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Elsõ fejezet
Brian Harwy szomorúan állt az irodája ablakánál és gondterhelten
nézett ki rajta, a kilencedikrõl. Odakint zajlott az élet. Az utcákon
emberek nyüzsögtek, jármûvek dübörögtek a csúcsforgalomban. És
ha éppen nem lent, az utat nézte, hanem felemelte a tekintetét,
akkor felhõkarcolók és többemeletes masszív épületek, irodaházak
tárultak a szeme elé s vették körül, mint az ostrom a várat. Igen, ez
Denver, ahol sosincs nyugta az embernek. Fõleg, ha egy jó hírû
olajtársaság vezetõje. Brian már közel húsz éve irányította a vállalat
ügyeit, amióta apja egy szívroham következtében otthagyta õket.
Akkor ez nagy kihívást jelentett a számára, s apja utolsó kíván-
ságának eleget téve beleült az igazgatói székbe, de bárcsak ne tette
volna! Az olajüzlet teljesen lekötötte minden idejét és energiáját,
annyira, hogy észre sem vette, húsz évet csak úgy elvitt az életébõl.
S a húsz év alatt sosem szabadulhatott meg a gondoktól, mert nem
mindig alakultak úgy a dolgok, ahogy azt szerette volna. Nem min-
dig fúrathatott ott, ahol akart, nem mindig találtak olajat, s a meg-
lévõ, jól termelõ fúrótornyok is okoztak problémát. Nem könnyû
az olajszakmában helytállni, de a Brian Harwy Olajtársaság mindig
megtalálta a kiutat, ha meglétét veszély fenyegette. Ezt a vállalatot
még az apja alapította, az õ neve is Brian volt. S az ifjú Brian Harwy
elmondhatja magáról, hogy nem okozott csalódást. Ha az apja élne,
biztosan büszke lenne rá. Azonban túl a negyvenen már úgy érezte,
belefáradt a munkába. Legszívesebben már most visszavonulna, de
kinek adhatná át a helyét? Nincs örököse és csak most döbbent rá,
annyi év után, hogy üres az élete. S amióta a felesége is meghalt,
teljesen egyedül maradt.

Egy évvel ezelõtt vesztette el Melanie-t, repülõgép-szerencsétlen-
ségben, de a szívében tovább él és mindig vele marad, senki más nem
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foglalhatja el a helyét. Akárhányszor gondol vissza rá, mindig meg-
jelenik elõtte az arca azzal a meleg mosolyával, amit sosem hagyott
otthon. Melanie Pare elbûvölõ, nyugodt asszony volt, s mindenkit
lenyûgözött az egyénisége. Nála kedvesebb és türelmesebb terem-
tést még nem ismert világ. Mennyi boldog pillanatot, percet, órát,
évet töltöttek együtt! Brian helyesen döntött, amikor feleségül
vette. Akadt volna más is, de nem bánta meg, hogy Melanie-t válasz-
totta. Az olajvállalkozók bálján ismerte meg, pontosan húsz évvel
ezelõtt. Brian többszörösen is csalódott volt akkor, egyrészt az apja
váratlan halála miatt, másrészt pedig a felbontott jegyessége okozta
fájó sebektõl. A lány nem volt hozzá való, mégis úgy gondolta, hogy
felrúgva a társadalmi elõítéleteket, szerelmük átvészel bármilyen
akadályt. A szülei ellenezték ezt a kapcsolatot, s legfõképpen az
anyja tett meg mindent annak érdekében, hogy szétválassza õket.
Azonban Valerie ténykedése sikertelennek bizonyult, s amikor már
kezdett volna beletörõdni fia választottjába, valami teljesen más
dolog tett pontot az ügy végére: a kábítószer. Az eljegyzés után
derült ki pár héttel, s a menyasszonya képtelen volt megígérni
Briannek, hogy lemond káros szenvedélyérõl. Brian megpróbálta le-
szoktatni, s mivel bizonyos idõ eltelte után sem jutott vele semmi
eredményre, válaszút elé állította, amelynek az lett a vége, hogy
szakítottak. Brian a padlón volt, de amikor azon a bálon meglátta
Melanie-t, egyszerûen nem tudta levenni a tekintetét róla. Valami
megragadta benne és úgy vonzotta, akár a mágnes. Azonnal
odament hozzá és megszólította, aztán néhány perc után már tán-
coltak. Brian úgy érezte, Melanie újra értelmet adott az életének.
Abban a pillanatban, mikor mélyen egymás szemébe néztek, fellob-
bant köztük a szerelem és nem telt bele egy év sem, máris sor került
az esküvõre. Brian boldogabb volt, mint valaha, s az anyja nagyon
örült a frigynek. Elvégre Melanie Pare elõkelõ hölgy volt, gazdag
családból származott, de Briant nem az anyagi háttere érdekelte,
hanem az egyszerûsége és nyíltsága. Mikor az anyjának bemutatta,
Valerie elõször hûvösen fogadta. Csak akkor nyílt mosolyra a szája,
amikor megtudta milyen családból származik, kinek a lánya, s
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mekkora vagyonnal rendelkezik és még mennyit fog örökölni
hozzá. Az apjának is számos olajkút állt a birtokában, de Melanie-t
inkább a külkereskedelem és a szállodaipar érdekelte, már fiatalon
szállodatulajdonos lett, az atyai kapcsolatoknak köszönhetõen. Így
kiválóan illettek egymáshoz Briannel, s mindkettõjük munkája
hasonló kötelezettségekkel járt. Amíg Brian az olajtársaság ügyeit
intézte, addig Mel a szállodáját irányította, a Pare Paradise-t. Mindig
megértették és szerették egymást, jó házasságban éltek. Az sem
vetett árnyékot a boldogságukra, hogy Mel meddõsége miatt nem
születetett gyermekük. Beérték a másik szeretetével, s közös meg-
egyezéssel arra az elhatározásra jutottak, nem próbálkoznak örök-
befogadással. 

Valerie kimondottan örült Melnek és miután egyre jobban meg-
ismerte, õ is elbûvölõ teremtésnek tartotta. Nem avatkozott bele
többé a fia életébe és azt sem tette szóvá nekik, hogy nem lehet
unokája. Holott azelõtt elképzelni sem tudott egy házasságot a
fiának, gyerek nélkül. Melanie meglágyította az idõs asszony szívét,
akit a környezetében élõ emberek egész életében egy könyörtelen,
makacs és önzõ nõszemélynek tartották. 

A boldogságnak egy szörnyû napon lett vége, amikor Melanie a
magángépével üzleti ügyben utazott Európába. Már régóta fontol-
gatta, hogy egy másik kontinensen is vásárol egy szállodát, ahol egy
újabb „turistaparadicsomot” hozhat létre. Azonban ez az álma nem
valósult meg, mert útban Franciaország felé a gép lezuhant az
Atlanti-óceán felett. A balesetet senki nem élte túl. 

Brian Harwy magára maradt. Egyedül kellett tovább élnie a bána-
tával, s ez alatt az egy év alatt úgy érezte, hogy beleõszül a vállalat
okozta gondokba, abba a stresszbe, ami mindig kínozta, amint belé-
pett az irodájába. Nem mintha húsz éven keresztül nem kínozta
volna, de akkor Mel feledtette vele a problémákat, most viszont sen-
kije sem volt. Bárcsak született volna egy gyerekük, aki Melre emlé-
keztetné, s akiért érdemes lenne élni és hajtani a vállalat „lovasfoga-
tát”. Egyedül volt, mint a kisujj a kézen, s értelmetlennek tartotta az
életét.
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Elmélkedésébõl anyja hangja „repítette” vissza a valóságba, a szo-
morú jelenbe. Ismét érezte azt a kínzó „fogságot” ebben az irodá-
ban, ami fiatal korától kezdve ide láncolta. Valerie ott ült az asztalnál
és most is gondosan tanulmányozta a szerzõdéseket. Mindig ellen-
õrizte fia munkáját, mert kötelességének érezte, hogy a szívén visel-
je a vállalat sorsát. Brian csodálta az anyját, amiért olyan nagy aka-
raterõ volt benne. Nagyon erõs asszony volt, õt soha semmi sem
törte meg, minden áldott nap bejárt az irodába és ugyanúgy a vállán
viselte a terhetek, mint Brian. Ugyanúgy harcolt az üzleti életben,
ahogy azt annak idején szeretett férje mellett tette. Kitartott a fia
mellett is, bármilyen helyzet adódott, s mindent megtett a család-
jáért. Valerie-t lehetetlen volt legyõzni. Más érdekét sosem vette
figyelembe, csak a sajátját. Ha kellett, gondolkodás nélkül eltiport
másokat a Harwy Olajtársaságért. 

– Brian, figyelsz rám egyáltalán? – kérdezte felháborodva, ugyan-
akkor hangja mégsem volt haraggal teli. A fiával mindig máshogyan
beszélt, mint a környezetével. Nem hiába, hiszen õ volt a szeme
fénye, s egyetlen büszkesége. Miután a férje és Melanie is meghalt,
számára csak Brian jelentette már a családot. 

– Ne haragudj rám mama, de ma nem tudok koncentrálni – vála-
szolta sóhajtozva. Nem érdekelte az üzlet, sem más. Állandóan csak
Melanie járt a fejében és Brian úgy érezte, hogy soha nem fogja kihe-
verni az elvesztését.

– Igen, már vagy egy éve képtelen vagy koncentrálni. Mi lesz ve-
led, ha továbbra is így folytatod?

Valerie jól tudta, mi gyötri a fiát és azzal is tisztában volt, hogy
Brian nem annyira erõs, mint õ. Hiányzik belõle az az elszántság,
amivel bármilyen helyzetben túl lehet lépni az akadályokon és szem-
beszállni a sorscsapásokkal. 

Val egész életében ezt tette, hosszú és ádáz csaták állnak mögötte,
melyeket a könyörtelensége nélkül nem tudott volna megnyerni.
Azon a napon, amikor Brian a világra jött, hálát adott az Istennek,
hogy egy fiút szülhetett, akivel valóra válthatja az álmait. Szigorú
neveltetést kapott, Val olyanná akarta formálni, amilyen saját maga
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volt. Azonban hiába követett el mindent, nem sikerült. Brian soha-
sem volt törtetõ, s annyira sokat nem jelentett neki az olajtársaság,
hogy mindent annak rendeljen alá és közben átgázoljon az
embereken. 

– Mondjak valamit, drága mama? – Briannek már elege volt az any-
ja tanácsaiból. Gyerekkora óta kívülrõl fújta õket. Ellépett az ablak-
tól, két kezét az asztalra tette, közelhajolt az anyjához és egyenesen
a szemébe mondta: – Engem ez teljesen hidegen hagy. Az sem érde-
kel, ha a vállalat holnap csõdbe megy és kikerülök az utcára. Már
semmi nem érdekel, érted?

– Na de Brian, hogy mondhatsz ilyet? – pattant fel a székbõl Vale-
rie – Ha ezt az apád hallaná...

Brian is azonnal ideges lett és rögtön az anyja szavába vágott. –
Igen tudom, akkor forogna a sírjában. Elégszer hajtogattad már.
Nektek csak a vállalat számított, nekem meg az életem. – Tudta,
hogy ezt a hangnemet nem lenne szabad megengednie az anyjával
szemben, de muszáj volt kimondania azt, amit gondol. Különben
úgy érezte, beleõrül az örökös „engedelmes jófiú” szerepébe.

– Ez nem igaz! – cáfolta az anyja. Ilyenkor olyan volt, akár egy
démon. Sosem engedett, mindig csak neki lehetett igaza. – Nekem
te és apád jelentettek mindent. Éppen ezért nem hagyhatjuk, hogy
az a kemény munka, amit a társaságra áldozott, kárba vesszen.

Brian tudta, értelmetlen lenne folytatni ezt a veszekedést, hiszen
úgysem tudná meggyõzni. Valerie-vel nem lehet vitába szállni vagy
ellentmondani, úgyis marad minden úgy, ahogy õ akarja. Inkább há-
tat fordított neki, odalépett a bõrszékhez és leemelte róla a zakóját.
Az anyja sejtette, hogy el akar menni, ezért elé állt és marasztalni
próbálta.

– Brian, én jól tudom mit érzel, amióta elvesztetted a feleségedet. –
Hangja most lágyabb és megértõbb volt, mintha a felháborodása
hirtelen elszállt volna. – Én is átéltem ugyanezt, amikor apád meg-
halt, de túléltem és itt vagyok. Szeretném, ha ezt tennéd te is. 

Val valóban sajnálta a fiát. Õ is nagyon szerette Melanie-t, szinte a
lányának tekintette. Majd meg szakadt a szíve, hogy végig kell
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néznie fia szenvedését, s közben semmit nem tehet érte. Ki akarta
mutatni az együttérzését, a kezét nyújtotta felé, hogy megérintse az
arcát, azonban Brian elfordította a fejét.

– Most inkább elmegyek. Itt boldogulsz nélkülem is.
A veszekedésük az utóbbi idõben állandóan így végzõdött, Brian

nem szállt szembe az anyjával, hanem egy gyors mozdulattal fogta a
zakóját vagy a kézitáskáját és elment. 

– De azért vacsorára haza jössz, ugye? – szólt utána Valerie. Egyet-
len szóval sem kérte, hogy maradjon. Val sosem könyörgött senki-
nek, az sértené a büszkeségét. 

– Talán – válaszolta, s miután kilépett a folyosóra, becsapta maga
mögött az ajtót.

Valerie egyedül maradt az irodában és néhány pillanatig csak
hitetlenkedve állt ott egyhelyben, mozdulatlanul. Nem értette miért
váltotta ki ezt a viselkedést a fiából felesége halála. Azelõtt bármit
mondott, Brian azonnal teljesítette. Még a magánügyeibe is bele-
szólhatott, szinte õ irányította az életét. De most nem hallgat a
szavára, akárhogyan is próbálja befolyásolni. És ilyenkor szinte fel-
emésztette a méreg, mert nem tudta Brian merre jár és mit csinál.
Már egy éve nem számolt be a dolgairól, s Valerie ezt felháborítónak
tartotta. Hiába küzdött, nem tudott mit tenni ellene. Most sem
maradt más választása, minthogy visszaüljön az asztalhoz és bele-
temetkezzen a munkába. A szerzõdések lefoglalták a gondolatait, s
úgy el tudott merülni az üzleti ügyekben, hogy észre sem vette az
idõ múlását. Mindig csak késõn eszmélt fel, aztán rohant a leg-
közelebbi étterembe ebédelni, mert már kínozta az éhség. Délutá-
nonként különféle nõi egyletekbe járt, ahol értesülhetett a legújabb
pletykákról és dicsekedhetett a Harwy Olajtársaság sikereirõl. Hét
órára mindig pontosan hazaért, akkor volt náluk a vacsora. Az esté-
ket szerette a fiával otthon tölteni, ahol nyugodtan megbeszélhet-
ték a napi fejleményeket, azonban Brian mostanában ritkán érkezett
meg idõben, s aligha vacsorázott együtt az anyjával. Valerie mégis
reménykedett benne minden este, hátha egyszer a fia képes lesz
megváltozni és az életük végre visszazökken a régi kerékvágásba. 
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A taxiból úgy szállt ki az otthona elõtt, amikor az befordult a be-
járat elé, mint egy anyakirálynõ. Mozgása kecses volt és illemtudó,
de a magatartása lenézõ a taxissal szemben. Mindig éreztette vele,
hogy hol a helye a ranglétrán. 

– Az aprót tartsa meg! – mondta fennhangon, miután átnyújtotta
neki a papírpénzt, aztán intett, hogy elmehet. Ha Valerie-nek nem
jól sikerült a napja, dühét általában a beosztottjain töltötte ki.

Amikor belépett az ajtón, a házvezetõnõje ott termett elõtte, hogy
üdvözölje. 

– Jó estét, asszonyom! A vacsora tálalva van. 
– És a fiam? Hazaérkezett már? – Mindig ez volt az elsõ kérdése.
– Még nem, Mrs. Harwy. – És általában ez volt rá a válasz. 
– Köszönöm – sóhajtotta és elindult az étkezõ felé. Jól tudta, ha

Brian pontosan hét órára nem ér haza, akkor jóval késõbb fog csak
megjönni. 

Az étkezõben az asztalon lévõ teríték tökéletes volt, ahogy azt Va-
lerie mindig elvárta. Nem lehetett rajta minden étkezésnél ugyanaz
az abrosz, mint ahogy naponta és étkezésenként kellett váltogatni a
megszólalásig gyönyörû étkészletek darabjait és természetesen a
különbözõ mintájú kristálypoharakat. A kívánságainak mindig
igyekeztek eleget tenni, s Mary, a házvezetõnõ már kellõképpen
hozzászokott asszonya rigolyáihoz. Val fáradtan foglalta el a helyét
a XVlll. Lajos korabeli székben, s mielõtt nekikezdett volna az evés-
nek, tekintete gyorsan végigszaladt a terítéken. Amikor mindent
rendben talált, csak akkor volt hajlandó enni és amint felemelte a
villáját, a házvezetõnõ halkan sóhajtott egyet, mert az azt jelentette,
hogy aznap este nem lesz kiabálás a házban. Valerie rettentõ nagy
lármát tudott csapni, ha nem tetszett neki valami, s a beosztottjai
mindig féltek tõle. Azonban most a szokottnál is fáradtabbnak lát-
szott és szomorúnak. Valami nagyon aggasztotta, mialatt Brian járt
a fejében. Aggódott érte. Vajon hol lehet most? Miért nem vacso-
rázhatnak együtt, mint a régi szép idõkben? Ismét egyedül kellett
elfogyasztania a pompás falatokat és amikor éppen az ásványvizet
kortyolgatta, neszt hallott a bejárati ajtó felõl. Jó füle volt, meg-
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hallotta a legapróbb hangokat is. Azonnal felállt az asztaltól és gyors
léptekkel sietett ki az étkezõbõl a folyosóra.

– Brian! – Nagyon megörült, amikor megpillantotta a fiát. – De jó,
hogy hazajöttél. Nem vagy éhes? Gyere, egyél valamit. 

– Nem, már ettem. Köszönöm, mama. – A válasz nem volt túl ba-
rátságos. Brian fel akart menni az emeletre, hogy lepihenjen, de mie-
lõtt fellépett volna a szõnyeggel leterített lépcsõ elsõ fokára, Valerie
megérintette a vállát. 

– Kérlek maradj itt, szeretnék beszélni veled. – Ez nagy szó volt
Val szájából. „Kérlek”. Ritkán mondta ki az élete során, sohasem tar-
tozott a kedvenc szavai közé.

– Az üzletrõl? Az ráér holnap is. – Brian mégis hûvösen fogadta.
Tovább lépett a lépcsõn felfelé, meg sem fordult, úgy válaszolt.

– Sarah Wellsrõl. 
Amint a név elhangzott, Brian abban a pillanatban megállt és moz-

dulatlan maradt. Úgy érezte, földbe gyökeredzik a lába. Nem hitte
volna, hogy egyszer majd az anyja hozza szóba, hiszen eddig õ volt
az, aki soha nem akarta, hogy bárki is említést tegyen róla a házában. 

– Mi van vele? – most már kérdõn fordult az anyja felé.
– Emlékszel még rá? – Valerie-nek bizonytalanná vált a hangja.
– Hogyne emlékeznék. És ezt te tudhatott a legjobban. – Közelebb

lépett hozzá, hogy a szemébe nézhessen. – Mit akarsz mondani
róla?

Val kinyújtotta a kezét és a nappali felé mutatott. Úgy gondolta,
jobb ha odabent beszélik meg a dolgot. Tudta, nem lesz könnyû el-
mondania, milyen következtetésre jutott. Brian beleült az élénkvö-
rös színû bársonyfotelba, Valerie pedig egyenesen a bárszekrényhez
ment és töltött mindkettejüknek. 

– Köszönöm, nem kérek – szólt Brian, de Val mégis öntött a poha-
rába. 

– Idd meg ezt a whiskyt, szükséged lesz rá! – idegesen nyújtotta
oda a poharat. Brian elfogadta az italt, de csak azért, hogy minél ha-
marabb túl legyenek ezen a beszélgetésen. Valóban fáradt volt, sze-
retett volna lepihenni.

12



– Nos mama, hallgatlak.
Val nagy levegõt vett, hogy elkezdhesse mondandóját. Szüksége

volt rá, hiszen amit meg akart osztani a fiával, az akár az életüket is
megváltoztathatja.

– Nézd, én elgondolkoztam a múlton és van egy dolog, ami nem
hagy nyugodni. Miután Sarah-val felbontottad az eljegyzésedet,
neked nem említette, hogy esetleg terhes?

Brian nem hitt a fülének. Hogyan jutott ilyen az anyja eszébe?
Képtelenségnek tartotta, amit az imént mondott.

– Nem. Honnan veszed ezt az ostobaságot?
– Mert... – Valerie újra sóhajtott és erõt vett magán, hogy elmondja

a fiának az igazságot, amit annyi éven keresztül igyekezett titokban
tartani. – Mert amikor az elvonókúráról kiengedték, elmentem
hozzá. Felajánlottam neki egy tekintélyes összeget, ha örökre
elmegy Denverbõl és békén hagy téged. 

– Micsoda? Megzsaroltad? – háborodott fel Brian. Sosem gon-
dolta volna, hogy anyja képes ilyesmire. Reménykedett benne, hogy
ebbõl egy szó sem igaz. 

– Igen, de ez még nem minden. – Valerie szemrebbenés nélkül be-
vallotta, aztán gyorsan tovább folytatta, nehogy fia félbeszakítsa,
amíg végére nem ér a mondandójának. – Akkor csúnyán hajba kap-
tunk és végül elértem, amit akartam. Elfogadta a csekket. Azonban
mielõtt eljöttem volna, utoljára feltett egy furcsa kérdést.

Brian kezdett ideges lenni, ez már több volt a soknál. Hitetlen-
kedve nézett az anyja szemébe. Akkoriban rengeteg fájdalmat oko-
zott neki azzal, hogy beleszólt a magánéletébe. Azonban e szavak
hallatán arra a következtetésre jutott, hogy anyja sokkal többre volt
képes, mint hitte. És ennek csak most kell kiderülnie, húsz év után? 

– Mit mondott?
– Azt kérdezte, hogyha esetleg terhes maradna tõled, akkor is fenn-

áll-e a követelésem. – Valerie megkönnyebbült, amint kimondta. Vé-
gre túl volt rajta, nem nyomasztja többé a lelkét. Már csak a fia rea-
gálásától kellett tartania. 

– És te mit válaszoltál? – Brian még nem fogta fel teljesen, hogy
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az, ami most elhangzott, megváltoztathatja az egész életét. Idegesen
nézett az anyjára és nem értette, hogy miért kell belõle harapófo-
góval kihúznia. 

– Csak annyit, hogy ez nem következhet be, mert te nem vagy
olyan idióta, hogy gyereket csinálj az elsõ jöttment nõnek. S újra
megfenyegettem, hogyha a más férfitól való gyerekét a nyakadba
akarja varrni, akkor örökre tönkreteszem az életét.

Brian egy szót sem szólt, csak bámult maga elé, de látszott rajta,
mennyire dühös lett. Val nem bírta nézni, ahogy fia csak ott ül a
fotelban és mindezek tudatában sem tesz semmit. Mindig is mulyá-
nak és tehetetlennek tartotta, ezért gondolta úgy, hogy kezébe kell
vennie az életét. Hiszen mire jutott volna, ha akkor és sok másik
esetben nem avatkozik közbe?

– Nem hittem neki, de mi van, ha mégis igaza volt? Akkor ez azt
jelenti, hogy lehet egy gyereked, akinek még a létezésérõl sem tudsz,
hát nem érted? – Val felemelte a hangját, a tetejében még õ volt fel-
háborodva. Azonban Brian fejében összeállt a kép. Felpattant a fo-
telból, erõsen megragadta az anyja karját, s rázni kezdte az asszonyt. 

– De nagyon is értem. Beleavatkoztál az életembe, majdnem kiké-
szítettél és én olyan hülye voltam, hogy hagytam magam. Hittem
neked, ezért szakítottam Sarah-val. Szándékosan választottál el min-
ket. – Súlyos vádak voltak ezek, de sajnos igazak. Brian legszíveseb-
ben felpofozta volna a saját anyját, azonban már elkésett vele. Mind-
össze húsz évvel...

– Csak jót akartam neked! – mentegetõzött Valerie. A szemébe
azonnal könnyek szöktek. – Akkor téged teljesen elvakított a szere-
lem, muszáj volt, hogy tegyek valamit. Az a nõ teljesen megbolon-
dított, a pénzedért kellettél neki. Nem szeretett, különben nem
engedett volna a zsarolásomnak. Szerintem örült annak a csekknek,
amit tõlem kapott. 

– Hogy voltál képes ilyesmire? Hosszú éveken keresztül hall-
gattál, hogy neked jó legyen. Miért éppen most mondtad el nekem,
miért? – Brian már kiabált. Valerie szabályosan reszketett fia karjai
között.
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– Nem bírom nézni, mennyire szenvedsz. Azelõtt minden vágyad
volt egy gyerek, de Melanie nem tudott megajándékozni vele. És ha
az az ócska kis kurva szült neked egyet, nem bánom, hát legyen.
Menj és keresd meg, ha attól végre boldog leszel!

Briant abban a pillanatban mérhetetlen düh kerítette a hatalmába
és gondolkodás nélkül szájon vágta az anyját. Ha elõtte gondolko-
dott volna, talán nem tette volna meg.

– Többé ne sértegesd elõttem Sarah-t. Nálad aljasabb nõt még nem
látott a világ. Van fogalmad róla, mit tettél velem? Ha akkor nem
avatkozol közbe, most teljesen más lenne az életem.

Val levegõ után kapkodott. Lánykora óta még senki nem pofozta
meg. Ki gondolta volna, hogy egyszer a fia lesz az elsõ? De akkor
sem adta fel, már megtanult küzdeni, kitartani és gyõzni.

– Ismerd be, hogy jól döntöttem. Melanie-val sokkal jobban jártál,
mint azzal a... – elnyelte a mondat végét. Nem merte a szájára venni
Sarah Wells nevét. – Ha nem veszem a kezembe az életedet, most
sehol nem lennél. Soha nem lett volna belõled az, aki vagy. Úgyhogy
kezet csókolhatsz nekem!

– Miért, ki vagyok? Egy senki, aki csak a papírokat tudja bújni egy
nyomorult irodában, egész nap. Mindig egy ütõdött bábnak voltam
jó, semmi másnak. Egy nagy nulla lettem, amit neked köszönhetek.
Igen, ezért valóban kezet csókolhatok. Gratulálok, elvégre nem kis
teljesítmény! 

– Számodra semmit nem jelent a hírnév, melynek élén az ország
egyik legnagyobb olajtársaságát vezeted? Mindened megvan, s húsz
év boldog házasságot adtam neked azzal, hogy Sarah-t elüldöztem
innen.

– Én csak egy társra vágytam, aki mellett boldogan leélhetem az
életem. Egy szeretõ feleséget akartam és megtaláltam. De mivel ne-
ked nem tetszett, mert nem a mi körünkbõl származott, nem hagy-
tad, hogy valóra váljon az álmom. Szerettem Melanie-t, de õ nem
tudta megadni azt, amit Sarah igen. Ha valóban terhes volt, akkor
lemaradtam minden örömrõl, amit egy gyerek adhat. És ezért ki-
zárólag te vagy a felelõs!
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Valerie nem volt hajlandó beismerni a bûnét. Úgy vélte, ha Isten
eddig nem bûntette meg a múltban történtekért, ezután sem fogja.

– Megint olyan naiv vagy, mint akkoriban – támadt a fiának, akár
a kígyó. – Nem látod a fától az erdõt. Arra nem gondolsz, hogy Sa-
rah-t valaki más ejtette teherbe? Elvégre prostituált volt és sok
férfival feküdt még le rajtad kívül. – A kultúráltabb szót használta
Sarah foglalkozását illetõen, de így is elérte, hogy ott okozzon vele
fájdalmat, ahol kell. Brian elengedte anyja karját, de nem azért, mert
gyáva volt. Eddig mindig meghúzta magát, s engedelmeskedett,
azon-ban most meg akarta mutatni, hogy igen is a sarkára tud állni. 

– Ki fogom deríteni az igazságot. És ha valóban van egy gyerekem
Sarah-tól, te attól kezdve nem leszel az anyám többé. Összepa-
kolom a holmimat és itt hagylak. 

Val gúnyt és gyûlöletet vett észre a fia szemében, szeretett volna a
föld alá süllyedni. Már bánta, hogy elmondta neki a titkát, inkább
hallgatta volna el örökre! Mert õt az egyáltalán nem érdekelte, ha az
egész város gyûlöli és megveti, de ha a fia is így érez, akkor el van
veszve a világban. Ez volt az egyetlen gyengéje, a fia szeretete, a sze-
me fényéé, hiszen érte áldozta fel az életét. 

– Nem, ezt nem gondolhatod komolyan. – Próbálta menteni a hely-
zetét, azonban Brian nagyon is komolyan gondolta, amit mondott.
Megfordult és kiment a nappaliból, egyenesen fel az emeletre.
Valerie kétségbeesetten kiáltott utána, de maga is érezte, hogy hiába.
– Brian, gyere vissza! Nem teheted ezt velem, hiszen a fiam vagy.
Brian! – És a könyörtelen Valerie, akit nem lehetett legyõzni, most
mégis alulmaradt. Leroskadt a kanapéra és zokogott.

Brian ezalatt idegesen csapta be szobájának ajtaját, az emeleten.
Elõször azt gondolta, hogy ez csak egy rossz álom. Az, hogy neki
gyereke legyen, az lehetetlen. Biztosan tudna róla, Sarah már rég
tudatta volna vele. Megpróbált józan ésszel gondolkodni, az em-
lékeiben kutatott. Olyan rég volt már, nagyon rég...

���������
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Forró, nyári éjszaka volt, amikor az ifjú Brian Harwy részegen tán-
torgott ki a bárból. A barátaival éppen a tizennyolcadik születés-
napját ünnepelték. A szülei természetesen nem tudtak róla, hogy a
nagy jövõ elõtt álló csemetéjük éppen egy görbe estére készül. Ak-
kor ivott életében elõször, s hamar megártott neki a pezsgõ, azon-
ban mindenképpen ki akarta próbálni a mámor örömeit. Szüle-
tésétõl kezdve szigorúan nevelték, anyja nélkül sehová nem mehe-
tett. Mindig illemtudó, okos kisfiú volt, s a kiemelkedõ tanulmányi
eredményével az iskola és a szülõk büszkesége. Szerette volna, ha
valami változás történik az életében, és ezt a felnõtté válás idejétõl
várta. Az idõ elérkezett, sikerült többet innia a kelleténél, s alig állt
a lábán. Miután az ajtót elengedte és próbált pár lépést tenni anélkül,
hogy bármibe is megkapaszkodjon, összeütközött a vele szembejö-
võ lányokkal. Hirtelen a földön találta magát, a fejébe és a hátába
belehasított a fájdalom, ahogy megütötte a járda szilárdsága. Né-
hány pillanatig csillagokat látott, aztán mikor kellõképpen észhez
tért, akkor észrevett maga mellett egy fiatal lányt, aki felállt és a rö-
vid szoknyáját igazgatta. A távolban gúnyos nevetést hallott, s nem
értette, hogy mi lehet ezen olyan vicces. Inkább szomorúnak tartot-
ta, hogy a gondatlan viselkedésével zavarba hozott egy fiatal hölgyet.

– Elnézést, kisasszony. Kérem, ne haragudjon – mentegetõzött,
ahogy tudott. Nagyon zavarban volt, s próbálta összeszedni minden
udvariasságát, amire a szülei tanították. – Az én hibám volt.

– Ez az ismerkedési bravúrod, szivi? – szólalt meg lány és csábí-
tóan mosolygott.

Brian erre a reagálásra nem számított, nem tudta mit feleljen.
Végignézett a lányon. Hosszú, sötétvörös haja volt, piros, kivágott
blúzt viselt és fekete miniszoknyát, térdig érõ bõrcsizmával. Öltö-
zéke épphogy takarta bájait, nagy mellei a mély dekoltázs miatt
majdnem teljesen látszottak, szoknyája pedig alig érte el a combját.
Briant elkápráztatta a látvány, még sosem látott ilyen szép nõt. 

– Hogyan tehetném jóvá a ballépésemet? Hazakísérhetném kien-
gesztelésül? – Illedelmesen viselkedett, még ittasan is. Látszott rajta,
jó családból való. 
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– Tényleg haza akarsz kísérni? Na ne mond! – kacsintott a lány.
Tetszett neki a fiú, hiszen Brian rettentõen jóképû volt. Az
iskolában is sok lány kiszemelte már magának.

– Igen, ha megengedi... Szeretnék bemutatkozni, Brian Harwy
vagyok. – Kezet nyújtott, de a lány nem fogadta el. Ugyanis õ utálta
a formaságokat és látta Brianen, hogy egy teljesen más világból
csöppent ide. Így még egy férfi sem kért tõle egy éjszakát.

– Én meg Sarah és nem érdekel ki vagy. Egy férfitõl sem szoktam
megkérdezni a nevét, ha hazakísér.

Brian nem értette, mit akart ezzel mondani, csak azon vette észre
magát, hogy a lány belekarol és elindulnak a park felé. Eléggé mulat-
ságos volt, hiszen elméletileg õ kísérte haza Sarah-t, de inkább a lány
vitte õt. Mondjuk ha Sarah nem támogatta volna, akkor pár lépés
után biztosan újra nekiment volna valakinek. Brian nem ismerte
olyan jól a várost, fõleg nem ezt a részét, úgyhogy fogalma sem volt
merre mennek. Hiába nézte az utcatáblákat, nem tudta elolvasni mi
van rájuk írva, úgy berúgott. Egy emeletes, szürke bérháznál álltak
meg, aminek a faláról már javában potyogott a vakolat. Sarah nagy
nehezen betuszkolta õt az ajtón, aztán ismét megálltak pihenni,
mielõtt „nekivágtak” volna a lépcsõknek, felmászni a harmadikra.
Ugyanis Sarah ott lakott. Miután a lány kifújta magát és összeszedte
az erejét, felvitte Briant, s mindketten fáradtan estek be a kis lakás
hûvösébe. Mindössze egy szoba-konyha volt, kopott bútorokkal, s
régen festett falakkal. Brian bármerre nézett, mindenhol nagy ren-
detlenséggel találta szemben magát. A mosogatóban egy halom mo-
satlan edény állt, a konyhaasztal tele volt üvegekkel és poharakkal, a
bútorokon pedig mindenhol ruha volt szanaszét dobálva, rajtuk
néhány körömlakk, szemceruza, hajcsavarok, újságok és még ki tud-
ja mennyi minden apró holmi, amit Brian az italtól nem tudott
megállapítani, hogy micsoda. Az anyja jutott az eszébe, hogy nap
mint nap mennyit kiabál a cselédséggel, ha egy kis port talál a ház-
ban. Valerie tisztaságmániája egyszer biztosan õrületbe fogja ker-
getni õket, s ha ezt a majdhogynem „szemétdombot” meglátná,
azon nyomban szívrohamot kapna. Fõleg akkor, ha tudná, hogy a fia
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ezen a helyen fogja eltölteni az éjszakát. Brian maga sem értette
miért ment fel a lánnyal, hiszen õ csak haza akarta kísérni, azonban
Sarah-nak nem lehetett ellenállni. A véletlen mûve volt, hogy talál-
koztak. A sors akarta, hogy õ most itt legyen. 

– Kérsz egy italt? – kérdezte a lány, miután leültette az ágyra, ami
kivételesen be volt vetve és egy kifakult, barna pléddel letakarva. 

– Csak ásványvizet, többet már nem szabad innom – tiltakozott
Brian. Sarah elnevette magát és kiment a konyhába. 

Brian nagyon fáradt volt és álmos, alig bírta nyitva tartani a sze-
mét. Érezte, hogy legyõzi a fáradtsága, s hátradõlt az ágyon. A
következõ pillanatban már aludt is. Sarah belépett a szobába két
pohár whiskyvel a kezében, de Brian meg sem hallotta. Csak arra
ébredt fel, hogy valaki csókolgatja és megpróbálja megszabadítani az
ingétõl. Nehezen nyitotta ki a szemét, s Sarah-t pillantotta meg,
amint az egy érzéki mozdulattal levette a blúzát. A lány már rajta ült
és lassan kigombolta Brian ingét, aztán végigcsókolta a mellkasát és
lejjebb csúszott, s egyre lassabban haladt lefelé.

– Mit csinálsz? – Brian meglepõdött, azonban most nem tiltako-
zott, mert amit a lány mûvelt, az nagyon jó volt, izgalomba jött az
egész teste.

Aztán a nadrág következett, Sarah érzékien húzta le a cipzárt rajta,
benyúlt a selyemalsónadrágba, s máris a kezében tartotta a fiú férfi-
asságát. Brian nem akarta elhinni, hogy ez történik vele. Elõször
ellenkezni akart, de amikor a lány a szájába vette az intim testrészt,
már nem idegenkedett a dologtól. Most már õ is kívánta Sarah-t és
ettõl kezdve nem lehetett határt szabni az érzelmeknek. Brian ott
csókolta és simogatta ahol tudta, míg a magáévá nem tette...

Reggel szörnyû fejfájásra ébredt, a lány nem feküdt mellette. Nem
értette hol lehet, s azon vette észre magát, hogy aggódik érte. Az
éjszaka történtek után nagyon megtetszett neki Sarah és sajnálta õt,
hogy ilyen körülmények között kell élnie. Most, amikor a szobába
már behatoltak a fénysugarak, sokkal kiábrándítóbbnak tûnt ez a
helyiség, mint az este. Brian más élethez szokott, s eddig nem gon-
dolkozott el azon, hogy számtalan olyan ember van, aki kénytelen

19



ilyen vagy ehhez hasonló helyen lakni. Azonban több ideje nem
maradt az elmélkedésre, mert nyílt az ajtó és Sarah belépett rajta a
narancssárga köntösében. Dús haja kócosan omlott a vállára, de így
is gyönyörû volt. Brian amint ránézett, mosoly jelent meg az arcán.

– Jó reggelt! – köszönt illedelmesen. Sarah viszont nem volt túl jó
kedvében. A szekrényhez lépett, s az ajtó nyikorgott, mikor meg-
mozdította. A ruhái között kutatott. 

– Mielõtt elmész, megihatsz egy kávét, ha gondolod. Most fõz-
tem.

Milyen aranyos, gondolta Brian. Csak azért kelt fel korábban,
hogy kávét fõzzön neki. Kár, hogy nem szereti, sosem tudta megin-
ni azt a „feketeséget”.

– Köszönöm, nem kérek. Nem kávézom.
Sarah egy pántos, virágmintás ruhát húzott elõ a szekrénybõl.

Ledobta magáról a köntösét, de nem volt meztelen. Csipkés mell-
tartót viselt, amiben látszottak a nagy mellbimbói, és egy tangát.
Brian szemei kikerekedtek, de nem élvezhette sokáig a látványt,
mert a lány gyorsan belebújt a ruhájába. Csinos volt és merészen
kihívó. 

– Hova öltözöl? Dolgozni mész? – kérdezte, mialatt az ellenkezõ-
jében reménykedett. Nem akart olyan hamar hazamenni, szeretett
volna több idõt tölteni a lánnyal. 

– Úgy is mondhatjuk – válaszolta kacéran.
– Miért, mivel foglalkozol?
– A férfiakkal, hiszen prosti vagyok – jelentette ki szemrebbenés

nélkül. Neki ez már megszokott dolog volt, de Briant nagyon szíven
ütötte.

– Micsoda?! Jól hallottam? – Brian azonnal felült az ágyon. 
– Miért, nem tudtad? – csodálkozott Sarah. – Akkor minek jöttél

fel, ha nem azért, hogy...
Brian hitetlenkedve nézett maga elé. Hihetetlen volt, hogy felsze-

dett egy közönséges utcalányt. Most már mindent értett. Amikor
kijött a bárból fel se tûnt, hogy... És most már azt is tudta, Sarah
miért vetette rá magát az este, mielõtt elaludt volna. Õ csak meg
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akart dolgozni a pénzéért, s meg is dolgozott, méghozzá nagyon jól.
Pedig azt hitte, kialakulhat köztük valami.

– Szóval számodra csak egy éjszaka volt. És most kéred a pénzed? –
nézett csalódottan Sarah szemébe. Még mindig nem hitte el, hogy
átejtették. 

– Veled nem azért feküdtem le, amiért a többi férfival. Te más vagy.
Tartsd meg a pénzed!

Brian úgy vélte, a lány nem mond igazat. Már nem akart tõle
semmit. Maga a tény, hogy Sarah prostituált, észhez térítette. Talán
jobb is így, az anyja úgysem egyezne bele, hogy udvaroljon egy
lánynak. Elõször egyetemre kell mennie, majd csak utána. Számára
most a tanulás az elsõdleges szempont, amivel megalapozhatja a jö-
võjét.

– Azt hiszem az lesz a legjobb, ha most hazamegyek – mondta, s
kikelt az ágyból.

���������

Brian szomorúan nézte a whisky-s poharat. Már üres volt. Sosem
fogja elfelejteni az életének azt az idõszakát, amikor Sarah-nak ud-
varolt. Volt, amikor átkozta azt az estét, mikor találkoztak és volt,
mikor hálát adott az égnek érte. Mondjuk akkor még nem tudta,
csak egy héttel késõbb jött rá, hogy már azon az éjszakán bele-
szeretett a lányba. Vajon milyen élete lett volna, ha akkor nem hall-
gat az anyjára és feleségül veszi? Az emlékektõl szemei megteltek
könnyel. Tudta, hogy nehéz lesz összeilleszteni múltjának elveszett
darabjait, de meg kell próbálnia. Holnap nekilát Sarah Wells meg-
keresésének.
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Második fejezet
Valerie már korán reggel ott ült az ebédlõben és várta, hogy a fia le-
jöjjön reggelizni. Halványszürke nadrágkosztüm volt rajta, ami ele-
gánssá és magabiztossá tette az aznapi tárgyalásra. Ez a nap ne-
héznek ígérkezett, több üzleti megbeszélés elõtt állt, de Valerie
sosem hátrált meg a kihívás elõtt. Biztosra vette, hogy sikerül majd
meggyõznie az üzletfeleit arról, hogy érdemes a Harwy Olajtár-
sasággal „szóba állni”. Valerie új kutakat szeretett volna nyitni és
jókora földterületet vásárolni Afrikában, amelyrõl a szakértõk min-
den bizonnyal állították, hogy egy hatalmas olajmezõt rejt magában.
Mondjuk megvolt az üzleti kockázata is, mert a társaság nem
rendelkezett akkora tõkével, hogy ebbe belevághasson, ellenben
Valerie már oly sok éven át dolgozott a vállalatnál, hogy nagy isme-
retségre tett szert a banktulajdonosok körében. A társaság állandó
hitelezõje már évek óta a család közeli barátja volt, úgyhogy ez nem
okozott különösebb problémát. És ha aláírják a szerzõdéseket, már
csak abban kell bízni, hogy minél hamarabb olajat találnak, s akkor
a vállalat több millió dollár nyereséget tudhat a magáénak. Valerie
céltudatos asszony volt, mindig elérte amit akart, de sosem bízta el
magát. Mindig átnézte a szerzõdéseket, nem hagyott figyelmen
kívül egyetlen apró részletet sem, mielõtt az üzletbe belevágott vol-
na. Azonban most nem a vállalatért aggódott, hanem a fiáért. A
dolgok rosszul alakultak közöttük, anya és fia eltávolodtak egy-
mástól. Már jó ideje nem volt olyan a viszonyuk, mint rég és Valerie
érezte, ha nem keveri jól a kártyáit, elveszítheti a szeme fényét. És
ahogy Val felemelte a tekintetét, megpillantotta Briant, amint az be-
lépett az étkezõbe. 

– Jó reggelt! – Köszönt Brian, de a hangja szomorúan csengett.
Arca sápadt volt és nyúzott, nem sokat aludhatott az éjjel.

