány hahotára fakadtak. Nevettükben majdnem leestek 
a székükről.. A férfi egy másodpercre tenyerébe temette az arcát. Sok mindent megoldot-
tak együtt, és erre az utolsó pillanatban tönkreteszik az elért eredményeket! 

-  Nem értem, mi a derültség oka - tiltakozott Swain. 
-  Ez nem vicc volt? - hitetlenkedett Dot nagyi. 
A gyáros úgy ült ott, mintha karót nyelt volna. 
-  Nem. 
-  Nem akartunk megbántani, drágám - vigasztalta Joanna. - Egyszerűen csak idétlen-

nek találjuk az ötletet. 
-  Egyetlen esélyem a halhatatlanságra - védekezett Swain. - Évente milliós nagyságrend-

ben adok el mélyhűtött termékeket, és talán ismernek a vevőim? Nem! 
Dot nagyi kérdőn nézett rá. 
-  Úgy gondolja, meg akarják ismerni? 
-  A bébiételek csomagolásán nem kisbabákat szoktak szerepeltetni? - érdeklődött 

Peter. 
-  Meglehetősen ráncos az arca - dünnyögte Benji, és megnyugtatóan megpaskolta a 

gyáros hátát. - Senki nem hiszi majd csecsemőnek. 
-  Persze hogy nem! Maholnap betöltöm a hatvanat. 
-  A fiatal szülők bizonyosan nem fognak azonosulni egy idős ember képével - figyelmez-

tette Dot nagyi a férfit. 
Swain gyorsan Trey felé fordult. 
-  Ugye maga ragyogónak tartja az ötletemet? 
Turner úgy érezte, nem hazudhat tovább. 
-  A családom kissé vaskosan fogalmazott, de engem mindig felüdít ez a nyíltság. - Hangja 

bocsánatkérően csengett. - Szerintem sem a legbölcsebb döntés. Sok mindent elkövettem  
a megrendelés megszerzése érdekében... 

-  De még milyen sok mindent! - csúszott ki Dot nagyi száján. 
-  Ám azt elhatároztam, hogy lebeszélem erről a dologról, amint aláírta a szerződést... 

vagy legalábbis bélyeg méretűre kicsinyítem a képét. - Swain válaszra nyitotta a száját, Trey 
azonban nem hagyta szóhoz jutni. - Kezdettől fogva meg kellett volna mondanom, mit 
érzek, de tisztelem, és szerettem volna magával dolgozni, ezért féligazságokhoz menekül-
tem. Ha ezek után úgy gondolja, hogy nem kíván az Alkotó Világgal együttműködni, akkor 
felejtsük el a szerződést, és együk meg szépen a süteményünket! 

-  Gyermekei és unokái révén mindenképpen halhatatlan lesz, Swain fűzte hozzá 
Madeline sietve. 

A gyáros lemondóan sóhajtott. 
-  Kissé meglepett a bejelentése, Trey, de ennek ellenére magát akarom megbízni a rek-

lámozással. Elvégre aláírtam a szerződést, nem igaz? 
Trey meghökkent. 
-  Aláírta? Mikor? 
-  Rögtön a borpincében tett kirándulásunk után. Megláttam a papírokat a tálalón, s 

mivel már tudtam, hogy hamarabb el kell utaznom, fogtam magam, és aláírtam a megfe-
lelő helyen. Maga hol volt eközben? 

-  A pincében a csodaszép feleségemmel. 



Ebéd után valamennyien segítettek leszedni az asztalt, aztán Turner és Swain leült meg-
nézni a tévében a focimeccset. Egy idő után Trey felrakta a lábát a dohányzóasztalra. Ha 
keresztre feszítik, sem tudta volna megmondani, mikor csukódott le a szeme. Minden-
esetre lecsukódott, amikor pedig kinyitotta, a közvetítés már véget ért, és egyedül találta 
magát a nappaliban. 