– Jó reggelt, fiam. – Valerie kedvesen szólt hozzá. Megpróbált a fia
kedvében járni, azonban Brian szinte rá sem nézett az anyjára. Töl-
tött magának egy pohár narancslevet, leült az asztalhoz és a tányér-
ját bámulta. Valerie újra megszólalt, nem bírta elviselni ezt az ijesztõ
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csendet kettejük között. – Elgondolkoztál már azon, mit fogsz ten-
ni ezek után? Hogyan akarod megkeresni Sarah-t? 

– Örülnék, ha többet nem hoznád fel elõttem ezt a témát. Nem
tartozik rád. – Brian ideges volt és úgy érezte, hogy ma reggel sokkal
nagyobb a gyûlölete az anyja iránt, mint az este volt. Napról napra
jobban megvetette õt az utóbbi évben fõleg most, hogy kezdett
összeállni a kép a fejében a múltat illetõen. – Ez az én ügyem, majd
elintézem úgy, ahogy nekem tetszik. Már éppen elégszer avatkoztál
bele az életembe, nem akarom, hogy még egyszer beleszólj.

– Igen fiam, teljesen megértelek, csak segíteni szeretnék. Brian
kérlek, bocsáss meg! Már megbántam, amit tettem. – Val meg akarta
érinteni a fia kezét, de az elhúzta. Túl késõ volt a bocsánatkéréshez,
s azzal amúgy sem lehetett volna helyrehozni azt a hatalmas hibát,
amit elkövetett. 

– Nincs szükségem a segítségedre – válaszolta ridegen. Val azon-
ban nem adta fel, nem törõdött fia szavaival, s Brian nem is sejtette,
hogy még vannak titkai.

– Amíg nem vetted feleségül Melanie-t, felfogattam egy magán-
nyomozót. Figyeltettem Saraht, hogy betartja-e a megállapodásun-
kat. Itt van annak a nyomozónak a telefonszáma. Remélem, a segít-
ségedre lesz. – Elõhúzott egy névjegyet a zsebébõl és átnyújtotta.

– Á, szóval figyeltetted is? – Brian nem hitt a fülének. De miért
csak most derülnek ki ezek a dolgok, húsz év után? És hogy lehetett
ilyen vak az apjával együtt, amiért nem vette észre, anyja milyen
nõszemély valójában? A haragja a hatalmába kerítette, felpattant a
székrõl és jó erõsen az asztalra csapott. A kristálypoharak megre-
megtek és Val is összerezzent, mikor fia kiabálni kezdett. – És még
mit mûveltél ezen kívül? Ez egyszerûen elképesztõ! Mennyi titok
van még a tarsolyodban, amirõl, nem tudok? Beosztottad, hogy
minden nap elmondasz egyet-egyet? 

– Brian, kérlek nyugodj meg! – Valerie-nek könnyes lett a szeme.
Jót akart azzal, hogy elküldi ahhoz a magánnyomozóhoz, de csak
rosszat tett vele. – Sajnálom, nem akartalak felizgatni. Az este ezt is el
akartam mondani, de a veszekedésünk közepette kiment a fejembõl.
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– És húsz éven keresztül is kiment a fejedbõl? – Valerie lesütötte a
szemét, erre nem tudott mit mondani. – Nagyszerû, igazán jó a me-
móriád.

– Az isten szerelmére fiam, hagy már ezt abba! Ahelyett, hogy az
én bûnömmel foglalkozol, miért nem mész el és deríted ki az igaz-
ságot? Ne legyél már ilyen tehetetlen! Ha az apád tudná, hogy a fia
még negyvenen felül sem boldogul az anyja nélkül, forogna a sírjá-
ban.

– Attól nem forogna, ha õ is tisztában lenne vele, milyen aljas dol-
gokat mûveltél annak idején? – Brian közelhajolt az anyjához. – Amit
megmondtam, attól nem tágítok. Most elmegyek ahhoz a nyomo-
zóhoz és ha kideríti, hogy valóban van egy gyerekem, elköltözöm
tõled. Ezt jól vésd az eszedbe! – Aztán felegyenesedett, eltette a
névjegyet és elindult kifelé. Az ajtó elõtt azért még visszafordult,
hogy olyan megjegyzést tegyen, amivel megbánthatja az anyját. –
Köszönöm a pompás reggelit. 

Valerie szemeibõl kipotyogtak a könnyek. Valami legbelül azt
súgta neki, hogy beigazolódik a sejtése. Bárcsak hallgatott volna, ak-
kor most nem állna fenn az a veszély, hogy elveszíti a fiát.

Brian amint otthonról elment, az volt az elsõ dolga, hogy felke-
resse a névjegyen szereplõ magánnyomozót. Meg is beszélt vele egy
találkozót aznap délelõttre. A férfi elõkereste a régi feljegyzéseit és
a Sarah Wells-szel kapcsolatos iratokat. A legutóbbi információ sze-
rint Sarah Chicagóba ment, ahol egy bárban kezdett el dolgozni
sztriptíztáncosnõként. Mindez húsz évvel ezelõtt történt, s ez még
nem jelentette azt, hogy azóta is ott dolgozik. Úgy gondolták, Sarah
minden bizonnyal munkahelyet váltott, amint arra lehetõsége nyílt,
de mégis ez volt az egyetlen nyom, amin elindulhattak. A nyomozó
felajánlotta, hogy elmegy a városba és megkeresi, azonban Brian
visszautasította. Saját maga akart utána járni a dolognak és egyedül
indult el Sarah keresésére. A nyomozóval végül megállapodtak ab-
ban, ha mégsem találná meg Chicagóban, akkor õt bízza meg ezzel
az üggyel, valahogy mégis biztos volt benne, hogy egykori meny-
asszonya ott lesz, abban a városban. Beült a kék Opeljába, a legkö-
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zelebbi benzinkútnál teletöltötte a tankot, s nekivágott az útnak. Az
út közben Sarah-ra gondolt szüntelen. Vajon hogyan élhet most?
Valószínûleg továbbra sem hagyott fel a „szakmájával”, pedig annak
idején megesküdött rá, hogy soha többé nem fogja utcalányként
keresni a kenyerét. Fogalma sem volt mit fog mondani neki húsz év
után, ha most rátalál. Vajon emlékezni fog rá a lány és a kettejük
kapcsolatára? És csak ekkor jutott az eszébe, hogy Sarah már nem is
lány. Hiszen sok év telt el azóta, amióta utoljára látták egymást.
Sokat öregedtek és bizonyára sokat is változtak. Brian már most úgy
izgult, mint egy tizenéves, aki az elsõ randevújára készül. Sosem
gondolta volna, hogy ismét õ „fut” majd utána, mint ahogy azt an-
nak idején tette...

���������

Brian hiába próbálta meg elfelejteni azt csodálatos éjszakát, nem
tudta. Még nem volt együtt egy lánnyal sem és soha nem gondolta
volna, hogy ez ilyen körülmények között történik majd meg vele.
Sarah olyan szép lány, Briant teljesen elbûvölte és megbabonázta.
Ahogy teltek a napok, egyre jobban hiányzott neki, s legszívesebben
felkereste volna, ha nem tudná, hogy prostituált. Sajnos ez a tény
meggátolta abban, hogy engedjen az érzelmeinek. De Brian óráról
órára azon vette észre magát, hogy a lány mindig beférkõzik a gon-
dolataiba, akarta ellenére is. Szenvedett miatta, mert úgy érezte
beleszeretett, de semmiképpen sem udvarolhatott neki. Még csak az
kellene, hogy az anyja megtudja! Biztosan eltiltaná, még a gon-
dolatától is, elvégre Sarah egy senki, nem tartozik a társasági körük-
höz, így egyáltalán nem jöhet számításba. Ahogy az anyját ismeri,
biztosan ez lenne róla a véleménye. Pedig olyan jó lenne, ha újra
láthatná és beszélhetne vele, legalább egyszer! Amikor azon a
reggelen eljött tõle, nagyon mérges volt és csalódott. Azt hitte, azért
történt köztük ami történt, mert Sarah csak a „munkája” révén akar-
ta, semmi másért. Brian újra és újra átgondolta a dolgot és az sehogy
sem fért a fejébe, miért nem kért pénzt a szolgálataiért. Re-
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ménykedni kezdett, talán mégsem volt közömbös a lány számára?
Már úgy érezte, nem bírja tovább. Döntött, s az egyik este elment
abba a bárba, ahol találkoztak. 

A hangulat forró volt, már javában ment a tánc. Brian leült a
bárpulthoz, egy pohár gyümölcslevet kért, s miközben kortyolgatta
az italát, a lányokat figyelte, hátha megpillantja közöttük Sarah-t.
Nem tehetett mást, mint várt. Még kérdezõsködni sem tudott fe-
lõle, hiszen nem tudta valójában ki õ csak annyit, hogy Sarah-nak
hívják. És ebben a városban rengeteg lány van, akinek a keresztneve
Sarah. Úgyhogy csak abban bízhatott, hogy majd felbukkan.

– Hello, édes! – kapaszkodott hirtelen a nyakába valaki, s megza-
varta a gondolatait. Egy szõke hajú lány volt, túlságosan kifestett
arccal, rúzsa elkenve a szája szélén. Kezében tartotta az italát, s
förtelmesen bûzlött az alkoholtól. – Ideülhetnék melléd, hogy ne le-
gyél egyedül?

– Ö... sajnálom, de várok valakit. – A lány szörnyen nézett ki, s
Brian megpróbálta tapintatosan elküldeni. 

– És ha nem jön el, akkor mihez kezdesz, szép fiú? 
– Fogom magam és hazamegyek. – Válasza tömör volt, már a lány

leheletétõl is majdnem hányingert kapott. 
– Ugyan már, ezért kihagynál egy jó estét? Inkább maradj itt ve-

lem, nem bánod meg. 
A lány ráakaszkodott, s Briannek elment a kedve még attól is,

hogy tovább maradjon. És különben is, miért jött ide valójában?
Csak egy olyan álmot kergetett, ami soha nem válhat valóra. 

– Keress magadnak valaki mást! – szólt rá erõteljesen, s ahogy el-
nézett a lány válla fölött, megpillantotta Sarah-t, ahogy táncol. Azon-
nal elindult felé.

– Jól van na, azért nem kell úgy felkapni a vizet!
Hallotta a háta mögött a felháborodott szavakat, de nem érde-

kelte. Végre megtalálta azt, akit keresett. Nagy nehezen átverekedte
magát a tömegen, míg nem odaért a lányhoz és megérintette a karját. 

– Sarah, emlékszel még rám? – mindketten meglepõdve néztek egy-
más szemébe.
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Sarah most sokkal szebb volt, mint a múltkor. Vörös haját kissé
begöndörítette, s fekete testhez simuló „bõrcuccot” viselt. A zipzá-
ros miniszoknyája most sem ért lejjebb a combjánál, a szintén feke-
te, rózsamintás harisnya kiemelte formás lábait, a bõrcsizmája a
térdéig ért, ami nagy hatással volt Brianre. 

– Brian Harwy, ugye? Minek jöttél ide?
Így megjegyezte a nevét? Nem gondolta volna, s ez nagyobb önbi-

zalmat és merészséget váltott ki belõle.
– Mert beszélni szeretnék veled – válaszolta és elkezdte kifelé

húzni a tömegbõl a lányt. Elege volt már ebbõl a helybõl. Az lehet,
hogy Sarah a testébõl él meg, de nem neki való ez az élet. Elképzelni
sem tudta, mi jutatta idáig, de az biztos, hogy jobbat érdemelne. 

– Mit akarsz? Megint egy éjszakát kettesben? – Sarah nem értette
a fiút. Felháborodva ment el tõle, holott nem a pénzéért feküdt le
vele. Akkor most minek jött vissza?

– Nem csak egy éjszakát. – Brian mélyen belenézett a szemébe.
Valami különleges érzés kerítette a hatalmába, ilyet még sosem
tapasztalt. Nem tudott ellenállni a lánynak, magához húzta és
megcsókolta. Fogalma sem volt honnan vette hozzá a bátorságot, de
megtette. – Téged akarlak, Sarah. – Brian végre kimondta, megköny-
nyebbült. Kicsi korától kezdve félénk volt, mindig az anyjától füg-
gött, nem vallott rá az ilyesmi. 

Sarah szeretett volna hinni a fiúnak, de sajnos nem tehette. Tudta
jól, hogy köztük nem fog tartós kapcsolat kialakulni. A körül-
mények nem teszik lehetõvé. Mindketten más és különbözõ világ-
ban élnek, különben is Brian még „kisfiú” ahhoz, hogy ezt megértse.
Látszott rajta, fogalma sincs arról, milyen az élet „rosszabb” oldala.

– Biztos vagy benne, hogy egy olyan lánnyal akarsz kezdeni, mint
én? – Brian bólintott, s Sarah megvonta a vállát. – Remélem nem bá-
nod meg. 

Brian örömében újra megcsókolta a lányt. Úgy érezte, valóra vált
az álma. – Gyere, menjünk el innen. Olyan visszataszító ez a hely.

Brian hazavitte Saraht az Opellel, ami teljesen lenyûgözte a lányt.
Az éjszakát együtt töltötték, s attól kezdve Brian mindent megtett
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a szerelméért, amit csak lehetett. Fülig szerelmes volt. Akárhány-
szor találkoztak, mindig vitt neki valamilyen ajándékot; egy édes-
ségcsomagot, virágcsokrot, vagy kisebb ajándékokat, néha még ék-
szert is kapott tõle. Sokszor hívta el vacsorázni, elõkelõ éttermekbe
is, vagy pizzát hozatott fel a lány lakására. Boldogok voltak, Sarah is
egyre jobban bolondult a fiúért. Brian elhalmozta mindennel, a
tenyerén hordozta, olvasott a gondolataiban. Ha az utcán sétálva
elmentek egy kirakat elõtt, Brian mindig észrevette Sarah szemében
a szomorúságot, s többször vásárolt neki elegáns ruhákat, amikrõl
jól tudta, hogy Sarah csak álmodozhat róluk, de sosem engedheti
meg magának. Mondjuk a lány nem akarta elfogadni a drága hol-
mikat, s egy gyenge pillanatban el is sírta magát, azonban Brian meg-
nyugtatta, hogy ezeket azért veszi meg neki, mert szereti és ne
vegye annyira a szívére a társadalmi különbségeket. Brian mindig
megértõ volt és gyengéd. Sarah sok férfit ismert már, akik így vagy
úgy megfordultak az életében, de Brian kiemelkedett közülük. Õ
volt az egyetlen, aki megértette az érzéseit, akinek számított vala-
mit, s aki nem bánt úgy vele, mint egy prostituálttal. Azelõtt ha más
férfinek odaadta a testét, azok csak gyorsan elvégezték a dolgukat
rajta, fizettek és távoztak. Egyikõjük sem volt gyengéd, nem törõd-
tek azzal, hogy közben mit érez a partnerük. Ha élvezte, ha nem,
akkor is végig kellett csinálnia, mert ez volt a munkája. Ettõl függött
és Sarah-nak rosszul esett, amikor Brian egyik este pizzaevés után
felvetette a témát. 

– Nem szeretnék fájdalmat okozni neked, de fel kell tennem egy
kérdést – próbált tapintatos lenni. Óvatosan kérdezett, nehogy ma-
gára haragítsa a lányt. – Miért választottad ezt az életmódot? Miért
lettél az, ami vagy? 

– Mond ki nyugodtan, felesleges szépíteni az igazságon. Arra vagy
kíváncsi miért lettem kurva? – Nyers kifejezés volt, de legalább
egyértelmû. 

– Hát... – Brian nagyot nyelt. – Tulajdonképpen igen. 
– Jobb, ha nem tudod.
– De én szeretném tudni. – Megfogta a lány kezét. Látta rajta, hogy
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nem akar róla beszélni. – Sarah, kérlek mond el. Engedd, hogy segít-
sek rajtad.

– Csak az idõdet pazarolnád rám. Így alakult és kész, lényegtelen
miért.

– Nem lényegtelen. – Brian nem hagyta lerázni magát. Egyszer min-
denképpen meg kell tudnia, még ha harapófogóval is kell kihúznia
belõle.

– Még nem tartunk ott, hogy beavassalak a titkaimba.
Brian úgy érezte, mintha kedvese ezzel azt akarná a tudtára adni,

hogy nem bízik meg benne. Lehet, hogy idõre van szüksége? Mond-
juk egy olyan lány, mint Sarah, nem bízhat a férfiakban. Már több-
ször belegondolt a helyzetébe és beismerte: nem könnyû az élete, az
tény. Szeretett volna segíteni rajta, kiemelni a mocsokból. Sok min-
den megfordult már a fejében; álmok, amiket meg lehet valósítani és
tervek, amik megoldásra várnak. Eddig nem beszélt róluk senkinek,
mert ha bárkinek is megemlítené, õrültnek tartanák, hiszen aki be-
leszeret az elsõ prostituáltba, aki az „útjába” kerül, annak valami
nincs rendben a fejében. 

– De egyszer majd elmondod nekem, ugye? – Sarah nem válaszolt. –
Megértem, ha még nem bízol bennem. Tudok várni...

Sarahnak jól esett Brian kedvessége. Szerette a fiút, de még nem
annyira, hogy kitárja elõtte szívét-lelkét. Félt odaadni magát teljes
egészében, lelkestül, mindenestül. Nem akart csalódni. Tudta, nem
illenek össze, rengeteg dolog áll közéjük és attól tartott, Brian egy-
szer felébred az álomvilágból, s akkor vége mindennek...

– Különleges pasas vagy, még nem ismertem hozzád hasonlót.
Jobbat érdemelsz nálam és erre majd valamikor rájössz te is. 

– Nem, ez nem igaz. Sarah, én nagyon szeretlek és szeretni is fog-
lak. Történjék bármi, minket senki nem választhat el egymástól. –
Brian magához húzta és megcsókolta, még mielõtt a lány megszó-
lalhatott volna. Nem telt el úgy egy együtt töltött óra sem, hogy
nem mondta volna, mennyire szereti. Brian bizonyítani akart a lány-
nak, hogy elnyerje a bizalmát is, nemcsak a szerelmét. 

– Nem szeretném, ha továbbra is az utcán keresnéd a kenyered –

29



mondta, mialatt a karjai közt tartotta Saraht és érezte testének me-
legét.

– Ezt hogy értsem?
– Úgy, hogy szerzek neked egy állást. Azt akarom, hagyj fel ezzel

a zûrös élettel.
Sarah értelmetlenül nézett rá.
– Te tényleg álomvilágban élsz. Azt hiszed ez ilyen egyszerû?
– Nekem igen, mert befolyásos családból származom. El tudom in-

tézni, csak egy szavamba kerül. Nem akarom, hogy lefeküdj más
férfival rajtam kívül. Szerzek neked jó állást egy áruházban, virágos
standnál vagy ahol akarod, de ígérd meg, hogy soha többé nem állsz
ki a sarokra. – A fiú komolyan beszélt, Sarah pedig értelmetlenül né-
zett maga elé. A hallottak nehezen jutottak el az agyáig. Hihetetlen!
Brian vagy nagyon bolond, vagy valóban halálosan szereti.

– Megígérem. – Talán mégis rendbe jöhet az élete? Brian olyan
rendes volt vele és szeretetre méltó, s ez még mind semmi volt ah-
hoz, amit ezután mondott neki:

– Ennyire még senkit nem szerettem, mint téged. Nem engedem,
hogy ezentúl más férfi hozzád nyúljon. Az enyém vagy, nem osz-
tozom meg rajtad senkivel.

A lány nem akarta elhinni, hogy Brian mindezt komolyan gon-
dolja. Ha a józan eszére hallgatott, az azt súgta, nem szabad hiú áb-
rándokat kergetnie. Bárcsak valóra válhatna az elképzelésük! Ahogy
egyre több idõt töltött Briannel érezte, elhagyja az ereje. Már nem
tud józanul gondolkodni, már nem tud semmit tenni az érzelmek
ellen vagy kitérni elõlük, melyek egyre mélyebbre hatoltak a szívé-
ben, mígnem teljesen behálózták és uralták azt. 

Brian betartotta az ígéretét és Sarah állást kapott a Sampton Áru-
házban. A kezdet nehéznek bizonyult, Sarah nem értett az ilyesféle
munkához, még sosem volt eladó. Elõször akadtak is összetûzései a
vevõkkel, mert túl hétköznapiasan, a maga stílusában beszélt velük
és tanácsolta el õket. Egyszer egy idõs, százhúsz kilós hölgy jelent
meg az áruházban és már vagy az ötödik ruhát próbálta, de egyik
sem nyerte meg a tetszését. Sarah már unta, hogy õt ugráltatja és
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kritizálja a ruhák minõségét és fazonját, s akkor nyíltan a szemébe
mondta a véleményét. Az idõs hölgy nem gyõzött levegõ után kap-
kodni, miután Sarah a fejéhez vágta, hogy nem a ruhával van a baj, s
hiába is próbálja fel sorban az egész készletet, a nagy hátsófelére
úgysem tudja úgy ráhúzni, hogy az még jól is álljon rajta. A hölgy
sértõdötten távozott az üzletbõl, amiért Sarah-t azonnal kirúgták
volna, ha nem lenne Brian Harwy „ismerõse”. Ugyanis a Harwy
névnek tekintélye és súlya volt a városban. Amikor ezt Briannek el-
mesélte, jóízûen nevettek rajta, aztán elkezdte Sarah-t tanítani a jó
modorra, hogy lehetõleg ilyen többször ne forduljon elõ. Sarah élete
végre kezdett egyenesbe jönni, s ezt a szerelmének köszönhette.
Észrevétlenül teltek a hetek, hónapok és egyszer csak Sarah azon
vette észre magát, hogy õ is legalább olyan õrülten szerelmes a fiúba,
mint az belé. És nem hálából, nem is a pénzéért, hanem mert egy-
szerûen rabul ejtette, hiába próbált minden erejével ellenállni neki. 

Egyre jobban közeledett a tanév vége, s Brian izgatottan készült az
érettségire. Az utolsó hónapban már kevesebb idõt töltöttek együtt,
mert Brian szinte éjjel-nappal tanult. Nem jártak el sehova, inkább
Sarah lakásán maradtak, ahol a lány mindig kikérdezte tõle a tan-
anyagot. Így legalább valamennyire tudott segíteni Briannek és el-
lenõrizte is a fiút, hogy valóban a tanulással foglalkozik-e. Mondjuk
nem voltak kétségei afelõl, hogy szerelme hazugságra vetemedne, de
azért nem árt az óvatosság. Az igaz, hogy ez alatt az idõ alatt hanya-
golták egymást, azonban Sarah-nak meg sem fordult a fejében, hogy
valaki más után nézzen. Õszintén szerették egymást, kapcsolatuk
felhõtlen volt. És a sok fáradozás meghozta gyümölcsét, Brian sike-
resen leérettségizett, kimagasló eredménnyel. Mindenki büszke volt
rá, a tanárai, a családja, s legfõképpen Sarah. Aztán a nyár még tarto-
gatott kellemes meglepetést a számukra, ugyanis Briant felvették a
Harvardra. Mindenképpen a jogi pályára szeretett volna menni és
hogy ez az elsõ próbálkozásra sikerült, ezzel feltette a fejére a siker
koronáját. Azt a célt, amit kitûzött maga elé, elérte. Sarah azonban
nem nagyon örült a hírnek. Tudta, ha Brian elmegy tanulni, akkor el
fognak távolodni egymástól. Nem fognak naponta találkozni, csak
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havonként, vagy talán kéthetente. És ott olyan lányokkal lesz körül-
véve, akik valóban hozzá illenek, mert okosak, intelligensek és gaz-
dagok. S akkor egyik napról a másikra majd elfelejti õt, Sarah Wellst,
a prostituáltból lett eladólányt. Bánatosan ült Brian mellett az apjá-
tól kölcsönkért BMW-ben, amint a Loren Étterem felé tartottak.
Amikor megérkeztek, Sarah-t nagy meglepetés fogatta. A kis étte-
rem közepén két személyre megterített asztal állt, mellette egy
hatalmas virágkosár, amin vörös rózsákkal volt kirakva; Brian and
Sarah, fehér szívvel körülhatárolva. Csend volt, s amint beléptek az
ajtón, a zenekar egy lassú, szerelmes dalt kezdett játszani.

– Mit jelentsen ez? – fordult meghökkenve Brian felé.
– Majd meglátod – mosolygott a fiú, s odavezette Sarah-t az asz-

talhoz. – Hölgyem? – Kihúzta elõtte a széket és illedelmesen hellyel
kínálta. Úgy viselkedett, mint egy igazi dzsentlemen. 

Sarah körbenézett, senki más nem volt az étteremben rajtuk kívül.
A zenekar csak nekik játszott. Majd meg halt a kíváncsiságtól, de
Brianbõl nem tudott kihúzni semmit. Remélte, hogy ez nem a bú-
csúvacsorájuk, mielõtt elmegy a Harvardra. Aztán a következõ pilla-
natban elhessegette a gondolatot a fejébõl, nem akarta elrontani ezt
a csodálatosnak ígérkezõ estét. A vacsora fenséges volt, Sarah még
szeretett volna enni egy fagylaltkelyhet, de Brian nem engedte. Fel-
állt az asztaltól, letérdelt Sarah elé és egy ajándékdobozt húzott elõ
a zsebébõl.

– Ez az est meglepetése – mondta, s átnyújtotta neki. 
Hirtelen csend lett a teremben, a zenekar elhalkult. Sarah félénken

nyitotta ki a dobozkát és amikor meglátta a tartalmát, a szíve nagyot
dobbant. Egy huszonötezer dolláros aranygyûrû volt benne. Sarah
még sosem látott ilyen gyönyörû darabot. 

– Hozzám jössz feleségül? – hangzott a kérdés halk hangon.
– Igen, de akkor mi lesz az egyetemmel? – Félt a választól, azon-

ban muszáj volt megkérdeznie.
– Úgy gondoltam, halasztok egy évet. Aztán ha jövõre elkezdem,

elviszlek magammal. Nem iratkozok be a kollégiumba, hanem
kibérelünk egy lakást, ahol együtt élhetnénk...

32



Olyan hihetetlennek hangzott, mintha álom lett volna. De
mégsem álom volt, hanem valóság. Sarah örömében Brian nyakába
ugrott és megcsókolták egymást, hosszan, szenvedélyesen. A ze-
nekar ismét rákezdett és a pincér betolta a háromemeletes tortát.
Sarah most már értette, Brian miért nem engedte az elõbb fagylalt-
kelyhet enni... Amit akkor éreztek õk ketten, arra nincs megfelelõ
szó. Két szerelmes szív vált eggyé a mérhetetlen boldogságban.

���������

Brian nagyot sóhajtott, a szemei megteltek könnyel. Mindig könnye-
sek lettek, ha a régi emlékeket idézte fel magában. Mennyire más
volt akkor az élete, Sarah mellett. Azt az estét soha nem fogja elfe-
lejteni. Minden olyan szép volt és felhõtlen, s azokban a pillanatok-
ban egyikõjük sem sejtette, hogy kapcsolatuk egyszer véget ér... És
Brian csak most döbbent rá – húsz év után –, mennyire gyáva volt.
Mert rajta múlott a kettejük boldogsága, s ha szembeszáll az anyjá-
val és kiáll Sarah mellett, akkor megmenthette volna a szerelmüket...
Azt a szerelmet, ami örökre beférkõzött a szívébe és ott lapult még
mindig, valahol a legmélyén. Hányszor, de hányszor gondolkodott
el már azon, hogy miért kellett ennek így történnie. Az életében
miért alakult minden úgy, ahogy azt az anyja akarta? Most már tudta
rá a választ, a fájdalmas igazságot. Hagyta, hogy Valerie beleszóljon
a dolgaiba, de ezentúl minden másképp lesz, ezt megfogadta magá-
nak a kormány mögött, amikor elhajtott a Chicago feliratú tábla
mellett.

Harmadik fejezet
A Ford befordult a Hallen Streetre, „engedett” a sebességébõl, kere-
kei lassan gurultak az elhagyatott úton. Brian kedvetlenül nézett ki
az ablakon, a látvány visszataszító volt. Koszos bérházak, a járdán
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undorító szürke szemetesládák álltak egymás mellett. Két részeg
férfi andalgott éppen arrafelé egymásba karolva, kezükben dobozos
sör. De így sem tudtak egyenesen menni, s az egyiknek nehezére
esett kikerülni a szemetest, inkább felrúgta. Brian hátán a hideg fu-
tott végig és megfordult a gondolat a fejében, hogy talán nem kellett
volna ide jönnie. Mindig is a hányinger kerülgette az efféle környék-
tõl, azonban nem akarta azt sem, hogy a magánnyomozó keresse
meg Sarah-t. A volt menyasszonya az õ életéhez tartozott, ezért kell
neki megtalálnia. És akkor megpillantotta a feliratot, amit keresett:
Wild Girl's Night Club.

Leparkolt elõtte, egy ütött-kopott Mercedes mellett volt már csak
hely. Amint kiszállt a kocsiból, hallotta a night clubból kiszûrõdõ
zenét. Rápillantott az órájára, pontosan tizenegyet mutatott. A ho-
telból, ahol kibérelt egy szobát azért indult el ilyen késõn, mert
tudta, itt az éjszaka kezdõdik el az élet. Mondjuk a délelõttje hamar
elszaladt, mert késõn kelt fel, a délutánt pedig városnézéssel töltöt-
te, mialatt megpróbálta összeszedni a gondolatait, s felkészülni a
nagy találkozásra. 

Ellenõrizte az ajtókat, hogy jól bezárta-e. Mindig óvatos volt és
abban bízott, nem tesz benne kárt egy csavargó sem, amíg õ bemegy
a szórakozóhelyre. A Night Club elõtt egy néger koldus ült, akinek
térdtõl lefelé hiányzott a bal lába. Különös tekintettel nézett Brian-
re, miközben feléje nyújtotta a kalapját. Rettentõen mocskos volt és
büdös, szája körül látszottak az utolsó étkezés nyomai. Brian bele-
nyúlt a zsebébe, s egy tízdollárost tett az üres kalapba, aztán gyorsan
bement, mert nem akarta egy perccel sem tovább nézni az öreg-
embert.

Odabent vérpezsdítõ zene szólt, a legtöbb asztalt már elfoglalták
a férfiak. Fiatal pincérlányok szaladgáltak a tálcáikkal és szolgálták
fel az italokat. Öltözékük alig takarta, amit kellett. A színpadon egy
húsz év körüli, hosszú, gesztenyebarna hajú nõ táncolt, meztelenül.
Sudár alakja, telt keblei vonzották a férfitekinteteket. Briant elszo-
morította a látvány, ha rajta múlna, õ biztosan betiltatná az összes
ilyen szórakozóhelyet az Államokban. Ez a lány is olyan szép, mint
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amilyen Sarah volt annak idején. Nem értette, egyesek miért szánják
el magukat erre a munkára, de most õ nem azért jött, hogy ezen
gondolkozzon. Megszólította az egyik pincérlányt, aki éppen mel-
lette akart elmenni. 

– Ne haragudjon, de nem ismeri Sarah Wellst? Úgy tudom, annak
idején itt dolgozott.

A lány jól szemügyre vette Briant, tetõtõl talpig alaposan végig-
nézett rajta. Látni lehetett rajta, hogy gazdag és a lány egybõl ka-
csintott. Biztosan egy új kuncsaft – vonta le a következtetést magá-
ban. 

– Na ide figyelj idegen, látod azt a bejáratot ott a színpad mellett? –
Brian bólintott. – Szóval azon bemész, végig a folyosón és balról a
harmadik ajtó. Az Sarah öltözõje.

Öltözõje? Igaz, két évtizede nem látta, de húsz év akkor is húsz
év. Ezek szerint nem fogott rajta az idõ, ha még mindig táncol.
Elindult arra, amerre a lány irányította. Mire az említett folyosó
végére ért, a szíve már ott dobogott a torkában. Halkan számolta
magában az ajtókat egymás után, s egyszer csak ott állt a harmadik
elõtt. Várt egy pillanatot, mély lélegzetet vett, aztán bekopogott
rajta. 

– Tessék! – szólt ki egy nõi hang. 
Brian félve nyomta le a kilincset és belépett. Kis helyiség volt, két

oldalt ruhák lógtak, szemben egy hatalmas tükör, kivilágítva, apró
égõkkel körberakva, elõtte szépítkezõszerek és hajcsavarok, szóval
minden, ami egy fellépéshez szükséges. És valaki ott ült a tükörnél,
s ahogy meglátta Briant a tükörben, azonnal megfordult. Egymás
szemébe néztek, mindketten megismerték a másikat. Hiába telt el
húsz év.

– Sarah, te vagy az? – nem akarta elhinni, hogy ilyen könnyen
megtalálta. Sarah-ból érett asszony lett, arcán itt-ott ráncok lát-
szottak. Haja rövid volt, majdnem elérte a vállát és még mindig
vörösen csillogott. Mondjuk az is lehet, hogy festett vörös volt, de
Briant ez egyáltalán nem érdekelte. – El sem hiszem, hogy újra lát-
hatlak.
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– Brian? Brian Harwy? – Sarah-nak majd el állt a lélegzete, a szem-
pillaspirál azonnal kiesett a kezébõl. Õ sokkal jobban meglepõdött,
mint Brian, hiszen Sarah nem készülhetett fel erre a találkozásra.
Elõször mindketten szótlanok és mozdulatlanok voltak. Szinte hi-
hetetlen, hogy ennyi év után újra találkoztak. Milyen rég volt már,
amikor fiatalon szerelmesek voltak egymásba, õszinte és tiszta sze-
relemmel. 

Elsõként Brian eszmélt fel a nagy megdöbbenéstõl, odalépett
Sarah-hoz és két puszit nyomott az arcára, aztán magához ölelte.
Így álltak még pár pillanatig, továbbra is szótlanul, de szorosan
összeölelkezve. Jó volt újra érezni a másik közelségét, testének me-
legét. Aztán Brian elengedte az asszonyt, mert nem volt oka tovább
a karjaiban tartani. Õk már nem voltak se jegyesek, se szerelmesek.
Mindössze régi ismerõsök, akiket szétválasztott a sors. 

– Miért jöttél ide? – Ez volt az a kérdés, amire Brian már napok óta
készült, de még most sem tudta mit válaszoljon rá. Azt azért még-
sem mondhatta, hogy csak azt szeretné tudni, született-e az asszony-
nak gyereke tõle vagy sem.

– Mert látni akartalak és beszélni veled.
Sarah összekulcsolta két karját, úgy hallgatta. Brian látta az arc-

kifejezésén, hogy nem örül ennek a találkozásnak annyira, mint
ahogy azt a férfi gondolta. Sarah jól sejtette, hogy nyomós oka lehet
egykori szerelmének, amiért felkereste.

– Gondolom értesültél róla annak idején, hogy megnõsültem. –
Brian belekezdett a mondanivalójába. A szíve egyre jobban zakatolt,
félt egybõl rátérni a lényegre.

– Ez hülye kérdés volt – válaszolta Sarah ridegen. Brian nyelt egy-
et, s folytatta:

– A feleségem egy évvel ezelõtt meghalt, a gépe lezuhant az óceán
felett...

– Olvastam az újságokban és õszintén sajnálom – szakította félbe
az asszony. A hangja lágyabb lett, de az arca továbbra is rideg és kö-
zömbös maradt. 

– Köszönöm az együttérzésedet. – Szóval a történtek ellenére is
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Sarah távolból nyomon követte az életét? Ez jól esett Briannek, de
szégyellte is magát egyben, amiért õ sosem érdeklõdött iránta. –
Akkor lényeges fordulat állt be az életemben, nagy változáson
mentem keresztül és anyám csak most vallotta be nekem, mi történt
a szakításunk után.

– Valóban? És vajon mit mondhatott, amirõl eddig nem tudtál? –
kérdezte gúnyosan, ha már egyszer Brian fel akarta tépni a régi
sebeket.

– Hibát követtem el, amiért nem hallgattam rád. Esküszöm, hogy
fogalmam sem volt az anyám piszkos ügyeirõl. Álmomban sem gon-
doltam volna, hogy megzsarolt téged. 

– Én meg arra nem gondoltam, hogy nyakig hagysz a szarban –
vágott vissza azonnal Sarah. A nyíltsága úgy látszik, egyáltalán nem
változott. Brian ezért is szerette annyira akkoriban. – De ez már rég
volt és elmúlt. Nem kívánok vitát nyitni olyan dolgok felett, amiken
már nem lehet változtatni.

– De ezt mindenképpen meg kell beszélnünk, Sarah! – Brian sem
hagyta magát. – Az anyám akkor azt hazudta nekem, hogy meg-
szöktél a szanatóriumból. Ha tudnád milyen fájdalmas volt elfo-
gadni, hogy a kábítószert választottad helyettem és visszasüllyedtél
oda, ahonnan egyszer már kihoztalak. 

Igen, ez a társadalmi ellentét mindig közéjük állt. A csodával ha-
táros módon húsz év elteltével találkoznak, s akkor is felmerül a
probléma néhány elhangzott mondat után és ismét falat húz közé-
jük. 

– Ne kenj mindent az anyádra. Sajnos elég jól ismerem Valerie-t, s
te is éppen annyira hibás vagy, mint õ! – vágta a fejéhez felemelt han-
gon, ami Briannek fájdalmat okozott. 

– Ne ítélj elhamarkodottan. Hogy mondhatsz ilyet, amikor én sze-
rettelek? 

– Tényleg szerettél? – Sarah a pokolba kívánta Briant és az anyját
is. Bárcsak sohasem lettek volna részesei az életének, de most itt az
idõ, hogy beolvasson a férfinak. – Úgy látszik nem eléggé. Úgy dob-
tál ki az utcára, mint egy rongyot. És ha olyan sokat jelentettem

37



neked, akkor miért nem jöttél el hozzám a szanatóriumba? Te nem
ismered a szenvedést. Elképzelni sem tudod mennyi szenvedést és
kínt álltam ki, hogy megszabaduljak a drogtól. De összeszorítottam
a fogam és végigcsináltam egyedül, érted. Az irántad érzett szerel-
mem adott erõt. Vártam, hogy egyszer csak eljössz hozzám, meg-
fogod a kezem és biztatsz a kitartásra. Azonban hiába reményked-
tem, mert egyszer sem látogattál meg. 

Sarah-ból kitört azaz elkeseredés, aminek már rég ki kellett volna
törnie, azonban most adódott az elsõ alkalom, hogy ezt az illetékes
szemébe mondja. Brian szívét átjárta a fájdalom. Már õ is érezte,
hogy nem kellett volna feltépnie azokat a sebeket. Tudta, Sarah-nak
igaza van és tessék, ismét fájdalmat okoz neki. Ahogy a szemébe né-
zett, látta benne a könnyeket. Át akarta ölelni az asszonyt, de az
nemcsak tiltakozott, hanem ki is kelt magából és kiabálni kezdett. 

– Hagyjál, ne érj hozzám! Nem kell, hogy még egyszer leala-
csonyodj egy prostituálthoz... – a könnycseppek végigfolytak Sarah
arcán, de kibuggyantak Brian szemébõl is. 

– Ne mondd ezt, kérlek. Sosem bántam veled úgy, mint egy... mint
egy utcalánnyal...

Utcalány. Milyen szépen fejezte ki magát – suhant át a gondolat
Sarah fejében. 

– Dehogynem! Az anyáddal együtt rendesen belegázoltál a lelkivi-
lágomba. Valerie könyörtelenül megalázott, amikor az orrom alá
dugta a csekket és elüldözött Denverbõl.

– Nem értem miért nem szóltál nekem. Nem kellett volna elfo-
gadnod az ajánlatát, te sosem ijedtél meg a fenyegetéseitõl.

Sarah mélyen a férfi szemébe nézett, mondjuk nem nagyon látta
az arcát a könnyektõl.

– Azt mondta, te is úgy látod jobbnak, ha örökre kilépek az éle-
tedbõl. Bemesélte, hogy azért nem látogattál meg, mert nem mertél
elém állni és személyesen közölni a döntésed. A felajánlott összeg-
ben pedig együtt egyeztetek meg, mert ennyi járt nekem kárpótlás-
ként...

– Uramisten! – Brian a kezébe temette az arcát. – Ha hazamegyek
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nem is tudom mit tegyek az anyámmal... Legszívesebben megöl-
ném... – Szégyellte magát az anyja helyett, Valerie túl messzire ment.

– Ugyan már, nem kell adnod itt a hõst, aki a történet végén
igazságot tesz. Mindig is az anyád befolyásolt. Azt teszed, amit
mond, akkor csókolsz kezet Valerie-nak, amikor akarja. Nem mersz
szembeszállni vele és nem is fogsz soha.

Brian jól tudta mindezt, azonban õ már más ember lett. Ebben a
pillanatban változott meg igazán, nem Melanie halálakor. 

– Szegénykém, mennyit szenvedtél miattam. – Magához húzta az
asszonyt és szorosan ölelte. Nem érdekelte, ha Sarah megint tilta-
kozik ellene. De engedte... ugyanúgy engedte, mint mikor elõször
ment utána a bárba, húsz évvel ezelõtt. Az asszony ott zokogott a
vállán. Briannek sajgott a szíve, úgy sajnálta. Megcsókolni nem mer-
te, pedig valahol a szíve mélyén még mindig szerette...

Néhány pillanatra csend lett az öltözõben, csak a sírásuk hallat-
szott. Az emlékek árja elnyomta a szavakat, aztán Sarah szólalt meg: –
Nem kellett volna idejönnöd. Miért kerestél meg? És miért éppen
húsz év után? – szipogta.

– Mert utána kellett járnom a múltnak, hogy tisztán lássam a helyzetet.
– Jó, akkor most menj el és ne gyere vissza többé. – Muszáj volt

elküldenie, nem akart többet a fájdalmakból. Köztük egykor min-
dennek vége szakadt, kár lenne valamit is újraéleszteni belõle. Brian
megértette az asszonyt. Nem csoda, hogy gyûlöli õt, s mindez Vale-
rie mûve.

– De van valami, ami nem hagy nyugodni. – Sarah hirtelen felkapta
a fejét és kérdõen nézett egykori szerelmére. – Az anyám beleültette
a bogarat a fülembe. Állítólag annak idején megkérdezted tõle, mi
van akkor, ha állapotos vagy? Kérlek, õszintén válaszolj, terhes
maradtál tõlem?

Sarah arca hirtelen fehérré vált, meghûlt benne a vér. Úgy érezte
magát, mintha fejbe vágták volna. Nem engedhette el magát, erõs-
nek kellett lennie, hogy a férfi szemébe mondja, amit akar.

– Szóval csak ezért jutottam az eszedbe? – kérdezte felháborodva,
minden oka meg volt rá. Brian még sosem látta ilyennek, szemei
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szikrákat szórtak, mintha egy kitörõ vulkán vált volna belõlük. – Ki-
zárólag ezért kerestél meg, ugye? – Brian lehajtotta a fejét. Nem
kellett megszólalnia, Sarah ebbõl jól tudta a választ, s továbbra is
tajtékzott a dühtõl. – Te aztán tudod hogyan kell fájdalmat okozni
a másiknak, az anyáddal együtt. De most eljött az én idõm és én
okozok neked akkora fájdalmat, amilyet még nem éreztél. Igen,
született egy lányunk, akirõl fogalmad sem volt, hogy létezik. –
Sarah ezzel beledöfte a kést a férfi szívébe és jól meg is forgatta
benne. – Lemaradtál az élet örömérõl, Brian. Már felnõtt, húszéves
és egyáltalán nem kíváncsi az apjára. 

Micsoda? Van egy lánya? Brian nem akarta elhinni. Az nem lehet,
hogy ez csak most derüljön ki és hogy eddig nem is gondolt rá. 

– Hol van? Meg szeretném ismerni – csak ennyit tudott kinyögni
a megdöbbenéstõl, több szó nem hagyta el a száját.

– Mondtam már, hogy nem akar látni. 
– Nem, az lehetetlen. Nem hiszem el! – a fejét csóválta, ekkora

pofont nem kaphat az élettõl. 
– Különben meg felvilágosítalak, hogy semmi közöd hozzá. Én

hoztam a világra, én neveltem fel egyedül, amíg te boldog házas-
ságban éltél egy másik nõvel. Úgyhogy köszönjük, de nem kérünk
belõled. Jól el voltunk mi nélküled és ezután is el leszünk.

A szavak okozta szúrásokat Brian már meg se érezte. Inkább meg-
markolta az asszony mindkét vállát, s rázni kezdte.

– Miért titkoltad el, miért? – Sarah csak sírt, a könnyek záporként
hullottak a szemébõl, de nem válaszolt. – Legalább azt áruld el, mi-
lyen nevet adtál neki.

– Shannonak hívják. 
Valerie sejtése beigazolódott. Az anyja mûve, hogy eddig nem

tudhatott róla és az is, hogy most megtudta. Ha Val nem kezd el
gondolkozni, ha nem kínozza a lelkiismeret, akkor még ki tudja
meddig maradt volna titokban. De vajon miért bánt el vele a sors
ilyen kegyetlenül? Más út felé terelte az életét, elszakította attól,
akit igazán szeretett. Megfosztotta az apai örömöktõl, s ha a véletlen
folytán nem derült volna ki mindez, akkor talán úgy hal meg, hogy
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nem tud a lánya létezésérõl. Mi jöhet még ezután? Abban a pilla-
natban még Isten létezését is kétségbe vonta, aztán amikor hirtelen
kinyílt az ajtó, s egy fiatal lány lépett be rajta, elakadt a lélegzete.
Azonban nemcsak az övé, hanem Sarah-é is.

– Na anya, most te következel. Nekem sikerem volt, szinte min-
den hapsi tapsolt... – a hangja elcsuklott, mikor észrevette, hogy az
anyja nincs egyedül. A kisírt szemek és az elkenõdött smink arról
árulkodott, hogy rosszkor nyitott be az öltözõbe.

Brian végignézett rajta és felismerte. Õ volt az a lány, aki a szín-
padon táncolt, amikor belépett a night clubba. Most, hogy köze-
lebbrõl szemügyre vehette, sokkal szebb volt. Mindössze egy lenge
köpeny lógott rajta, amit a színpadról lefelé jövet kapott magára. 

– Shannon? – kérdezte tõle Brian, amint közelebb lépett hozzá. A
lány értelmetlenül bólintott. – Te vagy Shannon, a lányom? 

Shannon felváltva nézett hol az anyjára, hol erre a férfira, aki ott
állt elõtte ugyan, de idegen volt a számára. Nem tudott mit vála-
szolni, hiszen nem ismerte az apját, még soha nem látta. 

Sarah nem bírta tovább, érezte, hogy elhagyja az ereje. Összeesett
és ájultan terült el a padlón. 

���������

Brian mélyen aludt és Sarah-ról álmodott. Az álmában is olyan szép
volt a lány, mint a valóságban. Azonban az álom azonnal véget ért,
amint érezte a nap szúró sugarait és halk neszt hallott, ami arra
késztette, hogy kinyissa a szemét. Elvakította a fény. Az ablaknál állt
valaki, s a függöny el volt húzva. Amikor felült az ágyon, akkor látta,
hogy az a valaki az anyja. Valerie mereven állt az ablaknál a mályva-
színû ruhájában. Frizurája és sminkje most is tökéletes volt, mint
mindig. Valerie maga volt a megtestesült elegancia, mint ahogy
többek között az egy üzletasszonytól elvárható. Elvégre õ a Harwy
Olajtársaság vezetõjének a felesége, s a név kötelez, ahogy azt szok-
ta mondani. Mindig büszke volt és elégedett, azonban most Brian a
tekintetébõl észrevette, hogy valami nincs rendben.
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– Kelj fel, már elmúlt tizenegy! – szólt Val ridegen. – Szeretném
tudni, hol voltál az éjjel.

Anyja mindig haragudott rá, ha nem tudhatott minden lépésérõl.
Ilyenkor állandóan dühöngött, idegességében fel-alá járkált elõtte, s
nem lehetett hozzá szólni, mert akkor kitört volna a háború. Csak
õ kérdezhetett és Brian inkább engedelmeskedett neki, s õszintén
válaszolt a kérdéseire.

– A Loran Étteremben. – Egyenlõre még nem állt szándékában
közölni az anyjával, hogy az éjjel eljegyezte Sarah-t, majd ha az apja
is jelen lesz, mert azt akarta, hogy ugyanabban a pillanatban tudják
meg mind a ketten. Ezért rákérdezett: – Apa hol van? 

– Az irodájában, természetesen és neked is ott lenne a helyed
mellette. Ehelyett te éjszaka azokkal az ütõdött barátaiddal szóra-
kozol, a délelõttöt pedig átalszod, mint egy léhûtõ. Miért nem szá-
moltál be nekem errõl az újabb kiruccanásról? – vonta felelõsségre
Valerie. 

Brian nevetett magában. Anyja azt hitte, hogy a barátaival megint
csaptak egy görbe estét. Az utóbbi idõben mindig ezt hazudta, ami-
kor Sarah-nál aludt. Elvégre volt oka az ünneplésre, az érettségije
kiválóra sikerült és felvették az egyetemre. Eleget tett Val elvárása-
inak, úgyhogy ezek az „éjszakai szórakozások” hihetõ mesének
tûntek.

– Nem akartalak ilyen jelentéktelen dologgal zavarni, úgyis éppen
elég gondod van. – Kikelt az ágyból, odalépett az anyjához, s meg-
csókolta rideg arcát.

– Attól még nem kell elpocsékolni az idõdet. – Valerie szerette a
fiát, jobban, mint a saját életét. Egy ilyen röpke csóktól mindig meg-
enyhült, s most már nem szigorú és zord, hanem kedves hanglej-
téssel szólt hozzá. – Addig kell kihasználni a tartalmas perceket,
amíg lehet. Egy napon majd te leszel a vállalat elnöke. Hogyan
fogod vezetni az olajtársaságot, ha az apádtól nem tanulod meg a
szakma rejtelmeit?

– Még rengeteg idõd tölthetek az irodában, mama. Ne aggódj! –
mosolygott Brian, közben már a könyökén jött ki ez a szöveg.
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– Nem aggódom, de nem szeretném, ha valami miatt meggon-
dolnád magad. Minél elõbb el kell végezned az egyetemet, hogy
aztán apáddal együtt irányíthassátok a vállalatot. Ha rám hallgatsz és
valóra váltod az álmaimat, akkor olyan életed lesz, ami soha nem
futhat zátonyra. – Val biztos volt benne, hogy amit eltervezett, az
úgy is lesz. 

Brian attól félt, „eltérés” adódik majd a nézeteik között, ha majd
közli, halasztani akar egy évet az egyetemen. Azonban most nem
akarta felvetni a témát, inkább elhessegette a gondolatot a fejébõl.

– Néhányat már valóra váltottam, nem? A többi viszont még vár-
hat, mert most farkaséhes vagyok – mondta jókedvûen, hogy az
anyja kedvében járjon.

– Rendben. Azonnal lemegyek a konyhába és intézkedem, hogy
készítsenek neked valami harapnivalót – válaszolta elégedetten Vale-
rie, s kiment a szobából.

Brian tudta, anyja mennyire büszke rá. És milyen örömteli pilla-
natot fog szerezni neki, ha bemutatja Sarah-t! Vajon mit fog szólni
hozzá? Biztosan megszereti, ha megismeri, hiszen Sarah nagyszerû
lány.

Miután evett, Valerie bement a városba. Brian csak akkor mert a
telefon közelébe menni, s felhívta a menyasszonyát. Elmondta neki,
hogy csak este tud beszélni a szüleivel, mert apja akkor jön haza
vacsorára. Mostanában sok a munkája az irodában, s ahogy azt Brian
fél füllel hallotta az anyjával való veszekedésük alkalmával, probléma
merült fel az egyik olajmezõvel kapcsolatban. A Harwy Olajtársaság
nagy összeget fektetett az üzletbe, de azon az olajmezõn még nem
termeltek ki egy csepp olajat sem és az apja nyakára járnak már a
hitelezõk, mert a határidõ hamarosan lejár, s a vállalat jelenleg nem
rendelkezik akkora tõkével, hogy rendezhesse az adósságait. Úgy-
hogy ez most egy kis „fejfájást” okoz a szüleinek, de majd az el-
jegyzésükkel jobb kedvre deríthetik õket. Mielõtt Brian letette
volna a kagylót, még legalább háromszor mondta el egymás után a
lánynak, mennyire szereti.

A vacsoránál anyjának különösen jó kedve volt, örömmel
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újságolta a nõi egyletben hallott újabb pletykákat. Apja csendben
falatozott és látszott rajta, hogy gondterhelt. Gondolatban nem itt
járt, hanem egészen máshol. Talán az olajmezõn? Mostanában sok-
szor nyomasztotta valami, de Brian jól tudta, bármilyen probléma is
adódik a vállalatnál, apja megbirkózik vele és elõbb-utóbb megtalálja
a megoldást. Még ha beleõszül, akkor is – saját mondása szerint. És
valóban látszottak már õsz hajszálak itt-ott elvétve a fején, de õt
egyáltalán nem zavarták. Brian megvárta, míg befejezik a vacsorát, s
akkor kezdett bele a mondandójába:

– Szeretnék megbeszélni veletek valamit.
Apja felnézett a tányérjából, anyja pedig a poharához nyúlt, a szo-

kásos ásványvíz „adagjáért”, mindig fontosnak tartotta az egészsé-
ges életmódot.

– Akkor halljuk! – mondta Val, mielõtt belekortyolt az italba. Fur-
dalta az oldalát a kíváncsiság.

– Mint tudjátok, nem töltöttem itthon az éjszakát, hanem a Loran
Étteremben voltam, de nem a barátaimmal és nem is egyedül... –
Brian nem mert az anyjára nézni, inkább az apja tekintetét kereste.
A szíve közben úgy dobogott, hogy majd ki esett a helyérõl. – Ha-
nem egy lánnyal. Sarah Wellsnek hívják, jól ismerem... Már régóta
udvarolok neki, és a múlt éjjel eljegyeztük egymást...

Abban a pillanatban, ahogy Brian kiejtette az eljegyzés szót, Vale-
rie félrenyelt és fuldokolni kezdett. Nem akart hinni a fülének.
Hogy lehet az, hogy eddig nem tudott róla? Apja is értelmetlenül
nézett Brianre. Annyira lefoglalták az üzleti ügyei, hogy közben
észre sem vette: a fia felnõtt. És most tessék, már võlegény is!

– Mi az, hogy eljegyeztétek egymást? – háborodott fel Valerie,
amint egy kis levegõhöz jutott. – És minket meg se kérdeztél? Egy-
általán ki az a lány?

– Val, kérlek! Elõször nyugodtan köhögd ki magad, aztán beszélj! –
szólt az apja az anyjára és a fiához fordult. – Hogyhogy ilyen hirte-
len? És miért titkoltad el, hogy jársz valakivel?

– Míg nem tûnt komolynak, addig feleslegesnek tartottam, de
most már ez a kapcsolat nagyon sokat jelent nekem. Halálosan sze-
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retem azt a lányt. – Brian büszkén mondta ki, s büszke volt magára
ezért. Ha majd ezt Sarah-nak elmeséli!

– Jól meggondoltad? Nem korai még ez egy kicsit? – faggatta az
apja, de Valerie ahogy abbahagyta a köhögést, azonnal közbeszólt. 

– Dehogynem! Nem ismerek rád, Brian. Engem az érdekelne a
leginkább, hogy valójában ki az a lány. Mit mondtál, Sarah hogy is
hívják?

– Sarah Wells, mama. – Brian nagyot sóhajtott. Tudta, most követ-
kezik az a kérdés, ami a származását illeti. Mondjuk inkább az elején
legyenek tisztában vele, nehogy akkor derüljön ki, amikor Sarah-t
elhozza ide. 

– Hol ismerkedtetek össze, az iskolában? – Nem az a kérdés kö-
vetkezett, de ami késik, nem múlik, gondolta.

– Nem. Abban az áruházban, ahol dolgozik – hazudta. Azt még-
sem mondhatta, hogy egy bár elõtt szedte fel... Sarah-val megbe-
szélték, eltitkolják az elõzõ „foglalkozását”. – Nem tartozik a mi
körünkbe, egyszerû eladólány, de ha megismeritek, azonnal meg-
szeretitek ti is, ebben biztos vagyok.

Apja meglepõ nyugodtsággal fogadta a hírt, azonban Valerie-nek
nem tetszett a dolog. Az anyja mindig is büszke volt a származására,
s attól kezdve, hogy beházasodott a Harwy családba, fent hordta az
orrát. Val mindig is a vagyont és a hírnevet tartotta szem elõtt, éppen
ezért nem engedhette, hogy a fia foltot ejtsen a Harwy néven azzal,
hogy eljegyez egy közönséges eladólányt.

– Ugye nem azt akarod mondani, hogy elhozod bemutatni? – Még
a gondolatától is kirázta a hideg. Még hogy egy eladólány jöjjön a
házába, ahol fontos személyiségek fordulnak meg?

– De igen, mama – mosolygott Brian. 
– Szó sem lehet róla! – Val teljesen kikelt magából, amivel levará-

zsolta a fia arcáról azt büszke mosolyt. – Nem vagyok hajlandó el-
tûrni egy ágrólszakadttat a házamban. Csalódtam benned, Brian.
Hogy mertél a hátam mögött eljegyezni egy olyan lányt, akit még
jóformán nem is ismersz? Gondolom tud róla, milyen körülmények
között élünk. – Brian bólintott, közben elképedve hallgatta anyja
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szavait. – Biztos jól jött neki, hogy elcsavarta a fejedet. Így legalább
feljebb tud kapaszkodni a létrán, mindenféle erõfeszítés nélkül, csak-
hogy én ezt nem engedem!

– Nem, drága mama, félreérted a helyzetet... – tiltakozott Brian.
Próbálta megmagyarázni, de hiába.

– Itt nincs szükség mellébeszélésre, fiam. Elkapkodtad ezt a dol-
got, még túl fiatal vagy az eljegyzéshez. Elõtte ki kellett volna kér-
ned a véleményemet. 

Brian még álmában sem gondolta volna, hogy majd ilyen rosszul
sül el a dolog. Sarah-nak igaza volt, amikor attól félt, a társadalmi
ellentét majd közéjük áll. Brian bízott a szüleiben, bízott az any-
jában, hogy majd megértik az érzéseit, jól tudta, itt nem a fiatalsága
jelenti a problémát, hanem a pénz. Sosem értette, mi köze van a
vagyonnak a boldogsághoz, s valószínûleg nem is fogja megérteni.
Brian képtelen volt úgy gondolkodni, mint az anyja. 

– Ugyan már! Mit számít mindez, ha Sarah-val szeretjük egymást?
Nem a középkorban élünk.

– A fentebb körökben igen is számít! – erõsködött Valerie. – Nem
alacsonyodhatsz le egy eladólányhoz. 

Briannek egyik pillanatról a másikra elege lett ebbõl a szent be-
szédbõl. Hogyan gondolkozhat így valaki? Nem bírta tovább, kitört
belõle az, ami eddig a lelkében dúlt. 

– Hol élsz mama, szatyorban? – Maga sem tudta hol hallotta ezt a
kifejezést, de elhagyta a száját. Erre egyszerûen nem lehetett mást
mondani.

Valerie azonban nagyon feldühödött. Felpattant a székébõl és egy
hatalmas pofont adott a fiának. 

– Még egyszer meg ne halljam ezt a hangnemet, megértetted? – ki-
áltotta torka szakadtából. – Az anyád vagyok és tisztelned kell engem.
Azt kell tenned, amit én mondok és most takarodj fel a szobádba!
Reggel addig ne kerülj a szemem elé, míg a bocsánatomat nem kéred. 

A fiú már megbánta, amit mondott. Ha anyja egyszer feldühödött,
akkor nem lehetett vele ellenkezni, csak engedelmeskedni. Hirtelen
elszállt a bátorsága. Valerie már olyan régen pofozta fel, hogy szinte
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nem is emlékszik rá. Ezért fogta el a félelem és azt tette, amit az
anyja parancsolt neki. A szemei megteltek könnyel, amint átfutott
az agyán a gondolat: mi lesz vele és Sarah-val, ha az anyja ellenük
fordul?

Miután Brian kiment az étkezõbõl és felszaladt a lépcsõn, apja
odament Valerie-hez és átölelte. 

– Val, kérlek. Ne ítéld el ilyen elhamarkodottan, még nem is ismer-
jük azt a lányt – súgta a felesége fülébe. 

– Drágám megegyeztünk, hogy a gyereknevelés az én feladatom.
A vállalattal kapcsolatos dolgok rád tartoznak, az itthoni ügyeket én
intézem.

Valerie akaratos volt és keményszívû. Otthon õ tartotta a kezében
a gyeplõt. A férjét már a házasságuk kezdete óta befolyásolta és dró-
ton rángatta, a szó szoros értelmében. És ezt tette a fiával is. Amikor
a kis Brian megszületett, megegyeztek abban, hogy Valerie neveli fel
a család büszkeségét és egy olyan hibátlan, legyõzhetetlen embert
farag belõle, aki méltó lesz tovább vinni a Harwy nevet és az olajtár-
saságot. Ez volt minden vágya. Mindketten betartották az ígéretü-
ket, Valerie nem szólt bele a vállalat ügyeibe, csak ha a férje a
tanácsát kérte, s az idõsebb Brian Harwy pedig a fiuk nevelésébe.
Ezért volt csendben most is, nem avatkozott bele a vitájukba, holott
nem értett egyet a feleségével. Szerette Valerie-t, a kezdetek kez-
detén azért tett meg érte mindent, mert félt, hogy valaki mást vá-
laszt helyette. Aztán késõbb már beletörõdött abba, hogy mindig az
asszonya akarata teljesül, mert az évek elteltével így szokta meg. Az
emberek nevettek a háta mögött ezért és mindenki tudta, hogy ez
sosem lesz másként. Mindig is Valerie marad az úr a házban.

– Tudom, de azért véleményem lehet. Brian fülig szerelmes, látszik
rajta. Miért nem hozhatná el bemutatni azt a lányt?

– Mert nem akarom, hogy egy eladólányt válasszon. Hallottad mit
mondott nekem? Csak a senkik beszélnek így, akik az utcára valók,
biztos tõle tanulta. Látod, az a lány máris rossz irányba vezeti a
fiamat. – Val olyan volt, akár egy kígyó. – Neki más jövendõbelit
szántam, mondjuk egy intelligens kislányt az egyetemrõl.
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– Úgy látszik, Brian nem így gondolja – mosolyodott el a férje. –
És ezen nem tudunk változtatni.

– Azt majd meglátjuk, drágám! – válaszolta Valerie, s egy csókot
adott a hitvesének. – Felmegyek és lepihenek, hosszú volt ez a nap. 

Az éjszaka lassan telt, mindannyian átvirrasztották. Val egész éjjel
azon gondolkozott, hogy tudna a fiatalok ellen tenni, a fia meg
azon, hogyan járjon az anyja kedvében. Mindenképpen meg kell
szerettetnie vele Sarah-t, ha feleségül akarja venni. Egyedül az apja
tudott aludni, de az is csak azért, mert altatót vett be. 

Reggel mindenki más hangulatban ébredt, mint ahogy az várható
volt. Brian bocsánatot kért az anyjától. Szégyellte magát, amiért
nem illemtudóan viselkedett az este, s ezt be is vallotta. Azt hitte,
anyja ezek után újból megszidja majd, de Valerie nem volt sem
morcos, sem haragos kedvében, éppen ellenkezõleg, s ezzel meg
volt a maga célja. Kedvesen szólt Brianhez és a szája szélén elejtett
egy halvány mosolyt, amin a fia igencsak meglepõdött. Elmondta,
hogy elõzõ nap õ sem viselkedett egy anyához méltóan és túl szigo-
rúan bánt vele. Nem lett volna szabad ilyen elhamarkodottan ítél-
keznie a lány felett és hogy ezt jóvá tegye, szívesen fogadják õt egy
ebédre vagy egy vacsorára, amelyik idõpont jobban megfelel a fiata-
loknak. Brian örömében Val nyakába ugrott, tudta, hogy ezt az any-
ja mennyire szereti. Még egyszer elnézést kért, amiért eltitkolta elõ-
lük menyasszonya kilétét, aztán szaladt a lányhoz, hogy közölje vele
a jó hírt. Sarah azonban nem „repdesett” az örömtõl és mielõtt elin-
dultak volna, megfogta Brian kezét, s visszahúzta az ajtóból a fiút. 

– Brian, én félek – vallotta be õszintén. 
– De hát mitõl? Minden rendben lesz, meglátod. – Kezét végigsi-

mította a lány arcán. 
Sarah a fiú tanácsára egy elegáns, szolid, bokáig érõ ruhát viselt.

Zárt volt, semmi kivágással, világos színû. Haja szabadon engedve
lógott, majdhogynem elérte a derekát. Gyönyörû volt, akár egy
hercegnõ. Brian tudta, anyja semmilyen kifogást nem találhat rajta. 

– Félek az anyádtól. Amiket meséltél róla... Figyeld meg, közénk
fog állni. – Rossz elõérzete volt.

48



– Dehogy fog! – Brian legyintett és magához ölelte a szerelmét.
– Nem érdeke, hogy elvegyél. Már biztos kiszemelt neked valakit,

aki jó családból származik, én csak egy prosti vagyok... – Lehajtotta
a fejét, mikor kimondta.

– De ezt nem tudja és nem is fogja megtudni. A szemébe te a le-
endõ feleségem leszel. – Brian biztos volt benne, hogy semmi sem
állhat a boldogságuk útjába. Õrülten szerelmes volt és naiv.

A fekete Mercedes a bérház elõtt várt rájuk a sofõrrel. Amikor
Brian Sarah-t besegítette, az utcán koldulók és csavargók ámulattal
figyelték õket. Álltak ott lányok is, Sarah „ex munkatársnõi”, akik
irigyelve néztek rájuk. Jól felvitte az isten a dolgát, amióta kifogta
ezt a pasit, suttogták egymás között. Brian intett a sofõrnek, s
maguk mögött hagyták a nyomornegyedet. Sarah kissé reszketve ült
mellette és arra gondolt, bárcsak felhagyhatna ezzel az élettel! Egész
úton az járt a fejében, vajon mit fognak szólni Brian szülei? Hogy
viszonyulnak hozzá? És akkor elmélkedésébõl kedvese hangja zök-
kentette vissza a valóságba. 

– Megérkeztünk – mondta, s lehúzta Sarah-nak a sötétített abla-
kot, hogy jól lásson.

A sofõr megállt és amíg várták, hogy a távirányítós kapu kinyíljon,
Sarah szemügyre vette a házat. A hatalmas fehér épület elõtt egy
szökõkútból tört fel a víz és szórta sugarait szerteszét. Körülötte
virágágyások, apró virágokkal, a pázsit közepén pedig egy kerti
terasz, rózsákkal körbefuttatva. A kerítés mentén a lány által még
nem ismert fák és hosszúra nõtt, megnyúlt bokrok álltak mereven,
ami kissé takarta a látóhatárt. A Mercedes elindult a kavicsos beve-
zetõ útszakaszon, s mögöttük bezárult a fekete rácsos kapu. Lepar-
koltak a bejáratnál és Sarah megmeredve ült az ülésen a gyönyörû
látványtól, nem mert kiszállni.

– Nos, hogy tetszik? – kérdezte Brian.
– Csodálatos! – Sarah ilyet csak a filmekben látott.
– És ez még nem minden. Van egy úszómedencénk is a ház mögött.
A lányt elfogta a szomorúság. Most értette igazán, mennyire nem

illenek õk össze. Hol van õ ehhez a gazdagsághoz képest? Érthetõ,
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ha a fiú szülei ellenzik ezt a frigyet és természetes, hogy attól tarta-
nak, Sarah csak a pénzéért szereti a fiukat. Tudta, Brian hiába követ
el mindent, akkor sem lehet velük egy szinten, ez a család nem, so-
sem fogja befogadni.

Brian bevezette szerelmét a házba, ahol a lányt sokkal jobban
megdöbbentették a XVlll. Lajos korabeli bútorok, mint a kinti lát-
vány. A nappaliban már ott ültek a szülõk és a megszokott whisky-
jüket itták. Amint megpillantották fiuk oldalán a lányt, a tekintetük
végigszaladt rajta, s alaposan szemügyre vették, tetõtõl talpig. 

– Anya, apa... – szólt Brian, ezzel feloldotta a néma hangulatot. –
Szeretném bemutatni nektek a menyasszonyomat, Sarah-t...

Sarah úgy tett, ahogy Brian mondta: kedvesen mosolygott és elõ-
ször Valerie-hez lépett.

– Jó napot, Mrs. Harwy – Barátságosan nyújtotta a kezét, de Val
csak egy pillanat elteltével nyújtotta az övét. Sarah már-már azt hit-
te, nem akar vele kezet fogni. Szúró tekintetébõl észrevette, hogy õ
most nem szívesen látott vendég. Tudta, övé a kis senki szerepe.

– Asszonyom – helyesbített Valerie és erõltetett mosolyt csalt az
arcára.

Sarah illedelmesen bólintott és tanulva az elõbbi megszólításból
így fordult a családfõhöz:

– Uram! Örülök, hogy megismerhetem.
– Én is, hölgyem. – Brian apja elégedetten rázott kezet vele. Lát-

szott rajta, hogy szívbõl örül az új tagnak. – A fiamnak igaza volt,
maga elbûvölõ. Isten hozta a házunkban.

Az utóbbi megjegyzés nem tetszett Valerie-nak. Nem gondolta
volna, hogy férje elsõ látásra megkedveli a lányt. Így nehezebb lesz
a család ellen fordítania, de majd megtalálja a módját... És mennyire
megkönnyítené a dolgát az, ha Sarah nem lenne ennyire szép! –
tûnõdött magában.

– Köszönöm – válaszolta Sarah, jól estek neki a dicsérõ szavak. 
– Nos, akkor mehetünk ebédelni? – kérdezte Brian. A nehezén már

túl voltak.
– Természetesen már tálalva van – mondta savanyúan Valerie. Le-
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tette a poharát és önkényesen elindult az étkezõ felé. A többiek kö-
vették.

Az asztalnál a férje megtalálta a közös hangot Sarah-val, minden-
féle témát felvetettek, amit lehetett, s együtt nevetett a fiatalokkal.
Egyedül Valerie maradt csendben, csak akkor szólalt meg, ha na-
gyon muszáj volt. Titkon Sarah-t leste, figyelte a mozdulatait, gesz-
tusait. Még csak egy órája ismerte, de már is gyûlölte. Egész idõ alatt
rideg volt és barátságtalan, csak akkor oldódott fel, amikor a fia
végre hazavitte a lányt.

– Brian jól választott, Sarah irigylésre méltó teremtés. – Férje szólt
hozzá, mikor kettesben maradtak. Valerie majd fel fordult mér-
gében, de nem mutatta.

– Remélem, hogy így lesz, drágám. – Próbált jó arcot vágni és min-
denkivel elhitetni, neki is megnyerte a tetszését a lány. Nem sejtette
senki, mire készül valójában...

Mivel Sarah az ebédnél elmondta, hol dolgozik, Val másnap sze-
mélyesen kereste fel az áruház tulajdonosát. Megtudta, hogy a tulaj
terjeszkedni szeretne és rövid idõn belül egy melléképülettel fogja
bõvíteni az üzletközpontját. Valerie-nek hosszú alkudozás során sike-
rült megegyeznie vele, hogyha elbocsátja Sarah-t, akkor egy jelentõs
összeggel támogatja az áruház bõvítését. Természetesen a megálla-
podás nemcsak ennyibõl állt, az volt a feltétele, hogy lopással gyanú-
sítsák meg a lányt, így az nyomós ok lesz az azonnali eltanácsolásra.
Val jól kieszelt mindent és tudta, sikerrel jár. A pénz és a hatalom
feljogosította arra, hogy elérje a célját. És ez csak a kezdet, gondolta,
mikor vállára akasztotta a táskáját és kisétált az irodából.

Úgy történt minden, ahogy azt eltervezte. Sarah-t megvádolták,
hogy ellopta az egyik hölgy karkötõjét. Szerencsétlen lány értelmet-
lenül állt a szörnyû vád elõtt. Élt már õ sokkal rosszabb körül-
mények között is, volt, hogy napokig éhezett, de akkor sem lopott!
Meg sem fordult a fejében... Leszidták és megalázták azért, amit el
sem követett, hiába bizonygatta ártatlanságát, senki sem hitt neki.
Közölték vele, hogy többé nem tartanak igényt a szolgálataira és
lehetõleg ezentúl ne kerüljön az áruház közelébe. Briannek könnyek
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között mesélte el mindezt. A fiú teljesen felháborodott, amiért a
menyasszonyával így bántak és be akart menni az áruházba, hogy
jelenetet rendezzen és tisztázza Sarah ártatlanságát, mert õ biztos
volt az ártatlanságában, egy percig sem gondolta ennek az ellenke-
zõjét. Sarah lebeszélte róla, nem akarta még egy megaláztatásnak
kitenni magát, különben is tisztában volt azzal; úgysem hinnének
neki és nem vennék vissza az állásába. Mondjuk a történtek után
nem is akart ott dolgozni tovább. Brian végül igazat adott a lánynak
és azt tanácsolta, próbálja meg elfelejteni a kellemetlen esetet,
azonban nem lehetett, hiszen ez is olyan dolog volt Sarah életében,
amit ugyancsak titkolnia kellett Brian szülei elõtt. Azt viszont
egyikük sem sejtette, hogy mindez Valerie mûve volt...

Val otthon sosem éreztette a családdal, mennyire gyûlöli Sarah-t.
Sõt, a vacsoránál azt mondta Briannek, hogy Sarah szerinte is
valóban rendes lány. Elhamarkodottan ítélt a származását illetõen és
reméli, hogy nem kell csalódnia benne. Felajánlotta, ha a lánynak
van kedve hozzá, bármikor eljöhet a házukba, szívesen látja, akár
egy egész napra is. És a fiatalok kaptak az alkalmon, Brian elhívta
Sarah-t úszni, a saját medencéjükbe. Val az ablakból figyelte, ahogy
a két szerelmes bolondozik a vízben, s le nem vette a szemét róluk.
Tudta, õk most egymással vannak elfoglalva, ekkor cselekedett.
Levette a nyakából a huszonötezer dollárt érõ aranyláncát és õ is
lement a medencéhez. A napozóágyon hevert két törülközõ és két
köpeny, amelynek egyikébe belecsúsztatta az ékszert. Óvatos volt,
nehogy észrevegye valaki, s közben a fiatalok egymást fröcskölték a
vízben. Ezután, mint aki jól végezte dolgát, odament a medence
széléhez. Ekkor a szerelmesek éppen versenyt úsztak egymással.

– Brian! – szólt a fiának, aki kidugta a fejét a vízbõl. A verseny ab-
bamaradt, Sarah is elkezdett egyhelyben tempózni. – Nem láttátok
az aranyláncomat valahol?

– Nem. De miért minket kérdezel? Hol láthattuk volna, hiszen mi
itt voltunk kint! – kiáltott vissza a vízbõl.

– Úgy emlékszem, a fürdõszobában hagytam, de ott sem találom
és gondoltam megkérdezem, hátha tudtok segíteni. Ott öltöztetek
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át, vagy nem? – Valerie barátságosan kérdezte és különösen vigyá-
zott arra, ne érzõdjék a hangjából, hogy máris gyanúsít valakit.

– Igen, de nem figyeltem. És te, Sarah? – fordult a vízben a sze-
relméhez. A lány a fejét rázta.

– Biztos másra figyeltetek. – Val mosolygott és hozzátette: – Na
mindegy, majd elõkerül. – Leült a napernyõ alatti árnyékba, az egyik
cseléddel hozatott magának egy frissítõt és a szokásos újságját.
Kényelmesen dõlt hátra a mûanyag széken és várt. 

A fiatalok rövid idõn belül megunták a fürdõzést. Elõször Brian
jött ki a vízbõl és odaadta Sarah-nak a törülközõjét. Valerie az újság-
ja mögül figyelte õket. Miután megtörölköztek, Brian a köntöshöz
nyúlt, udvariasan a lányra akarta adni, azonban valami kiesett belõle.
A nap tûzött, s az aranylánc ott csillogott a földön, nem lehetett
nem észrevenni. Val tudta, most kell végrehajtania a tervét. Erre a
pillanatra várt, amióta lejött a medencéhez. Felpattant a székébõl és
odalépett hozzájuk.

– Ez az én nyakláncom, hogyan került hozzád?
Mindketten Sarah-ra néztek. A lány nem értette miért õt gya-

núsítják, hiszen nem csinált semmit. Ugyanez történt az áruházban
is – futott át az agyán a gondolat -, nem lehet ennyire szerencsétlen.

– Fogalmam sincs – dadogta.
– Sarah, a te köntösödbõl esett ki – mondta Brian. A lány látta a

szemében, hogy ezúttal nem hisz neki.
– Azonnal takarodj a házamból te tolvaj! – ripakodott rá Valerie. –

Megtiltom, hogy még egyszer ide gyere.
Sarah nem akarta elhinni, hogy ez történik vele. A sírás „kerül-

gette”, de megpróbálta visszatartani. 
– Asszonyom, félreérti a helyzetet. Én nem loptam el semmit. –

Védekezett, de érezte, hogy most õ a vesztes. A szerelméhez for-
dult: – Brian, ugye te nem feltételezed rólam, hogy... – elcsuklott a
hangja, amikor a szemébe nézett. A fiú tekintete elárulta a választ.

– Nem hallottad mit mondtam? – üvöltött Valerie. A fia nem szólt
semmit és minél hamarabb el akarta zavarni a lányt, mielõtt hinne
neki. – Ha nem takarodsz el innen azonnal, hívom a rendõrséget.
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Sarah-nak nem volt más választása, mennie kellett. Beszaladt a
házba a ruháiért, gyorsan felöltözött és úgy távozott, ahogy volt:
csapzottan, vizes hajjal.

Brian a megdöbbenéstõl szóhoz sem tudott jutni. Ez már nem az
elsõ eset, gondolta és abban a pillanatban fogalma sem volt, mit
higyjen. A szíve sajgott, kavarogtak benne az érzések. Leült a napo-
zó ágyra, s arcát a kezébe temette. Anyja oda ült mellé és átkarolta. 

– Jaj fiam, annyira sajnálom. Tudom, mit érezhetsz most, én is
csalódtam Sarah-ban, rendes lánynak tûnt. Nem lett volna szabad
befogadnunk a családunkba. Látod, itt az élõ példa rá, a származás
igazolja önmagát. Mindenki az marad, ami volt. – Val látta a fián,
hogy szenved, de maga elégedett volt. A terve sikerült, most már
végleg elüldözte a lányt.

Brian az elkövetkezendõ napokban teljesen maga alatt volt. Nem
akart beletörõdni a sorsba és a szerelem, amit a szívében érzett
erõsebbnek bizonyult, mint az ész. Úgyhogy egy hét múlva – félre-
téve a büszkeségét –, felkereste a lányt. Szerelmet vallott század-
szorra is és megmondta; nem tud nélküle élni. Sarah továbbra is
bizonygatta, hogy nem õ lopta el a láncot, hanem valaki belecsem-
pészte a zsebébe. Történetesen Valerie-re gondolt, de Brian ezt kép-
telenségnek tartotta. Attól kezdve Valerie mindent megtett, hogy
szétválassza õket.  Nyomoztatott a lány után, a fiát pedig eltiltotta
tõle. Amikor megtudta róla, hogy azelõtt prostituáltként dolgozott,
elszabadult a pokol. Sarah már nem bírta elviselni az áskálódásait,
ahányszor találkoztak Val minden alkalommal a fejéhez vágta, hogy
õ csak egy utcalány. És Sarah nem tudott ellenállni a kísértésnek,
rászokott a kábítószerre, ami végül a kapcsolatuk vesztét okozta.
Brian elköltözött otthonról, s egy aranyos kis lakást béreltek a
Flever Streeten. Egyik éjjel Sarah kiosont a fürdõszobába, mikor
Brian aludt, hogy belõje magát. A szervezete az idõ múltával már
egyre jobban kívánta a napi adagot, úgyhogy újabban éjjel is fel
kellett kelnie miatta. Nem használt fecskendõt, nehogy a karján lát-
szódjanak a szúrásnyomok. Szipózott. Amikor becsukta maga után
fürdõszoba ajtaját, nem sejtette, hogy Brian felébred a halk neszre.
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Szerelme azt hitte, Sarah rosszul van, ezért õ is felkelt az ágyból és
utána ment, azonban amikor belépett a fürdõszobába, úgy érezte,
egy világ dõlt össze benne. Sarah kezében ott volt a kis zacskó, s
benne a kábítószer por formájában.

– Drogozol? – kérdezte értelmetlenül Brian, miután meg tudott
szólalni a döbbenettõl.

Sarah egy szót sem szólt. Brian elvette tõle a zacskót és szájon
vágta a lányt.

– Normális vagy? – Egy pillanatig ott álltak egymással szemben.
Csend volt, Sarah az arcát fogta. És akkor Brian kimondta a végsõ
szót: – Ezzel betelt a pohár. Tûnj el az életembõl!

Kidobta szerelmét a sötét éjszakába. Sarah ismét az utcára került,
hajléktalanná vált. Brian kietette a közös lakásukból, amit azért
béreltek, hogy ne legyenek kitéve az anyja állandó áskálódásának.
Együtt akartak élni, de nem sikerült. Azon az éjjelen Sarah az utcán
aludt, egy padon. Azt kívánta, bárcsak megfagyna. Meg akart halni,
értelmetlenné vált az élete. Reggel a rosszulléte ébresztette, csak a
fejét tudta felemelni és odahányt a pad alá. Elõször nem tudta mire
vélni a dolgot, de amint gondolkozni kezdett, rájött. Már régóta
késik a vérzése...

Lelki fájdalmában felordított, ahogy a torkán kifért. Sikolya a
csendben messzire hatolt, mégis nyoma veszett a pirkadatban. Nem
hallotta senki. Magára maradt a magzatával, akiért tovább kell élnie,
nem adhatja föl!

Negyedik fejezet
– Sarah, ébredj fel! Hallasz engem? – Brian az asszony arcát pas-

kolta. Újra ott feküdt a karjaiban és most is ugyanúgy aggódott érte,
mint azelõtt mindig, ha bajba került.

– Anya, kérlek térj magadhoz! – mondta Shannon és odanyújtotta
Briannek a pohár vizet.
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Amint benedvesítették az arcát, Sarah magához tért. Kinyitotta a
szemét, elõször homályosan látott, aztán szép lassan kitisztult elõt-
te minden. 

– Jól vagy? Nem fáj semmid? – aggódott Brian. 
Az asszony a fejét rázta. Megpróbált felállni, segítettek neki. A

rámeredõ, két ijedt arcot nézte.
– Anya, ki ez a férfi? – szólt Shannon. Sarah már várta ezt a kér-

dést.
– Brian Harwy, az apád.
Shannon úgy érezte, most õ fog elájulni menten nyomban. Ami-

óta a világon van, nem látta az apját. Elképzelni sem tudta milyen
lehet, anyjának még egy fényképe sem maradt róla. Nem hitte, hogy
egyszer eljön az a nap, amikor megismerhetik egymást. Meghatotta
a pillanat, egybõl könnyes lett a szeme.

– Lányom, drága kislányom! – Brian azonnal magához ölelte. Mé-
gis van egy gyermeke, akire annyira vágyott? A sors végre megaján-
dékozta a sok fájdalomért. Apa és lánya egymásra talált.

Sarah szomorúan figyelte õket, látta felcsillanni szemükben a bol-
dogságot. Neki Shannon volt a mindene és tudta, el fogják venni
tõle. Ezzel már régóta tisztában volt, ha Brian tudomást szerez a
lánya létezésérõl, eljön érte. És azt is tudta, hogy Shannon majd elsõ
látásra megszereti az apját, mint ahogy az anyja, s majd vele akar
menni. Ezért akarta örökre titokban tartani, Briannek különben is
meg volt a saját élete Denverben, elvett egy másik nõt. Sarah lemon-
dott a férfirõl, de a lányáról nem fog! És ahogy elnézte kettejüket,
szívén már is úrrá lett a féltékenység.

– Milyen szép lány vagy... – Brian boldogsága határtalan volt. Nem
gyõzte ölelgetni egyetlen gyermekét, megcsókolta a homlokát. –
Bárcsak tudtam volna rólad! – sóhajtotta, aztán Sarah-ra nézett és az
asszonyt is magához húzta. – Uramisten, hogy tudtad megszülni és
felnevelni ilyen körülmények között?

Brian elsõsorban az elvonókúrára gondolt. Amikor Sarah-t kitette
az utcára, borzasztó állapotban volt. A kábítószertõl biztosan nehéz
volt megszabadulnia és szörnyû kínokat állhatott ki. De hogyhogy
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a lánya ezt nem „sínylette” meg és egészséges maradt? Sarah-t cso-
dálta érte, magát viszont megvetette. A tény, hogy a szerelmük gyü-
mölcsébõl ilyen szép lány lett, az kizárólag az anyja érdeme. 

– Muszáj volt, Brian – válaszolta az asszony.
– Úgy sajnálom, hogy nem lehettem veletek. Mostantól nem hagy-

lak magatokra, egy család leszünk – rájuk nézett és elmosolyodott.
Tekintete reményekkel volt teli, a szeme sugárzott a boldogságtól.
Remélte, az elvesztegetett idõt még be lehet pótolni.

– Már elkéstél vele – korholta Sarah.
– Miért, sosem lehet késõ! Ígérem, többé nem kell dolgoznotok,

elviszlek benneteket innen Denverbe, a házamba.
– Milyen házról beszélsz? Elfelejtetted, hogy az az anyádé? – Sa-

rah számára a múlt, az múlt marad. – Nekünk így jó minden, ahogy
van. Már hozzászoktunk. Köszönjük, de nem megyünk sehova,
egyáltalán nem vagyok kíváncsi Valerie-ra. 

A férfi szinte érezte a hátában a kést. Sarah, akit annyira szeretett,
s aki egyetlen gyermekük anyja, szívbõl gyûlöli. Bármennyire is fáj
az igazság, meg kell értenie az asszonyt. Annak idején cserben-
hagyta, gyávaságból, a helyében valószínûleg õ is így érezne.

– Az anyám ezúttal nem fog beleszólni az életembe. Ha akarod,
veszek neked egy új házat, ahol együtt élhetünk.

– Wow, ezt nevezem! Ilyen sok pénzed van? – szólt közbe Shan-
non. Anyjával ellentétben õ arról álmodozott, hogy egyszer a gaz-
dag férjet fog magának, s akkor majd jobb körülmények között
élhet. Egybõl „megragadta” a gazdagság gondolata. Sarah éppen et-
tõl tartott.

– Mit képzelsz magadról? – támadt az asszony a férfinak. Kitört
belõle a féltékenység. – Húsz év után egyszer csak felbukkansz és
azt hiszed, hogy megváltoztathatod az életünket? Nem akarom,
hogy újra megismétlõdjön a múlt. Nincs szükségünk a segítségedre.

– Sarah, kérlek ne mond ezt! Nem utasíthatsz vissza, tedd félre a
gyûlöletet, én is megszenvedtem a magamét. Megfosztottál húsz év
apai örömtõl, ennyi nem volt elég?

– Te meg az õszinte szerelemtõl. – Vágott vissza azonnal, nem
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hagyta magát. Shannon döbbenten hallgatta a veszekedésüket. –
Amíg én keservesen megküzdöttem a mindennapi falatunkért, addig
boldogan éltél a feleségeddel. Két évtizedig mindennel egyedül kel-
lett megküzdenem...

Brian nem bírta tovább hallgatni. Elkapta az asszony karját és meg-
szorította, hogy észhez térítse.