Kiment a konyhába, ahol egy cédulán üzenet várta Swaintől. A hölgyek kivitték a rep-
térre, és hamarosan hallat magáról. 

Hol lehet Maddy és a két fiú? 
A pincébe vezető ajtó nem volt egészen becsukva, ezért Trey úgy gondolta, ott kell keres-

nie őket. Madeline irodájában égett a villany. Természetesen éppen most kell milliónyi 
ügyet elintéznie! A férfi elfojtotta feltörni készülő féltékenységét, és emlékezetébe idézte, 
hogy a lány nem utasította vissza, amikor munkát ajánlott neki az ügynökségénél, sőt. Nem 
fogja zavarni, csupán gyorsan elköszön tőle. Swain távozása után semmi oka arra, hogy  
a fiúknál töltse az éjszakát, és ismét próbára tegye az akaraterejét. 

Megállt az iroda előtt, és már kinyitotta a száját, amikor torkán akadt a szó. Madeline és 
két öccse elmerülten tevékenykedett, és nem vették észre. Trey döbbenten látta, hogy nem 
Maddy az, aki a számítógépnél ül, időpontokat egyeztet, és lehívja a férjek adatait. Mindezt 
Peter, a tizenkét éves csodagyerek végezte! 

9. FEJEZET 

Trey földbe gyökerezett lábbal figyelte a férjellátó vállalkozás teljes gőzzel dolgozó 
munkatársait. Nyilvánvaló volt, hogy a Clancy család melyik tagja a zseniális szervező.  
Ő intézett mindent: Hármaskának ruhatisztítást és színházjegyeket, Négyeskének új inget, 
Egyeskének kéményseprést. Madeline a táblázatokat töltötte ki Benji segítségével, és emlé-
keztetőket tűzött a falon függő táblákra. Treynek eszébe jutott a lánnyal kapcsolatos első 
megérzése, amely most beigazolódott. Valójában szó sincs arról, hogy Maddy maga lenne  
a tökély. Szemfényvesztés volt az egész! 

-  Hahó, Ötöske! - kiáltott fel Benji hirtelen, és behúzta a férfit a szobába. 
Trey megállt az iroda közepén, és dühösen meredt Madeline-re. 
-  A szó valamennyi értelmében hamis feleség vagy, ha jól értem a helyzetet. 
-  Mindent meg akartam magyarázni - hebegte a lány. 
-  Jobb későn, mint soha! - A férfi karba fonta a kezét. 
-  Láthatod, nem egyedül dolgozom. A cég családi vállalkozás. A mamának a kézügyes-

sége remek. Dot nagyi főz. Peter szervez... Benji segítségével. 
-  Te mit csinálsz? 
-  Én állok a tűzvonalban. Hol találsz olyan agglegényt, aki alkalmazná az egész Clancy 

családot, hogy gondoskodjon róla? Az illető köznevetség tárgya lenne. Nekem az a felada-
tom, hogy a házvezetőnők gyöngyét alakítsam, akivel felvághat egy férfi. 

-  Remek gondolat - mondta Trey keserű elismeréssel. - Ha jól sejtem, itt semmi nem az, 
aminek látszik. 

-  Az egyes részletek valóban nem - ismerte el Madeline. - Amikor ma a szobádban 
láttál, már reggel volt inkább, nem pedig éjszaka. Nem azért mentem be, hogy betakarjam 
a fiúkat. Felkeltettem őket, mert kezdődött a dologidő. A tervezés és szervezés órákat vesz 
igénybe, és veled meg Swainnel a házban csak minden még nehezebb volt. 



-  Szóval azt mondod, egy teljes családba szerettem bele! - háborgott a férfi. - Madeline, 
a csodanő nem létezik. - Trey az Ötöske feliratú falitáblához lépett. Egyszeriben megér-
tette, honnan tudta Dot nagyi, hogy fodrász volt az édesanyja. Valamennyi hasonló apróság 
ott állt a feltűzött cetliken, amelyeket bárki elolvashatott. - Itt valaki nagyon jó munkát 
végzett. 