– Nem így alakult volna, ha elmondod, hogy terhes vagy. Miért tit-
koltad el? Miért? – Sarah nem felelt. Nem merte nyíltan Brian sze-
mébe mondani, hogy szándékosan akart ezzel fájdalmat okozni
neki. De nem is kellett, jól tudták mindannyian. – Csak mi lehetünk
hibásak az anyámmal? Azt hiszed, te nem vétettél a sors ellen sem-
mit? Muszáj volt ebbe a kuplerájba hoznod a lányunkat, hogy belõle
is prostituált legyen?

Ez szörnyû vád volt és Sarah pofon vágta érte, amint kimondta. Mi
lett abból a Brian Harwyból, akit annyira szeretett? Mintha csak az
anyját hallaná. Úgy látszik, Valerie nem csak az akaratát erõltette rá,
hanem meg is fertõzte vele.

– Mit tudsz te az életemrõl? Neked nem kellett éhezned vagy az
utcán aludnod. Nem törõdtél velem, miután kidobtál. Ha legalább
egyszer eljöttél volna a szanatóriumba, ahol annyi mindenen men-
tem keresztül, akkor talán...

– Akkor talán elmondtad volna? Sarah, megértem ha gyûlölsz. De
miért nem próbáljuk meg újra? Egy család lehetnénk, mi hárman.

– Nem – hangzott a kiábrándító válasz. Sarah hajthatatlan maradt.
A múltat sosem fogja elfelejteni. – Akkor megfogadtam, hogy töb-
bet nem állok szóba veled. Már eleget szenvedtem...

– És meddig akarsz még szenvedni? Tedd félre a büszkeségedet!
– Ne felejtsd el, hogy te adtad ki az utamat, nem az anyád. Már

nincs értelme, Brian. Az lesz a legjobb, ha visszamész oda, ahonnan
jöttél. Nem akarlak látni többé.

– Ezt nem gondolhatod komolyan, Sarah. – Brian próbálta meg-
gyõzni az asszonyt, nem akart hinni a fülének. – És a lányunk? Vele
mi lesz? Nem táncolhat sztriptíz bárban örökké, mint ahogy te sem.
Engedd, hogy segítsek rajtatok.
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Ekkor Shannon váratlanul odalépett az anyja elé. Eddig nem akart
beleszólni a vitájukba, de úgy érezte, hogy ez már rá is tartozik.

– Anya, gondold meg! Az apámnak igaza van, ez az egyetlen
esélyünk, hogy változtassunk az életünkön. Egyezz bele, én vele
akarok menni.

Briannek jól esett, hogy a lánya mellé állt. Azonban Sarah ellen-
szenve elkeserítette.

– Még nélkülem is? Itt hagynál azok után, hogy felneveltelek? –
Sarah Shannon szemébe nézett, s tudta a választ. Ettõl félt, hogy az
apját fogja választani.

– Gyere te is velünk! – mondta a lány.
– Nem, képtelen vagyok rá. – A múlt túl mély nyomot hagyott ben-

ne. Már egyszer megpróbált felkapaszkodni a lejtõn, de visszacsú-
szott. – Látom, téged is úgy vonz az az élet, ahogy egykor engem.
De hidd el, nem éri meg! Úgy megaláznak a származásod miatt,
hogy egy életre szenvedhetsz miatta. Én már csak tudom és addig
nem fogod elhinni te sem, míg a saját bõrödön nem tapasztalod. –
Mindketten döbbenten hallgatták, aztán Sarah nagyot sóhajtott, s
folytatta: – Nem bánom, ha annyira akarsz, hát menj.

Sarah szerette volna megóvni Shannont, hogy ne érje csalódás, de
nem tilthatta el az apjától. Tudta, ha belép a felsõ tízezer közé,
csalódni fog abban a világban. Pedig mennyire küzdött azért, hogy
titokban maradjon minden, s Brian ne szerezzen tudomást róla.
Azonban a sors most megbünteti a túlzott önzésért. Szeme fényét
át kell engednie az apjának és egy másik világnak, aminek a poklát õ
már megjárta, s ahová sosem fog visszatérni.

Ötödik fejezet
Reggel volt, a nap már gyengén szórta sugarait a földre. A kék Ford
ott állt a parkolóban, s mialatt Brian a csomagtartóba tette lánya
utazótáskáját, Sarah átölelte Shannont. Abban a pillanatban úgy
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érezte, Shannon örökre megy el. Holott csak egy pár hétrõl volt szó,
aztán visszajön az anyjához, s együtt eldöntik, hogyan legyen to-
vább. Shannon megígérte, minden héten ír majd és telefonál. Sarah
ettõl nem lett nyugodtabb, mondjuk nem is mutatta elkeseredett-
ségét. Hosszan ölelte, neki a lánya jelentette az életet, nehezen
engedte útjára.

– Vigyázz magadra! – mondta búcsúzóul és megcsókolta az arcát.
Mögöttük egy koldus matatott a kukában. 

Sarah-t elöntötték az emlékek, szemei elõtt peregni kezdtek az
együtt töltött évek boldog és nehéz pillanatai, mint a filmkockák.
Szinte hihetetlen, hogy Shannonból már felnõtt nõ lett. Mintha csak
tegnap született volna, még most is tisztán a fülében csengett a
hangja, amikor elõször szólította õt mamának. Azelõtt sosem gon-
dolta volna, hogy egy gyerek ennyi boldogságot és színt hozhat az
ember életébe, s a szürke hétköznapokba. Csak õk ketten léteztek a
világon és a legnehezebb helyzetekben is boldogultak a lány apja
nélkül. Amikor kamaszodott, elmondta neki a teljes igazságot. Már
akkor a gyûlölet Brian iránt befészkelte magát a szívébe, de sosem
nevelte az apja ellen a lányt. Shannon megértette az anyját, s nem
nagyon érdeklõdött az apja iránt. Elvégre Brian nõs volt és õk külön
életet éltek, messze Denvertõl. Sarah a szíve mélyén mindig rette-
gett attól, hogy egyszer Brian belép az ajtaján, a féltve õrzött titkára
fény derül és elviszi tõle Shannont. Azonban az évek múltával ez
egyre valószínûtlenebbé vált és mégis akkor következett be, amikor
egyáltalán nem számított rá. De ennek így kellett lennie, ez az élet
rendje: a kismadár egyszer kibújik a tojásból, elõjön az anyja szár-
nyai alól és kirepül a fészekbõl.

– Jaj anya, miért nem jössz velünk? Még meggondolhatod magad. –
Shannon tett egy utolsó kísérletet, hátha sikerül meggyõznie az
anyját.

– Nem, Shannon. Nekem túl rossz emlékeim vannak róla, remé-
lem a tieid nem lesznek azok. – Majdnem sírógörcsöt kapott, de erõ-
snek kellett lennie.

Shannon tudta, ha anyja valamit a fejébe vesz, azt nem lehet ki-
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törölni onnan. Mielõtt elindultak volna, Brian odalépett Sarah-hoz
és átölelte az asszonyt, akinek a legtöbbet köszönhetett a világon.

– Ígérem, pár hét múlva visszahozom és megpróbálok jó apja
lenni.

– Nem lesz könnyû dolgod, nem tudod milyen bestiával állsz szem-
ben. – Mindhárman mosolyogtak. – Mindenesetre megígérte nekem,
hogy jól fog viselkedni. Igaz, Shannon?

– Persze, mama! – válaszolta huncutul a lány.
– Akkor viszlát, Sarah – mondta Brian is, s egy röpke csókot adott

az asszony szájára.
Sarah-nak még a megdöbbenésre sem maradt ideje. Akiket a

legjobban szeretett az élete során, most beültek a Fordba és el-
mentek, itt hagyva õt a szomorúságában. Integetett utánuk, míg el
nem kanyarodtak az út végén és eltûntek a hajnalban. Sarah közben
érezte, hogy könnyek hagyják el a szemét. Neki volt a legfájdal-
masabb a búcsúzás, azonban Shannon és Brian számára egy új élet
kezdõdött. 

���������

Brian mindent meg akart tudni a lányáról és lázasan kérdezgette a
kedvenc dolgairól az úton; milyen ételt, zenét, filmet szeret.
Shannon mindössze fél mondatokban válaszolt, egész úton olyan
volt, mint egy izgága kisgyerek. Állandóan az ablakon bámult kifelé
és fészkelõdött az ülésen. Lenyûgözték a városok, eddig nem
nagyon hagyta el Chicagót, úgyhogy kimondottan örült, hogy végre
világot láthat. Leginkább az érdekelte, hol él az apja és mennyire
gazdag. Így hamar témát váltottak és Briannek mesélnie kellett a
házáról, a vállalatról, az ingatlanairól... Amikor megemlítette, hogy
még saját medencéjük is van a kertben, az a lányt teljesen fel-
villanyozta. Alig bírta kivárni, hogy végre Denverbe érjenek és
Briannek ekkor az a gondolat fordult meg a fejében, hogy a lánya
csak a pénze miatt jött el az anyjától. Tudta, nehéz lesz húsz év után
belopnia magát Shannon szívébe.
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Megálltak a ház elõtt, s míg kinyílt az elektromos kapu, Shannon
kívülrõl jól szemügyre vette a házat. Annyira elkápráztatta a látvány,
hogy lehúzta a mellette lévõ ablakot és kihajolt rajta.

– Ezt nevezem, apa! Úgy látszik, a bõröd alatt is pénz van.
– Örülök, hogy tetszik – mosolygott Brian és ekkor eszébe jutott

Sarah, amikor õt hozta ide elõször. Igaz, sok év telt el azóta, mégsem
változott semmi. A fák és bokrok ugyanolyan masszívan álltak most
is, a szökõkút nem törõdve a világgal, ugyanúgy csobogtatta tiszta
vízét, esetleg csak a virágok cserélõdtek ki az ágyásokban.

– Tetszik? Mi az hogy! Egyszerûen csodás, mint egy álom.
Shannont apja bevezette a házba. Elõször a nappalit mutatta meg,

ahol a lány rögtön beleült az élénkvörös bársonyfotelba. Nagyon
élvezte a helyzetet és örömmel vette tudomásul, hogy még bárszek-
rény is van, tele italokkal. Legalább mostantól egy férfinak sem kell
könyörögnie, hogy adjon néhány kortyot az italából, ihat kénye-
kedve szerint.

– Fogadjunk, hogy ez a te helyed. – Brian bólintott, Shannon a kö-
vetkezõ pillanatban gondolt egyet és felállt, odament a kandallóhoz.
A „padkáján” egy fénykép állt, rajta egy mosolygós hölgy. Shannon
a kezébe vette, hogy közelebbrõl is megnézhesse. – Hát ez ki?

– Mellanie, a volt feleségem.
A lány hirtelen csendben maradt. Ezt a nõt vette el az apja az anyja

helyett? Ha Mellanie nem lett volna, akkor talán gazdag körülmé-
nyek között nõ fel? Nem hibáztatta ezért, nem hibáztatott senkit.
Rokonszenvesnek tûnt így fényképrõl, nem volt se szép, se csúnya.

– Õt jobban szeretted, mint az anyámat?
– Mindkettõjüket nagyon szerettem. – Briant meglepte a kérdés,

nehéz volt válaszolni rá.
– Ja, apropó! – Shannon hamar témát váltott. – Hol van a nagya-

nyám, az a drága Valerie?
– Dolgozik az irodámban, általában vacsorára szokott hazaérni. –

Meglepte lánya viselkedése. A „beszédébõl” sejteni lehetett, honnan
jött. Azzal már most tisztában volt, nem lesz könnyû szót értenie ve-
le. Sarah-nak igaza volt, még nem tudja milyen bestiával áll szemben.
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– Á, vele végezteted el a piszkos munkát? – viccelõdött a lány, s
visszatette a képet a helyére. – Na, megmutatod a szobámat?

Shannon nehezebb „eset” volt, mint Sarah annak idején. Sokkal
csípõsebb a nyelve, s a témákkal úgy dobálózik, mint a röplabda-
meccsen labdával. Briant mégis szórakoztatta és örült, ha a lány
szeme felcsillant valamin. Ilyenkor olyan elbûvölõ volt, mintha még
mindig gyerek lenne. Bárcsak láthatta volna felnõni! Azt pedig az úr
ajándékának tartotta, hogy tele volt vidámsággal és életkedvvel
annak ellenére, milyen körülmények között kellett nevelkednie.

Amikor Shannon belépett a szobájába és körbenézett a helyi-
ségben, örömében egybõl a franciaágyra vetette magát. Ott feküdt a
meglepõdéstõl mozdulatlanul, de úgy érezte, a fellegekben jár.
Gondosan faragott szekrények, az ablaknál íróasztal, a másik olda-
lon egy sarokgarnitúra két puffal, s az ággyal szemben egy hatalmas
tükör.

– Akkor én most magadra hagylak, majd késõbb megmutatom a
ház többi részét. Szólok Tomnak, hogy hozza fel a csomagjaidat.

Shannon azonban meg sem hallotta apja szavait, nem tudott be-
telni a látvánnyal.

– Ekkora szobát! Itt még egy vendégsereget is fogathatok. Lenne
hova ültetni õket, az biztos! – mondta a sarokgarnitúrára pillantva.

A nap további része azzal telt, hogy körbejárta a házat és a kertet.
Már értette, miért ellenezték szülei kapcsolatát, õk az anyjával egy
teljesen más világhoz tartoznak. Álmában sem gondolta volna, hogy
ilyen fényûzõen is lehet élni.

A vacsora tálalva volt, Brian és Valerie már az asztalnál ültek, mi-
kor Shannon belépett az ebédlõbe. Val azokkal az „ítélkezõ” szeme-
ivel végignézett a lányon. Szép teremtés, állapította meg magában.
Már felkészült a legrosszabbra is. Brian elmondta hogyan és milyen
körülmények között találta meg az anyjával, s Valerie-t egyáltalán
nem lepte meg a dolog. Sarah-tól mit is várhatott volna? Nem tehe-
tett róla, de amíg világ a világ, addig õ gyûlölni fogja azt a nõt. Hiába
telik el annyi év, õ az ellensége marad, amiért a fiát el akarta venni
tõle és más útra téríteni, mint amilyet eltervezett egyetlen re-
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ménységének. Briantõl ismét bocsánatot kért, aki arra a döntésre
jutott, hogy egyelõre nem költözik el az anyjától.

– Jó estét, Shannon. Örülök, hogy megismerhetlek. – Kedvesen
üdvözölte és örömmel tapasztalta, hogy valamelyest hasonlít a lány
az apjára. Ahogy a szemébe nézett, valami különös vonzerõt vélt fel-
fedezni benne. Tetszett neki a lány, amire saját maga sem számított.

– Jó estét, hova üljek? – kérdezte nagyvonalúan, ami bizony nem
jó modorról árulkodott. Val inkább nyelt egyet és hagyta, hogy
Brian „intézkedjen”.

– Ahol terítve van. Itt, velem szemben.
Shannon rájött, mekkora butaságot kérdezett. Egyértelmû lett

volna. Amint helyet foglalt, a személyzet a megszokott módon ki-
szolgálta õket, egyedül neki volt szokatlan. A vacsora alatt Valerie
tapintatosan kérdezgette, de neki is csak fél mondatokban válaszol-
gatott, mint Briannek a Fordban. Shannon már unta ezeket a számá-
ra gyerekes kérdéseket, úgyhogy gyorsan megette az ételt, aztán
felment a szobájába.

– Nos, mi a véleményed róla? – kérdezte Brian az anyjától, miután
kettesben maradtak.

– Hát... – kezdte Valerie. – Nagyon szép lány, de a viselkedése az
anyjáé. Nehéz dolgod lesz vele.

– Tudom, de nem számít. Az a lényeg, hogy van egy lányom.
Másnap délelõtt Brian bevitte a városba Shannont és megmutatta

neki az irodát is. A lányt különösebben nem érdekelte a vállalat, a
butikok és áruházak annál inkább. Apja vásárolt is neki néhány hol-
mit, mielõtt hazamentek volna. Brian otthon bezárkózott a dol-
gozószobába, hogy befejezze a munkáját, amit hazahozott az akta-
táskájában, Shannon pedig felment a szobájába, levetkõzött és egy
köntöst kapott magára. Törülközõt lóbálva a kezében indult lefelé a
lépcsõn, hogy ússzon egyet. Jó idõ volt, mikor kilépett a ház hûvö-
sébõl, bõrén azonnal érezte a nap tûzõ sugarait. Szerette a meleget.
A köntösét egy gyors mozdulattal ledobta magáról a napozóágyra és
azonnal beugrott a medencébe úgy ahogy volt, anyaszült mezte-
lenül. A víz kellemesen hûtötte a testét, azt a gyönyörû alakot,
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amiért a férfiak sorba álltak a night clubban. Akárhányszor lépett fel
a színpadra, mindig tapsvihar fogadta, amint megmutatta bájait.

A medencét körbevevõ bokroknál egy fiatal fiú állt, s amint meg-
pillantotta Shannont, a kezében megállt a kertészolló. Nem tudott a
növényekre koncentrálni, csak a lányt figyelte, ahogy az a vizet szel-
te, s önfeledten élvezte a kikapcsolódást. Aztán egyszer csak a víz
felszínén lebegett, a nap megcsillogtatta a gyönyörû testet, ami
valószínûleg elfáradt az úszásban.

Tom már két éve állt Valerie szolgálatában, de sosem gondolta
volna, hogy egyszer ilyen látványban lesz része. A lány is észrevette
õt. Tom egybõl elfordította a fejét, s tovább igazította az ollóval a
sövényt. Shannon látta, hogy zavarban van a fiú. Elõször nem értette
miért, aztán rájött, valószínûleg a meztelensége miatt. Tetszett neki
a helyzet és gondolta, bolondítja egy kicsit a fiút, kiváló ötlet jutott
az eszébe.

– Hé! – kiáltott ki a vízbõl. – Hahó, kertészfiú! Gyere ide, itt va-
gyok.

Tomnak abban a pillanatban remegni kezdtek a lábai. Alacsony,
vézna fiú volt és igen ijedõs. Félt odamenni a lányhoz, vajon mit
akar tõle? Összeszedte minden bátorságát és elindult felé, közben
arra gondolt, hogy õ itt egy egyszerû alkalmazott, s mennie kell, ha
hívják.

– Na végre! – szólt Shannon, mikor a fiú elõjött a sövény mögül.
Látta rajta, hogy szégyenlõs. – Nem hoznál nekem egy frissítõt?

– Milyet parancsol, kisasszony? Ásványvizet vagy gyümölcslét? –
kérdezte illedelmesen, miközben érezte, az egész teste izgalomba
jön.

– Gyümölcslét? – felnevetett. – Inkább keverj nekem egy koktélt!
Rád bízom, milyen legyen.

Tom bólintott és elment, hogy teljesítse a kérést. Shannon neve-
tett magában. Már sok férfival volt dolga az élete során, de ilyen fé-
lénk fiúval még nem találkozott. Vállat vont és úszott tovább, míg
nem Tom visszatért a koktéllal.

– Itt van az itala, kisasszony. – Állt meg a medence szélénél.
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Shannon a vízbõl elindult felé. Tom alig tudott uralkodni magán,
ahogy látta egyre közelebb jönni a meztelen testet. A lány hajából
csöpögõ víz érzékien folyt le a telt kebleken. Tom nem tudta meg-
állni, hogy ne nézzen le a lány karcsú derekára és még annál is
lejjebb, az izgató, apró szeméremszõrzettel takart érzéki helyre...

– Köszönöm. – A lány ott volt elõtte, s belenézhetett a sugárzó
szemébe. Átvette tõle a koktélját. – Miért bámulsz annyira? – mo-
solygott a fiúra. Körülbelül tizennyolcnak tartotta. – Talán még nem
láttál nõt közelrõl?

– De, de ...igen – dadogta. Shannonak tetszett a félénksége.
– Hogy is hívnak, szép fiú? – Élvezettel flörtölt vele.
– Tom. – Éppenhogy kicsúszott a száján, olyan halkan mondta.
– Ide figyelj, Tom. Nincs kedved ..? – azonban mondatát nem tud-

ta befejezni, mert egy erõteljes hang félbeszakította.
– Shannon! – ahogy a hang irányába fordult, meglátta az apját, aki

mérgesen feléjük tartott. A napozóágyról felkapta a köntöst és a
lányhoz vágta. – Tessék, azonnal öltözz fel!

Brian a dolgozószobájából látta meg a lányát. Shannon nem sej-
tette, hogy a szoba ablaka a medencére néz.

– Kérem uram, ne haragudjon! – mentegetõzött Tom. Nem akart
bajt, féltette az állását. – Én csak a kisasszony parancsának engedel-
meskedtem.

– Rendben Tom, menj a dolgodra! – Brian összeráncolta a szemöl-
dökét és Shannonra nézett. – A fürdés mára be van fejezve és még
egyszer meg ne lássalak így a házamban!

– Miért, akkor mi lesz? Netán kidobsz engem is és visszaküldesz
Chicagóba?

Brian legszívesebben pofon vágta volna, de nem merte megtenni.
Shannon még csak egy napja volt itt, nem akarta kivívni a lánya
haragját. A nevelésérõl már „lekésett” és amúgy is olyan engedékeny
volt. Sarah hányszor mondta, hogy Briannek nincs szabad akarata,
mindig is Valerie irányította. Shannon ezt jól tudta és ki is használta,
belebújt a köntösébe és felemelt fejjel visszament a házba.

Brian tanácstalan volt, lelkiismeret-furdalás gyötörte. Most biz-
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tosan magára haragította a lányát, gondolta, de mégsem engedheti,
hogy meztelenül szaladgáljon itt, mindenki szeme láttára. Szeren-
csétlen Tom, mennyire megrémisztette. Mit kellett volna tennie?
Hogyan tudná jobb belátásra bírni a lányát? Mikor Val hazaért,
elmesélte neki a délelõtt történteket és a tanácsát kérte. Szégyellte
magát, hogy most is az anyjához kell fordulnia, de úgy érezte, nincs
más választása.

– Bolond vagy, ha hagyod magad. Miért nem pofoztad fel? – dü-
höngött Valerie.

– Hogy megutáljon? Különben is, már húszéves.
– Na és? Nevetségessé akarod tenni magad az emberek elõtt? Ha

azt akarod, hogy itt maradjon veled, akkor át kell formálnod.
Shannon egy prostituált, ami a vérében van, s ezt a hajlamot ki kell
nevelned belõle!

Valerie szavai Brian szívébe hatoltak és fájtak, de ez volt az igazság.
Sarah egy prostituáltat nevelt a lányukból. Nem tudta megérteni,
miért kellett ennek így történnie? Vajon hány évesen kezdhette? Ha
belegondolt, végigfutott a hideg a hátán, megborzongott. És ezért
haragudott Sarah-ra. Megvetette, hiszen az asszony õt és Valerie-t
vádolta a történtekért, holott saját maga követte el a legnagyobb hi-
bát. A lányukat megfosztotta egy olyan élettõl, ami nem minden-
kinek adatik meg.

Shannon a következõ két hétben is olyan volt, mint egy fene-
gyerek. Sokszor késõ éjszakáig üvöltött a zene a szobájában, felver-
ve ezzel az egész házat. Minden nap whiskyt ivott és különféle
koktélokat, többször túlzásba is vitte. Brian hiába próbálta jobb
belátásra bírni, nem ért el eredményt. Valerie-t meg szinte az õrü-
letbe kergette, mert tudta, Brian megtiltotta neki, hogy beleszóljon
a nevelésébe, s mivel Brian sosem tudott keménykezû lenni, Shan-
non az orruknál fogva vezette õket. Élvezte a jómódot, hogy min-
denki kiszolgálja és esze ágában sem volt változtatni a viselkedésén.
Az étkezéseknél mindig illetlenül viselkedett, káromkodott és tette
a csípõs megjegyzéseket. Leginkább szegény Tomot zaklatta. Tet-
szett neki a félénk kertész és tudta, bármikor az ujja köré csavar-
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hatja. Aztán egyszer a fiú megelégelte és egyik délután felkereste
Briant a dolgozószobájában. Brian éppen Valerie-vel tárgyalt az
afrikai olajmezõ ügyében, amikor nyílt az ajtó és Tom lépett be rajta.
Egy borítékot szorongatott görcsösen a kezében és átnyújtotta
Briannek.

– Mit jelentsen ez, Tom? – Azt hitte, levél van benne.
– A felmondásom, uram.
Val és Brian összenéztek, nem tudták mire vélni a dolgot. Tom be-

csületes, szorgalmas fiú volt, mindig meg voltak elégedve a munká-
jával.

– El akarsz menni tõlünk? – kérdezte döbbenten Valerie. Elkép-
zelni sem tudta, miért jutott erre az elhatározásra. Tom szomorúan
bólintott.

– Megtudhatnánk miért döntöttél így? Már két éve dolgozol ná-
lunk és nem szeretnénk megválni tõled – szólt Brian. Õszintén ked-
velte Tomot, még képes lett volna fizetésemelést is adni neki, hogy
maradjon.

– Kérem, ne értsen félre, Önnel semmi problémám nincs, uram.
Sem a munkával... – válaszolta ijedten, nem tudta hogyan fejezze ki
magát. Aztán lehajtotta a fejét, úgy vallotta be: – Csak a kisasszony...
szóval a kisasszony miatt nem tudom rendesen elvégezni a munká-
mat.

– Ezt úgy értsük, hogy beleszerettél Shannonba? – mosolyodott el
Brian.

– Nem, nem! – tiltakozott azonnal a fiú. – A lánya vetette rám a
szemét, uram. Tudja, a kisasszony nagyon erõszakos és én inkább
elmegyek, mielõtt még valami baj történne.

Brian ahogy belenézett Tom riadt szemébe, megértette. Megint
Shannon az, aki folyton fejfájást okoz, amióta itt van. Sajnálta sze-
gény fiút és marasztalni akarta.

– Emiatt nem kell elmenned, Tom. Beszélek a lányommal és meg-
ígérem neked, hogy többet nem megy a közeledbe.

A fiú a fejét rázta. Nem lehetett rábeszélni, õ már döntött. Valerie
is megpróbálta meggyõzni, hogy maradjon, de hiába. Tudomásul
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kellett venniük a fiú döntését és Brian megígérte neki, hogy szól az
érdekében majd néhány ismerõsénél. Tom távozott és Brian
szomorúan ismerte el, hogy elveszített egy kiváló munkaerõt és a
tudat, hogy mindezt a lányának köszönheti, jobban elkeserítette.

– Most mit csináljak a lányommal? – kérdezte az anyját, közben
tekintetét az ablakra szegezte. Teljesen tanácstalan volt. Gondolat-
ban valahol messze járt a távolban és azon tûnõdött, vajon hol ront-
hatta el? Bármit tesz, Shannon nem hallgat rá. – Legszívesebben
megfojtanám, de õt azt sem érdekelné.

– Én a helyedben most azonnal felmennék a szobájába és jól elfe-
nekelném! – válaszolta határozottan Valerie. Nem értette, fia hogy
lehet ennyire tehetetlen.

– Felesleges! – legyintett Brian. – Akkor sem fog szót fogadni ne-
künk.

– Brian, te nem csak hülye vagy, hanem gyáva is. – Val kikelt ma-
gából. Remélte, dühkitörésével végre észhez térítheti a fiát. – Még a
lányodnak sem mersz pofont adni? Így sosem leszel az apja, egy
nagy pancser leszel a szemében, semmi több.

– Szóval azt hiszed, hogy anyámasszony katonája vagyok? – for-
dult összehúzott szemöldökkel az anyja felé. – Majd én megmu-
tatom ki az úr ebben a házban! – Hirtelen elege lett mindenbõl, s
idegességében az asztalra csapott. Az ökle sajgott a fájdalomtól, de
nem érdekelte. Eddig mindenki gyávának és tehetetlennek tartotta
az életben; az anyja, Sarah és még a lánya is. Ebbõl elég! Itt az ideje,
hogy bebizonyítsa az ellenkezõjét, gondolta és elindult felfelé a
lépcsõn, a lánya szobája felé. Valerie erre várt, amióta Shannon be-
tette a házba a lábát.

Ahogy Brian felfelé tartott, már a lépcsõfordulóban hallani lehe-
tett azt az értelmetlen, dübörgõ gépzenét, ami még jobban feli-
degesítette. Kopogtatás nélkül nyomta le a kilincset, s erejétõl az
ajtó a falnak csapódott. Lánya az ágyán hasalt és a Playboy-t olvasta.
Brian amint meglátta úgy érezte, most betelt a pohár. A magnót
felemelte, kirántotta a falból a csatlakozót és gondolkodás nélkül a
földhöz vágta. Nagyot reccsent, az apró, róla lepattanó darabkák
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szétszéledtek a szõnyegen. A „zenegép” elhallgatott, egy pillanatra
csend lett. Brian odalépett Shannonhoz és kikapta kezébõl az újsá-
got.

– Nem akarok még több szennyet látni a házamban, megértetted?
– Ugyan már, nincs ebben semmi rossz. – Shannon nem vette ko-

molyan apja intelmeit. Vissza akarta kapni az újságot, s amikor felé
nyúlt, Brian elkapta a karját és erõsen megszorította.

– Elegem van a kisded játékaidból! Nem tetszik, hogy állandóan
üvölteted a zenét, iszol, káromkodsz és pornómagazint olvasol... –
Elengedte a meghökkent lány karját, mély levegõt vett, aztán foly-
tatta: – Ma nálam járt Tom és beadta a felmondását. Nem bírta elvi-
selni a folytonos zaklatásaidat. Miért nem hagytad békén?

– Jól van na, azért nem kell úgy felkapni a vizet! Majd felveszel
valakit helyette és kész – mondta Shannon nagyvonalúan, de valójá-
ban rettegett. Jól leplezte a félelmét, erre már az élet megtanította.

– Az én türelmemnek is van határa! – Brian felemelte a hangját és
lendületbõl szájon vágta Shannont. Kevés pofont osztott ki életé-
ben, de tudta, most szigorúnak és keményszívûnek kell lennie. – Aki
úgy viselkedik mint egy kurva, az nem lakhat a házamban. Akár a
lányom, akár nem. Úgyhogy választhatsz; vagy megembereled ma-
gad, vagy visszamész Chicagóba. 

Shannon nem akart hinni a fülének. Mi lelte az apját, hogy hirtelen
így megváltozott? A tenyerét még mindig ott érezte az arcán, szinte
égett az ütés helye.

– Nem mered megtenni... – Nem hagyta magát, szembeszállt az
apjával. – Úgysem küldesz vissza! Tudom jól, hogy nem akarsz elve-
szíteni.

– Ahogy gondolod, Shannon! – válaszolta Brian, arcizmai megfe-
szültek. – Inkább menj vissza abba a mocsokba, ahogy az anyád tet-
te és maradj prostituált életed végéig. Még ma összepakolod a
holmidat és reggel már indulsz is.

A lány levegõ után kapkodott. Az apja visszaküldi az anyjához?
Nem akart elmenni ebbõl a házból. Mondjon le a kényelemrõl,
luxusról és a gazdagságról? Tudta, ha visszatér Chicagóba, újra
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„munkába” kell állnia, hogy megéljen. Egy életre elege volt már a
night clubból és a férfiakból. Azt hitte, ha eljön onnan, soha többé
nem kell majd a színpadon táncolnia és teljesíteni a férfiak vágyait.
Gyûlölte a prostitúciót, de muszáj volt ûznie a „mesterséget”, az élet
rákényszerítette. Az anyja mindig óvta tõle, azonban mikor napokig
éheztek, kukáztak, koldultak és mindenféle rongyokban jártak,
Shannon már nem bírta tovább. Amit az anyja a testével megkere-
sett, annak nagy részét futtatója tette zsebre, s csak néhány morzsa
jutott nekik belõle. Ezért aztán Shannon saját akaratából állt ki az
anyja mellé az utcára. Sarah hiába próbálta megakadályozni, a lánya
is elindult lefelé a lejtõn, ahol nincs megállás. Shannon tizenhat éves
volt akkor és ahogy most hirtelen leperegtek szemei elõtt az emlé-
kek, a sírás fojtogatta. 

Brian kiviharzott a szobából és becsapta maga után az ajtót.
Shannon arcán végigfolytak a könnyek, de tudta, nem hagyhatja,
hogy vele is az történjen, ami az anyjával. Kétségbeesésében felpat-
tant az ágyról és az apja után szaladt.

– Apa, ne haragudj rám! – Amint utolérte, odabújt hozzá és átö-
lelte, mint az elveszett gyerek az anyját. Valójában õ is elveszett volt. –
Bármit megteszek, csak ne küldj vissza, kérlek!

Briannek jól esett, ahogy a lánya megölelte és a karjai közé fúró-
dott. Tudta, Shannon bízik benne, mégis az apjának tekinti. Az igazi
apjának? Olyan elesett és védtelen volt, hogy õ is majdnem sírt vele
együtt, annyira sajnálta. Sajnálta azt a húsz évet, azt az elvesztegetett
idõt, amit nem tölthettek együtt.

– Shannon, ha normális életet akarsz élni, szót kell fogadnod nekem.
– Rendben van. Azt csinálom, amit mondasz, de ne küldj vissza! –

fogadkozott. Esze ágában sem volt prostituáltként dolgozni többé. –
Ugye nem zavarsz el innen?

Brian amúgy sem küldte volna el, hiszen a szíve törne ketté, ha
megtenné. Amióta Melanie meghalt, Shannon maradt élete egyetlen
reménye. Brian megcsókolta a lány homlokát és magához szorította.
Apa és lánya ott ölelkeztek a lépcsõ tetején, s mindketten úgy érez-
ték, hogy most találtak igazán egymásra.
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Hatodik fejezet
Shannont Valerie vette a szárnyai alá, mivel õ tudta a legjobban, ho-
gyan kell egy intelligens nõnek megjelennie, öltözködnie, viselkednie.
Bevitte a városba, ahol elegáns ruhákat vásárolt neki, a magával hozott
holmikat kidobatta a cselédekkel. Shannonak eleinte nem tetszettek
az új ruhák, úgy érezte eltakarják minden báját, amivel megajándé-
kozta a természet. Mindegyik szolid volt, nem látszott ki belõle a fél
melle vagy a feneke, legtöbbje zárt, legfeljebb enyhe kivágású lehetett.
A vásárlás után a következõ útjuk a szépségszalonba vezetett, ahol a
fodrász megszabadította a kissé töredezett hajvégektõl, s becsavarta a
hosszú hajtincseket, hogy azok a dús fürtök még dúsabban és nagy
hullámokban omoljanak a vállára. Mire a manikûrösnél is végeztek,
már elmúlt egy óra és erre akkor jöttek rá, mikor a gyomruk éreztette
velük az idõ múlását. Kiléptek a nagy melegben az utca forgatagába és
mindketten azon kapták magukat, hogy farkaséhesek. Reggelire sem
ettek túl sokat, csak két szelet pirítóst gyümölcslével és amikor friss
hamburger illatot éreztek a legközelebbi gyorsétkezdébõl, majd ki
esett a szemük az éhségtõl. Shannon szeretett volna gyorsan elfo-
gyasztani egy menüt nagy adag sült krumplival, azonban Valerie nem
engedte, hogy ilyen „jelentéktelen” helyen étkezzenek. Inkább haza-
vitette magukat a sofõrrel, õ Denver leghíresebb éttermeinél vagy az
otthoni fogásnál nem adta alább, amit kizárólag a kívánsága szerint
készítettek, ahogy azt a cselédségtõl elvárta. Az asztal már megterítve
várta õket az ebédlõben. A poharak csatasorban, katonásan álltak egy-
más mellett, az ezüst evõeszközök és a hófehér porcelánétkészlet ra-
gyogott a tisztaságtól az ablakon beszûrõdõ napfényben. Mielõtt
nekiláttak volna, Valerie elõször megmutatta Shannonak hogyan kell
egy úrinõnek leülnie, egyenes háttal, merev tartással, milyenek legye-
nek a mozdulatai, hogyan étkezzen, hogy emelje fel a poharát az asz-
talról, ha inni akar. Ezt sem a gyorsétkezdében, sem egy étteremben
nem tudta volna megmutatni unokájának, hogy ne keltse fel az em-
berek figyelmét. Utána számtalan udvariassági szabály következett és
Shannon úgy érezte magát, mintha egy illemtan órán ülne. Napról
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napra jobban unta Valerie „fecsegéseit”, ezért gyorsan tanult, megje-
gyzett minden részletet abból, amit Valerie mondott neki és próbált
eleget tenni az elvárásainak. Val nagyon meg volt elégedve, mondjuk
a legnehezebben a káromkodásról tudta leszoktatni õt.

Valerie büszke volt a „tanítványára”, s egyre jobban megkedvelte a
lányt. Félretette azt a gõgöt, ami a szívét uralta, hiszen Shannon mé-
giscsak az unkája. Ezt be kellett látnia. Amióta Shannon Denverbe
jött, nem teltek unalmasan az estéi, nem kellett egyedül lennie abban
a hatalmas házban. Mindig jókat beszélgettek együtt és Shannon
úgy vélte, Valerie egyáltalán nem az az asszony, amilyennek az anyja
leírta. De húsz év az mégis húsz év, vonta le következtetést magában
és abban bízott, hogy neki is sikerül majd gyökeresen megváltoznia.
Szeretett volna „ízig-vérig” a felsõ körhöz tartozni, ahova eredetileg
születhetett volna, ha a sors nem rendelkezik másként. Látta a két
világ közti különbséget, ahogy annak idején az anyja is, de nem akart
az õ sorsára jutni. Bárcsak hamarabb találkozott volna az apjával!

Brian meghívót kapott Brad Rowans olajmágnás harmincadik házas-
sági évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre. Így kiváló alka-
lom kínálkozott arra, hogy lányát bevezesse a társadalmi életbe és
bemutassa befolyásos embereknek. Shannon nagyon örült, amikor
apja felajánlotta, hogy ha akar õ is velük tarthat. Lázasan készülõ-
dött az ünnepségre, a szíve a torkában dobogott, tele volt izgalom-
mal és természetesen mindenben kikérte Valerie véleményét. Az
öltözéket Val választotta ki, egy vajszínû ruhakölteményt, enyhe
kivágásút, amely kiválóan követte testének vonalait, szúk szoknyaré-
sze nem érte el a térdét. Gyönyörû, gesztenyebarna hajtincsei sza-
badon lógtak a válla alá, majdhogynem elérve karcsú derekát. Arcát
egyszerû smink díszítette, nyakán fehér gyöngysor lógott, nagy
gyöngyszemekkel. Shannon elbûvölõ volt és elegáns, az ugyancsak
vajszínû körömcipõ kiválóan illett a lábára, s ebben a csupa világos
szín összeállításban maga volt a megtestesített ártatlanság. Akár egy
angyal vagy jó tündér szerepét is eljátszhatta volna. Senki nem sej-
tette honnan jött valójában, s Brian abban reménykedett, hogy
Shannon sötét múltjára soha nem fog fény derülni... 
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Amikor megérkeztek, a zenészek már játszottak és a Rowans há-
zaspár a kertkapuban állt és fogadták a vendégeket. Shannonak egy-
bõl felcsillant a szeme, amikor az apja kisegítette a metálkék Merce-
desbõl és meglátta a gyönyörûen feldíszített kertet, a házat és a pá-
zsiton lévõ embertömeget. Micsoda pazarlás és mennyi gazdag em-
ber! Még sosem látott ehhez hasonlót, esetleg a tévésorozatok vala-
melyikében. Az asszonyok szebbnél szebb ruhákban sétálgattak fér-
jeik oldalán, illedelmesen bólintottak egy-egy ismerõsük láttán, vi-
dáman mosolyogtak és csevegtek egymással. Kezükön, nyakukon
annyi ékszer csillogott, szinte alig fért el rajtuk. A pincérek közben
lázasan szaladgáltak az italokkal és szolgálták ki a vendégeket, kever-
ték a koktélokat, s folyamatosan hordták ki ezüsttálcákon a kony-
hából a gusztusosan elkészített szendvicseket és apró süteménye-
ket. Csodálatos látvány volt és Shannonak a szíve hevesen dobogott,
amikor közeledtek a kapuhoz. 

– Ne izgulj, csak mosolyogj és a többit bízd rám! – súgta az apja a
fülébe nyugtatásképpen, mire a lány bólintott.

Brad Rowans büszkén állt a feleségével a fehér lufikkal díszített
fekete vaskapu elõtt, s a szó szoros értelmében fülig ért a szájuk a
boldogságtól. Brian és Brad barátságosan kezet ráztak, régóta ismer-
ték már egymást, az olajmágnás számos üzletet kötött már a Harwy
Olajtársasággal az elmúlt években. Valerie jól ismerte a mágnás fele-
ségét, Victoriát. Az üzleti ebédek és vacsorák alkalmával volt idejük
összebarátkozni, s többször találkoztak a nõegyleti gyûléseken is. A
két asszony átölelte egymást és Valerie elismerését adta rég nem
látott barátnõjének, hogy még mindig milyen jól tartja magát. Igaz,
a haja teljesen õszbe vegyült már, de a tökéletes kontyával és selymes
bõrével fiatalabbnak látszott a koránál. Arcán egyetlen egy ránc sem
árulkodott az idõ könyörtelen múlásáról, mert néhány éve felvar-
ratta õket. Ez mindig kiváló témául szolgált a nõegyletben, hogy ki
mit el nem követ a fiatalsága megõrzéséért.

Aztán Shannon következett. Brian belekarolt a lányába és kihúzta
magát. – Bemutatom nektek a lányomat, Shannont.

Az idõs házaspár csodálattal nézett végig a lányon, elbûvölte õket
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Shannon szépsége. Miután alig tértek magukhoz az ámulattól, Brad
kezet nyújtott neki.

– Isten hozott nálunk, kedvesem! Remélem, jól fogod érezni magad.
Shannon nagyon figyelt a mozdulataira, olyan kecsesen emelte a

kezét, ahogy azt Valerie tanította és köszönetet mondott a ked-
vességért, aztán Mrs. Rowans felé fordult, aki átölelte és két anyai
csókkal üdvözölte.

– Nem is tudtam, hogy van egy lányod – szólt Brad és megve-
regette Brian vállát. – Azt meg végképp nem, hogy ilyen elragadó...

Igen, sajnos õ is csak húsz év elteltével szerzett tudomást róla,
azonban ezt mégsem mondhatta és már elõre felkészült az efféle
kérdésekre.

– Eddig az anyjával élt... – válaszolta röviden és igyekezett elterelni
a szót. – De én sem láttam a fiadat már évek óta.

– Bizony, szép szál legény lett belõle! – Viccelõdött Brad a maga
módján, aztán hátrafordult a mögöttük álló fiatalokhoz. – Edward,
ide tudnál jönni egy pillanatra?

Igenlõ válasz hallatszott a csoportból és egy magas, barna hajú, öl-
tönyös fiatalember indult el feléjük, otthagyva az õt ostromoló
lányok hadát.

– Õ Edward, a mi fiunk – mutatta be Victoria, mikor fia odalépett
melléje. Hangja lejtésébõl érezni lehetett, hogy ez a fiatalember a
szeme fénye.

Edward sorban üdvözölte a szülei vendégeit, Briant, Valerie-t, az-
tán megpillantotta Shannont... elakadt a lélegzete. Shannon is kellõ-
képpen meglepõdött, Edward rettentõen jóképû volt. Ott álltak szem-
ben egymással, Edward csak a lányt nézte, körülötte megszûnt lé-
tezni a világ. Shannon sugárzó tekintetében felfedezett valamit, ami
úgy vonzotta, mint a mágnes. Alig hallotta a füle mellett elsuhanó
hangokat, csak a lány keresztneve fúródott be a gondolataiba. Shan-
non. Milyen szép név, gondolta. Kezet fogtak, ahogy illik és amint
megérintette a finom kéz puhaságát, olyan érzés kerítette a hatal-
mába, amilyen még eddig soha. Nem tudott betelni a látvánnyal,
csak amikor Brian hátba vágta, akkor vette le a szemét a lányról.
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– Te vagy az a kis Edward, aki annak idején még a labdájával sza-
ladgált itt a kertben? – Nevetett Brian és hüvelykujjával a kapun be-
lülre mutatott. Amikor utoljára látta, még a válláig sem ért a fiú. –
Igazi férfi lett már belõled, fiam.

A szülõk bólintottak, Valerie még csacsogott valamit Victoriának,
aztán Brian belekarolt Shannonba és elindultak a többi vendég után.

– Akkor mi megyünk és körülnézünk egy kicsit... – mondta és már
húzta is maga után Shannont. Minél hamarabb el akarta vinni onnan
a lányt, a többiekkel ellentétben õ azonnal észrevette, hogy Edward
szemet vetett rá.

– Igen, ez kiváló ötlet. Már látok is pár ismerõst! – tette hozzá Val,
közben a nyakát nyújtogatta.

Egyedül Edward nem örült a „távozásnak”, s hosszan nézett Shan-
non után, amint az Brian oldalán egyre jobban távolodott tõlük.

– Jó nõ, mi? – súgta oda az apja. Edward nem értette honnan tud-
ta, hogy Shannont figyeli. Hiszen annyi lány szaladgált a tömegben
fel-alá, bármelyiket kiszemelhette volna. Vagy talán ennyire feltûnõ,
hogy megbabonázta?

– De még mennyire! – válaszolta õszintén. Sok nõvel volt már dolga,
rengetegen futottak utána, de egyikõjük sem varázsolta el úgy, mint
most Shannon. Égett a vágytól, hogy a lány közelébe férkõzhessen. 

Shannon nagyon élvezte, hogy elit körben foroghat csupa gazdag
emberek között. Még álmában sem gondolta volna, hogy egyszer
részt vesz egy ilyen partin. Ahogy visszagondolt eddigi életére, ma-
ga sem értette, hogyan tudott abban a lebujban élni. Az anyjának
nem lett volna szabad feladnia ezt a világot és elmenni Denverbõl.
Amikor Valerie megzsarolta, már tudta, hogy terhes. Igen is itt kel-
lett volna maradnia, hogy egy kis pénzt kisajtoljon tõlük, legalább a
gyerektartás járt volna... Õ nem lesz ilyen bolond, az már egyszer
biztos. Sõt, azon gondolkodott, nem ártana egy milliomos fickót
fognia magának, akivel bebiztosíthatná jövõjét.

– Nos, jól érzed magad? – kérdezte Brian, amikor a süteményes
asztalnál jártak. Valerie jóval lemaradt mögöttük, összetalálkozott
néhány barátnõjével az egyletbõl.
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– Igen, csodálatosan. Olyan, mint a filmekben. Errefelé minden-
hol ekkora pazarság van? – mondta apjának halkan, közben egy
csokoládés süteményt vett a kezébe és ízletesen beleharapott.

– A partikon általában igen. – Brian majdnem felnevetett, de tür-
tõztette magát. A lánya tudatlansága mindig mulatatta. Tudta, sokat
kell még tanulnia az itteni szokásokról.

A következõ pillanatban ott termett Valerie, belekarolt az
unokájába és elhúzta az asztaltól, hogy bemutathassa a barátnõinek
és a nõegylet többi tagjának. Shannon szüntelenül mosolygott,
ahogy azt tanították neki, illedelmesen bólogatott és válaszolgatott
az „öreglányok” kérdéseire. Egy ideig élvezte a társaságot, de mikor
már órák óta csak a pletykákat hallgatta és az értelmetlen fecsegést,
kényelmetlenül érezte magát. Próbálta elterelni a gondolatait,
viszont egy-egy aprócska kérdéssel mindig visszazökkentették a
valóságba, az adott témához. Már alig várta a vacsorát, hogy végre
megszabadulhasson tõlük.

A kert másik oldalán a cselédek tíz hosszú asztalt terítettek meg
gyönyörû fehér abroszokkal és ezüstétkészletekkel. Shannon Vale-
rie és Brian mellett ült annál az asztalnál, melynek túlsó felén az
ünnepelt Rowans házaspár étkezett. Felszolgálták a háromfogásos
vacsorát a desszerttel, Shannon mindent elfogyasztott, nagyon
ízlettek neki az ínycsiklandozó falatok. A vele szemben ülõktõl
megtudta, hogy a menüt Denver legkiválóbb mesterszakácsa készí-
tette. Az étkezés közben sem szabadulhatott meg a pletykáktól,
körülötte mindenki csevegett mindenkivel. Valerie ugyanúgy
folytatta a barátnõivel a csacsogást-locsogást, a szemben ülõk is ösz-
szedugták a fejüket, úgy trécseltek, Brian pedig a mellette lévõ
banktulajdonossal beszélgetett. Ahogy Shannon fél füllel hallott
néhány „mondatfoszlányt”, azt vette ki belõlük, hogy üzletrõl van
szó. Ismét azon kapta magát, hogy unatkozik, sokkal jobban, mint
eddig. Már majdnem ott tartott, hogy megbánta amiért idejött
amikor megérezte, valaki figyeli. Óvatosan elfordította a fejét és
akkor meglátta Edwardot. Tekintetük összetalálkozott és Shannont
különös melegség járta át. Milyen jóképû és mennyire gazdag, gon-
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dolta. Már az érkezésükkor is a kertkapuban különleges pillantá-
sokat vetett rá és most is csak õt nézte, szüntelen. Ez nem puszta
véletlen, ebbõl még lehet valami, vonta le a következtetést magában,
s kacsintott egyet a fiú felé. Látta, hogy Edward örömmel vette a
jelzését és a következõ pillanatban õ lepte meg Shannont, amikor
visszakacsintott rá. Shannon tudta, hogy ezek után gyerekjáték lesz
az egész, máris sikerült elcsábítania az olajmágnás fiát. Különben is,
amióta Denverbe jött, még nem volt dolga férfival. Itt az ideje, hogy
szerezzen magának egyet...

A vacsora után Brad Rowans elmondta a maga elõre megírt és
betanult köszöntõjét, s újra kezdetét vette a parti. Shannon tudta,
hogy a fiú még mindig figyeli, ezért próbált elszakadni az egyleti
társaságtól és elindult a ház felé. Edward is otthagyta a szüleit és
követte a lányt, azonban Shannont megállította az apja, s felkérte
táncolni. Shannon nem mondhatott nemet, nem akarta, hogy Brian
megsejtse mire készül, azért a szeme sarkából figyelte Edwardot,
akihez éppen három fiatal lány szaladt oda. Az egyik látványosan
belekarolt és suttogott a fülébe valamit, amin a fiú hangosan felne-
vetett, aztán vidáman beszélgetett mindhármójukkal. Shannon kissé
ideges és feszült lett. Tudta, résen kell lennie, nehogy még a végén
elhalásszák az orra elõl a „zsákmányt”. Brian a zene ritmusára hirte-
len áttáncolt vele a tánctér másik oldalára, így szem elõl veszítette a
fiút. Nem bírta megvárni a szám végét, inkább szólt apjának, hogy
már elfáradt és szeretne inni egy kis frissítõt. Brian intett a pincér-
nek, akivel egy pohár ásványvizet hozatott neki és amikor Shannon
úgy döntött, hogy mégis megáll pihenni, Brian felkérte Valerie-t.
Shannon visszament az asztalokhoz, tekintetével a fiú után kutatott,
de hiába. Sehol nem látta. Idegesen kocogtatta a poharát, nézte,
ahogy a dúsgazdagok önfeledten táncolnak, s egyes molett hölgyek
még most is megállás nélkül tömték magukat apró süteményekkel.
Shannon kritizáló pillantásokat vetett rájuk. Neki a kiadós vacsora
után egy falat sem ment volna le a torkán, de ezek csak degeszre
tömték magukat, míg máshol szerencsétlen emberek halnak éhen.
Akaratlanul is eszébe jutott, anyjával mennyit kellett éhezniük, s
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amíg szenvedtek a többi utcabelivel együtt, addig a gazdagok jól
érezték magukat a bõrükben; mulattak a partijukon, nagyvonalúan,
felemelt fejjel jelentek meg a legújabb ruhákban, s hordták a szebb-
nél szebben tündöklõ, méregdrága ékszereket. Ez a társaság nem
ismeri az élet árnyaltabb oldalát és nem is fogja soha! Undorító
„banda”, gondolta magában, amikor megpillantotta azt a két öreg
hölgyet az asztalnál. Mindketten túl voltak már a százhúsz kilón,
tokájuk és hájuk úgy lógott rajtuk, mint a fára felfüggesztett kötél.
Az egyik éppen félrenyelt, a habos sütemény megakadt a torkán,
hiába próbálta lenyelni. Egybõl öklendezni kezdett és nem akarta,
de muszáj volt kiköpnie a finomságot. Shannon inkább elfordult,
nehogy felforduljon a gyomra a látványtól, s akkor megpillantotta
Edwardot maga elõtt. Mindvégig ott állt mögötte és nézte, hogyan
keresi õt a tekintetével a táncolók között. Próbára tette a lányt,
tudtán kívül. Shannon zavarba jött, mert jól tudta, hogy most lebu-
kott... Nem akarta kimutatni az érzelmeit a fiúnak.

– Rosszul van? – kérdezte Edward, miközben a lány levegõ után
kapkodott. Tetszett neki, hogy magázza.

– Nem, dehogy. – Shannon megrázta a fejét. Ismét egymás szemé-
be néztek. Ahogy most közelebbrõl is szemügyre vehette az ifjú
milliomost, örömmel állapította meg, hogy Edward sokkal jobb
férfi, mint amilyennek gondolta. Ha már férfi egyáltalán...

– Akkor meghívhatnám egy italra? – Edward kapva kapott az
alkalmon. Ezt a lányt mindenképpen meg akarta szerezni magának
és úgy érezte, ha most nem lép, akkor többet nem lesz rá lehetõsége.

– Igen, köszönöm – válaszolta Shannon meglegyintve kezében a
már üres poharat és mosolygott. 

Edward igazi dzsentlemen módjára intett a pincérnek, aki a tele-
rakott tálcájával elindult feléjük. 

– Remélem, szereti a pezsgõt. – Shannon bólintott, s Edward le-
emelt a tálcáról két poharat. Egyiket a lány kezébe nyomta, aztán
belekarolt és egy sétára invitálta.

A távolból néhány lány figyelte õket, s féltékeny pillantásokat ve-
tettek Shannonra. Irigyelték, õk mindent elkövettek, hogy Edward
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közelébe férkõzzenek és nem értették, bálványuk miért éppen Shan-
nonal sétál, s miért nem velük. Furdalta az oldalukat a kíváncsiság és
egymástól lázasan kérdezgették, vajon ki lehet az a lány? Még sosem
látták egy partin sem.

– Itt él Denverben? – Óvatosan faggatta választottját Edward, séta
közben. Minél többet meg akart tudni róla.

– Igen, de inkább tegezõdjünk, jó? – ajánlotta Shannon. Sok fér-
fival volt már dolga az életben, de egyiket sem magázta. Ostoba-
ságnak tartotta.

– Rendben, Shannon. – Edwardban ez reményt keltett. Alig vál-
tottak pár szót, s máris tegezõ viszonyban vannak? Most már biztos
volt benne, hogy nem vall kudarcot nála. – Ugye, szólíthatlak így?

– Persze! – vágta rá a lány. Meglepte a fiú túlzott udvariassága, ami
egy kicsit mulatatta is. Nem nagyon „csípte” a formaságokat, azt
szerette, ha egy férfi rögtön a lényegre tér.

– Engem szólíts nyugodtan Edwardnak, mindenki így hív. – Végre
kezdett õ is „felengedni”. Shannon nem szólt, belekortyolt az italá-
ba. Edward is a szájához tette a poharát és egy hirtelen mozdulattal
felhörpintette annak tartalmát. – Shannon. Szép név, illik hozzád.

– Komolyan? – kérdezte meghökkenve.
– Igen. Nem szereted a nevedet?
– Miért, szerinted valóban jó név? – Edward bólintott, de Shannon

tudta, hogy ezt csak bóknak szánta. Hányan mondták már neki
ugyanezt és ehhez hasonlót, holott teljesen mást akartak tõle. Gon-
dolta, most megbolondítja a fiút. – Valójában a nevem tetszik vagy
saját magam? – kérdezte csábos mosollyal.

– Mindkettõ! – hangzott a furfangos válasz. Edward vette a lapot. –
Nem táncolunk egyet?

– Dehogynem! – Shannon kacsintott, gyorsan megitta a maradék
pezsgõjét.

A zenekar rumbát játszott és szambát, aztán tangó következett.
Shannon jól tudott táncolni, kiválóan mozgott a zene ritmusára.
Edward meg is jegyezte, mondjuk õ sem volt botlábú. Sokan felfi-
gyeltek a két fiatalra, fõleg azok a lányok nézték õket, akik ki
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akarták vetni a hálójukat Edwardra, azonban elkéstek vele. Csalód-
niuk kellett, hiszen az egyértelmû volt, hogy a fiatalok között
kialakulóban van valami, csak rájuk kellett nézni... Edward és Shan-
non szép pár voltak. Utána a zenészek egy lassú számot kezdtek el
játszani, s így közelebb kerültek egymáshoz. A két test összesimult
és Edward örömmel tartotta a karjaiban a lányt. Shannon különleges
szépség volt, teljesen más, mint a többi lány. Gyönyörû, intelligens,
jó humorú és származása ellenére nem volt olyan elkényeztetett,
mint azok a kis fruskák, állandóan Edward nyakában lógtak. Még
csak néhány órája ismerte, de úgy érezte, már is beleszeretett.

A szám vége után újra sétáltak, Edward a ház mögé vitte a lányt.
Tudta, ott nem látja õket senki. A cselédek addigra már leszedték az
asztalokról a terítéket, míg a vendégsereg a ház túlsó oldalán táncolt.
Egy teremtett lélek sem volt arra, végre kettesben lehettek. 

– Hol tanultál meg ilyen jól táncolni? – kérdezte Edward, közben
mélyen belenézett Shannon gyönyörû szemébe. Mindkettejük
tekintete elárulta, hogy nem közömbösek egymás számára.

– Szerintem születési adottság – nevetett fel a lány. Azt azért még-
sem mondhatta, hogy a sztriptíz bárban tanulta. Mondjuk most
tangózott életében elõször, ezeket a lépéseket csak a filmekbõl is-
merte. A színpadon máshogyan kellett mozognia...

– És az is születési adottság, hogy ilyen gyönyörû vagy? – Edward
megfogta a lány derekát és magához húzta. A karcsú alkat, telt keb-
lek egyre jobban izgalomba hozták. – Még sosem láttam nálad elbû-
völõbb teremtést.

Shannon elmosolyodott a hallottakon. Elbûvölõbb teremtést?
Hogy milyen furcsán tudnak udvarolni az elit körben! Olyan
formálisak, hogy az már nevetséges. Biztosan nem ismerik az igazi
szenvedélyt... s ahogy mindezen gondolatok átsuhantak az agyán,
hirtelen úgy érezte, valami különleges vonzalom járja át a testét.
Edward túl közel húzta magához, így Shannon már érezte a férfi-
asságát.

– Valószínû. Ezért mozog az a valami a nadrágodban? – vicce-
lõdött vele, hátha sikerül végre zavarba hoznia. Edwardnak tet-
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szettek a lány beszólásai, legalább egy olyan nõvel van dolga, akirõl
mindig is álmodott. Aki nem kényeskedik, nem nyavalyog állan-
dóan, nem hordja fent az orrát, s fittyet vet az etikettre. És Shannon
ilyen volt.

– Sok férfit hódítottál meg az életben, mi? – Mielõtt a lány vála-
szolhatott volna, Edward elkapta és megcsókolta. Vadul, de szen-
vedélyesen.

– Akárcsak te, vagy nincs igazam? – felelte Shannon amikor szó-
hoz jutott, s a fiú újabb csókkal hallgatatta el. Edward is legalább
olyannyira tudott bánni a nõkkel, mint Shannon a férfiakkal. Ifjú
Casanova hírében állt Denverben, rengeteg szív tört már össze mi-
atta. Shannon ezt abból sejtette, ahogy azok az ostoba libák a partin
folyton a nyakában lihegtek.

– Eléggé csípõs a nyelved, de ez az, ami igazán tetszik benned. –
Edward hirtelen körülnézett, s valamiért feszültté vált. Shannon
nem értette, aztán mikor a következõ pillanatban felkapta és elin-
dult vele, akkor már igen. – Gyere, lépjünk le innen. A házban biztos
nem fog keresni minket senki – súgta a fülébe.

Shannont egyenesen felvitte az emeletre, a szobájába. Közben
elmagyarázta neki, hogy erre azért volt szükség, mert a távolból nõi
hangokat hallott, s az egyiket fel is ismerte. Valószínûleg az a lány
tartott arrafelé a barátnõivel, akit szülei hozzá akarnak adni. Már
elege volt abból, hogy a legtöbb nõ azért fut utána, hogy elvegye
õket feleségül. Mondjuk a legtöbbjük õrülten szerelmes is volt belé,
de Edwardot egy forrón eltöltött éjszaka után annyira nem érde-
kelték, hogy tartós kapcsolat alakuljon ki belõle.

– Még sosem találkoztam olyan lánnyal, amilyen te vagy... – vallot-
ta be õszintén, miután bezárta az ajtót.

– Na persze! – nevetett Shannon. Jól ismerte már az efféle szöve-
geket és megtanulta, hogy nem szabad bízni a férfiakban. Ezért nem
tulajdonított túl sok jelentõséget neki, csak egy flörtnek tartotta az
egészet. Tudta, mi fog következni ezután és mi lesz a vége. – Min-
denkinek ezt mondod, akit felcsalsz a szobádba?

– Nem, csak neked. Mert benned van valami, aminek nem bírok
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ellenállni. – Edward jól tudta, a lány addig nem fog hinni neki, amíg
be nem bizonyítja az ellenkezõjét. Ismét magához húzta, aztán le-
döntötte az ágyra. – Beléd szerettem, Shannon. Bármennyire hihe-
tetlen is!

És ettõl kezdve nem lehetett határt szabni a vágyaknak és az érzel-
meknek. Edward csak csókolta, csókolta választottját olyan szenve-
déllyel, ahogy még soha nem csókolt senkit. Mindketten egyformán
kívánták egymást és Edward örült, hogy végre övé lehet a lány, tel-
jesen az övé. Szép lassan kezdte róla lehámozni a ruhát, s amint ott
feküdt elõtte szabadon maga a tökéletesség, kezei azonnal felfede-
zõútra indultak. Gyengéden simogatta a telt, kerekded melleket, az-
tán érzékien cirógatta nyelvével az izgalomba lévõ bimbókat. Ed-
ward mozdulataiból, csókjaiból érzõdött, mennyire törõdik a part-
nerével és ez Shannonak különösen jól esett, még senki sem bánt
vele ilyen gyengéden. A férfiakat sosem érdekelték az érzelmei, csak
gyorsan elvégezték a dolgukat rajta, fizettek és távoztak. Edward
más volt, egészen más. Shannont is elbûvölte Edward, mint ahogy a
fiút is õ. Teljesen lenyûgözte a „teljesítménye”, s amikor a mérhetet-
len vágy okozta gyönyörben egymáséi lettek, Shannon azon imád-
kozott, hogy örökké tartson ez a pillanat. Úsztak a boldogságban.

Utána – a legnagyobb sajnálatukra –, vissza kellett menniük a
vendégekhez, hogy ne okozzon feltûnést a távollétük. Igyekeztek
egymás közelében maradni. Míg Shannon az apjával beszélgetett,
addig Edward a szüleivel társalgott, de a szemük sarkából figyelték
a másikat, aztán amikor elérkezett a búcsú ideje, Edward jó ven-
déglátó módjára szüleivel együtt kikísérte õket.

– Remélem, találkozunk még – súgta oda a lánynak halkan, hogy
ne hallják a többiek. Shannon bólintott és kezet fogtak, ahogy illik.

Brian besegítette a lányát és Valerie-t a kocsiba és távoztak. Ed-
ward mozdulatlanul állt ott egyhelyben és szomorúan nézett a Mer-
cedes után. Úgy sajnálta, hogy búcsúzóul nem csókolhatta meg újra
a lányt. Shannon nem mert megfordulni a hátsó ülésen és integetni
neki. De az biztos, hogy ez az éjszaka felejthetetlen emlék marad
mindkettõjük számára...
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Hetedik fejezet
A nap már rég felkelt, s majdhogynem derékszögben szórta a su-
garait a földre, amikor Shannon felébredt a szobájában. Még most is
az a mámoros éjszaka járt a fejében. Olyan volt, mintha álmodta
volna. Felkelt az ágyból, odalépett a szekrényhez, de hiába futott
végig a tekintete a sok ruhán, nem tudta eldönteni melyiket vegye
fel. Inkább az ablakhoz ment, hogy megnézze milyen idõ van kint,
s amint elhúzta a fehér, apró rózsákkal mintázott függönyt, meg-
pillantotta az apját odalent. Brian a medencénél napozott, már rák-
vörösre sütette magát, kezében a szokásos napilappal. Minden
reggel az újságokat böngészte, a Harwy Olajtársaság vezetõjeként
nem maradhatott le egyetlen hírrõl sem. Shannon csodálkozott
rajta, hogy az apja ma nem ment be az irodájába, hanem itthon
sütteti magát. Jó ötletnek tûnt, így õ is gyorsan felkapta a fürdõ-
ruháját és úgy gondolta, úszik egyet a medencében, egy kis
felfrissülés jól jönne. Boldogan szaladt le a lépcsõn és amikor kiért a
kellemes melegbe, akkor látta, hogy Valerie is ott van. Val a naper-
nyõ alatt ült, az ásványvizét kortyolgatta és egy vastag könyvet ol-
vasott.

– Jó reggelt! – kiáltotta Shannon, hogy mindketten meghallják, s
egybõl fejest ugrott a medencébe. A teste egy pillanatra megrezzent,
amikor hûvösség érte, aztán úgy siklott a vízen, mint egy aranyhal,
akit most engedtek útjára az akváriumból.

– Jó reggelt? – kérdezte Brian, mikor rápillantott az órájára és
Shannon odaúszott hozzá a medence széléhez. – Már lassan dél lesz!
Kialudtad magad?

– Igen – válaszolta a lány és lebukott a víz alá, aztán ismét feljött. –
Isteni a víz! Nem akarsz te is megmártózni?

– Én már megelõztelek. Különben is, a fürdõzés a fiataloknak való,
nem nekem. 

Brian úgy vélte, az õ ideje már lejárt. Milyen rég volt fiatal! Most
viszont még az anyjánál is öregebbnek érezte magát, belefáradt a
gondokba, a mindennapi küzdelembe a vállalatnál. Jó lenne, ha végre
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átadhatná valakinek a helyét, s akkor végre lekerülnének a válláról
azok a nehéz súlyok, amiket az apja halála óta visel rajta. És akkor
végre õ is megnyugodhatna, senki nem osztaná be az idejét, senkitõl
nem függne, s gondterhelés nélkül élvezhetné a hátra lévõ napjait...
Úgyis annyi minden kimaradt az életébõl, annyi mindenrõl kellett
lemondania. Egy pillanatra elbambult, amin ezen gondolkozott, az-
tán a mindig jól vágó esze ismét visszazökkentette a valóságba, s újra
belemélyült az újságjába. A következõ pillanatban gondolatai már az
olajkutakon jártak, nem hiába, ilyen az üzleti élet. Ha az ember egy-
szer belekezd, sosem szabadulhat tõle. Beleférkõzik a gondolataiba,
a lelkébe, a szívébe, s a végén már ott csordogál az ereiben. És Brian-
nek húsz év után az olajszakma a vérében volt ugyanúgy, mint más-
nak a vörösvérsejtek vagy az oxigén. A lényéhez tartozott.

Shannon önfeledten élvezte a vizet, õ szabad volt és független.
Neki nem voltak kötelezettségei, neki nem szakadtak a gondok a
nyakába, nem kellet terhet hordoznia a vállán. Fiatal volt és gyö-
nyörû, elõtte állt az élet. Brian sosem hitte volna, hogy ilyen hamar
elmúlnak a fiatal évek. Szinte észre sem vette, úgy suhantak el mel-
lette...

A nyári csendben csak a víz csobbanása és néhány madár erélyes
csicsergése hallatszott, azonban ezek az apró zajok beletartoztak a
csendbe, a természet nélkülük nem is létezhetett. Aztán egy újabb
hang volt hallható, erõsebb a többinél. A szolgálólány volt az:

– Shannon kisasszony! – kiáltotta. – Shannon kisasszony, telefonja
van!

Erre még Valerie is felfigyelt, felemelte fejét az izgalmas olvas-
mányból. Mindhárman meglepõdtek, de legfõképpen Shannon.
Telefonon keresik? Senkit nem ismer a városban az apján és Valerie-
n kívül. Vajon ki lehet az? Azonnal kimászott a medencébõl és
csurom vizesen beszaladt a házba. Amikor kezébe vette a kagylót,
fogai kissé összezizzentek. Teste megborzongott a ház hûvösében,
talán mégiscsak meg kellett volna törölköznie. Dús hajából méretes
vízcseppek folytak lefelé a testén, többségük enyhén csiklandozta a
bõrét.
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– Halló! – szólt bele halkan.
– Shannon? – mondta a vonal másik végén egy bársonyos hang. A

lány egybõl felismerte. – Edward vagyok, Edward Rowans. Remé-
lem, nem felejtettél el.

Shannon mosolygott, de ezt a fiú nem láthatta. Örült, hogy fel-
hívta. Valahol a szíve mélyén reménykedett benne, de ezt saját
magának sem merte bevallani.

– Azt hittem, nem fogsz jelentkezni. – Eddig bármelyik férfival
töltötte az éjszakát, utána egyikük sem hívta fel.

– Dehogynem, sõt! Szeretném, ha velem töltenéd a délutánt. Van
egy farmunk és elmehetnénk lovagolni, ha van kedved.

– Naná, hogy van. És mikor? – Edward nem is sejtette, Shannon
mennyire örül a meghívásnak.

– Háromkor érted megyek, ha neked az megfelel.
Shannon az órájára pillantott, pontosan tizenkettõt mutatott. Még

arra is marad ideje, hogy megszárítsa magát a napon.
– Tökéletesen! – válaszolta. Elköszöntek egymástól és letették a

kagylót. Shannon mozdulatlan maradt, kellett hozzá néhány perc,
hogy észhez térjen. Meghívta lovagolni? Ez a fiú valóban akar tõle
valamit, máris magába bolondította?

Amikor visszament a medencéhez, már Brian is ott ült a napernyõ
alatt Valerie-vel. Most is a vállalat üzleti ügyeit tárgyalták meg egy-
más közt, biztosan az újság írt valami érdemlegeset. Amint Shannon
odaért és lefeküdt melléjük a napozóágyra, egybõl abba maradt a
beszélgetés.

– Ki volt az? – kíváncsiskodott Brian. Shannon számított a kérdésre.
– Edward Rowans – válaszolta nyíltan, mintha ez nála természe-

tesnek számítana. A szemét becsukta, nehogy a nap forró sugara
könnyeket csaljon ki belõle. Kényelmesen elhelyezkedett, aztán
folytatta: – Három óra felé értem jön és elmegyünk lovagolni.

Brian és Valerie egymásra néztek. Hát a kisasszony nem vesz-
tegette az idejét az már biztos, elég hamar szerzett egy udvarlót ma-
gának, gondolták. Az arcukra volt írva. Edwardot még csak tegnap
ismerte meg a partin, s ma már lovagolni mennek. Shannon elõször
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szerencsétlen Tomot vette „célba” és máris itt az „utánpótlás”, Ed-
ward személyében. Vajon hogyan csinálja? – tûnõdött Brian. Akko-
riban Sarah-t sem értette. Igaz, gyönyörûek mindketten, de annyi
szép lány szaladgál a világon és mégsem érnek el akkora sikert a
férfiak körében, mint õk. Brian fiatal korában mindig is félénken
viselkedett a lányok közelében, azonban ez alól Sarah kivétel volt.
Vajon mi lehet a titkuk? Mi lehet Sarah-ban vagy a lányában, aminek
az erõsebb nem képtelen ellenállni? Sosem fogja megérteni a nõket.
Melanie is elragadó volt, de utána nem futottak annyian, mint Sarah
után. És most Shannon is hozta a formáját. Brian attól tartott, lánya
nehezen fog beilleszkedni az elit társaságba és lám, egykettõre
meghódította az olajmágnás fiát... Brian számított rá, hogy Shan-
nonak biztosan akad majd udvarlója Denverben, de azt nem
gondolta volna, hogy ilyen rövid idõn belül. Ráadásul a lehetõ
legjobb fiút választotta, az ifjú örököst, a milliomos botrányhõst,
akirõl nemegyszer írtak már az újságok és jelentettek meg olyan
képeket, amiken mindig más hölgyek társaságában látható.

– Shannon, én nem szeretnék beleszólni az életedbe, de tanácsot
adhatok. Vigyázz ezzel a fiatalemberrel, Edward Casanova hírében
áll a városban. – Brian szerette volna lányát megóvni az esetleges
csalódástól, már ha az õ életében létezik ilyen.

– Hát aztán! – Shannon megvonta a vállát, nem tulajdonított túl
nagy jelentõséget neki. – Nem kell engem félteni. Jól tudom hogyan
kell bánni a Casanovákkal és a Robinsonokkal.

– Mi sokat adunk a hírnévre és a tiszteletre Denverben – szólt
közbe Valerie. – Nem szeretnénk ha fény derülne a múltadra és el-
terjedne a városban, honnan jöttél. A Harwy nevet senki sem
szennyezheti be. – Valerie világosan beszélt, neki mindig is vagyon
és a hírnév számított, büszke volt a Harwy famíliára, ami mindezt
megadta a számára. Ezért foggal-körömmel védte a családját és a
becsületüket, hogy mindig felemelt fejjel mehessen végig az utcán.
Nagy erõfeszítések árán sikerült elüldöznie Sarah-t az életükbõl,
fiának méltó feleséget szerzett, a vállalatot sikeresen vezette és adta
át egyetlen örökösének. Még egyszer sem érte rágalom a házuk táját,
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a Harwy nevet soha nem vették a szájukra az emberek, mindenki
tisztelte õket.

– Nem fogok úgy viselkedni, mint egy utcalány, ha erre gondol-
tok. Azt az életet már magam mögött hagytam. – Shannont csak az
érdekelte, hogy ne kerüljön vissza abba a nyomorba, ahol az anyja
felnevelte.

Edward pontosan három órára érkezett meg Harwyékhoz, ahogy
azt megbeszélték. Egy fekete Royce Rollsszal jött, amit az apjától
kért kölcsön a délutánra. Otthon megmondta a szüleinek, hogy
Shannonal tölti a napot, s azok örültek, hiszen rokonszenvesnek
tartották a lányt. A szépségével mindenkit elbûvölt a partijukon és
mikor látták, Edward milyen lázasan készül erre a randevúra már
tudták, hogy nem egy szokásos kalandról van szó. Fiuk belesze-
retett a lányba.

Shannon öltözéke sportos és csinos is volt egyben: egy rövid-
nadrágban és mély kivágású felsõben ült be Edward mellé az ülésre.
A haja lófarokba volt összefogva, arcát ezúttal nem díszítette smink.
Mikor elhagyták a házat, s a rácsos kapu becsukódott mögöttük,
Brian az anyjára nézett és felsóhajtott.

– Csak ne csináljanak semmiféle butaságot... – Neki egyáltalán
nem tetszett, hogy lánya Edwardot választotta. Nem akart beleszól-
ni Shannon életébe, a saját bõrén tapasztalta milyen fájdalmas az, ha
az embernek a szülõje határozza meg, hogy kivel lehet boldog és
kivel nem. Mindenkinek joga van dönteni a saját életérõl.

– Ne izgulj, Shannonak helyén van az esze! – mondta Valerie. – Õ
legalább olyat választott, aki illik hozzá. Ha komolyra fordulna ez a
kapcsolat, az nekünk jól jönne. Közeli rokonságba kerülnénk az
olajmágnással, s az csak jót tenne a vállalatnak.

– Nem hiszem el, hogy állandóan csak az üzletre tudsz gondolni –
hitetlenkedett Brian. Sokszor feltette már magának a kérdést, hogy
az anyjának van-e szíve egyáltalán...

– Minden szempontot figyelembe kell vennünk, ezt ne felejtsd el.
Ha nem lennék ilyen elõrelátó, akkor nem jutottunk volna idáig,
még apáddal sem.
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Igen, az anyja sokat küzdött a vállalatért, s elvárta mindenkitõl a
családban, hogy az életüket szenteljék érte. Számára az olajtársaság
jelentette a boldogságot. Amikor az apjával összeházasodtak jól
tudta, hogy egy egészséges fiút kell szülnie, egy örököst. Ez már az
elsõ „próbálkozáskor” sikerült, megszületett Brian és Valerie ki-
jelentette, nem hajlandó többször teherbe esni. Neki nem kell még
egy gyerek, hiszen ha a második is fiú lenne, az gondot okozna a
vállalat öröklésekor, egy kislányra pedig nincs szükségük. Akkor
minek szüljön feleslegesen? Briannel sem foglalkozott sokat, egy
nevelõnõre bízta, míg õ az irodában intézte az ügyeit. Brian kisfiú-
ként nagyon magányos volt, hiába volt a nevelõnõ mellette, hiába
volt ezerféle játéka, azok nem pótolhatták azt a szeretetet és törõ-
dést, amit az anyjától kellett volna megkapnia. Állandóan csak azt
hallotta, hogy a mami most nem ér rá, a maminak sok a dolga, a
maminak tárgyalásra kell mennie... Úgy vágyott egy kistestvérre, s
az apjával együtt hiába kérlelték Valerie-t, õ hajthatatlan maradt. Sõt,
egy bizonyos idõ elteltével ki is vetette a méhét, nehogy véletlenül
megtörténjen a „baleset”, különben is roppantul zavarta a havi
vérzés, mert azokon a napokon nem tudott teljesen koncentrálni a
tárgyalásokra.

Aztán mikor Brian idõsebb lett és iskolába járt, akkor hirtelen-
jében Valerie-nak több ideje jutott a fiára. Mindig figyelemmel kísér-
te a tanulását és õ ment érte az iskolába vagy vitte el a különórákra.
Annak örült a legjobban, ha fia a legjobb érdemjegyet kapta, akkor
mindig vett neki valamilyen ajándékot, amivel kedveskedhetett. Az
igaz, hogy a Harwy Olajtársaság volt a legfontosabb a számára, de a
fiát szerette – a maga módján – a legjobban az életben. Valerie külön-
leges személyiség volt, az tény. Nem lehetett kiismerni, igazán szin-
te senki sem ismerte, még a fia sem. A nézeteitõl nem lehetett eltá-
volítani vagy más belátásra bírni, amit egyszer a fejébe vett, addig
nem nyugodott, míg azt meg nem valósította. 

Brian most nem akart vitát nyitni felette. Tudta, az anyja olyan ma-
rad, amilyen mindig is volt és akármit tesz ellene, a gondolkodás-
módját nem tudja megváltoztatni. Inkább nem válaszolt és bement
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a házba. Közben Shannonra gondolt, az õ életén töprengett, mert
neki a lánya sokkal többet jelentette a világon.

Edward boldogan vezette a Royce Rollst és örült, hogy Shannon
mellette ül a bõrülésen. Kissé zavarban volt, mondjuk nem látszott
rajta, azonban ez a lányra nem volt mondható. A lábait keresztbe
rakta, karját a lehúzott ablaküveg peremére tette, úgy bámult ki rajta
és nézte a nagyváros nyüzsgõ forgalmát. 

– Az apád olyan furcsán nézett rám. Talán el kellett volna kérnem
téged? – szólalt meg Edward, hogy feloldja a köztük lévõ feszült-
séget. Rengeteg lányt vitt már el „kocsikázni”, s az egyáltalán nem
érdekelte, mit gondolnak róla az illetõ szülei. Õ csak egy dolgot
akart és amint megkapta, már más után nézett, azonban Shannon
esetében foglalkoztatta a gondolat, hiszen tõle nem csak egy kalan-
dot akart.

– Ugyan már! – Shannon lazán megvonta a vállát. – Nem a közép-
korban élünk. Rám tartozik kivel állok szóba és kivel nem.

Edwardnak tetszett a válasz. Shannon is éppúgy élvezi a szabad-
ságot és a függetlenséget, ahogy õ. Nem olyan lány, aki az anyjától
függ, van saját véleménye és nem engedi, hogy irányítsák. Sok közös
vonás van bennük, ezt örömmel tapasztalta.

– Egyébként hova megyünk? – kérdezte Shannon pár perccel ké-
sõbb.

– Van egy saját farmom, apámmal lovakat tenyésztünk rajta – mond-
ta a fiú és elmagyarázta az útirányt, de nem nagyképûsködött. Nem
volt nagyvonalú, egyáltalán nem akart felvágni Shannon elõtt, nem
azért vitte magával.

Útközben elmesélte, hogy egész kisgyerek korától rajong a lova-
kért. Tizenhat éves korában sikerült apját „megfûznie”, s akkor
kapta meg a farmot a születésnapjára. Ennek már hat éve és amint
teheti, azóta kimegy a farmra lovagolni. A gazdaságot az apja intézi,
mivel õ a szó szoros értelmében utálja az üzletet – minden formá-
ban. Többek között elmondta azt is, hogy eredetileg ügyvédnek
készült. Jelentkezett az egyetemre, elsõ próbálkozásra bejutott, de
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pár hónap után otthagyta. Rájött arra, hogy az életnek létezik jobb
oldala is, s nem akarta tovább a tanulásra fecsérelni az idejét. Külön-
ben is szerinte a nagy tananyag mennyiség felemészti az ember ener-
giáját, eltompítja az agyát és mire a diplomaosztásra kerül a sor, ad-
digra a legtöbben sokkal kevesebbet tudnak, mint amikor jelentkeztek.

Shannon nagyot nevetett rajta.
– Nem tudlak elképzelni aktakukacnak, akárhogy is próbálom. 
A következõ pillanatban Edward is nevetett vele és Shannon azon

gondolkodott, hogy hozzá éppen egy ilyen férfi illik. Nem a
tehetetlen és szófogadó típus, hanem tettre kész és célratörõ. Ed-
ward jóképû, erõs, izmos és ráadásul jó humorérzékkel rendelkezik.
Akaratlanul is észre kellett vennie, hogy vonzódik hozzá. Nem ér-
tette, mi válthatta ki benne ezt az érzést. Az eddigi életében mindig
arra tanították, ha kapcsolatba kerül egy férfival, ne szeressen bele a
partnerébe, az egy olyan „szakma” volt, ahol az élvezet csak a test-
nek juthat, a léleknek és a szívnek soha, azonban Edwardnak nem
bírt ellenállni, amikor egymáséi lettek, azonnal beleszeretett.

A farm csodálatos volt. Edwardnak rengeteg lova volt, legfõkép-
pen terrierek. Shannonak a feketék tetszettek a legjobban, s ki is
próbálta az egyiket. Mondjuk Ed nem engedte, hogy vágtasson vele,
mert féltette a lányt. Shannon különben is régen lovagolt már és
nem akarta, hogy a ló megvaduljon és ne engedelmeskedjen neki, de
így is jól érezte magát, aztán visszavezették a gyönyörû állatot az
istállóba. Ott Shannon láthatta, hogyan gondozzák õket, még egy
patkolást is megnézhetett. Ed elõhúzott egy kockacukrot a zsebé-
bõl, s annak a lónak adta, amelyiken Shannon lovagolt, utána körbe-
vezette a lányt a farmon, megmutatta a legelõket és amikor a birtok
legvégére értek, Shannon megpillantott az erdõ elõtt egy kis faházat
a kocsiból. Egyszerû ház volt, fából készült és inkább hasonlított
egy kunyhóra, mint egy nyaralóra. Ahogy kiszálltak a Royce Rolls-
ból, Shannon orrát hirtelen megcsapta a frissen nyírt fû illata, ami
apró vadvirágok illatával keveredett. Szép hely volt, nyugodt és
csendes, s biztosra vehette, hogy arra senki nem jár. Odabent az
erdõben madarak csicseregtek, s repkedtek egyik fáról a másikra.
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– Ez a kedvenc helyem. Itt szoktam megszállni, ha kijövök néhány
napra – magyarázta Edward. Olyan romantikusnak tûnt ez az egész
Shannon számára. Ketten, a természet lágy ölén egy kis házban,
távol a nagyváros zajától... 

Ed kinyitotta az ajtót, s egy hatalmas szobába csöppentek, amint
beléptek rajta. Velük szemben egy tágas franciaágy terült el, világos-
barna és sárga foltos pléddel leterítve, gepárdokat ábrázoló kispár-
nákkal. Jobb oldalt volt a kandalló, elõtte kerek szõnyeg, mellette
két hintaszék, bal oldalon pedig egy sarokasztal. A falakon kitömött
díszállatok, legtöbbje madár, a padlón medveprémek... Mintha egy
vadász otthonában lettek volna, mindenesetre szerelmeseknek kitû-
nõ „fészek”, gondolta Shannon.

– Kerülj beljebb – mondta Edward udvariasan. Alig várta már, hogy
végre ide érjenek.

– Ezt nevezem! – örvendezett Shannon, közben odament a kan-
dallóhoz. – Fogadjunk, hogy ez is a te ötleted volt.

– Eltaláltad. Az ötletet én adtam, az apám pedig megépíttette. –
Mindketten felnevettek.

– Mindent az apád csinál meg helyetted? – ugratta a lány.
– Azért nem egészen! – válaszolta a fiú és egybõl ott termett Shan-

non háta mögött. A lány alighogy megfordult, Ed már magához is
húzta és megcsókolta.

A következõ pillanatban már felkapta, az ágyra fektette és ott
csókolta tovább. Nem tehetett mást, annyira kívánta, hogy nem
tudott megálljt parancsolni az érzelmeinek. Minél elõbb a magáénak
akarta tudni, hogy érezze a közelségét, teste melegét. Kezei a telt
keblekre tévedtek, erre vágyott már a parti óta, hogy újra a tenyeré-
ben tarthassa õket...

– Minden nõt ide hozol, ha gyorsan meg akarod kefélni? – kér-
dezte Shannon. A nyelve most is csípõs volt, mint mindig, de
Edward éppen ezt szerette benne. 

– Dehogy! Hova gondolsz, a többieknek csak az istálló jutott...
Újra nevettek. Edward egy gyors mozdulattal felhúzta a lány fel-

sõjét és örömmel tapasztalta: nincs rajta melltartó. Gyengéden csó-
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kolgatni kezdte a domborulatokat és érezte, hogy Shannon is ég a
vágytól és legalább annyira kívánja, mint Edward õt.

– Szeretlek, Shannon! – vallotta be õszintén, mialatt megszabadí-
totta a lányt a felesleges ruhadaraboktól.

– Én is szeretlek, Edward! – Végre Shannon is kimondta, amit a fiú
már úgy szeretett volna hallani, mikor már anyaszült meztelenül
feküdtek egymáson.

Õrülten szerelmesek voltak. Ismét felfedezték a másik testének
minden hajlatát, érzéki pontját, intim részeit. Mintha az idõ meg-
szûnt volna létezni a számukra, s azon vették észre magukat, hogy
egymáséi lettek a „kunyhóban”...

Nyolcadik fejezet
Edward ragaszkodott Shannonhoz, mindig jött érte és elvitte vala-
hová, ahol jól érezték magukat. Szinte sosem fogyott ki az
ötletekbõl, mindig tudta, hova menjenek. Bejárták Denverben az
összes éttermet, mozit, színházat és természetesen többször láto-
gatták a farmot. Edward nemcsak Shannon, hanem Brian szívébe is
belopta magát, amikor náluk vacsorázott. Az est pompásan sikerült,
Edward jól elszórakoztatta õket és olyan illemtudóan viselkedett,
hogy Valerie-nek majd leesett az álla. Ez a fiú elbûvölõ volt és öröm
volt rájuk nézni, ahogy az asztalnál egymás mellett ültek és szerel-
mes pillantásokat vetettek a másikra, szemükben látszott a boldog-
ság fénye. „Milyen udvarias fiatalember ez az Edward”, mondogatta
Valerie ahányszor szóba kerültek a fiatalok. Ed mindenben megfelelt
az elvárásainak; gazdag volt, elõkelõ családból származott, intelli-
gens, humoros és rettentõen jóképû. Nála keresve sem találhatott
volna jobbat az unokájának.