-  Bámulatos, mi mindent ki lehet deríteni egy számítógép és egy telefon segítségével - 
büszkélkedett Peter. 

-  Nincs az az élő ember, aki öt férfit el tudna látni -jelentette ki Madeline. - Apa halála 
után megbízható bevételi forrást kellett találnunk. Kézenfekvőnek tűnt, hogy összerak-
juk, amink van, amihez értünk. Egyeskével kezdtem, és hamarosan egész sor férfi jelent-
kezett, hogy boldog örömmel megfizetne egy eszmei feleséget. Vállalatunk megjeleníté-
sére én voltam a legalkalmasabb. Sokszor el akartam már ezt mondani, éppen azért, mert 
annyit emlegetted a tökéletességemet. Féltem azonban, hogy egy álomképbe szerettél bele, 
és elveszítenélek, ha megtudnád az igazságot. 

-  Bolondot csináltam magamból a családod előtt - nyögött fel Trey. - El kellett volna 
hallgattatnod, Maddy. 

-  Én próbáltam is... 
-  Határozottabbnak kellett volna lenned - vágott a szavába a férfi. - Nem csoda, hogy az 

édesanyád a legszívesebben megsütne! 
-  Nem kockáztathattam többet. Nem tudtad volna leplezni a haragodat, és Swain még 

itt volt. Megkérdezte volna, mi történt, és kútba esik az üzlet. 
Madeline-nek igaza volt, és ez csak tovább növelte Turner dühét. 
-  Mire eljutottam odáig, hogy úgy gondoljam, teljes közöttünk az egyetértés, kiderült, 

minden egészen másként van. 
-  Még mindig egyetértünk, és szeretjük egymást - mondta Maddy. 
-  Azt sem tudom, milyen vagy valójában - olvasta a fejére Trey. - A férfiaknak, akikkel 

a városban találkozgattál, Madeline csábos hangú, izgi lány. A férjeidnek viszont hűvös  
és derék házvezetőnő. 

-  Az igazság a kettő között helyezkedik el. El akartam mondani, hogy biztos hátország 
áll mögöttem, de téged túlságosan elbűvölt a tökéletességem. Túl sokszor hangoztattad, 
hogy csak azt a nőt tudnád feleségül venni, már ha egyáltalán létezik olyan, aki minden-
ben megfelel az elvárásaidnak. A pokolba, annyira meg akartalak szerezni, hogy mindent 
hajlandó voltam megpróbálni! 

-  Megdöbbent, hogy folytattad ezt a színjátékot, miután oly sok mindent megosztot-
tunk egymással. 

- Nem akartalak elveszíteni. 
-  Utálom, ha átvágnak! 
-  Nem gondoltam, hogy idáig fajulnak a dolgok, Trey. Egyébként valld be, hogy jó mun- 

kát végeztünk. Swain boldog emberként utazott el, te pedig megszerezted a megbízást. 
-  Postán majd kapsz érte egy csekket. - A férfi az ajtóhoz indult.
-  Szóval már megint ott tartunk, hogy te mindennek megfizeted az árát? - Maddy bosz-

szúsan követte Turnert. 
A férfi visszafordult felé. 
-  Igen, ott tartunk. 
-  Szerény véleményem szerint még egyszer alaposan el kellene gondolkodnod a dolgon, 



Mr. Alkotó Világ - kiáltotta utána a lány, mert Trey közben felrohant a lépcsőn. - Tökéle-
tes talán nem vagyok, de átkozottul jó feleség lenne belőlem! 

Késő este Trey belépett a Skyline Tower előcsarnokába. Hazafelé tartott, hogy magá-
nyosan nyalogassa a sebeit. 