Edward szülei is elégedettek voltak, elbûvölõ teremtésnek tartot-
ták Shannont. Jó hatással volt a fiukra, Edward amióta megismerte,
megváltozott mellette, mintha kicserélték volna. „Jó fiú” lett és úgy
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látszott, a kicsapongó élete véget ért. Többé nem futott a lányok u-
tán, lekerült a botrányhõsök listájáról, a züllött éjszakáiról nem szá-
moltak be a napilapok, mert hogy nem voltak már züllött éjszakák,
Edward számára csak Shannon létezett. Szüleit boldoggá tette azzal,
hogy jó útra tért és bíztak benne, végre egyetlen fiuknak benõ a feje
lágya. Remélték, hogy Shannon személyében Ed megtalálta a Nagy
Õt, olyan szép pár voltak és öröm volt látni, mennyire szerelmesek.

Shannon Edwardtól rengeteg ajándékot kapott, kisebb-nagyobb
ékszereket, emléktárgyakat, szép ruhákat és hatalmas virágcsokro-
kat. Shannonak a vörös rózsa volt a kedvence. Hihetetlennek tûnt,
de úgy érezte magát, mint egy hercegnõ, az élete az utóbbi néhány
hónapban gyökeresen megváltozott. Rátalált az apjára, akirõl gye-
rekkorában annyiszor álmodozott, a nyomort maga mögött hagyta,
s végre utolérte a szerelem is. Még senkibe nem volt ennyire szerel-
mes, mint Edwardba. Ed megmutatta, milyen igazából egy kapcsolat
férfi és nõ között. Hát szemernyit sem hasonlít arra, ahogy azt
„tanították” neki... Ed – a tudtán kívül – elfelejtette vele az elmúlt
húsz év gyötrelmét és Shannon többet nem gondolt vissza a múlt-
jára, s megfogadta, hogy Edwardnak sosem fog beszélni róla. Az
életének ez a korszaka lezárult.

Ed a tenyerén hordozta, féltette és vigyázott rá, akár a szeme
fényére. Rettentõen féltékeny volt, hiszen nem akarta, hogy egyszer
csak megjelenjen a semmibõl valaki és lecsapja a kezérõl a lányt. Azt
nem bírná elviselni... Mindkettõjüknek sokat jelentett ez a
kapcsolat, halálosan szerelmesek voltak egymásba, nem múlt el úgy
nap, hogy ne találkoztak volna és legtöbbször a huszonnégy órából
tizenkettõt együtt töltöttek. Shannon sokszor késõ este ért haza,
amikor már mindenki aludt. Briant és Valerie-t csak a reggelinél
látta, utána Brian az irodába ment, Valerie ugyancsak a városban
intézte az ügyeit, õ meg Edwarddal volt. Csodálkozott is magán,
hogy ilyen hamar hozzászokott a gazdagok életéhez, mondjuk nem
volt nehéz dolga. Egyedül akkor találta borzalmasnak, amikor Vale-
rie-tõl tanulta az illem és az elegáns öltözködés szabályait, meg hogy
mit szabad egy elõkelõ hölgynek és mit nem.
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Mikor este úgy éjfél körül ért haza, meglepõdve tapasztalta, hogy
a nappaliban még ég a villany. A világosság alig volt észrevehetõ, a
kis állólámpa hiába szórta sugarait lelkesen a sötétségbe, nem tudott
olyan messzire hatolni, hogy a folyosón túl is látszódjon a fénye.
Shannon belépett a helységbe, a lépte halk volt, nem akarta hogy
észrevegyék, bárki is tartózkodik ott. És akkor meglátta az apját, aki
a kandallónál állt, a kezében egy bekeretezett fényképet tartott, a
volt feleségéét... Shannon közelebb lépett hozzá és észrevette Brian
másik kezében az üres poharat. Gondolta, hogy nem ásványvíz volt
benne, valószínûleg whisky. 

– Jó estét! – Halkan köszönt, s nem tévedett. Már a levegõben
érezte az erõs whisky szagát. Tudta, valami történt, az apja nem
szokott így egymagában iszogatni az éjszaka közepén. – Azt hittem,
már alszol. Nem gondoltam, hogy itt talállak.

– Igen – sóhajtott Brian, s rápillantott az órájára. – Eléggé késõ
van. Mindig ilyenkor szoktál hazaérni?

– Általában. – Shannon nyelt egyet, mielõtt válaszolt. Végül is ha
belegondolt, jogos kérdés volt. Honnan tudhatnák mikor jön haza,
hiszen ekkor már senki nem szokott ébren lenni a házban, azonban
valami azt súgta neki, hogy apja ezt nem felelõsségre vonásból kér-
dezte. Már nem kislány, de még mennyire nem! Ezt õk ketten tud-
ták a legjobban. – Melanie van a képen, igaz? 

Brian bólintott és odanyújtotta a lányának, hogy megnézhesse.
– Szép nõ volt – mondta, a barna hajú, kék szemû mosolygós arc

láttán. Igaz, az anyja sokkal szebb volt, de Melanie okosabb és elõ-
kelõbb. Nem a szépségen múlik az élet, ezt a következetést már rég
levonta.

– Igen, az volt. Csodálatos asszony.
– Nagyon szeretted... és azt is tudom, hogy jobban, mint az anyá-

mat. – Sarah-val csak egy évig voltak együtt, s az is hamar elrepült.
Ráadásul nem élvezhették igazán a boldogságot, hiszen Valerie igye-
kezett minden percüket pokollá tenni. Melanie-val viszont összehá-
zasodtak, nászútra mentek, minden évben egy hónapot nyaralással
töltöttek, nyugodt környezetben. Valerie nem tört borsot az orruk
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alá és húsz év egy áldott jó, szeretõ feleséggel mégiscsak két évtized.
– Ezt mibõl gondolod? – Brian felemelte a fejét. Erre még saját

maga sem tudta a választ, ennyi év után sem sikerült tisztáznia a
szívében a két asszony iránt érzett szerelmét.

– Érzem. Megértelek, a saját érdekedben jól választottál. Mégis-
csak vele éltél, boldog és nyugodt életetek volt, velünk nem lett
volna az.

Brian nem akart hinni a fülének. Lánya szavaiból sugároztak a
bölcs gondolatok. Sokat fejlõdött, amióta elhozta Chicagóból. Az
apja vérébõl is csordogál benne valamennyi? Ha az életére nem is, de
erre büszke volt.

– Nyugodt? Boldog? Sokszor feltettem már magamnak ezt a kér-
dést, hogy valóban boldogok voltunk-e? Nagyon szerettem Mela-
nie-t, az igaz, ellenkezõ esetben nem vettem volna feleségül. Ha
tudnád mennyire bántotta õt, hogy nem ajándékozhat meg egy
gyerekkel. Legalább annyi problémát okozott ez a házasságunk
alatt, mint Sarah-val a társadalmi ellentéteink. Nyugodt sosem vol-
tam, mondjuk a Harwy Olajtársaság elnökeként nem is lehettem. –
Hirtelen könny szökött a szemébe. Shannon egybõl észrevette, s
próbált lelket önteni az apjába.

– Sok mindent elértél, amirõl más még álmodni sem mer. Elsõ-
sorban a tiszteletet, amire ti annyira büszkék vagytok. Szerintem
mindenki felnéz rád az olajszakmában, nem szabad elveszítened a
hitedet. 

– Mit ér mindez, ha az ember végül magára marad? Feleslegesen
küzdöttem és hibás vagyok, amiért prostituáltként kellett felnõnöd.
Az a röhej az egészben, hogy van egy lányom és még sincs. Amint
elnézem te máról holnapra férjhez mész, s én még nem is ismerlek.
Csak magamat hibáztathatom, hogy nem lehettem az apád.

– Ez nem igaz – jelentette ki Shannon. – Az anyám éppen annyira
felelõs mindenért, mint Valerie. Ha rajta múlik, mi sosem talál-
kozunk. Amiért így alakult, mindketten szenvedtetek és hidd el, a
sorstól Valerie is megkapja a büntetését. – Egy pillanatra megállt,
mély lélegzetet vett, aztán folytatta: – Jobb sorom is lehetett volna,
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de ezen utólag kár rágódni. Saját akaratomból lett belõlem prosti,
nem kényszerített rá senki. Szerintem minden ember életében van
egy kellemetlen „emlék”, amit szeretne a sírba vinni...

Brian átölelte a lányát, szívének jól estek ezek a szavak, megnyu-
godott a lelke. Régóta nyomasztotta már ez a gondolat és megannyi
más probléma, aminek a felszínre kellett törnie. Milyen jó, hogy
megbeszélhette valakivel.

– Tudod... – szólalt meg hosszú hallgatás után –, amióta megjelen-
tél az életemben, csak a régi idõk és Sarah járt a fejemben. Olyan-
nyira, hogy Melanie-ról teljesen elfeledkeztem. Azelõtt minden
reggel kimentem hozzá a temetõbe, s utána indultam dolgozni az
irodába. Már hónapok óta nem jártam a sírjánál.

– Itt az ideje, hogy holnap vigyél neki friss virágot... – mosolygott
Shannon. Sajnálta, hogy nem ismerhette Melanie-t. Nagyszerû
asszony lehetett. Apjától elvette az üres poharat, az asztalra tette,
aztán felkísérte a szobájába.

Másnap Brian a reggelinél már jobb színben volt, s a lányával egy-
ütt mentek ki a temetõbe. Amikor elhelyezte a hatalmas rózsacsok-
rot a síron, Shannon látta, hogy Brian szemébõl könny csordul ki.
Tudta, még mindig nem felejtette el a feleségét. Az élet az apját is
megtörte, nemcsak õket az anyjával. Megható pillanat volt és jobb-
nak látta, ha egyedül hagyja Briant az emlékeivel. Amikor eljött a
temetõbõl úgy érezte, Melanie belefészkelte magát a gondolataiba.
Egész nap azon tûnõdött, milyen asszony lehetett, még akkor is,
mikor Edwarddal volt. Ed kivitte a farmra, ami lassan a törzs-
helyükké vált. Ha az a kis ház beszélni tudna, sok mindent mesél-
hetne róluk, ott teljesedett be a szerelmük és Shannon remélte, hogy
örökké fog tartani és az õ boldogsága nem fog úgy végzõdni, mint
a szüleié.

Este hazaértek vacsorára, Brian és Valerie az ebédlõben ültek, s a
desszertnél tartottak, amikor a két fiatal belépett az ajtón széles
mosollyal az arcukon. Valerie ahogy rájuk nézett már sejtette, hogy
ez jelent valamit. Gyorsan lenyelte a falatot a torkán, s gondosan
megtörölte a száját. Nem érdekelte, ha marad a csokoládépudingból. 
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– Hogyhogy ilyen korán hazajöttetek? – kérdezte Brian, miután
belekortyolt az italába. Õ az anyjával ellentétben semmit sem sej-
tett, csak kíváncsi volt. 

– Edward megkérte a kezemet és igent mondtam... – közölte
Shannon. A szeme ragyogott a boldogságtól. Edwardhoz bújt, aki
átkarolta és megcsókolta a homlokát. 

Brian alig tért magához az örömhír hallatán, amikor Valerie felpat-
tant a székébõl, odament hozzájuk és átkarolta õket.

– Ez nagyszerû! Ennél jobb hírt nem is hallhattam volna. – Már
régóta várt erre a pillanatra. Végre ismét úgy alakul minden, ahogy
azt szeretné. Shannon jól választott, ahhoz megy férjhez, aki Val
tetszését is elnyerte és minden szempontból megfelel az elvárása-
inak. Örült, hogy egyezik a véleményük és nem kell beleszólnia
unokája életébe, mint a fiáéba. Kemény harcot kellett vívnia Sarah-
val, amibõl gyõztesen került ki ugyan, de ezt öreg fejjel képtelen
lenne újra véghezvinni. 

Brian is odalépett hozzájuk, kezet nyújtott Edwardnak és jól
megszorította.

– Gratulálok, fiam! Ezentúl a te dolgod lesz, hogy vigyázz a
lányomra, különben velem gyûlik meg a bajod. – Mutatóujját fenye-
getõen fordította Ed felé, de nevetett mögötte.

– Nyugodtan rám bízhatja, egész életére. Úgy vigyázok rá, mint a
szemem fényére.

Efelõl Briannek semmi kétsége nem volt. Tudta jól, Ed õrülten
szereti Shannont. A meghatottságtól könnyek szöktek a szemébe,
olyan hihetetlen volt, hogy a lánya férjhez megy. Hiszen alig ismeri,
jóformán azt se tudja milyen ételt szeret, mi a kedvenc színe, virága
és a sors máris elveszi tõle. Hiába az apja, mégis úgy érezte, mintha
csak kölcsönbe kapta volna erre a pár hónapra... Elfordult és a
zsebében kutatott, amikor Shannon odalépett hozzá és a fülébe
súgta.

– Adjak zsebkendõt, apa? – Hangja bársonyos volt, szívhez szóló.
Brian felemelte tekintetét és amint belenézett abba a kék szempárba,
sírva fakadt.
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– Jaj, kislányom... – szipogta. Magához húzta lányát és megölelte,
közben akaratlanul is eszébe jutott az a pillanat, amikor Sarah ölelte
magához a lányukat ugyanúgy, mielõtt elhozta Chicagóból.
Ugyanazt a fájdalmat érezte, mint az asszony akkor és most értette
meg igazán, milyen nehéz lehetett Sarah-nak megválnia tõle. Tudta,
hogy Shannon örökre megy el és ha egyszer belekóstol a gazdagok
világába, soha többé nem tér vissza abba a mocsokba, ahol felne-
velte. És most Briannek is tudomásul kell vennie, egyetlen lánya õt
is „elhagyja”, új fejezet kezdõdik az életében Edward oldalán. –
Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz lesz.

– De apa, ne izgulj! Csak férjhez megyek, ennyi az egész. – Shan-
non nem értette, de nem is érthette meg Brian fájdalmát. Ezt csak az
a szülõ értheti, aki már átélte ezt a pillanatot.

Valerie lázasan kezdett neki az esküvõ szervezésének, nem volt
könnyû dolga. Elõször összeírta a meghívottak névsorát, aztán
felhívta Victoriát, idõpontot egyeztettek, hogy megbeszéljék az
elõké-születeket. Rowansék is nagyon örültek a házasságnak és
büszkék voltak a fiukra, amiért végre megkomolyodott és nõsülésre
adta a fejét. Shannont meg egyenesen imádták az elsõ pillanattól
kezdve, s ahogy egyre jobban megismerték, elbûvölõ teremtésnek
tartották. Nagyszerû lány – mondogatták –, jó feleség lesz belõle és
remélték, minél hamarabb megajándékozza õket egy unokával. Val
meghívta a családot reggeli után, hogy töltsék együtt a napot, így
legalább lesz idejük mindent aprólékosan megbeszélni. Victoria
örömmel fogadta a meghívást és pontban délelõtt tízkor fékezett le
Rowansék Li-muzinja a ház elõtt. Gyönyörû idõ volt, tûzött a nap
és mindannyian hoztak fürdõruhát, hogy úszhassanak a me-
dencében. A fiatalok nem is fecsérelték az idõt, egybõl átöltöztek és
célba vették a vizet, hogy aztán egymást fröcskölhessék és bo-
londozhassanak. Brian Braddel bement a dolgozószobába, várt még
rájuk néhány tisztá-zatlan üzleti ügy, Val és Victoria pedig kint
maradt óvatosan árnyék alá húzódva a napernyõ alatt. Mind-
kettejüknek kész volt a listája vendégekrõl, s felosztották egymás
között a tennivalókat. Még a fiatalokkal megegyeztek, hogy az
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esküvõt Shannonéknál tartják meg, lakni azonban Edwardéknál
fognak. Victoria megígérte, hogy külön szárny lesz az övéké és
Edwarddal elmennek megvenni a bútorokat. Val vállalta, hogy
elkészítteti a meghívókat, gondoskodik ételrõl, italról, s legfõ-
képpen a menyasszonyi tortáról. És ami a legfontosabb, Shannonal
együtt mennek kiválasztani azt a hófehér ruhát, amiben az unokája
úgy fog az oltár elé állni, hogy a násznép majd belesárgul az
irigységbe... Nehéz feladat volt mindent megszervezni, de Valerie
élvezte, s minden úgy ment, mint a karikacsapás. Elõször a
meghívókat postázták és egy héten belül már az egész város tudott
a nagy eseményrõl. Valerie nem mehetett el Shannonnal vásárolni
úgy, hogy úton-útfélen meg nem állították volna és gratulációk
tömkelegével árasztották el õket. Másnap már az újságok is
megírták, még a kitûzött napot is közölték, ami nagy szenzációt
keltett. A nászajándékok elözönlötték a házat, állandóan csörgött a
telefon, s tele volt a postaláda gratuláló levelekkel.

Edward este elhívta Shannont biliárdozni, s egy jelentéktelen kis
bárba mentek, ahol mindössze öt asztal volt és a pult mögött egy
öreg, pocakos, õszes szakállú csapos töltötte a sört.

– Hello, John! Mi újság öregfiú? – mondta Edward és összecsap-
ták a tenyerüket a levegõben, mikor odaértek a pulthoz. Shannon
meglepõdött, tágra nyílt szemekkel figyelte õket. Nem tudta, hogy
ismerik egymást. 

– Itt minden a régi. Hallom, feléd új szelek fújnak. Tényleg nõsü-
lésre adod a fejed? – kérdezte nevetve, s különös pillantásokat vetett
Shannonra. 

– Látod ezt a gyönyörû nõt? – Ed rátette kezét a lány vállára. –
Lehet neki ellenállni? 

– Edward, Edward! Úgy látszik, mindig megfogod az Isten lábát –
válaszolta elégedetten, miután szemeivel végigmérte Shannont. Egy
bombázó, nem fér hozzá kétség.

– Akkor tölts nekünk is két korsó sört. – Edward örömében a
pultra csapott, aztán odahajolt Shannonhoz és megcsókolta. Abban
a percben kettejüknek megszûnt létezni a világ, s csak arra esz-
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méltek fel, hogy körülöttük mindenki ujjong és tapsol, az emberek
õket nézik és mosolyognak mindannyian. Ed Johnra nézett, aki
felemelte hüvelykujját és kacsintott a barátjára. 

– Halljátok? Ez nektek szól. – Vigyorgott, s eléjük tette a sört. –
Ez pedig a bár ajándéka.

Ed sokszor járt oda a barátaival, minden este berúgtak és felpat-
tantak a motorukra, hogy tovább róják a várost és bosszantsák a
lakókat. Vagy a kirakatüvegeket törték be a sörös dobozokkal, vagy
versenyt rendeztek, hogy ki mer hamarabb áthajtani a piroson, vagy
a motort felemelve egy keréken száguldoztak végig az úton. Emel-
lett petárdákat dobáltak, s némelyikük füves cigit is szívott. Edward
sokat mesélt már Shannonnak ezekrõl a „kalandokról”, amik termé-
szetesen mindig sorra megjelentek az újságokban, de ezt a helyet
sosem említette. Úgyhogy a biliárd közben volt mit bepótolnia,
egész idõ alatt be nem állt a szája és Shannon csak nevetett rajta.
Nem figyelt kellõképpen a játékra, s nem volt csoda, hogy a lány
vezetett. Mondjuk nem gondolta volna, hogy Shannon ilyen jól
bánik a dákóval és meg is kérdezte tõle, hol tanult meg biliárdozni,
azonban Shannon hagyta elsuhanni a kérdést a füle mellett. Ha
Edward azt tudná, biztosan nem akarná ilyen „buzgón” feleségül
venni, gondolta. Inkább szélesen vigyorgott, újra lökött egyet a
következõ golyón, ami ismét a lyukba esett a társaival együtt.

– Ezt nevezem! – csodálkozott Edward.
– Ha nem vigyázol, még a végén nyerni fogok.
– Csak várjuk ki azt a végét! – Azzal kivette a lány kezébõl a dá-

kót, s lökött vele. Elkapkodta. Most már semmi esélye, a lány nyert. 
– Na látod, megmondtam. – Shannon nevetett.
Edward összehúzta a szemöldökét. Nem bírta elviselni a veszte-

séget, inkább gyorsan összeszedte a golyókat és új játékot kezdtek.
Most övé volt a kezdés lehetõsége, s amikor ellökte az elsõ golyót,
két motoros fékezett le a bár elõtt. Az egyik a lábával belökte az
ajtót, s amint beléptek a helységbe, szokatlan csend lett. Mindketten
fekete farmert viseltek, amelyik elõször jött be, azon Gun’s and
Roses póló volt, kigyúrt izmai messzirõl látszottak, s tetoválások
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díszítették a karját. A másik magasabb volt a Rolling Stones póló-
jában, s a kopasz fejbõre fénylett az éjszaka fényében.

– Üdv, John! A szokásosat! – kiabálta az elsõ és ahogy körülnézett
a bárban, azonnal észrevette Edwardot. – Lám, lám kit látnak sze-
meim. Újabban téged is itt esz a fene? – Elindult feléjük és Shannon
sejtette, hogy õk azok a haverok, akikkel Edward annyi balhéba
keveredett.

– Az élet mindig tartogat meglepetéseket. Mi a helyzet, George?
– Kezet ráztak és Edward megveregette barátja vállát. Kíváncsi volt
hogy mennek a dolgok azóta, amióta nem jár el velük.

– Néha csinálunk egy kis balhét, azon kívül semmi különös. Ja,
meg hajkurásszuk a csajokat. – Úgy mondta, mintha egy hõs lenne
azért, mert minden este más lánnyal fekszik le. Szerette a telt
kebeleket, karcsú derekat, formás lábakat, s egybõl meg is akadt a
szeme Shannonon. Legszívesebben felszedte volna, de tudta, hogy
Edward menyasszonya. Látta a fényképüket az újságokban... – Ez a
nõd? – kérdezte éles hangon, nála ilyen volt a természetes beszéd.

– Igen, bemutatom Shannont. Shannon, õ George Durning, régi
jó barátom.

– Helló! – Kezet nyújtott neki, de egyáltalán nem találta szimpa-
tikusnak a férfit. Mégis úgy érezte, mintha ismerné valahonnan. 

– Jó szuka, nem mondom. Hallod ezt Steve? – Hátrafordult és
szólt a kopasznak, aki a pultnál beszélt Johnnal. – Gyere már ide!
Nézd, kit hozott nekünk Edward.

A kopasz elindult feléjük két whiskyvel, bemutatkozott és meg-
kérdezte, nem kérnek-e valamit. Edwardnak maradt még a sörébõl,
azonban Shannon azonnal rávágta, egy erõs martinit. A két férfi
egymásra nézett, gúnyosan vigyorogtak, aztán Steve visszament a
pulthoz az italért. George továbbra is feltûnõen nézte a lányt. Shan-
nonak rossz érzése támadt. Vajon mit terveltek ki ellene? Edward
semmit sem vett észre az egészbõl, ebbõl is látszott, mennyire naiv
még. Száz százalékig megbízott a barátaiban, azokban a haverokban,
akik csak a bajt hozták rá és mindig belevitték valami törvénytelen
dologba... azonban Shannon nem volt vak, átlátta a helyzetet.
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– Beszálltok ti is? – ajánlotta fel lelkesen Edward, s a dákóját Ge-
orge kezébe nyomta. Közben Shannon azon gondolkodott, hogyan
adja tudtára szerelmének, hogy szeretne hazamenni. 

– Naná! – lelkesedett George és Shannon tudta, így nehezebb lesz
megszabadulniuk tõlük. Semmi kedve nem volt tovább játszani, de
nem mutatta. George kapott az alkalmon, két golyót be is gurított,
aztán átadta a lánynak a helyét. – Most te jössz, szivi. Mutasd meg,
mit tudsz!

Shannon próbálta titkolni „tehetségét”, szándékosan rosszul
lökött. Remélte, ha hagyja õket nyerni, akkor felülnek a motorukra
és tovább állnak, de Edward keresztülhúzta a számításait.

– Látom drágám, most nem vagy formában. Képzeljétek, elõbb
úgy megvert, alig tértem magamhoz. – Ed büszke volt a meny-
asszonyára, szeretett volna a haverjai elõtt is felvágni vele. Az meg
sem fordult a fejében, hogy ez rosszul is „elsülhet”.

– Igen? Kötve hiszem –reagált Steve, õ következett.
– Szerintem egy nõ képtelen ilyesmire – válaszolta George fenn-

hangon.
Shannon erre ideges lett. A dac úrrá lett rajta, most már azért is

megmutatja! Túl büszke volt ahhoz, hogy „visszahúzódjon”, hir-
telen eldobott minden észérvet. És mintha ádáz csata vette volna
kezdetét, a golyók gurultak, vadul lökték õket, s a játék percrõl
percre izgalmasabbá vált. Shannon mindig ott volt George „nyo-
mában”, õk irányították a játékot, Ed és Steve hozzájuk képest
gyengén teljesítettek, de alapjába véve jó játékosok voltak mind-
annyian. 

– Keményen bánik a nõd a dákóval, Edward. A te golyóidat sem
kíméli? – szólt George, miután megitta a harmadik pohár whiskyt is.
Jól bírta az alkoholt, már többször bebizonyította.

– Csak annyira, amennyire kell! – nevetett Edward, nevettek mind-
annyian.

Shannon legszívesebben szemen köpte volna a nagy szájhõst, de
próbált úrrá lenni az indulatain, aztán amikor a kettejük között
folytatott küzdelem eldõlt, George nyert, Shannon úgy érezte fel-
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robban mérgében. Most már nem volt mit titkolni, az arca elvörö-
södött, szemei szikrákat szórtak. George ránézett a lányra, oda-
lépett hozzá és gúnyosan kinevette.

– Jó a színed, szivi. Imádom, amikor egy nõ ilyen durcás. – Ott
álltak egymással szemben, köztük izzott a levegõ. George tekintete
Shannon mellére szegezõdött, s a következõ pillanatban megmar-
kolta a gömbölyû domborulatot, ami egyre jobban izgalomba hozta.
Shannon azonnal elrántotta a kezét és hátrált, szerencsére Ed is
észbe kapott végre, s a pólójánál fogva hátrahúzta barátját, kezét a
nyakára tekerte és megszorította.

– Hé haver, el a kezekkel! Hozzá ne merj nyúlni, különben kicsi-
nállak, érted? – Ed minden erejét összeszedte, hogy megvédje Shan-
nont. George most már nem a barátja volt, hanem az ellensége.

– Állj már le! – Avatkozott közbe Steve és szétválasztotta õket. –
Minek ekkora felhajtást csapni ezért a kurváért?

– Vigyázz a szádra, különben nem állok jót magamért! – Edward
Steve-nek rontott volna, ha kell, holott tudta, mindketten erõ-
sebbek nála. Az õ menyasszonyát nem sértegetheti senki.

– Miért, tudod egyáltalán ki ez a nõ? – emelte fel a hangját George,
miután alig kapott levegõt. – Volt már vele dolgom egy sztriptíz
bárban, Chicagóban.

Shannon azt hitte, megnyílik alatta a föld és elsüllyed szégye-
nében. Amitõl félt, az most bekövetkezett, utolérte múltja sötét
árnyéka... Edward ijedten, kérdõ tekintettel nézett rá és látta a fiú
szemében, mennyire bántja, amit most megtudott.

– Ez nem igaz! Ugye, Shannon? – Ed értelmetlenül állt a lány
elõtt. A szíve sajgott a fájdalomtól, ha csak rá gondolt... Shannon
nem jutott szóhoz. – Ugye? Mond, hogy nem igaz! – kiáltotta egyre
erõsebben. Elõször nem értette Shannon miért nem szól, miért nem
háborodik fel, miért nem cáfolja meg ezt a szörnyû rágalmat... aztán
a következõ pillanatban minden világossá vált. Azért, mert igaz.

– Edward, én... – dadogta, a szemei megteltek könnyel. Nem
akarta, hogy Ed valaha is megtudja, fõleg nem így. Lehet, hogy mégis
el kellett volna mondania korábban, de apja és Valerie azt taná-

104



csolták, ne tegye. Bánta, hogy rájuk hallgatott, mondjuk utólag
könnyû okosnak lenni. – Félreérted az egészet. Engedd, hogy meg-
magyarázzam! – Próbálta menteni, ami még menthetõ, azonban
ahogy belenézett szerelme szemébe, minden reménye elszállt. Ed-
ward arca fehér volt és rideg, szemeibõl kihalt az a tûz, ami azelõtt
mindig ott csillogott, amikor együtt voltak.

– Lefeküdtél a haverommal, ezen nincs mit magyarázni. Azt hit-
tem, benned bízhatok, de ugyanolyan szajha vagy, mint a többi nõ.
– Edward nem tudta elfogadni, hogy az õ Shannonja egy sztriptíz
bárban táncolt és odaadta magát minden egyes férfinak, aki arra
tévedt. És még feleségül akarta venni, hogy õ legyen gyermekeinek
anyja és hû társa egy életen át... Hát ezek után nem lesz esküvõ, sõt,
semmi nem lesz. Az a nõ, aki így megalázza a barátai és a város elõtt,
az nem érdemel bocsánatot. Mély lélegzetet vett és kimondta, amit
nehezére esett kimondani: – Többé nem akarlak látni. – Azzal meg-
fordult és elindult az ajtó felé, mindenki õket figyelte a bárban.

– Edward, ne menj el! Hallgass meg, kérlek! Edward! – Shannon
utána akart menni, de egy erõs kéz megfogta a vállát és nem engedte.
Tétlenül nézte, ahogy Ed kilép az éjszakába és dühösen becsapja
maga mögött az ajtót. Az üvegek beleremegtek, ahogy a szíve is.
Shannon ijedtében hátrafordult, George állt ott.

– Hagyd most magára, a saját érdekedben – mondta. Ha valaki, õ
aztán ismerte Edwardot.

Shannon legszívesebben a lába közé rúgott volna, annyira
gyûlölte. Miért csinálta ezt? Valahonnan ismerõs volt a „fazon”, de
nem emlékezett rá, hogy lefeküdt vele. Mondjuk annyi férfi fordult
meg az ágyában akkoriban... És most miatta elveszítette Edwardot.

Kilencedik fejezet
A Harwy ház csendes volt, amikor a nap felbukkant az égen. Az-
napra is rettentõ nagy hõséget jósoltak a meteorológusok és Valerie
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úgy érezte, már most megfullad a fülledt idõtõl, miközben a
rántottáját fogyasztotta. A szíve sokszor rendetlenkedett, volt már
két infarktusa és az orvosok azt tanácsolták, vigyázzon az egész-
ségére. Val természetesen mindenkinél mindent jobban tudott,
szervezete fáradt volt és törékeny, de mégsem volt hajlandó lemon-
dani a munkáról a vállalatnál, s a vele együtt járó mindennapi ide-
gességrõl. Hihetetlen nagy akaraterõ lakozott benne és semmit sem
engedett ki a kezei közül. 

– Nem akarsz ma mégis inkább itthon maradni? Sápadt vagy –
kérdezte Brian. Látta az anyján, hogy nincs jól.

– Nem, nagyszerûen érzem magam. A hõséget kissé nehezen
viselem, ennyi az egész. Majd elmúlik! – Különben is mit csinálna
otthon egyedül? Ki nem állhatta a tétlenséget.

Brian a villájára vette a következõ falatot, amikor csörömpölés
hallatszott a folyosóról. Egybõl felkapta a fejét, aztán az anyjára
nézett, akinek a tekintete ugyanolyan semmitmondó volt, mint az
övé.

– Megnézem, mi történt. – Felállt a székébõl és elindult a hang
irányába. Valerie-t sem lehetett visszatartani, követte Briant.

Shannon ott ült a falnál a kövön, térdét magához ölelte és zo-
kogott. Részeg volt, egész éjjel ivott és csak bolyongott a városban,
tanácstalanul. Nem törõdött a forgalommal, kilépett az úttestre és
majdnem elütötték, s õ azt kívánta, bárcsak nem fékezett volna a
sofõr elõtte. Az életének már úgyis vége... Hazaérvén megbotlott a
kisasztalba, a kristályváza leesett a friss virágokkal és darabokra tört. 

– Shannon, mi történt veled? – Brian nem akart hinni a szemének.
Odarohant hozzá amint megpillantotta, s megpróbálta talpra állí-
tani. Lánya csapzott volt, arca fehér és nyúzott, s ahogy közelhajolt
hozzá, megcsapta a tömény alkoholszag.

– Jézusom, hogy nézel ki! – rimánkodott Valerie. Nem értette,
unokája miért itta le magát. Azt hitte Edwarddal van és amikor
bekopogott a szobájába, hogy felébressze a reggelihez, semmi rossz-
ra nem gondolt, amikor hûlt helyét lelte. Biztosra vette, Edwardék-
nál alszik.
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– Gyere, felviszlek a szobádba. – Apja nagy nehezen felemelte,
lánya a nyakába kapaszkodott és a vállára borult.

– Nem, nem bírom. Inkább meghalok – zokogta. Teljesen maga
alatt volt. Hosszú sörénye kócban állt.

– Mit, Shannon? Mit nem bírsz? – kérdezte Brian, mialatt Valerie-
vel megpróbálták felvinni a lépcsõn. A lányt minden ereje elhagyta,
elengedte magát, mint aki valóban meg akar halni.

– Edward elhagyott, apa. – Ahogy kimondta, egyre jobban rátört
a zokogás. Brian gyengéden az ágyára fektette, Valerie pedig elõ-
halászott egy köntöst a szekrénybõl. Megfürdették és átöltöztették,
aztán visszafektették az addigra megágyazott, frissen vasalt párnák
közé. Hagyták, hagy aludja ki magát és amikor megnyugodott,
könnyek közt mesélte el az éjszakáját.

Brian sajnálta és mélyen együtt érzett a lányával. Õ már egyszer
átélte ezt a fájdalmat Sarah-val, ami pokoli volt és kettétörte az
életét. Miért ilyen kegyetlen a sors? Végre „megkapta” a lányát, ami-
óta tudomást szerzett a létezésérõl, csak a jóra nevelte. Kiemelte a
mocsokból ugyanúgy, mint az anyját, tanította, de az nem történhet
meg, hogy Shannon is újra elsüppedjen a sárban. A múlt nem
ismételheti meg önmagát. Brianben újra feltörtek az emlékek, az a
lelki teher és megalázás, amit Valerie-tõl el kellett viselnie. Leg-
szívesebben együtt sírt volna Shannonnal, azonban tudta, most nem
engedheti el magát. A lányának szüksége van rá, jobban, mint va-
laha. 

Valerie õrjöngött a dühtõl. Nem is az foglalkoztatta, milyen lel-
kiállapotban van most Shannon, hanem hogy mit szólnak majd az
emberek, ha megtudják. Mitévõ legyen, hogy elsimítsa a dolgot és
ne kapjon szárnyra a pletyka, ami beszennyezné a Harwy család jó
hírét. Ebbõl nehéz lesz „kimászniuk”, jól ismerte Rowansékat, ha
azokat egyszer megsérti valaki, azt egy egész életre megjegyzik.
Talán ha a fiatalok kibékülnének, még mielõtt lemondanák az es-
küvõt, akkor lenne remény... Félretette büszkeségét és megparan-
csolta Shannonnak, hogy öltözzön fel, szedje össze magát és men-
jen el Edwardhoz. Most az egyszer eltekintett attól az állásponttól,
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hogy egy Harwy könyörögjön másnak, most muszáj volt. Mialatt
Shannon készülõdött Val úgy érezte, újra elkezdõdik a harc, amit
már egyszer végigvívott a családjáért. 

Rowansék ebédeltek, amikor Shannon szolidan belépett az ajtón
világoskék ruhájában. Gyönyörû volt, haja szabadon omlott a vállá-
ra, s megszólalásig hasonlított az anyjára. A személyzet szó nélkül
beengedte a Rowans házba, hiszen ismerték és szerencsére nem
tudtak az éjszakai „incidensrõl”. A család szomorúan ült az asztalnál
és mikor megpillantották a lányt, mindannyian savanyú képet
vágtak.

– Mit keresel a házamban? – háborodott fel Brad Rowans. Tekin-
tete szigorú volt és könyörtelen, mintha Shannon halálos bûnt
követett volna el ellenük. Edward egyenlõre csendben ült mellette.

– Önhöz jöttem uram és a fiához – szólalt meg halk hangon, köz-
ben érezte, gombóc van a torkában. Igaza lett Valerie-nek, mikor
otthon azt tanácsolta neki, készüljön fel a nem túl kedves fogad-
tatásra. Nem bírt leendõ apósa szemébe nézni, annyira szégyellte
magát. Különben sem hozzá jött, s bármi is történt köztük, az
kizárólag rá és Edwardra tartozik. – Edward, beszélnünk kell.

– A fiamhoz ezentúl semmi közöd és jobban teszed, ha elfelejtesz
minket is. Amit tettél, az... – Brad nem tudta végigmondani. Shan-
non félbeszakította, mert nem akarta tovább hallgatni a vádas-
kodást. 

– Éppen ez az, hogy semmi rosszat nem tettem. Tiszta szívembõl
szeretem Edwardot, s képtelen lennék megbántani... – Shannonból
kitört a zokogás. Miért csinálják ezt vele? Miért kell bizonyítania
szerelme tisztaságát? Tegnap még szeretettel fogadták a családban,
ma viszont úgy bánnak vele, mint egy patkánnyal.

– Akkor mit kerestél egy sztriptíz bárban? – Végre Edward is
megszólalt, s bár nem mutatta, a szíve majd meg szakadt a lányért.
Apja szigorú ember volt és kegyetlen azzal, aki foltot ejtett a
családja becsületén. A lány úgy állt ott, mintha esküdtszék elõtt
állna. 

– Az igaz, hogy azelõtt nem voltam szent. Anyámmal éltem Chi-
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cagóban, egyedül nevelt fel és azt se tudtam, ki az apám. Éheztem,
rongyos ruhákban jártam, s valamibõl élnünk kellett. Azzal tartott
el, hogy kiállt a sarokra és amikor felnõttem, én is... nekem is
kellett... – Elcsuklott a hangja, szörnyû volt errõl beszélni. Azt hitte,
elfelejtheti azokat az idõket, de úgy látszik, sosem szabadulhat tõle,
hiába hagyta ott Chicagót.

– Nagyon megható, Shannon – szólt Brad, õt mindig is nehéz volt
meggyõzni. – Ez nem mentség. Rengeteg ember éhezik világszerte,
mégsem állnak ki az utcára és nem lesz belõlük prostituált.

– Mit tudhat errõl egy olyan, mint maga, aki gazdag családban nõtt
fel, s egész életében kényelem veszi körül? – Shannon rettentõen
felháborodott. Ezekbe az emberekbe nem szorult semmiféle
megértés? Vagy csak akkor éreznek együtt a másikkal, ha tudják
róla, hogy pénze van és jó családból származik? – Fogalma sincs mi
az a nyomor, az éhség, a kiszolgáltatottság. Nem tudja mit jelente-
nek ezek a szavak, csak könnyedén kimondja õket onnan a szé-
kébõl. A pénzét is csak azoknak a munkásoknak köszönheti, akik
kitermelik magának az olajat, különben nagy szart érne a vállalata. –
A lány kétségbeesetten nézett hol Edwardra, hol az apjára. Alig
látott át a könnyein. 

– Engem egy ilyen kis kurva ne sértegessen, amilyen te vagy! Ta-
karodj a házamból! – Brad Rowans felpattant a székébõl, s mérgé-
ben az asztalra csapott. Most már végképp nem volt kegyelem Shan-
non számára.

Shannon összerogyott fájdalmában. Jó útra tért és mégis úgy
viselkednek vele, mint egy féreggel, amit el kell taposni. Meglepõ-
désére Edward felállt az asztaltól, odament hozzá, felsegítette és
átölelte.

– Jól van. – Nyugtatta a lányt, s kezét végigsimította hosszú
sörényén. Shannon úgy kapaszkodott a fiúba, ahogy tudott. –
Akármi kényszerített is rá, akkor sem tudok szemet hunyni felette.
Eszembe jut, ha rád nézek vagy ha csak rád gondolok. Hiába sze-
retlek, nem bírom megemészteni, hogy annyi férfi átment rajtad,
Shannon. – Edward tiszta szívbõl beszélt. Sajnos, ez volt az igazság.

109



Ezek után képtelen lenne szeretkezni a lánnyal, feleségül venni,
mellette aludni éjszakánként, s együtt élni vele...

– Ez már a múlté, Edward. Lezártam azt a kritikus korszakot és
azért jöttem Denverbe, hogy új életet kezdjek. Nem az a Shannon
vagyok, aki rég. Oda tartozom, ahova kell. Nem tehetek róla, hogy
az anyám eltitkolta az apám elõtt a terhességét és nem arra helyre
születtem, ahová kellett volna.

A szülõk kikerekedett szemekkel, némán figyelték a fiatalokat, s
Brad döbbenten hallgatta fia szavait. Egy pillanatra megrettent, mert
attól tartott, Edward visszafogadja a lányt.

– Kérlek Shannon, hagyd ezt abba. Ami megtörtént, az megtör-
tént és hiába ismerem a körülményeket, az nem változtat a dolgon.
Döntöttem, holnap lefújjuk az esküvõt. 

Shannonban egy világ dõlt össze. Mi lesz most velük? Edward volt
az egyetlen férfi az életében, akit szeretett és a sors most elveszi
tõle. Hihetetlen volt. Abban reménykedett, hogy ez csak egy rossz
álom, aztán ki kellett ábrándulnia belõle. Nem, ez nem álom, hanem
a kegyetlen valóság...

– Nem tudok nélküled élni. Szeretlek, Ed! – Shannon meg akarta
csókolni, azonban Edward elfordította a fejét és távolodott tõle. 

– Menj haza és többször ne gyere ide. Hidd el, így lesz a legjobb
mindkettõnknek.

Shannon csak ott állt a döbbenettõl mozdulatlanul, az ebédlõben.
Edward elhagyta õt. Vége a boldog napoknak, vége a tündérmesé-
nek. Nem lesz belõle gyönyörû menyasszony, nem vezetik majd az
oltár elé hófehér ruhában... Csak a fájdalma marad és Edward emléke.

Tizedik fejezet
A következõ két hét pokol volt Shannon számára. Éjjelente nem
tudott aludni, Edwardra gondolt és csak forgolódott az ágyában. A
nappalai is szenvedéssel teltek, a szíve sajgott a fájdalomtól, s egy-
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általán nem fért a fejébe, mindez miért történt meg velük. Miért
veszítette el azt, akit szeretett? Miért omlott össze minden egyik
napról a másikra, mint egy kártyavár? És hova tûnt az a nagy
szerelem, ami megvolt mindkettejükben, ami összetartotta õket és
össze is láncolta volna egy egész életre. Azok a percek, melyek
boldogságban teltek, most szörnyû kínt jelentettek és azok az édes
együttlétek legfeljebb a képzeletben léteztek. Vége lett... azonban
Shannon mégis reménykedett valamiben, amitõl Edward meggon-
dolja magát, megváltozik a szemlélete és nem ítéli el ilyen kegyet-
lenül a múltjáért. Edward miért nem érti meg, ha valóban szereti?
Azelõtt sem törõdött a hírnévvel, a haverjaival belement mindenféle
õrültségbe, akik csak azért barátkoztak vele, mert õ volt az
olajmágnás fia... Shannon sosem csalta meg, nem a pénze érdekelte,
mindig magát adta és nem csak a testét, nem hazudott, nem hite-
gette. Szerette, tiszta szívvel. Hiába, Edward másnap valóban le-
mondta az esküvõt, úgyhogy újra csörögni kezdtek a telefonok és a
szülõk szomorúan válaszoltak a hívásokra. „Igen, semmi tévedés...
sajnos igaz... nem lesz esküvõ... a fiatalok meggondolták magukat...”
Az újságok is „rákaptak” a sztorira és másnap a címlapon jelent meg,
s terjedt futótûzként a hír a városban. Szárnyra kaptak a pletykák és
a szenzációhajhász riporterek nyomozni kezdtek, tanúkat kerestek
és nem volt nehéz rátalálniuk Edward barátaira. George jelentõs
összeg fejében örömmel nyilatkozott az újságíróknak és széles vi-
gyorral jelent meg a fényképe azok mellett a mocskos sorok mellett,
melyek kitettek egy egész oldalt.

Valerie rosszul lett, mikor elolvasta. Tudta, hogy igaz benne min-
den szó és rajtuk csámcsog az egész város. Majd felrobbant mérgé-
ben és elhatározta, tönkreteszi ezeket a szennylapokat, azonban
tisztában volt vele, ezzel nem állíthatja meg a lavinát, a botrány már
kitört és beszennyezte a Harwy nevet. 

Shannon alig mozdult ki a szobájából, csak az étkezésekkor jött le.
A kertbe se ment ki, hogy sétáljon a friss levegõn vagy ússzon a
medencében. Minden Edwardra emlékeztette, a bolondozásokra a
vízben és a meztelen napozásokra, amikor Brian és Valerie nem
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tartózkodott a házban... Shannon ennyire még senkivel nem volt
boldog és ennyire még senkibe nem volt szerelmes. Sokszor gondolt
az anyjára, vajon õ mit érezhetett, amikor Val elüldözte Denverbõl?
Neki is ugyanez lesz a sorsa? És akkor eszébe jutott az a hajnal,
amikor Sarah elbúcsúzott tõle. Az anyja tudta, hogy ez lesz belõle
és megjósolta elõre, de egyikõjük sem hitt neki. Shannont furdalta a
lelkiismeret, amiért olyan könnyedén otthagyta Sarah-t az apjával
azon a szörnyû helyen. Azóta nem érdeklõdött utána, csak az elsõ
két hétben írt neki, aztán megfeledkezett róla. A saját boldogságával
volt elfoglalva és amikor Edward megkérte a kezét, akkor írt újra és
meghívta az esküvõre ugyan, de nem érkezett rá válasz. Shannon
most érezte igazán, mennyire szüksége van az anyjára. Neki kö-
szönheti az életét, Sarah mindent megtett érte, felnevelte és nem
dobta el magától a legnehezebb helyzetekben sem. Együtt fáztak, ha
hideg volt és együtt éheztek, mikor a hónap végén már elfogyott a
pénzük. Nem mentek nyaralni, az ünnepek is szerényen teltek,
mindig csak valami aprósággal tudták meglepni egymást, arra is alig
futotta. Egyetlen hibájuk volt, hogy prostituáltként éltek... Talán
mégsem kellett volna eljönnie onnan, olyan naiv volt, amikor azt
hitte, ez a társaság majd befogadja. 

Briannel éjszakákat beszélgettek át, mesélt az anyjáról és a kap-
csolatukról. Apja elmondta, mennyire szenvedett és milyen nehezen
tudta túltenni magát rajta, s ekkor Shannon azon töprengett, vajon
Edward mit érezhet most? Tud-e aludni, gondol-e a szerelmükre, az
együtt töltött órákra és szereti-e még, vagy már el is felejtette?
Lehet, hogy Edward képes lesz rá, de Shannon sosem fogja
elfelejteni.

Edward belevetette magát az éjszakába, ott folytatta kicsapongó
életét, ahol egykor abbahagyta. Szebbnél szebb lányok keresték a
társaságát és Shannont nagyon bántotta, hogy az újságok napról
napra beszámoltak róla. Tudta, Edward mindezt azért teszi, hogy
fájdalmat okozzon a lánynak. Ráadásul Shannont Valerie is gyö-
törte, állandóan a szemére vetette, hogy az anyja lánya és miatta nem
mehet végig emelt fõvel az utcán. Shannon már a kimerültség hatá-
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rán állt és elhatározta, visszamegy az anyjához Chicagóba. Brian ezt
nem engedte, nem akarta, hogy lánya újra elsüllyedjen a sárban, ami
örökre elnyelné õt. Nyaralni küldte a Pare Paradise-ba, amely azon
szállodák egyike volt, amit a felesége építettet a Fernesis-szigeten.
Brian abban reménykedett, ha lánya kis idõre elutazik Denverbõl, az
jót tesz majd neki és könnyebben túlteszi magát a történteken.

Shannont apja különgépe vitte szigetre, s a leszállópályánál egy
fekete Limuzin várta, amelybõl egy elegáns, jóvágású férfi szállt ki.
Szõkésbarna haja volt, fehér rövid ujjú inget viselt, kék nadrággal és
nyakkendõvel. Amikor odament a géphez, Shannon izzadtság csep-
peket vélt felfedezni az arcán. A férfi bemutatkozott, Nick Wember-
nek hívták és üdvözölte az új vendéget a szigeten. Alig váltottak pár
szót, s a tûzõ nap máris égette Shannon bõrét. Rövid, pántos selyem
ruhát viselt, de melege volt a tikkasztó hõségben. Bepakolták a cso-
magtartóba a lány poggyászait és a férfi elvitte õt a szállodába. A
repülés után ez már felüdülés volt, pálmafák kísérték õket az útmen-
tén, bikinis-gördeszkás lányok „gurultak” el mellettük, a gyalogátke-
lõnél gyerekekbõl álló csoport haladt át két felnõttel, mindegyikük
egy-egy tölcsér fagylaltot szorongatott és némelyikük apró ujjacs-
káján végig is folyt a naptól elolvadt finomság. Shannon lehúzta az
ablakot, arcát kellemes hûvösséggel érte a bezúduló, friss levegõ.
Nick lassan vezetett, hogy vendége alaposan megfigyelhesse a szá-
mára új környezetet, miközben szemügyre vette a társát, amikor te-
kintetét egy-egy pillanatra ott hagyhatta a felette lévõ, apró tükörben. 

– Szereti a zenét? – kérdezte. Nick Wember mindig tudta, mikor
hogyan kell kedvében járni a vendégeknek. Látta, hogy a lány némán
bólint a tükörben, aztán fejét újra elfordította. Az ablakon túli világ
érdekelte, a kinti környezet, a napsütötte táj és be kellett látnia,
hogy nincs hatással a lányra. Laza mozdulattal lenyomta a rádión a
gombot, amin a helyi sláger szólt, s a lágy dallamok élvezetesebbé
tették az útjukat. Nick nem gondolt többet a lányra és a szépségére,
tudta, erõs falak veszik körül, amit felesleges lenne ostromolnia.

A Pare Paradise többemeletes, hófehér szálloda volt, amely már
távolról is csodálatosan mutatott a zöld környezetben, ami kö-
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rülvette és úgy emelkedett a magasba, akár a Fellegvár. A mellette
elterülõ hatalmas medence kéknek tetszõ vize fokozta a fehér és
természet zöld színének hatását. Nyugtató, pihentetõ érzés áradt
belõlük, mint a festményekbõl.

A portánál negyvenes éveiben járó hölgy fogadta, halványszürke
kosztümben. July Wember volt az, a szálloda igazgatója, Melanie
egykori barátnõje. Akkoriban Melanie-val együtt alapították a Pare
Paradise-t, s amikor az a végzetes baleset történt, amiben Melanie az
életét vesztette, Brian July-ra bízta a szálloda vezetését. Tudta, hogy
nála jó kezekben lesz és July valóban nem okozott csalódást. A Pare
Paradise a turisták paradicsomává vált és minden szezonban telt ház
volt. A nyaralni vágyók minden kényelmet megkaptak, rendelkezé-
sükre állt az italbár a medencével, biliárdterem, szauna, szolárium,
teniszpálya. Szigetjáró körutat és különbözõ programokat szervez-
tek a vendégeknek, s a személyzet kiválóan végezte a munkáját.
Mindenki elégedett volt a szolgáltatásokkal és évrõl évre gyarapo-
dott a visszatérõ vendégek száma.

– Örülök, hogy üdvözölhetlek szállodánkban. Fárasztó volt az
utazás? – mosolygott July. Nem kérdezte, meddig marad. Brainnel
beszéltek telefonon az este és az elmondta, hogy lányát elhagyta a
võlegénye, s felejteni küldi Shannont a Fernesis-szigetre. 

– Tûrhetõ volt – válaszolta tömören Shannon. Örült a vele szem-
ben mutatott kedvességnek, de jelenlegi állapotában nem tudta vi-
szonozni. 

– Gondolom, a fiamat nem kell bemutatnom, már összeismer-
kedtetek a repülõtéren. – Shannon bólintott és ha nem állt volna ott
Nick mellettük, valószínûleg nem emlékezett volna a férfira.
Gondolatai máshol jártak, minthogy szemügyre vegye a sofõrjét.
Nem túl bõbeszédû, vonta le July a következtetést magában, s felkí-
sérte a lányt a szobájába. 

Egy luxuslakosztályt tartottak fent a számára erkéllyel, de Shan-
nont ezt sem érdekelte. Túlságosan elfáradt és izzadt, úgyhogy az
elsõ dolga volt a zuhanyozás, aztán kényelmes pólót és rövid-
nadrágot öltött magára, s elnyújtózott az ágyon. Tizenöt percen
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belül sikerült elfeküdte és mikor felkelt, nyúzottabbnak látszott,
mint mielõtt lepihent. Haját elaludta, mely összetekeredve lógott a
vállára, arcán látszottak a párnahuzat mintájának vonásai. Szörnyen
nézett ki, állapította meg magáról, amint belepillantott a tükörbe.
Borzasztó, mi lett belõle. Egy roncs, egy senki, akibõl elveszett a
jókedv, az élet és a boldogság, amióta Edward elhagyta. Kiment az
erkélyre, szerencsére a szobája olyan magasan volt, hogy messzire
ellátott, a zöldességen át a sziklákig és azon is túl, látta a csábító kék-
séget, a tengert. Távol volt tõle, elég távol, mégis úgy érezte, hogy
onnan a kékségbõl hívja valaki. Elindult, hogy járjon egyet, a tenger-
parton akart sétálni, ahol rajta kívül nem jár senki, nincs egy terem-
tett lélek, s ahol a világ sem létezik. Akkor talán nem érzi a fájdal-
mat, a csalódást, az elkeseredést, amitõl képtelen szabadulni és amer-
re megy, akaratlanul magával cipeli. A szálloda mellett a medencénél
is volt egy „büfé”, egy fa építmény, apró lampionokkal díszítve. Shan-
non odament a pincérhez és megkérdezte, merre lehet a legrövidebb
úton eljutni a tengerhez. A pincér kedvesen elmagyarázta és mielõtt
Shannon elindult volna, rendelt egy nagy adag gyümölcsturmixot
sok tejszínhabbal. Hamar bekanalazta az édességet. Tudta, mini-
mum fél órát fog gyalogolni, mire leér és sietnie kell, ha sötétedés
elõtt vissza akar érni a szállodába. És valóban, az út tovább is tartott,
mint gondolta, elszokott õ már a gyaloglástól. A szél kissé felerõ-
södött, a tenger hullámzott. Voltak részek, ahol a sziklák elõbbre
nyúltak, s azokat csapkodták is a hullámok rendesen, voltak olyanok
is, ahol csak a homokos partszakaszt tudta mosni a víz. A látvány
csodálatos volt és lenyûgözõ. Shannon leült a homokba, izületeinek
jól esett, hogy kinyújtotta a lábát. Vászoncipõjét levetette, kiöntötte
belõle a por és homok keveréket, ami már kezdte nyomni a talpát.
Nagyokat lélegzett és örömmel szippantotta be a tenger friss illatát.
Csendes környék volt, mindössze egy fiatal házaspár haladt el
mellette kézen fogva, egy pillanatra megálltak és gyermekük után
kiáltottak, aki lemaradt mögöttük, aztán a neve hallatára egyre gyor-
sabban szedte apró lábacskáit, s a nyoma ott maradt a homokban.

Shannon hosszú ideig ült ott egyedül és Edwardra gondolt szün-
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telen. Mennyire más lenne, ha Ed itt lenne mellette. Annyira hiány-
zott a közelsége, ölelése, csókjai és ha belegondolt, miért kellett
véget vetni kapcsolatuknak, megborzongott. Az arca elvörösödött,
szemébe könny szökött, s a következõ pillanatban már nem egy
elkeseredett nõ ült ott a parton, hanem egy dacos kislány, aki
mérgében legszívesebben toporzékolt volna. Felállt, mert úszni
akart és úgy gondolta, ha elvonja a figyelmét valamivel, akkor nem
kínozza önmagát és abban a pillanatban az úszás tûnt a legjobb
megoldásnak. Sosem volt szégyenlõs, így könnyedén vált meg a
ruháitól és dobta õket a homokba. A víz elõször hûvös volt, aztán
kellemes. Shannon nagy lendületet vett és úszott, szelte a habokat,
a hullámok olykor fel-felkapták, de õ szembeszállt velük. A karjaival
egyenletesen, nagyokat csapkodott, a lábai szaporán mozogtak,
néha azokkal is csapott és fröcskölt, ahogy a hal szokott a farkával.
Egyre jobban távolodott tõle a part, az ereje is fogyott már, amikor
visszafordult. A távolban egy férfialakot látott, aki a parton futott és
Shannonba „belenyilallt” a félelem. Mi lesz, ha észreveszi a ruháit?
Gyorsabbra vette a tempót, teste már-már motorként „üzemelt”, de
ha belepusztult volna sem ér ki idõben. A férfi megállt és a lány látta,
hogy lehajol valamiért. Igen, most lebukott. Arra nem gondolt,
bárki elviheti a holmiját és akkor igen kínos lenne anyaszült mez-
telenül visszagyalogolni a szállodába. A portásnak biztos leesne az
álla, ha beengedné. Lassabban, de óvatosan úszott a férfi felé, már
úgyis mindegy, gondolta. Amit látnia kell, azt látni fogja, de ha nem
adja vissza a ruháit, akkor ellátja a baját. Shannon letette a lábát a
sekély vízben, ami most a derekáig ért. Gyönyörû felsõ teste
tündökölt a lebukó napfényben, mikor a férfi hirtelen megfordult és
megpillantotta. Elakadt a lélegzete, de a lányé is, amikor felismerte.
A sofõr volt az, aki elhozta a reptérrõl és lányos zavarában hirtelen
nem jutott eszébe a neve. Hát még ez is! – mérgelõdött magában.
Még annyi szerencséje sincs, hogy legalább egy ismeretlen lett
volna, másnap reggelre biztosan tudni fog róla az egész szálloda.
Dühösen elindult kifelé és ahogy teste egyre jobban emelkedett ki a
vízbõl, Nick végigmérte a lány darázsderekát, feszes combjait...
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– Mi az, mit bámulsz? Nem láttál még nõt? – háborodott fel Shan-
non. Nick is megkérdezhette volna ugyanezt, hiszen Shannon nem
vette le a szemét róla. A kocsiban nem volt alkalma megfigyelni, de
most igen. Nick egy szál rövidnadrágban állt a lány ruháival a
kezében. Napbarnított felsõteste sokakat elkápráztatott már.

– Dehogynem, csak így ritkán szaladgálnak errefelé. – Nicknek
erõt kellett vennie magán, nehogy kinevesse a lányt.

– Visszaadnád a ruháimat? – kérdezte Shannon dacosan, mintha a
kedvenc babáját vették volna el tõle. Nick széttárta a karját és Shan-
non kicsavarta a kezébõl a holmit, azonban a nagy zavarában annyira
ügyetlen volt, hogy fehér alsónemûje ott maradt a férfi kezében.

– Erre nincs szükséged? – ugratta.
– Nagyon vicces! – Shannon legszívesebben pofon vágta volna, de

nem merte. Újra odakapott a kezéhez és kiszakította belõle bugyi-
ját, ami tele volt homokkal. Véletlenül körmével megsértette a férfi
bõrét.

– Vadmacska! – vetette a szemére.
Shannon nem mert felnézni, inkább gyorsan elkezdte a ruháiból

kirázni a homokot. Az meg sem fordult a fejében, hogy bocsánatot
kérjen, elvégre úgy érezte, ebben a helyzetben egyedül õ lehet a
sértett. Amikor a fehérnemûjét húzta fel a combjánál, akkor nézett
fel ismét. Nick még mindig ott állt mellette, széles mosollyal az
arcán és nézte, hogy ügyetlenkedik a lány.

– Nem szállnál le rólam? – háborodott fel Shannon. Amióta felha-
gyott a táncolással, nem szerette, ha feltûnõen bámulják a férfiak.
Ebbõl is látszik, hogy megváltozott és Edward egy bolond, ha az
ellenkezõjét gondolja.

– Azt hiszed, körülötted forog a világ, mert egy fejes lánya vagy? –
szólt Nick, most látta elérkezettnek a pillanatot, hogy letörje
Shannon szarvait. – Láttam már nálad sokkal jobb nõket is, és azok
egyáltalán nem voltak ilyen hisztisek. Különben meg örülhetsz,
hogy éppen én jöttem erre. Rosszabbul is járhattál volna...

Nick megfordult és otthagyta a lányt. Tévedett, amikor azt gon-
dolta, lehetne köztük valami.
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Az éjjel Shannonak nem jött álom a szemére. Állandóan a tenger-
nél történtek jártak a fejében, még most is tisztán hallotta Nick
szavait, ami – be kellett látnia – igaz volt. Úgy érezte, a világ össze-
esküdött ellene. Akiket eddig szeretett, elfordultak tõle. Edward
elhagyta a múltjáért, Valerie sosem fog neki megbocsátani, amiért
szégyent hozott a családra, Brian olyan messze küldte Denvertõl,
amilyen messzire lehetett, s hiába írt az anyjának, az egyszer sem
válaszolt rá. És akkor idejön, egy ismeretlen helyre, idegen emberek
közé, ahol az elsõ nap magára haragít egy alkalmazottat. Amikor
otthagyta Chicagót, teli reményekkel érkezett az új világba és
szentül hitte, hogy végre kiemelkedhet a senki szerepkörébõl, valaki
lehet belõle, de mélyebbre süllyedt, mint mikor elindult.

Reggel Shannon belépett az ebédlõbe, a szíve ott dobogott a tor-
kában. Izgatott volt, vajon melyik óvatlan pillanatban súgnak össze
az emberek és nevetnek a háta mögött, a tegnap estéért? Azonban a
reggelizõ családok ügyet sem vetettek rá, fel sem tûnt nekik, hogy
Shannon leült az asztalához. Mielõtt kitöltötte magának a teát, kör-
benézett a helységben. A házaspárok nevetgéltek, az idõsek csend-
ben falatoztak, a gyerekek két kézzel majszolták a finomságokat,
amik Shannon elõtt is ott voltak az asztalon. Kellemesen csalódott a
társaságban, fõleg Nickben. Ezek szerint nem kürtölte világgá
„meztelenkedését”. Itt valóban mások a szokások, kedvesebbek az
emberek és vidámabbak, mint ahonnan õ jött. Denverben, az elit
társaságban végigmértek mindenkit a feje tetejétõl a lába ujjáig és ha
volt rajta kivetnivaló, azt ki is vetették. Ami este megtörtént, reg-
gelre már a sarki zöldséges is tudott róla, az idõsebb hölgyek
szerették a pletykákat és áskálódni mások múltjában. Mindenkinek
vannak titkai, van takargatni valója, de ezen a szigeten ezek nem
foglalkoztatják az embereket. Ide azért jöttek, mert boldogok sze-
retnének lenni erre a pár hétre vagy hónapra, távol a világ zajától és
gondjaitól. Az arcukról tükrözõdött a vidámság, az életkedv, öröm
volt rájuk nézni, ha Shannon szomorúnak is érezte magát. A dzse-
met felkente kenyerére és észrevette, hogy a szomszéd asztalnál ülõ
copfos kislány kikerekedett szemekkel figyeli. A kislány arcocs-
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káján gyermektenyérnyi lekvár virított és meglepõdve figyelt hatal-
mas szelet kenyere mögül, amikor Shannon rápillantott és mo-
solygott felé. A gyermek visszamosolygott rá, kitátotta a száját és
nagyot harapott a kenyerébe apró tejfogaival. A szülei egymással
beszélgettek, aztán nevettek valamin és édesanyja megsimogatta a
kislány fejecskéjét. Shannon irigyelte õket, neki sosem volt családja.
Csak az elkeseredés volt és a nyomor. Az anyja ritkán kent dzsemet
és vajat a kenyérre, sokszor csak a zsírra futotta. Az apja az álmaiban
létezett, ahogy elképzelte, de a valóságban nem ülhettek le együtt
reggelizni. 

Mikor végzett és felállt az asztaltól, a kislány figyelte és Shannon
intett kis barátnõjének, aki viszonzásul meglendítette a karját. Shan-
non amint kilépett a helységbõl, ismert arcot látott. Nick jött vele
szemben az egyenruhájában, elegánsan öltözve. A találkozás elke-
rülhetetlen volt és Nick nem tudott úgy elmenni a lány mellett,
hogy meg ne szólítsa.

– Jó reggelt, kisasszony. Hogy aludt? – magázta, mint az elsõ talál-
kozásukkor. Ez meglepte Shannont.

– Elég jól – vágta rá a lány. Tudta, mire céloz a férfi.
Nick csodálkozott azon, hogy Shannon mosolyog. Sokkal szebb

így. Amióta megérkezett a szigetre, még a vidámság legapróbb jelét
sem mutatta.

– Ostobán viselkedtem tegnap, belátom – szólt váratlanul. Az éjjel
sokat töprengett, hogyan kérjen elnézést a férfitõl. – És ne hara-
gudjon, ha olykor olyan goromba vagyok. Nem a maga szemé-
lyének szól. Tudja, az életem nem úgy alakult, ahogy szerettem
volna...

– Egyikünké sem alakul úgy – mondta Nick. Idõsebb volt nála pár
évvel és tapasztaltabb. – Ma nem megy le a tengerpartra?

Shannon elnevette magát.
– Ha igen, viszek magammal fürdõruhát.
Nick is mosolygott, de most nem volt ideje beszélgetni a lánnyal.

Egy szintén egyenruhás férfi intett neki a távolból, aki valószínûleg
új vendégekkel beszélgetett és elvette azok csomagjait. Nick elkö-
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szönt tõle és indult a dolgára. Shannon még állt ott egy darabig és
nézte, ahogy a férfi távolodik a portától. Micsoda vonások! Moz-
dulatai magával raggatták a tekintetét. Nick teljesen más volt, mint
Edward és Shannon mégis vonzódott hozzá. Talán a sármossága
ragadta meg? De nem akart tõle semmit, õ Edwardot szerette és
hiába a mérhetetlen távolság, szeretni is fogja.

Shannon a délelõttöt a szobájában töltötte. Nem volt kedve ki-
mozdulni a szabadba vagy csavarogni egyet a városban. Nem is
sejtette, milyen gyönyörû ez a sziget, s mennyi fenséges hely van
rajta. Inkább magába roskadt és õrlõdött, a múlt fájdalmai kínozták.
Végiggondolta addigi életét, az emlékek úgy peregtek le a szeme
elõtt, mint a filmkockák. Szenvedett. A halálukon lévõk éreznek így,
akik az utolsó pillanatban újra átélik életük minden mozzanatát;
boldogságot, szerelmet, fájdalmat, kínt, gyötrelmet, azonban õket
feloldja szenvedésük alól a megváltó halál, örök nyugalomba kerül-
nek, ahol senkit nem ér utol a fájdalom. Shannon tudta, neki még
sokat kell szenvednie ahhoz, hogy õ is oda kerüljön. Azt kívánta,
bárcsak a végét járná! Igaz, fiatal még, de annyi mindenen ment már
keresztül az anyjával, hogy kiábrándult a világból. Egyedül Edward
jelentette a fényt a sötétségben, s végül ez a fény is kialudt.

Elmélkedésében halk kopogás zavarta meg. Talán nem is jött
rosszkor ez az apró hang, gondolta, melynek hatására elûzte gondo-
lataiból múltja sötét démonait. Kíváncsian pattant fel az ágyról és
ment megnézni, ki az. Amikor kinyitotta az ajtót, July mosolygott
rá a folyosóról. Csak azért jött, megkérdezze hogy van és nincs-e
szüksége valamire. Shannonnak jólesett a kedvesség és fogadkozott,
hogy semmiben nem szenved hiányt. Dicsérte a szállodát és a
tengert, már amennyit látott belõle. Nem említette Julynak a fiával
való találkozását és remélte, hogy Nick olyan férfi, aki nem mesél el
mindent az anyjának. Shannon behívta az igazgatónõt a szobába, s
jót beszélgettek. A légkör feloldódott, July barátságos volt vele és
segítõkész, úgyhogy kiiktatták a magázást a szótárukból. Sikerült
lelket önteni a lányba. July olyan hatással volt rá, ahhoz képest, hogy
eredetileg ki sem akart mozdulni a szobából, lement úszni a me-

120



dencéhez és megígérte, feliratkozik a három nap múlva induló szi-
getnézõ körútra.

Felszabadultan sétált végig figyelemfelkeltõ bikinijében a napozó-
ágyak mellett. Majdnem mind foglalt volt, csak a „sor” legvégén lá-
tott egyet szabadnak. Kecses lépteivel elindult és ahogy elment a
medence mellett, a fürdõzõk kis híján lefröcskölték, amint fejest
ugrottak a vízbe. Pár csepp elérte a bõrét, s hûsítõ hatása jólesett a
lánynak, holott elõször megborzongott, de a tûzõ nap hamar fel-
szárította, úgyhogy mire leült az egyetlen „üresen” maradt napo-
zóágyra, bõre legfeljebb csak az izzadtságtól volt nedves. Mellette
egy öreg házaspár napozott, apró rádiójuk borzalmasan recsegett és
ha jól fülelt az ember, talán a hangfoszlányokból ki tudta venni
milyen mûsor megy benne. Az öreg hölgy kényelmesen feküdt
kispárnával a feje alatt, pihentette öreg végtagjait, csontját, ízületét.
Arca mentes volt a ráncoktól, hála a különféle krémeknek, tíz évet
nyugodtan letagadhatott a korából. Kezében vastag könyvet
szorongatott, kiválóan látta az apró betûket, nem kellett hozzá
szemüveg. Férje az újságot böngészte és Shannon nem értette, mi-
nek kell azt a rossz rádiót hallgatni, ha mindketten olvasnak. „Bán-
tották” a fülét azok az irgalmatlan recsegések, de nem szólt érte.
Tudta, hiába is szólna, hiszen olyan nyugodtak tõle, mialatt Shan-
nonak türtõztetnie kellett magát, nehogy felálljon és bedobja a ké-
szüléket a vízbe. És akkor eszébe jutott, hogy igen, ott a víz, az
egyetlen menedéke az idegesítõ hangok elõl. Õ is fejest ugrott a
medencébe, ahogy a többiek, mély lélegzetet vett elõtte, hogy minél
tovább maradhasson a víz alatt, ahol eltompultak és alig lehetett
érzékelni a külvilág zajait. A levegõje mégis rövid idõn belül elfo-
gyott, pedig próbált takarékoskodni vele. Fel kellett jönnie a felszí-
nre, azonban mielõtt kidughatta volna a fejét a „külvilágba”, valaki
és egy erõs rúgás lejjebb nyomta. Elvesztette nyugalmát, karja és
lába összevissza mozgott akaratlanul is, összeütközött más karokkal
és lábakkal, emberi testekkel. Aztán mégis a felszínre került, leve-
gõért kapkodott, dús fürtjei eltakarták az arcát. Érezte, hogy valaki
van elõtte a vízben, s egy kéz segített hátrasimítani a haját. Shannon
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ekkorra már kinyitotta a szemét; õszes halántékú, kövér embert
látott, bûnbánó tekintettel. A férfi elnézést kért némi akcentussal,
amiért véletlenül megrúgta, a lány bólintott és az továbbúszott nagy
testével. Shannon kiúszott a medence széléhez és megkapaszkodott.
Megkönnyebbült, hogy valami szilárd, masszív dolog van a kezei
között – ha csak egy szegély is –, még mindig lihegett. Elgondol-
kozott azon, milyen nagy küzdelmet jelenthet egy hajótöröttnek az
életben maradás a nyílt vízen és most már elhitte azt is, hogyha
valaki pánikba esik, könnyen vízbe fúlhat, hiába tud úszni. Onnan,
ahol kapaszkodott, szembõl látta a „kinti” büfét. Nem volt messze
a medencétõl, legfeljebb két-három méterre. Néha fújt egy kis
szellõ, mint ahogy most is megmozdult a levegõ és megforgatta a
lampionokat. Shannon nem a szél „játékát” figyelte, hanem a férfit,
aki egyedül ült az itala mellett. Hátulról is egybõl felismerte Nicket.
Rövidnadrág volt rajta, amelyben jól látszottak a kidolgozott
izmoktól erõs lábai. Forgolódott a bárszéken és amikor a medence
felé nézett, Shannon megörült. Intett felé, hogy észrevegye. Nick
mosolygott, olyan vonzó volt ekkor és Shannon tinédzsernek érezte
magát, a szíve egyre szaporábban vert, mikor Nick felállt és elindult
felé, azonban a következõ pillanatban valami elrontotta Shannon
kedvét. Nick nem õt figyelte, egy lány elé ment, akit átölelt és egy
szál vörös rózsával lepte meg. Shannon arcáról eltûnt a mosoly, a
férfi észre sem vette. Nem úgy, mint akkor a tengerparton, ahol csak
ketten léteztek. „Láttam már nálad jobb nõt is...” – a fejében hallotta
Nick szavait és most értette meg igazán, hogy valóban nem
körülötte forog a világ. Edward mindig körülrajongta és keserû volt
a felismerés, hogy Nickre nincs hatással. Sem a szépsége, sem a
meztelensége. Megértette. Talán csak beképzelte magának, hogy ro-
konszenves a férfinak és a találkozásuk a parton, az valóban egy
ártatlan jelenet volt...

A szerelmespár elvonult, Shannon pedig kimászott a vízbõl és a
helyére kullogott. Azon a héten nem is látta a férfit, csak amikor a
szigetnézõ körútra ment. A turistákat külön busz várta a szállodánál
és az indulás elõtt Nick beszélgetett a sofõrrel, de nem ment velük.
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Jobb is, gondolta Shannon. Az út csodálatos volt, megnézték a
sziget nevezetességeit és este Shannon hulla fáradtan esett be az
ágyba. Sokat gyalogoltak és álltak a múzeumokban, ráadásul a nagy
hõség is felemésztette az energiáját. Másnap a reggeli után kényel-
mesen elhelyezkedett a fotelban a televízió elõtt. A helyi csatornát
nézte, melyben kalandfilmet vetítettek, aztán egy vígjátékot. Shan-
non csaknem halálra nevette magát a filmen, amikor az egyik lon-
diner bekopogott hozzá és közölte, hogy vendégei jöttek és várják
lent a portánál. Lesietett a földszintre és elállt a lélegzete, mikor
meglátta látogatóit. Brian állt ott a lépcsõ aljában karonfogva egy
csinos, vörös hajú asszonnyal.

– Mama! – kiáltott fel Shannon örömében, s az anyja nyakába
ugrott. Sarah-n bokáig érõ, élénk színû, lenge ruha volt. Hajából
vágatott amióta utoljára látták egymást, épphogy a válláig ért. Arcát
halvány smink díszítette, szeme csillogott a boldogságtól, hogy vi-
szontlátja a lányát. – Úgy örülök, hogy itt vagy!

– Én is, kicsikém. Hiányoztál! – Sarah a könnyeivel küszködött.
Neki egyetlen kincse a lánya volt.

Aztán Shannon az apjához bújt, erõs kezek vették körül. Mennyi-
szer vágyott erre kiskorában! És végre itt vannak, az anyja és az apja
együtt, mint egy család.

– Ez a te ötleted volt, ugye? – Briannek nem kellett felelnie. Lánya
kitalálta és egyre szorosabban ölelte az apját. – Köszönöm! Köszö-
nöm, hogy elhoztad õt.

Shannon már majdnem sírt. Brian minden apai büszkeségével
mosolygott, s mutatóujjával megnyomta a lánya orrát.

– Na, errõl nem volt szó. Ha tudom, hogy sírni fogsz...
– Nem, nem sírok! – fogadkozott, de a könnyek végigfolytak az

arcán.
– Foglaltattam szobát, itt maradunk veled egy kis idõre. Megmu-

tatod a lakosztályodat? – Brian mindent elrendezett. A vállalatnál
várt még rá néhány tárgyalás, de elhalasztotta õket. Végre a család-
jával lehetett!

– Persze! – nevetett a lány a könnyein keresztül. – Gyere, mama!
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Ilyet még nem láttál. – Megfogta anyja kezét és húzta maga után,
mint egy lázas kisgyerek, aki új játékát szeretné megmutatni a szülõ-
jének.

Sarah-t valóban ámulatba ejtette Shannon szobája. Rég látott már
pompát, fényûzést, csillogást, még annak idején Valerie házában. El-
szokott a gazdag környezet látványától és ez a hely mesébe illõ volt.
Brian magukra hagyta õket, hiszen volt mirõl beszélniük. Shannon
végre kiönthette a szívét az anyjának, mesélt Edwardról és a kap-
csolatukról. Élete elsõ partijáról, ahol megismerkedtek, arról, mi-
lyen õrültségeket csináltak, mennyire szerették egymást. Sarah élve-
zettel hallgatta lánya áradozását a fiúról, aki jóképû volt és gazdag, s
errõl a fiatalsága jutott az eszébe. Mintha saját magát látná, amikor
Brian udvarolt neki, jött érte és elvitte vacsorázni, moziba, szín-
házba, de ez már egy régi történet, csak az emlékeiben élt.

– Nem értem a férfiakat, mama – mondta Shannon lehajtott fejjel. –
Amikor apa rájött, hogy ki vagy valójában, nem hagyott el, pedig
akkor csak egy éjszakát töltöttetek együtt, mi viszont... már az
esküvõnket terveztük... – elcsuklott a hangja. Milyen kiszámíthatat-
lan az élet, közéjük nem állt Valerie, a kapcsolatukat nem ellenezte
senki, Edward mégis feladta.

– Mert megijedt, Shannon. Azzal, hogy együtt voltál a legjobb a
barátjával, mindegy mikor és milyen körülmények között, össze-
törted a szívét. – Sarah jól értett a férfiakhoz, ismerte a gondola-
taikat, szinte belelátott a lelkükbe.

– Nem tudtam, hogy...
– Shannon, figyelj rám! – kezdte újra Sarah. Próbálta felnyitni lá-

nya szemét, hogy megértse miért történt az, ami történt. – Az el-
mondásod szerint Edward egy vagány fiú, merészségének és nõ-
ügyeinek híre ment a városban. A barátai közt õ a legvagányabb, i-
gaz? – Shannon bólintott. – Azt hitte, veled megütötte a fõnyereményt.

– Akkor miért hagyott el? Sosem érdekelte a jó híre.
– Megsértetted a büszekségét. Így nem lehetsz teljesen az övé, ha

már egyszer... szóval, érted? A barátai szemében ezzel esett a te-
kintélye, szégyenben maradt. Többé nem vághat fel elõttük.
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„Igen, értem.” – gondolta Shannon. Edward ezzel a sérelemmel
többé nem emelkedik ki közülük, nem õ lesz a középpontban, nem
õ lesz a banda frontembere. Errõl van szó. Egy nõnek csak egyszer
lehet megsérteni a férfit, a férfi viszont ezerszer megalázhat egy
nõt...

– Akkor is kell lennie valamilyen megoldásnak! – hitetlenkedett.
Elhatározta, nem adja fel, ezt a szerelmet nem lehet eldobni, mint a
rongyot.

– Vannak dolgok, amikben nem mi döntünk és vannak esetek,
amikrõl nem tehetünk. Egyszerûen nincs más választásunk, el kell
fogadnunk õket.

Shannon nem akarta elfogadni. Tudta, egyszer eljön az a nap,
amikor Edward megkeresi õt, csak ki kell várni.

– És a ti kapcsolatotok? – A szülei szenvedtek egymás mellett és
egymás nélkül egyaránt, hosszú éveken keresztül, de legyõzték az
akadályokat, s most itt vannak neki, mint egy család.

– A saját szemeddel láthatod, hogy nem érte meg. – Sarah szem-
rebbenés nélkül ki tudta mondani az igazságot. Azelõtt belenyilallt
a fájdalom, könny öntötte el a szemét. Úgy látszik, a hosszú évek
megedzették.

– Hogyhogy? Hiszen újra együtt vagytok, nem? – Shannon ijedt
tekintettel meredt az anyjára.

– Úgy látom, valamit félreértettél... – válaszolta higgadtan Sarah. –
Apád és köztem semmi sincsen a barátságon kívül és nem is lesz. Mi
már ennek húsz évvel ezelõtt pontot tettünk a végére.

Shannonak elakadt a lélegzete. Hihetetlen. Amióta eljött Denver-
bõl, egymás után érik a csalódások. Ezek szerint csak bebeszélte,
elhitette magával? Amikor meglátta õket a lépcsõ aljában, úgy álltak
ott kézen fogva, mintha... Boldogok voltak, mosolyogtak, szemük
ragyogott. Bolond lett volna azt gondolni, hogy mindössze barátok,
éppen õk?

– És a szobafoglalás? – Reménykedett, hátha egy rossz álom az
egész.

– Külön szobát foglaltattunk. Sajnálom, ha csalódást okoztam ne-
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ked. A köztünk lévõ érzelmeket már nem lehet feléleszteni, mert
rég kihaltak, Shannon.

Sarah magához ölelte a lányát, mint ahogy azt annyiszor tette
gyermekkorában. Tudta, egy anyai ölelés többet ér Shannonnak
minden szónál. Sarah elgondolkozott azon, vajon jól tette-e, hogy
idejött? Nem kellett volna „megbolygatni” az emlékeket, hiszen õ
szenvedett a legtöbbet azért, mert így alakult.

– És ha apa kérne rá, hogy maradj vele? Neki is ugyanezt monda-
nád? – kérdezte Shannon késõbb, miután a könnyek eltûntek az
arcáról.

– Nem hiszem, hogy ez lenne a szándéka még egyszer az életben. –
Itt volt húsz év és ha eddig nem tette meg, ezután sem fogja – gon-
dolta az asszony, de nem mondta ki. Nem akarta lányát még jobban
elkeseríteni.

Shannon nagyot sóhajtott. Akkor mégsem lesz családja? Hiába
vannak mellette a szülei, nem tartoznak össze, mint ahogy õ sem
Edwarddal. Vége az álomnak, vége a mesének. Fel kell ébredni!
Egyedül van és a jövõ kilátástalannak tûnt a számára.

Tizenegyedik fejezet
Brian bérelt egy hajót, s elvitte a családját hajókázni. Meglepetésnek
szánta és amikor levitte õket a kikötõhöz, még akkor sem sejtettek
semmit. Sokféle hajó kötött ki a szigeten, a luxushajóktól egészen a
kishajókig megfordult mindenféle hajó, most is állt ott egy hatalmas
„példány”, Queen felirattal az oldalán. Többszintes volt, alul ka-
binok, feljebb nézve az üvegablakokon át lehetett látni az étkezõt
pálmákkal és egyéb hatalmas növényekkel díszítve, ahol pincérek
szaladgáltak az asztalok között. Legfelül, a hajó tetején napozó-
ágyak és egy medence! Isteni lehet egy ilyen hajón utazni, gondolta
Shannon, minden adott rajta, ami a szárazföldön. Viccelõdött is az
apjával, hogy ehhez hasonló „luxusjárgányon” kellett volna a szi-
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getre utaznia és nem repülõvel. Erre Brian azt felelte, a repülés gyor-
sabb. Álltak ott kisebb halászhajók is és vitorlások. Az egyik éppen
akkor kötött ki és erõs férfiak pakolták le a rakományt. Másoknak a
hálója már kiterítve száradt a parton, borzalmasan erõs halszagot
árasztva. Szemben volt a halpiac, onnan is áradt a „halbûz”, ráadásul
nagy tömeg tülekedett az árusoknál, amely még füllettebbé tette a
levegõt. A tenger gyümölcsei mind ott sorakoztak a szemük elõtt;
rákok, kagylók, polipok, rozmárok és megannyi kisebb-nagyobb
halfajták. Igaz, odébb árultak gyümölcsöt és kelmét is a helybeliek.
Brian egy idõs halásszal beszélt, aki kivitte õket a tengerre. Hajója
kicsi volt, de aranyos és a célnak megfelelt. Körbehajózták vele a
szigetet, amiért Brian bõségesen megjutalmazta ropogós bankjegyek-
kel, õk meg egy kellemes nappal és új élményekkel lettek gazdagabbak. 

Amikor visszaértek a szállodába, Shannon nem volt annyira
fáradt, mint az elõzõ nap, a szülei viszont annál inkább. Kettesben
hagyta õket a szobában és lement úszni, közben abban remény-
kedett, hátha történik köztük valami, de nem történt semmi. Hiába
mesterkedett, a két hét hamar elrepült és a szülei nem kerültek
közelebb egymáshoz a barátságnál. Elérkezett a búcsú ideje, Shan-
non nem zokogott. Kibírta, hogy nem mutatta fájdalmát, hiszen
már nem gyerek, egy felnõtt nõ. Megértette, hogy az anyjának el
kell mennie és Brian megígérte, hamarosan újra eljönnek. 

A magángép felszállt, fel a kékségbe, s mögöttük a sziget zöld
ponttá vált, aztán eltûnt. Brian és Sarah nem beszéltek sokat az
úton. Sarah feszült volt, félt a repüléstõl, kizárólag a lánya miatt volt
hajlandó felülni rá. Õket Shannon tartotta össze. Amikor együtt
kirándultak, szívesen csevegtek egymással, de most alig jött ki hang
a torkukon. Csak a legszükségesebbek, mint például mennyi az idõ,
mikor fognak leszállni... Egyszerûen borzasztó, hogy ott ült egymás
mellett két ember, akik annak idején annyi tervet szõttek, most
mintha idegenek lennének. Különös az élet. Sarah tudta, Brian
haragszik rá, amiért lányukat prostituáltként nevelte fel és Sarah is
haragudott a férfira, amiért az inkább az anyja szoknyája mögé bújt
ahelyett, hogy kitartott volna mellette.
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– Hogy van Valerie? Amióta eljöttünk, ki sem ejtetted a nevét
elõttem. – Sarah valahonnan bátorságot szerzett, hogy rákérdezzen.

– Alapjába véve jól van, csak mostanában sokat betegeskedik. –
Brian nem jött zavarba, higgadtan felelt az asszonynak. Majd hozzá-
tette: – A szíve miatt.

Sarah bólintott. Sejtette, hogy az a sok idegeskedés és gyûlölködés
egyszer rámegy az egészségére, azonban nem kívánt neki rosszat, a
történtek ellenére sem. Valerie különös természettel rendelkezett,
talán jobb is, hogy nem lett az anyósa.

– Gondolom, még mindig bejár az irodába.
– Így igaz – sóhajtott Brian. – A világért sem adná ki az irányítást

a kezei közül. Akaratos asszony.
Igen, akaratos asszony, ezt Sarah tudta a legjobban. Sajnos, a saját

bõrén kellett tapasztalnia. Többet nem szólt és Brian sem dobott fel
semmilyen témát. Mikor megérkeztek Denverbe, Brian be akarta
hívni egy italra, elõtte leszögezte, nem kell aggódni, Valerie nincs a
házban, de Sarah visszautasította mondván; kár lenne feltépni a régi
sebeket, úgyhogy Brian rendelt egy taxit, ami visszavitte Chicagóba.