- Ó, Mr. Turner! - szólt oda neki Martin, a portás. - Boldog hálaadási ünnepet! 
-  Magának is - felelte a férfi csendesen. 
-  Csak holnapra vártuk. 
Trey erőtlenül elmosolyodott. 
-  Hamarabb sikerült megkötnöm az üzletet. 
-  Még hálaadáskor is dolgozik? - csóválta a fejét Martín. - Nem csoda, hogy hihetetle-

nül sikeres. Felvigyem a bőröndjét? 
-  Köszönöm, de majd én viszem. 
-  Azt hittem, csatlakozik a többiekhez a Grillben. 
-  Ma zárva van, vagy még sincs? 
-  A nagyközönség számára nem nyit ki. Néhány lakó azonban ott fogyasztja el a pulykát. 

Victor Hess szervezte a vacsorát. - Látván, hogy Trey elbizonytalanodik, a portás még  
hozzáfűzte: - Biztosan örülnének, ha velük tartana. 

A férfi Martinra bízta a bőröndjét, aztán bekopogott a csukott üvegajtón. Eddie elmo-
solyodott, amikor megpillantotta. 

-  Isten hozott! 
Trey a bárpulthoz ült, és körülnézett. Több szomszédját is felfedezte a társaságban.  

Vic észrevette, és hangosan felnyögött. 
-  Jaj, ne! 
-  Hálásan köszönöm! - Trey máris megbánta, hogy bejött. 
A festőművész odalépett hozzá, és kedvesen hátba veregette. 
-  Tudod, hogy értettem. Valójában csak holnap kellett volna visszajönnöd, méghozzá 

Manhattan legboldogabb férfijaként. Hol csúszott be hiba? - Vic felült Trey mellé a bár-
székre. - Swain átlátott rajtatok? 

-  Nem, semmit nem vett észre. 
-  Valami viszont történt - kötötte a festő az ebet a karóhoz. 
-  Megkértem Maddy kezét. 
-  Óriási! 
- Aztán kiderült, egy egész családot kellene feleségül vennem, hogy megkapjam azt a 

nőt, akit akarok. A megtévesztő reklám alapesetével állunk szemben. A férjeket remekül 
kiszolgáló vállalkozás valamennyi Clancy összefogásával működik. 

Vic fintort vágott. 
-  Ez minden? 
-  Ez sorsdöntő! Maddy nem az, mint akinek mutatja magát. A pokolba, azt sem tudom, 

megtanult-e főzni. 
-  Borítékoltam, hogy egyszer még bajba kerülsz a tökéletes feleségről alkotott elméle-

ted miatt - vetette Vic a barátja szemére. - Itt ugyanis a legkevésbé sem a tökéletességről van  
szó - folytatta. - Gondolkodj el egy kicsit, Trey! Már akkor vonzódtál Maddyhez, amikor 
még nem tudtad, hogy ő a házvezetőnőd. így volt? 

-   Igen - ismerte el a férfi kelletlenül. 



-   Szentül eltökélted és fennen hangoztattad, hogy nem akarsz komoly kapcsolatot. 
Aztán önigazolást kellett keresned, mert mégis beleszerettél Madeline-be. A tökéletes 
feleség szöveg jól jött magyarázatnak. 

-   Ugyan, menj már! 
-   Úgy igaz, ahogy mondom. Magadnak sem szívesen ismerted be, hogy szerelembe estél. 

Ehelyett kijelentetted, hogy rábukkantál a makulátlan nőre, és egyszerűen nem szalaszt-
hatod el a lehetőséget. 

-  A tökéletes feleségről felállított elmélet semmire sem jó - szólt bele most már Eddie  
is a beszélgetésbe. - Főleg ha figyelembe vesszük, mekkora távolság választ el téged attól, 
hogy tökéletes férj legyél. 

A bárpincér Turner elé rakta a telefonkészüléket. 
-   Nos? 
-   Na jó, felhívom... 
Barátai szorosan körülvették Treyt, miközben tárcsázott. A negyedik csengetésre vették 

fel Clancyéknél a kagylót. A férfi megkönnyebbült, amikor a vonal végén egy jól ismert 
hang szólalt meg. 

-   Szia, Benji! 
-   Szia, Ötöske! Haragszol még ránk? 
-   Nem, öregfiú. Rád egyébként sem haragudtam. 
-   Helyes. 
-   Nem felejtettem el, hogy adósod vagyok egy játékkal. Légy szíves, szólj a nővérednek! 
-  Nem tudok. 
-  Miért? - kérdezte a férfi ijedten. 
-  Átment Egyeskéhez. 
-   Ilyenkor? - Trey összeszorította a száját. Már megint egy másik férj áll az útjában! 
-  Takarít, vagy valami ilyesmi. Meg visszahozza a kiskocsit - fűzte hozzá a fiúcska. - Az 

az enyém, és éjszakára nem maradhat ott. 
Turner a csalódottságával küzdött. 
- Mondd meg neki, hogy kerestem! Legyen szíves, hívjon vissza! Akármilyen későn ér 

haza. 
-  Nem tudom, megteszi-e. Iszonyú dühös volt. Azt mondta, szamár vagy. Akkor sem 

menne hozzád, ha te lennél az utolsó... Várj csak, Ötöske! Elfelejtettem, minek nevezett. 
Peter! Minek nevezte Maddy Ötöskét? Őserdei majomnak? 

Trey szorosan a füléhez tapasztotta a kagylót, és idegesen rámosolygott a körülötte 
reménykedve várakozókra. Szerencsére a készüléken nem volt kihangosító. Senki nem tud-
hatta, mit kell éppen zsebre vágnia. 

-  Jó estét, Ötöske! - vette át Peter öccsétől a hallgatót. 
-  Szia, Peter! 
-  Maddyvel szeretne beszélni? 
-  Már nem vagyok egészen biztos benne. 
-  Benjivel ne törődjön! Mindent félreértett. 
Trey igyekezett másra terelni a szót. 
-  Valamikor a jövő héten találkoznom kell veled a szemüveg miatt - jelentette ki. 
-  Swain igazából magától írta alá a szerződést - vetette ellen Peter. 
-  Meglehet, de te meg az öcséd remek munkát végeztetek. Áll, amit megbeszéltünk. 



-  Rendes fej maga, Ötöske! 
-  Te is az vagy. 
-  Ami pedig Maddyt illeti... 
- Tisztán és világosan értettem az üzenetet. Jó éjszakát, Peter! - A férfi letette a kagylót. 
- Na? - kérdezte Eddie feszülten. 
Trey nagyot nyelt. 
-  Vége. 
Vic felnyögött, és tenyerébe temette az arcát. 

-  Megmondtam neki, hogy menjen el hozzád, Maddy - mesélte Vic a lánynak. 
Nyolc nap telt el a vitájuk óta, de még egyetlen szót sem beszéltek Treyjel. Madeline 

péntek este elkészült arcképéért ment fel a festőhöz. Hosszú időre ez lesz az utolsó alkalom, 
hogy bejött a városba. Még nem találtak új Ötöskét, de Maddy biztos volt abban, hogy az 
illető tuckahoe-i lesz. A maga részéről egyébként is felhagyott a férjvadászattal. 

- A telefonhívásaimat sem fogadja - sóhajtott nagyot a lány, és szemügyre vette a port-
réját. Létezik, hogy valamikor ennyi boldogság és reménykedés áradt belőle? - Nem úgy 
gondoltam, amit róla mondtam. Arra meg semmiképpen nem számítottam, hogy Benji 
elkotyogja. 

Vic elvigyorodott. 
-  Treynek komolyabb dolgokat is le kellett már nyelnie. Szerintem azért duzzog, mert 

semmi sem pont olyan, mint amilyennek hitte. 
-  A Clancy család túl nagy falat egy férfinak. Többek között ezért kellett volna a lakása 

a találkáimhoz. Úgy terveztem, előbb kiderítem, hogy a reményteljes jelölt valóban szerel-
mes-e belém, és csak azután vezetem a többi Clancy színe elé. Trey alapos ízelítőt kapott 
belőlünk. 

-  Vissza akarod szerezni? 
Madeline elvörösödött. 
-  Igen. Győzködni viszont nem fogom, ha nem biztos abban, hogy kellek neki. 
-  Húsz perccel ezelőtt odalent hagytam a Grillben. Szerintem hozzuk fel ide, és derít-

sük ki, miként érez. 
-  Elég világosan kifejezte az érzéseit. - De azért Madeline szívesen tett volna még  

egy próbát. 
Vic a telefon után nyúlt. 
-  Szia, Eddie, én vagyok az! Ha szépen megkérlek, szólsz Treynek, hogy hozzon fel egy 

üveg pezsgőt? Nem, a jobbikból. Ünnepelni szeretnék. Ugyanis én lettem Madeline ötödik 
férje. Hogyne, jól hallottad. Épp most kötöttünk szerződést. Rendben. Köszönöm. 

A lány hangosan felkacagott, miután a művész letette a hallgatót. 
-  Ezzel legalább felbosszantjuk egy kicsit. 
-  Egy kicsit? Lefogadom, hogy magánkívül rohan fel! 
Néhány perc múlva kopogtattak. Vic nyitott ajtót. 
-  Szia, Trey! Hát a pezsgő? 
Turner mindkét kezét ökölbe szorítva beviharzott a szobába. Gyűrött inget viselt, a  

nadrágja pedig úgy festett, mintha a kutya szájából rángatták volna ki. 
-  Szervusz, Trey! - üdvözölte Madeline. - Tetszik, ahogyan újabban öltözködsz. 



-  A héten magam gondoskodtam a holmijaimról - mondta a férfi nyersen. - Kényelmet-
len volt, viszont bonyodalmaktól mentes. 

-  Köszönöm, hogy még így is szakítottál időt, és elmentél vásárolni a fiúkkal. Peter 
szereti a szemüvegeit, Benji pedig csak az új állatkájával és a zsebrádiójával együtt hajlandó 
este lefeküdni. 

Trey tekintete majdnem keresztülszúrta Maddyt. 
-  Én mindig betartom az ígéreteimet. 
-  Akárcsak én! - fortyant fel a lány. - Nagyszerű feleséged voltam, az első perctől az utol-

sóig. 
A férfi mélyet sóhajtott, és a hajába túrt. 
-  Ha abban reménykedtél, hogy előbb-utóbb megütöm a bokám, akkor máris elégedet-

ten hátradőlhetsz. 
Madeline értetlen képet vágott. 
-  Tessék? 
-  Swain felhívott tegnap este, hogy megkérje anyád kezét. 
-  Ez óriási! 
-  Nem tudta, ki mástól kérhetné meg. Arra jutott, hogy mégiscsak én lennék a család 

feje. Jó vicc, nem? 
-  Ó, Trey! 
-  Azt mondtam neki, hogy Joanna remek asszony, és biztosan csodálatos lesz a házassá-

guk - folytatta a férfi a beszámolót. - Úgy tervezi, ma este jelentkezik anyádnál. 
-  Köszönöm - motyogta Madeline. - Joanna fülig beleszeretett. 
-  Azt gondolom, helyesen járok el, ha a közeljövőben elmondom Swainnek, hogy aggle-

gény vagyok. Tisztázni fogom, hogy minden egyedül az én ötletem volt, anyádnak semmi 
köze a hazugságokhoz. Nem akarom, hogy még egy kapcsolat tönkremenjen. 

-  Semminek nem kellene tönkremennie! - tiltakozott a lány. - Az a baj, hogy kicsinyes 
vagy, és nem tudsz elszakadni az ideális házasságról alkotott ábrándképeidtől. 

-  Azt mondod, ideális? - morogta Trey. - Ez a pokolfajzat lesz az új Ötöskéd, és még te 
beszélsz képzelgésről? 

-  Elfelejted, hogy én csupán eszmei férjet kerestem. Annak pedig Vic tökéletesen  
megfelel. Ismeri a teljes Clancy-rendszert, és nem érdekli, személy szerint ki végzi el a 
munkát. Ez rendkívülivé teszi. Ő az új kedvencem a férjeim közül. 

-  A férjeken kívül már gondolni sem tudsz másra? - Trey öklével megfenyegette a 
lányt. 

-  Mi közöd hozzá? - Madeline tapodtat sem mozdult, pedig a férfi fölindultan elin-
dult felé. 

-  Rengeteg közöm van hozzá - válaszolta Trey rekedten. - Nem bírom ki nélküled. Kép-
telen vagyok úgy folytatni, ahogyan korábban volt. Egyszerűen semmi sem megy. 

-  Ezt magadtól is elmondtad volna? - kérdezte Madeline. 
A férfi bólintott. 
-  Igen, de időre volt szükségem, hogy kipihenjem magam, és észre térjek. Bizonyára 

emlékszel, hogy beképzelt őserdei majom vagyok. 
-  Nem állítottam, hogy beképzelt lennél - vetette ellen Maddy. 
-  Ennek őszintén örülök. 
A lány hátrált egy lépést, és gyanakodva méregette Treyt, aki feléje nyújtotta a kezét. 



-  Honnan tudhatom, hogy valóban el akartál jönni hozzám? 
-   Gyere át a lakásomba, és nézd meg a kötényt, amit neked vettem! - A férfi szája gonosz-

kodó mosolyra húzódott. 
-  Nem kell ez az elcsépelt szöveg. 
-  Esküszöm, hogy új és jobb ember vagyok, Maddy. Okos szerelmes, aki ismét ajánlatot 

tesz neked. Légy a feleségem! Felejtsd el a többi fickót! 
A lánynak melegség árasztotta el a szívét. A férfi szemébe nézett, és ott kereste a helyes 

választ. 
-  Sokat kell dolgoznom, ha fejlődni akarok, Trey... 
-  Az Alkotó Világ éppen megfelelő kihívás lenne számodra - vágta rá Turner tétová-

zás nélkül. 
-  Megszoktam, hogy a saját bolond időbeosztásom szerint élek. 
-  Én is. 
-  Könnyen elunom magam. Nem lennék jó a mindennapi munkában. 
-   Ha eleged lesz az egyik partból, átrepülhetsz a másikra. 
-  Azt is megszoktam, hogy én vagyok a főnök. 
-  Nos, ezt a gondot nem oldhatjuk meg ugyanolyan könnyedén - ismerte el Trey. 
-  Ne veszítsd el rögtön a kedved! - mondta Madeline megrovóan. - Elfelejtetted, kivel 

beszélsz? A Clancyk mindig keresik az összetűzéseket, hogy mozgásban tartsák maguk 
körül a világot. 

-   Szóval hozzám jössz feleségül? 
-  Természetesen. Csupán előre szeretném tisztázni az alapszabályokat. 
-  Úgy tűnik, nekem kell azt a pezsgőt felhoznom - indult kifelé Vic. 
-  Alig várom, hogy elmesélhessem a családomnak! - Madeline szinte észre sem vette, 

hogy a festő távozott. 
-   Swainnek mit mondunk? 
-   Semmit - vont vállat a lány. - Ha hamarabb megtartjuk az esküvőt, mint ők anyával, 

akkor nem kell magyarázkodnunk. 
Treynek felderült az arca. 
-  Igazad van. Soha nem fogja megtudni, mikor házasodtunk össze. 
- Amennyiben valóban megtesszük. - Madeline megrebegtette a pilláit. 
- Meglehetősen gyors vagyok - közölte a férfi. - Elvégre rendszeresen kocogok, mint 

tudod! Nem menekülhetsz előlem... 
Treyt Madeline forró csókja hallgattatta el. 
-  Ezúttal behívsz a lakásba, Maddy? - kérdezte kicsivel később a férfi. 
-  Egy italra? 
-  Egész éjszakára. Mi így szoktuk itt a városban... 

Vége