Sarah-t otthon ugyanaz a mocsok fogatta, amit otthagyott. Pisz-
kos utca, szürke bérház, ócska lakás, kilátástalan helyzet. Otthoná-
ban mindenütt állt a por, kevés élelem volt a hûtõben. Megnézte a
postát, üres volt. Se egy levél, képeslap, vagy újság. Mondjuk újság
nem járt neki, azt nem engedhette meg magának. Úgy látszik, nem
hiányzott senkinek, különben sem írt neki senki, csak a lánya, s
azokat a leveleket beletette egy dossziéba és ereklyeként õrizte
egyetlen íróasztala fiókjában. Hát igen, ott is elkélne már egy
takarítás, gondolta. Mialatt portalanított, elõvette azt a dossziét és
újra elolvasta a leveleket. Boldog sorok voltak, áradozók, ábrán-
dokat kergetõk. Ahogy tovább kutatott a fiókban, Sarah úgy érezte,
gondolataival az emlékeiben kutat. Elõhúzott egy nagyobb méretû
borítékot, fényképek voltak benne. Shannon mosolygott róluk
kislányként, ártatlanul. Sarah miután végignézte õket, zokogott.
Nehéz szívvel pakolta vissza a fiókba. Vajon hol rontotta el, hogy
idáig jutottak? Különös érzés volt aznap este lefeküdni egyedül és
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még szörnyûbb a reggel, amikor felébredt. Nem látta Shannon
vidám, mosolygós arcát, amitõl mindig jó kedve lett, nem volt ott
Brian és nem szervezett programot aznapra. Senki nem hívta regge-
lizni, nem várta megterített asztal tele mindenféle finomsággal.
Sarah ismét „elmerült” a szürke hétköznapokban, a nincstelenség-
ben. A hónapok rettentõ lassan teltek és õ egyre türelmetlenebbül
várta azt a megbeszélt napot, amikor Brian felhívja. Azonban nem
hívta és Sarah-ra rátört a kétségbeesés. És ha valami történt vele vagy
a lányukkal? Brian megígérte, hogy telefonál... Egy anya mindig félti
a gyermekét, Sarah nem bírt tovább várni. Úgy döntött, elmegy
Denverbe és beszél Briannel. Elõvette spórolt pénzét, amely bõven
fedezte az utazást. Egyedül élt, nem költött semmire, így az elmúlt
hónapokban sikerült félretennie egy kisebb összeget.

Brian a nappaliban ült a vörös bársonyfotelban, a szokásos helyén
és újságot olvasott. Jó kedvében volt, nemrég kapott egy telefont,
hogy a vállalat értékpapírjai emelkedtek a tõzsdén.

– Elnézést, uram. – A halk hang megijesztette, az egyik szolgáló-
lány lépett be fehér köntösében a helységbe. – Egy bizonyos Sarah
Wells van itt és önt keresi.

– Micsoda? Sarah itt van? – nézett elképedve a lányra, mintha az
tehetne az egészrõl. Briannek elakadt a lélegzete és úgy érezte,
mindjárt megáll a szívverése. Mire kimondta volna, hogy akkor en-
gedje be, Sarah megjelent az ajtóban.

– Szervusz, Brian. – Még mindig gyönyörû volt, nem fogott rajta
az idõ. Szeme most is lángolt, mint annak idején annyiszor.

– Sarah! Bevallom, megleptél. – Brian letette az újságját és felállt,
hogy üdvözölhesse. – Gyere, kerülj beljebb!

Az asszony maga sem tudta, honnan vette a bátorságot ahhoz,
hogy újra betegye a lábát ebbe a házba. Különös érzelmeket keltett
benne, de a lányáért mindenre képes volt. Még a pokol fenekére is
elment volna érte.

– Nem hívtál fel – vetette a szemére.
– Miért, kellett volna? – Brian amint kimondta, megbánta. Hirte-

len a fejéhez kapott. Annyira el volt foglalva a vállalattal, az olaj-
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mezõkkel és a tõzsdével, hogy kiment a fejébõl... – Ne haragudj,
elfelejtettem.

– Elfelejtetted? – háborodott fel Sarah. – Szóval neked ennyit ér,
hogy van egy lányod?

Brian semmit sem változott, gondolta. Olyan, mint az anyja, a
vállalat többet jelent számára a családnál. Leginkább az bántotta,
hogy megígérte és amit általában megígért, azt be is tartotta. Miért
nem tudta felemelni legalább azt az átkozott telefont? Sarah már
halálra idegesítette magát miatta.

– Sok volt a dolgom. A világ másból is áll, nemcsak utazásból.
És ezt éppen neki akarja megmagyarázni? Mit tud Brian a világról,

csak a jó oldalát ismeri. Fogalma sincs, mi van a másik oldalon.
– Akkor miért ígérted meg Shannonnak, hogy három hónap

múlva elmegyünk hozzá? Egyikünk sem követelte, egyedül a te
ötleted volt.

– Igen, valóban. De jelenleg úgy állnak a dolgok, hogy nem tudok
elszabadulni innen. Talán egy hónap múlva... 

Rengeteg tárgyalás várt rá a jövõ héten, jó kilátásokkal. Ha most
elmenne nyaralni, elveszítené az üzletfeleit, az olajtársaság igaz-
gatójaként kötelezettségei voltak, amiket nem lehet felrúgni. Nem
mindig adódnak ilyen lehetõségek, meg kell ragadni õket, Sarah-t
viszont nem merte egyedül elküldeni a Fernesis-szigetre. A szíve
mélyén féltékeny volt rá, kisajátította Shannont magának húsz évre.

– Mintha Valerie-t hallanám... Nektek semmi sem számít az üz-
leten kívül? – Briannek mindössze ez egy utazás lett volna, de nem
tudta elképzelni sem, Sarah-nak mennyit jelent. Nem foglalkozott
mások érzelmeivel, ezért gyûlölte õt. – Annyi fájdalmat okoztál már
nekem, ez csak csepp a tengerben. De a lányunkra nem gondolsz?
Most szenved egyedül, messze innen és szüksége van ránk. Sosem
lehetett családja, hiányzunk neki. Biztosan vár minket...

– És miért nem? Miért kell szenvednie, ez nem fordult meg a
fejedben? – Brian úgy érezte, megtette, amit tõle telt. Kiemelte
Shannont a mocsokból, s elvitte hozzá az anyját, még a költségeket
is állta.
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– Engem hibáztatsz Shannon boldogtalanságáért?
– Részben hibás vagy. Igen, szegény voltál, de tisztességes munká-

val is lehet pénzt keresni és megélni belõle. Egyszer már kihúztalak
a sárból, aztán neked kényelmesebb volt naponta többször széttenni
a lábad, mint dolgozni egy gyárban, boltban vagy a virágos standnál.
Nem csoda, hogy Edward elhagyta a lányunkat. Rengeteg anya van
a világon, aki egyedül tartotta el a gyermekét és nem nevelt belõle
kurvát!

Sarah közelebb lépett a férfihoz, pofon akarta vágni, azonban az
elkapta a kezét.

– Még te akarsz megütni engem?
– Engedj el, ez fáj! – kiáltott az asszony.
– Eszem ágában sincs! – kiáltott a férfi is.
– Utólag könnyû okosnak lenni, Brian. Kíváncsi vagyok, ha neked

kellett volna végigvinni ezt a húsz évet, hogy bírtad volna. Ez idõ
alatt te boldogan éltél a feleségeddel, elfelejtetted?

– Ha tudom, hogy van egy lányom, most minden másképp lenne. –
Elengedte az asszony karját, az gúnyosan kinevette.

– Na persze! Egy utazást sem tudsz teljesíteni, pedig megígérted.
Talán elváltál volna? Ugye, hogy nem. Semmin sem változtatott vol-
na, ha tudsz róla. Mindig azt tetted, amit az anyád mondott. Valerie
tudta, hogy terhes vagyok mégsem szólt. Vajon miért?

És akkor megjelent a nappaliban Valerie. Fent hallotta a kiabálá-
sokat és lejött a lépcsõn. Meghûlt benne a vér, mikor meglátta egy-
kori ellenségét.

– Brian! Mit keres ez a nõ a házamban? – Olyan gyûlölettel nézett
végig Sarah-n, amilyen gyûlölettel lehetett. Sarah arca elsápadt.

– Kérlek, ne idegesítsd fel magad, mama... – mentegetõzött Brian.
– Úgy, szóval így állunk! Még negyven felett is meghunyászkodsz

az anyád elõtt. – Legjobb védekezés a támadás. Sarah Valerie-re nem
gondolt, nem volt túl kellemes viszontlátni õt. – Miért nem mész
oda és térdelsz le elõtte?

Azonban most Brian következett, az õ keze lendült és elérte az asz-
szony arcát. Valerie gonoszan vigyorgott, fogsora fénylett az örömtõl.
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– És most takarodj a házamból, te söpredék! – üvöltött, akár egy
sakál.

– Ha azt hiszi, hogy hazamegyek a lányom nélkül, akkor nagyon
téved, asszonyom. – Sarah-ban maradt még erõ a harcra. A múltban
könnyen félreállították, de ez most nem fog menni. 

– Bánom is én, tõlem együtt mehettek a lányoddal a pokolba! – Va-
lerie gyûlölte Shannont, amiért szégyent hozott a családra. A Harwy
nevet még nem mocskolta be senki. Valerie belebetegedett, hogy
nem mehetett többé felemelt fejjel az utcán. Romlott is az egészsége.

Sarah belenézett Brian szemébe, s ugyanúgy nem látott benne
semmit, mint azelõtt: – Az mellé állsz, aki megkeserítette az egész
életed?

– Mama, menj fel a szobádba. Ez az én dolgom, majd mi megbe-
széljük Sarah-val...

– Nem megyek, nélkülem nem beszéltek meg semmit! – Val to-
porzékolt. – Gyûlöllek, Sarah... gyûlöllek... – Hirtelen a mellkasához
nyúlt, erõs fájdalmak hatoltak belé. Levegõ után kapkodott, teste
remegni kezdett, s az asszony összecsuklott. Odaszaladtak hozzá,
Brian letérdelt mellé és fejét óvatosan az ölébe tette. Sarah a pulzusát
kereste, ami alig volt tapintható.

– Mama, rosszul vagy? – Arca halálsápadt lett és mindketten érez-
ték, hogy ez nem játék. Valerie sosem szokott színlelni, ha beteg-
ségrõl van szó.

– Brian, fiam! Ne félj, nem halok meg... nem szerzem meg ezt az
örömöt nektek... – Alig bírt beszélni, nehezére esett minden szó.

– Hívom a mentõket! – Sarah felpattant és kiszaladt a telefonhoz.
– Ne... ne haragudj... rám... Sokat vétkeztem... de... de azért tet-

tem... mert... mert szeret... szeretlek, Brian.
Már késõ volt. Valerie szemei lecsukódtak, végtagjait elengedte,

élettelenül feküdt. Brian hiába rázta, paskolta az arcát, anyja nem
mozdult. Amikor megjöttek a mentõsök, akkor sem hitte el... Az
orvosai megmondták, kímélje magát, mert a következõ infarktus
halálos lehet. Azonban Val nem hallgatott rájuk és most ott feküdt
holtan fia karjaiban.
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Brian magát okolta az anyja haláláért. Nem kellett volna vesze-
kedniük Sarah-val olyan dolgokon, amik húsz évvel ezelõtt
történtek. Nem kellett volna felhozniuk a múlt fájdalmait, feltépni
a régi a sebeket. Mindkettõjüket furdalta a lelkiismeret. Ha Brian
nem felejti el az utazást, ha Sarah nem jön Denverbe és nem állít be
hozzájuk váratlanul, ha Val nem hallja meg a kiabálásukat, akkor
még mindig élne... Miért átkozza õket a sors, mindig lesújt rájuk, a
leggyengébb pontjukra. Talán azért kísért a múlt, mert nem léptek
túl rajta? Sarah nem bírta elfelejteni, hogy megalázták, elvesztette
szerelmét és sosem ment férjhez. Brian pedig azt, hogy Sarah
feladta, kábítószerezett és prostituáltként dolgozott tovább. Lett
egy lányuk, újra találkoztak, de képtelenek voltak megbocsátani
egymásnak. Mégis minden olyan jól ment, a dolgok kezdtek egye-
nesbe jönni és ahelyett, hogy kibékültek volna, a múlton rágódtak;
egymás fejéhez vágták a hibáikat, vétkeiket, ostobaságukat. Vajon
még meddig mehetnek el az állandó gyûlölködéssel, meddig bírják
az idegeik, a szívük, a lelkük?

Sarah segített Briannek megszervezni a temetést és telefonált
Shannonnak, aki a legelsõ géppel visszarepült Denverbe. A temetés
fájdalmas volt mindannyiuknak, amint végignézték hogy engedik le
a koporsót a mélybe, abba a sötétségbe, ami majd egyszer mindenkit
elnyel... Brian egész életét az anyja mellett töltötte és félt, mert úgy
érezte, egyedül maradt. Sarah mindig is gyûlölte Valerie-t, azonban
már nem érzett haragot iránta, halkan imádkozott érte – az ellen-
ségéért –, hogy békében nyugodjon. Shannon ismerte a legkevésbé,
de õt is megrázta a halála, hiszen a nagymamája volt, még ha Val nem
is tekintette annak magát az utóbbi idõben. Rengetegen vettek részt
a temetésen, Valerie-t sokan ismerték a városban. Rokonok, bará-
tok, ismerõsök, üzletfelek – mind elkísérték utolsó útjára és részvé-
tüket fejezték ki. Brad Rowans is elment a feleségével – Victoria és
Valerie azelõtt barátnõk voltak –, azonban Shannon hiányolta Ed-
wardot. Szeretett volna újra találkozni vele, belenézni a szemébe, s
ezt szóvá tette a Harwy házban, amikor már elmentek az utolsó
vendégek és hárman maradtak a nappaliban.
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– Csalódtam benne, ez nem volt szép dolog tõle. Igazán eljöhetett
volna. – Shannon dühös volt és elkeseredett.

– Jól tette, hogy nem jött. Nem akart felzaklatni a jelenlétével –
mondta Brian. Tudta, ha Shannon viszontlátná Edwardot, azonnal
szaladna hozzá, ami nem lenne bölcs döntés.

– Itt nem errõl van szó, hanem arról, hogy a világért sem szeretne
találkozni velem. Csak azt tudnám, miért fél tõlem – tûnõdött Shan-
non. Nem vette észre, hogy szülei közben egymásra néznek.

– Mibõl gondolod, hogy fél tõled? – kérdezte Sarah.
– Mert ez az egyetlen ésszerû magyarázat a viselkedésére. Külön-

ben miért nem tartott a szüleivel? – Shannon belenézett az anyja
szemébe és kiolvasta belõle, hogy az tud valamit, amit õ nem.

– Shannon, Valerie váratlan halála miatt még nem szóltunk róla apád-
dal. Úgy gondoltuk megvárjuk, amíg a dolgok lecsillapodnak... –
kezdte Sarah. Mindig neki jutott a nehéz feladat, mindig õ közölte
lányával a rossz híreket.

– Nem értem, mirõl? Mirõl nem tudok? – A szíve a torkában do-
bogott. Valami történt a szerelmével, amíg õ nyaralt a Fernesis-szi-
geten?

– Edward feleségül vett egy New York-i lányt a múlt héten. Rád
való tekintettel nem jelent meg a temetésen, mert akkor a feleségét
is magával kellett volna hoznia...

A feleségét? Megnõsült? Shannonban egy világ dõlt össze. Arca
elfehéredett, szemébe könny szökött. Minden reménye odalett. Az
a nagy szerelem, ami köztük volt, örökre véget ért. Hiába bízott a
sorsban, nem élesztheti újra a kapcsolatukat. Edwardot elvesztette
és sosem kapja vissza. 

– Nem! – kiáltott fel. – Az nem lehet, hogy csak ennyit jelentet-
tem neki! – Felpattant a helyérõl és elkeseredésében földhöz vágta a
poharát. Könnyei ellepték az arcát. Szülei hitetlenkedve figyelték a
jelenetet, ami azzal zárult, hogy Shannon sarkon fordult és felsza-
ladt a szobájába. Nem gondolták volna, hogy lányukat fél év után
sokkolni fogja a hír.

Sarah is felállt és elindult utána, azonban Brian megállította:
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– Ne, hadd menjen! Az lesz a legjobb, ha most magára hagyjuk.
Az asszony bólintott és Brian legnagyobb meglepetésére odabújt

hozzá. Olyan volt, mint egy üldözött õz, aki menedékre talál a karjai
közt. Brian akkor értette meg, szükségük van egymásra. Együtt kell
átvészelniük ezt az idõszakot, most nem engedheti el. Sarah-nak
Denverben kell maradnia, elsõsorban a lányukért és önmagukért.

Tizenkettedik fejezet
Shannon másnap haladéktalanul vissza akart menni a Pare Paradise-
ba. Brian próbálta lebeszélni róla, de a lány hajthatatlan volt. Min-
denképpen ott akarta hagyni Denvert, hogy véletlenül sem
találkozzon Edwarddal. Úgy látszik, Edwardnak sikerült túltennie
magát a kapcsolatukon olyannyira, hogy fél évre a szakítás után
megnõsült. Szóval ennyit jelentett neki, ami köztük történt? Egyál-
talán nem szerette úgy, ahogy azt állította. Az egész egy nagy
hazugság volt, Shannon meg szenvedett miatta, nem aludt éjsza-
kánként és a nappalai sem teltek el anélkül, hogy minden órában
nem gondolt volna rá. Kár volt. Edward sem „fecsérelte” az idõt az
emlékekre és a fájdalomra, inkább keresett egy feleséget magának.
De most már Shannont sem érdekelte, holott még mindig nagyon
szerette, a lehetõ legmesszebbre akart kerülni tõle. Odakint
átkozottul hideg volt és szakadt a hó, amikor búcsút vett a szüleitõl
és visszarepült a Fernesis-szigetre. Otthagyta a hideget, zordságot,
keserûséget, s amint megérkezett a forró hõségbe, máris jobban
érezte magát. A sziget ugyanolyan gyönyörû volt, mint mikor
hazautazott, semmit nem vesztett a „szépségébõl” és egyáltalán nem
fogtak rajta a téli hónapok. Mintha megállt volna az idõ, az évszakok
váltakozása annyira fel sem tûnt az ottaniaknak, csak ha belenéztek
a naptárjukba.

Örömmel szippantotta be a friss levegõt, mikor a taxi kitette õt a
szálloda elõtt. Miután kipakolt a szobájában, lement Julie-hoz és
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beszámolt az eseményekrõl. Elmondta, milyen volt Valerie temetése
és hogy mit tudott meg Edwardról. Julie az alatt a pár hónap alatt a
barátnõje lett, amíg ott nyaralt sokat beszélgettek és a két nõ meg-
nyílt egymás elõtt. Julie tudott Edwardról, Shannon „elõzõ” életérõl
és a szülei szerelmérõl. Julie is mesélt Shannonnak Melanie-ról, az
apja elsõ feleségérõl, akit elvesztettek abban a tragikus balesetben.
Milyen különös az élet, ebben a családban mindenki elvesztett
valakit. Valerie a férjét, Sarah Briant, Brian Melanie-t és Shannon Ed-
wardot. Furcsa egy láncszemet alkottak, melynek az utolsó lánc-
szeme Shannon szerelme volt. Julie is azt tanácsolta, amit Shannon
magában már elhatározott; túl kell lépnie Edwardon.

Új életet kezdett. Másnap reggel korán kelt, s még a reggeli elõtt
lement futni a szálloda kertjébe. Hatalmas pázsit vette körül az épü-
letet tele pálmafákkal, fehér kövekkel kirakott ágyásokkal, melyek-
bõl különleges virágok bújtak elõ, mindenféle színben pompázva.
Hátul, a szálloda mögött Shannon felfedezett citrom- és narancs-
fákat is, melyek hatalmas gyümölcsei messzirõl tündököltek a
hajnali fényben. A csodás környezetet és a hófehérre festett, fara-
gott fakerítést végig nemes, hosszúkás alakú bokrok kísérték, oly
szabályosan állva egymás mellett, mint a katonasorban a katonák. A
kertész szépen rendben tartotta õket, s a pázsit is rendszeresen
vágva volt, ami egy szállodában elengedhetetlen. Julie-nak nem lehet
könnyû dolga mindent kézben tartani, gondolta. E szempontból
nem irigyelte.

Elsõnek ült le reggelizni az étkezõben, aztán felszaladt átöltözni.
Élénk, szilváslila színû, pántos ruhát vett fel, melynek a szoknya-
része leért a térdéig. Szép volt és elegáns, mindig ügyelt a megje-
lenésre, ahogy arra Valerie tanította. Apró, fekete retiküljével a vál-
lán lépett ki a szállodából. A városba tartott és most nem rendelt
taxit. Kissé ódivatú, kopott busz vitte be a városba, Shannon ott
„rázkódott” a hátsó ülésen, két asszony között. Fellélegzett, amikor
leszállt a buszról és végre levegõt is kapott. Nem szerette a tömeget,
persze csak az utazáskor, a piacon vagy az áruházakban imádott
elvegyülni a sok ember között. Mondjuk itt nem voltak olyan
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áruházak, mint Denverben, de üzletek és butikok igen. Vásárolt né-
hány új ruhát magának és egy nem túl kivágottat az anyjának, apjá-
nak egy apró, de méregdrága szobrot vett ajándékba. Becsomagol-
tatta és rendesen megizzadt, amikor elcipelte a legközelebbi postára,
aztán expressz küldeményként feladta. Remélte, meglepetést szerez
vele a szüleinek. Úgy dél körül evett egy hamburgert finom sült krump-
lival, aztán bejárta a piacot, s késõ délután ért vissza a Pare Paradise-
ba. Mielõtt felment volna a szobájába, fáradtan ült le a bárban és egy
erõs martinit rendelt. Ez legalább segít rajta, gondolta.

– Nocsak, nocsak! Ki van itt... – Ismerõs hang ütötte meg a fülét.
Shannon felnézett a poharából. Nick mosolygott rá, azzal a szívet
rengetõ mosollyal, ami rettentõen jól állt neki. – Hogyhogy csak így,
egyedül?

Shannon nem értette, mi ez a hirtelen érdeklõdés, hiszen eddig
észre sem vette. Ismét tegezte, holott a legutóbbi találkozásukkor
olyan formálisan viselkedett és meglepõ módon magázta, mintha
nem ismernék egymást. Most szintén meglepte a férfi a barátságos
viselkedésével, de Shannon nem bánta. Végre akadt valaki, aki hozzá
szólt. Megtört a jég, ugyanis eddig senkivel sem barátkozott össze a
szigeten, kivéve Julie-t.

– Hol hagytad a barátnõd? – kérdezte. A férfi is egyedül ült mel-
lette két székkel odébb a bárpultnál. Shannon belekortyolt az italába.

– Melyikre gondolsz? – nevetett fel Nick. A nõk jöttek-mentek az
életében, de egyikük sem volt komoly. Egyszerûen voltak és kész. –
Szélnek eresztettem az összest.

– Az nagyszerû. – Én is azt az egyet, akit õrülten szerettem és
megbíztam benne, gondolta hozzá. A következõ kortynál kiürült a
pohara, s intett a fehéringes, fekete csokornyakkendõs fiatal pincér-
nek. – Még egyet!

– Egy nõnek nem lenne szabad ennyit innia – jegyezte meg Nick.
– Ne izgulj, jól bírom. – Shannon legszívesebben nevetett volna,

azonban türtõztette magát. Ha tudná, hogy fiatal kora ellenére
mennyi ital folyt már le a torkán és ennél sokkal erõsebbek!

– Elõször általában mindenki ezt mondja, aztán... – Ilyenkor Nick-
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nek mindig azok a megcsalt, magányos, gazdag feleségek jutottak az
eszébe, akik az ivásban kerestek menedéket a gondok elõl.

– Aztán?
– A vállamon cipelhettem fel õket a szobájukba.
– Szóval, te vagy az általános „hazacipelõ fiú”? – kacagott. Elkép-

zelte, ahogy Nick százhúsz kilós asszonyokkal küszködik a lépcsõn
vagy a liftben. – Engem ez a veszély nem fenyeget. – Hamar kiürí-
tette a következõt is, s amikor felállt, megbotlott a szék lábában és
kis híján Nick ölébe esett, de idejében sikerült visszanyernie az
egyensúlyát.

– Na, mégis igazam lesz?
– Ez nem a martini miatt volt. – Shannon felemelte a lábát és a férfi

is észrevette, hogy letört a cipõje sarka. – A fenébe! – szitkozódott.
Most sántikálhat fel az emeletre.

– Szabad lesz, hölgyem? – Mire Shannon megszólalhatott volna,
felkapta a lányt. Könnyû, karcsú alkat volt, csodálatos idomokkal.
Örült, hogy a karjaiban tarthatta, bár nem mutatta.

– Mit csinálsz? – kérdezte elképedve, erre egyáltalán nem számí-
tott. A szíve szabályosan zakatolt, úgy megijedt.

– Teszem a dolgom. Elviszlek a liftig, vagy inkább egyedül próbál-
kozol? – Shannon a fejét rázta, egy árva szót sem szólt zavarában.

A lift fent, a negyediken járt, amikor megnyomták a lefelé hívó
gombot. Várni kellett néhány percet, de Shannon jól érezte magát az
erõs karokban. Titokban eljátszott a gondolattal, mi lenne, ha...
Aztán mikor a zsilip kinyílt elõttük, „észhez tért”. Ez a férfi semmit
sem akar tõle, csak a kötelességét végzi. Hiába látta meztelenül a
tengerparton, majd szexis fürdõruhában a medencénél, nem volt rá
nagy hatással, erre már akkor rá kellett döbbennie. Azért egy
éjszakát megérne, bujkált benne a kisördög, amikor Nick bese-
gítette a liftbe. Ha felért, csak pár lépést kell tennie a szobájáig, így
a férfinak értelmetlen lenne felkísérnie. Nem is állt szándékában.
Shannon megköszönte a segítségét, a szürke liftajtó bezárult. Mere-
dek fal lett közöttük, ami képzeletben mindig is ott állt, csak a
gondolataik ugrották át titokban.
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Estére Shannon fekete bársonyruhát vett fel, mély kivágással. Át-
kozottul szexi volt, ahogy megjelent benne az ismerkedési esten,
melyet az új vendégeknek rendeztek. Azelõtt is voltak ilyen „ren-
dezvények” minden hónapban, azonban Shannon nem foglalkozott
ilyesmivel. Egyedül ült a szobájában és Edwardra gondolt, de ennek
vége! Ezentúl igenis elmegy szórakozni, megnézi a férfiakat ha látja
õket az utcán és beleveti magát az ÉLETBE. A bárban már „zajlott”
az élet, amikor belépett a helyiségbe. Elegáns férfiak táncoltak
elegáns nõkkel, kellemes zene szólt, az asztalok feldíszítve várták a
vendégeket és hangulatos világítás volt a teremben. Jó ég, mennyire
elszokott már ezektõl az estéktõl! Dús, sötét sörénye enyhe hullá-
mokkal „ringott” egyik oldalról a másikra, mintha a derekát „söpör-
te” volna, amint kecsesen lépkedett a szemközti üres asztal felé.
Szépségével feltûnést keltett a férfiak körében, csodálkozó tekin-
tetek tapadtak az arcára, hajára, alakjára.

Valahol a terem túlsó felén két férfi suttogott:
– Ez aztán a nõ, mi?
– Az ám! Állítólag a „nagykutya” lánya.
– Komolyan?
– Én mondom, ilyet jó megfogni. Nemcsak szép, gazdag is... Bez-

zeg, ha fiatal lennék!
Sokan voltak ezen a véleményen, egyedül Nick nem. Most is egy

bájos hölggyel táncolt és vidáman csevegett, s ez dühítette Shan-
nont. Eddig bármelyik férfit szemelte ki magának, rövid idõn belül
sikerült meghódítania, Nick viszont ügyet sem vetett rá. Abban a
pillanatban irigyelte azt a lányt, szívesen lett volna a helyében. Nem
volt ideje tovább töprengeni, ugyanis a következõ pillanatban egy
öltönyös, tejfelszõke, zselés hajú fiatalember lépett az asztalához és
udvariasan felkérte. Shannon engedett a kérésnek, de csak azért,
hogy végre ne legyen egyedül és szórakoztassa valaki. Illedelmesen
belekarolt és amíg a táncolók felé „sétáltak”, a fiatalember bemutat-
kozott. Peter Sheldon volt, amerikai egyetemista, a Harvardra járt.
Jogot tanult és nagyvonalúan hangoztatta, hogy az apja ügyvédiro-
dájában szeretne dolgozni, ha megszerzi a diplomáját. Beszélt az
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egyetemrõl, az évfolyamtársairól és hogy mennyi lehetõség áll még
elõtte. Mialatt táncoltak, a fiatalembernek be nem állt a szája, csak
magát dicsõítette és az apja vállalkozását. Ettõl Shannon hányni tu-
dott volna. Borzasztó, hogy egyes embereknek milyen felfogásuk
van. A következõ számnál már annyira unta az „öndicséretet”, hogy
fejfájást színlelt és elküldte a fiút mondván, szüksége van friss
levegõre. Peter lelkesen ajánlkozott, kikíséri és sétálhatnak egyet a
kertben, azonban Shannon határozottan visszautasította. Szapora
léptekkel kirohant az éjszakába, nem bírta a benti légkört. Ful-
doklott a Peter Sheldon-féléktõl és minden férfitõl a világon. Nem
értette õket, nem értette a viselkedésüket, a gondolataikat, a lé-
nyüket.

Egyedül volt, leült a medencéhez és nézte a csillagokat, melyek
aznap különös fényükben tündököltek az égbolton, legalábbis
Shannon úgy látta. Kihallatszott a zene pergõ ritmusa, az erõsebb
hangok úgy hatoltak az éjszaka sötétségébe, mint a suhanó nyíl a
célpontba, aztán elnyelte õket a csend, semmivé foszlottak.

– Heló! – Shannon összerezzent, amikor mögötte megszólalt va-
laki. Ijedten fordult meg. – Leülhetek? – Nick mosolygott rá. Hon-
nan került elõ egyik pillanatról a másikra? Honnan tudta, hogy itt
van? A lány tekintete tele volt kérdésekkel, mégis némán bólintott. –
Meguntad a társaságot?

– Nem vagyok elragadtatva tõlük. – Ha tudná milyen társasága
volt tíz perccel ezelõtt. Mondjuk egy ember miatt nem kellene álta-
lánosítania.

– Hol az új lovagod? – Nick szándékosan „piszkálta” a lányt, nem
hagyott ki egyetlen alkalmat sem.

– Lovag? – Shannon nevetett. – Megbukott a táncvizsgámon és
addig nem hagyhatja el a termet, amíg az összes hölgyet fel nem kér-
te odabent.

Nick is nevetett. Érdekelte a lány személye, szeretett volna többet
tudni róla, azonban érezte, hogy Shannon valamiért nem akar meg-
nyílni elõtte.

– Ilyen szigorú vagy velük?
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– Kikkel? – Shannon gondolatai egy pillanatra elkalandoztak, nem
értette a kérdést.

– Az udvarlóiddal. Nehezen szeded fel a férfiakat, úgy látom. –
Nick gondolkodás nélkül belevágott a témába. Tudta, hogy ezzel
felidegesíti a lányt, de élvezte. Imádta, amikor dühös volt, jól állt
neki. Fõleg az elsõ nap, lent a tengerparton.

– Valóban így gondolod? – Éppen róla, aki azelõtt százával falta a
férfiakat? Ha tudná micsoda mûsort „produkált” éjszakáról éjsza-
kára a színpadon. Nick még nem ismerte, s szerette volna meglec-
kéztetni a férfit. – Szerintem tudnék neked újat mutatni.

– Igen? De fel vágták a nyelved! – Nick folytatta, amit elkezdett.
Remélte, hogy történni fog valami.

– Csak most nincs hozzá hangulatom...
– Na persze, én is ezt mondanám!
– Nincs hozzá hangulatom, hogy egy amatõrrel foglalkozzam.
– Amatõr? Hát ez jó... nagyon vicces... Komolyan mondom, mind-

járt nevetõgörcsöt kapok. – A férfi felkapta a fejét és hirtelen oda-
hajolt a lányhoz. Olyan közel, hogy az orruk majdnem összeért,
tágra nyílt szemük nem tudott másmerre nézni, csak a másik szem-
párba. Shannon megrémült, ijedten meredt a férfira. Mi fog történ-
ni? Mit akar tõle? Nick kinyitotta a száját és a lány arcába nevetett. –
Ha, ha, ha!

Shannon ereiben meghûlt a vér. Még szerencse, hogy senki nem
járt arra, különben kinevette volna õket. Shannon most megkapta,
Nick jól átejtette. Ezt a pimaszságot!

– Megijedtél?
– Nem! – vágta rá morcosan. Arca piros volt a dühtõl, szemei szik-

rákat szórtak, mint a kitörõ vulkán. Legszívesebben elevenen elé-
gette volna a férfit.

– De igen.
– Nem ijedtem meg.
– Dehogynem, láttam a tekintetedben. – Úgy vitatkoztak, mint

két kisgyerek az óvodában. Ismét Nick gyõzött a képzeletbeli ösz-
szecsapásban, s ez egyre jobban dühítette Shannont.
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– Mit láttál benne? – Nem adta fel, foggal-körömmel küzdött az
igazáért. Sajnos már az élet megtanította rá. A „harc” meglepõ
fordulatot vett, amikor a férfi válaszolt.

– Azt a gyönyörû testedet, ami kiemelkedett a vízbõl elõttem. –
Nick megtette a kezdõ lépést, nem bírta tovább. Magához húzta a
lányt és megcsókolta.

Shannon ellenkezni akart, mint az õz a vadonban, de a következõ
pillanatban valami arra késztette, ne tegye. Engedte, hogy a szen-
vedély magával sodorja és a férfi „megszelídítse”. Akkor számára
megszûnt a külvilág, nem gondolt Edwardra, nem gondolt a fáj-
dalmakra... Csak õ és Nick létezett.

Tizenharmadik fejezet
Shannon idegesen rágcsálta a pirítósát az étkezõben. Õ ment be
reggelizni a legkésõbb, Nicket várta. Azt hitte, a portánál megtalálja,
ha már nem kopogott be hozzá, ahogy megígérte. Korábban kelt fel
egy órával, hogy „kicsinosítsa” magát, mire a férfi feljön. De nem
jött és aznap reggel nem látta senki, hiába kérdezõsködött. Arra
viszont nem volt hajlandó, hogy megkeresse a szobáját a földszint
túlsó felén, a személyzeti részlegen. Úgy látszik, Nick nem akar
többet tõle a múlt éjszakánál. Valójában nem történt köztük semmi,
csak táncoltak és beszélgettek egész éjjel, néha elröppent egy-két
csók, de azt sem vitték túlzásba. Nick teljesen más volt, mint eddig
Shannon a férfiaktól tapasztalt. Kedves, udvarias, visszafogott, a
lány érdekelte – nem a teste –, az elképzelései, véleménye, gondol-
kodása. Elõször meg akarta ismerni, megtudni, mi a kedvenc étele,
filmje, színe, virága. Shannon élvezte a társaságát és így visszagon-
dolva maga sem értette, hogy tudták átbeszélni az egész éjszakát?
Ilyen férfival még nem találkozott, teljes ellentéte volt Edwardnak.
Edward néhány órával azután, hogy bemutatták neki a partin,
felvitte a szobájába és a magáévá tette, Nick viszont még célzást sem
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tett rá. Ennek ellenére nem bízott benne, mint ahogy egy férfiban
sem és százszor megbánta már, hogy Edwarddal kivételt tett. Nem
kellett volna azonnal beleszeretnie, hinni a szép szavaknak és az
álmoknak. Jól megégette magát, de úgy kellett, megérdemelte. Így
jár, aki naiv és hiszékeny, a szívére hallgat az esze helyett.

Amikor visszament a szobájába, már lemondott a férfiról, külön-
ben is megfogadta – Edward után –, egy férfi miatt sem fog szen-
vedni. Haja egyetlen csattal volt feltûzve a feje tetejére, így egy
gyors mozdulattal leengedte, arany karika fülbevalóját kivette a fülé-
bõl, letette az éjjeliszekrényre és visszabújt az ágyba. Minden rossz-
ban van valami jó, legalább kialudhatja magát, gondolta. S álmodott
is, delfinekkel úszott a habokban, vihar tombolt, de õ követte õket
le a mélybe, a tengerfenékre. Azonban nem úszhatott sokáig álmá-
ban az alatt a röpke egy óra alatt, amíg aludt. Erõteljes, kitartó
kopogás ébresztette.

– Ki az? – hiába szólt ki, válasz nem érkezett. Csak ismételt kopogás.
Mérgesen kiugrott az ágyból és kinyitotta az ajtót. Nick állt elõtte

egy csokor virággal a kezében. Vörös rózsák, nagy fejûek, különös
zöld növényekkel és halványlila krepp-papírral csokorba kötve.
Nick nem felejtette el, hogy ez a kedvenc virága.

– Ne haragudj, amiért elkéstem. – Mindössze egy órával, de nem
számít, gondolta a lány. – Elaludtam. A munkatársam említette,
hogy kerestél. Remélem, megbocsátod a mulasztásomat. Ugye, be-
pótolhatom?

Shannon örömmel vette át a csokrot és Nick tudta, ezzel sikert
könyvelhet el.

– Köszönöm. – Elpirult a kedvességtõl, mint egy kislány az elsõ
randevún.

– Akkor mehetünk is?
– Egy pillanat, rögtön összeszedem magam. – Shannon behívta a

férfit, s az leült a televízió elé. Míg Nick a csatornákat váltogatta, õ
gyorsan bevetette az ágyat, aztán eltûnt a fürdõszobában. Tíz perc
múlva megjelent térdig érõ szoknyában, elegáns blúzban, feltûzött
hajjal. – Kész vagyok.
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Nick végignézett a lányon. Formás lábak, karcsú derék, mosoly-
gós arc, mi kellhet még? Elragadó volt. 

A szálloda parkolójában egy szürke terepjáró állt, hatalmas kere-
kekkel, vastag gumikkal. Shannonnak elakadt a lélegzete, amikor
Nick a kocsira mutatott.

– Ezzel megyünk? – kérdezte. Még nem ült ilyen jármûben, s elfog-
ta a félelem. Vajon mi járhat most a férfi fejében? Hová akarja vinni?

– Szép példány, nem igaz? – Nick a lányra kacsintott. – Mondjuk,
nem úri kisasszonyoknak való.

– Nem vagyok az a kényes fajta, ha erre célzol. – Csak szívesebben
menne egy Mercedesszel, de ha nincs más, ez is megteszi...

Az ülés magasan volt, szinte úgy kellett felmásznia rá. Ahogy
Shannon felemelte a lábát, a szoknyája feljebb csúszott, s többet
engedett láttatni a formás combokból. Még néhány centi és akkor
látszik a lényeg is, gondolta Nick, azonban levette a tekintetét róla.
Megpróbálta beindítani a motort, a „gép” felbõgött, aztán lefulladt.
A férfi újra gyújtást adott, a motor berregett, s ismét elhallgatott.
Harmadszorra Nick idegesen fordította el a kulcsot, nem akart
szégyenben maradni a lány elõtt.

– Gyerünk! – suttogta, mialatt az arca vörösödött, s izzadtság-
cseppek jelentek meg a homlokán. 

Shannon nyugodtan ült mellette és sóhajtott. Ha gondolod,
mehetünk gyalog is – ott volt a szája szélén, de nem mondta ki.
Tapintatlanság lett volna tõle, nem akarta megbántani a férfit. Aki
már az elsõ nap virágot visz neki, az nem ezt érdemli. Shannon
ekkor vette észre, hogy felcsúszott a szoknyája, így megigazította.
A kocsi abban a pillanatban beindult, s Nick megszólalt:

– Nem kellett volna! – Ez volt az elsõ megjegyzése, ami emlékez-
tette Edwardra. Shannon nem értette, miért keres valójában hason-
lóságot a két férfi közt. Edward a múlt, számára nem létezik többé.
Most Nick van mellette, õ a jelen, a valóság. Az álmok már véget
értek...

– Ha nem húzom lejjebb, sosem indulunk el, azt hiszem. – Humo-
rosra vette a figurát, mindketten jót nevettek.
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A városba tartottak, ahol nagy volt a forgalom, nehezen találtak
parkolóhelyet. Az utcákon nõk siettek telepakolt kosarakkal és be-
vásárlószatyrokkal, férfiak diplomatatáskával rohantak, hogy ne
késsenek el a tárgyalásaikról vagy elérjék a helyi buszjáratot. Az ut-
cai árusoknál, ócska bódéknál állt a sor, az éttermekben foglaltak
voltak az asztalok, s az utolsó jegyeket is elkapkodták a moziban. A
hamburgeresnél és fagylaltosnál gyerekek hada várt, s egy múze-
umba sem lehetett beférni a turisták és tanulmányi úton lévõ diákok
csoportjától. Azért meg tudták nézni a városházát és a templomot,
s az egyik kisebb cukrászdában jutott nekik asztal is. Nick krémest,
Shannon csokoládétorta szeletet evett, tetején apró szem meggyel.

– Kérsz még egy szeletet?
– Nem, köszönöm. Mindjárt kipukkadok. – Túl sok volt a tortá-

ban a krém. Shannon rápillantott az órájára, lassan tizenkettõt muta-
tott. – Egy biztos, ma nem fogok ebédelni. Képtelen lennék még egy
falatot letuszkolni a torkomon.

– Nem áll szándékomban visszamenni a szállodába, vagy neked
igen? – kérdezte a férfi. Senki sem fogja õket hiányolni az ebédnél.

Shannon a fejét rázta. A szeme csillogott, öröm volt belenézni.
Nick szerette volna a legtöbb idejét a lánnyal tölteni. Úgy tervezte,
hogy este vinné vissza a lakosztályába....

– A városban nem maradt olyan érdekesség, ahová be is tudnánk
jutni, mielõtt lemegy a nap. Nem lenne kedved körülnézni a parton? –
Ez már sokkal izgalmasabbnak ígérkezett.

– Dehogynem – mosolygott Shannon. Sejtette, hogy a férfi kiter-
velt valamit, nem véletlenül akarja a partra csábítani...

Olyan utakon mentek, melyeket a lány nem ismert. Kétsávos út
vezetett ki a városból, utána száraz, poros földutak következtek
emelkedõkkel, apró bukkanókkal, kisebb-nagyobb „lyukakkal”. Va-
lószínûleg az esõzések vájták ki õket. A terepjáró könnyedén vette
az „akadályokat”, hol fel, hol lehuppantak a kocsival. A környék
egyre elhagyatottabb volt, elõször vastag törzsû pálmafák, alattuk
frissen nyírt, zöldtenger pázsit, aztán sûrûsödtek a fák és az aljnö-
vényzet is. Egyre több bozót, vadvirágok és mindenféle gizgazok

145



jöttek, közben a pálmafákból „fogyott”, felváltották õket a sûrû
lombú citrom- és narancsfák, s olyan vastagtörzsûek, amilyeneket
Shannon még nem látott. Nick biztos ismeri milyen fajtájúak, de
nem merte megkérdezni tõle. Nem akart tudatlannak látszani a férfi
elõtt és azt sem mutatta, mennyire fél. Szörnyû volt ez a „zöty-
kölõdés” a kocsiban és Shannon attól tartott, hogy az egyik kerék
beragad valamelyik gödörbe vagy fennakadnak valamelyik emelke-
dõn. Mi lesz, ha itt ragadnak ezen a kietlen vidéken? Sehol egy élõ
ember, aki segíthetne rajtuk. Egyáltalán minek kellett erre jönniük?
Biztosan van más út is, ami biztonságosabb.

– Ne izgulj, mindjárt kijutunk innen. – Nick nyugodt volt, õ már
százszor végigjárta ezt a szakaszt. Sejtette, mi járhat most a lány
fejében, tehát folytatta: – Tudom, eléggé elhagyatott környék és
ijesztõ, de így sokkal hamarabb odaérünk. Különben meg erre lehet
megközelíteni a legszebb partszakaszt a szigeten. Ott lesz majd, a
sziklák alatt. – Felemelte jobb kezét és mutatóujjával elõre mutatott.
A sziklát már lehetett látni a távolban. – A kedvenc helyem, ezért
választottam ezt az utat.

Shannon úgy érezte, olvas a gondolataiban. Bólintott, s azzal
nyugtatgatta magát, hogy nemsokára odaérnek. Bízott a férfiban,
csak az a csokoládétorta meg ne forduljon a gyomrában! Azzal
elrontaná az egész napot.

Az út továbbra is száraz volt és egyre kevesebb emelkedõ fárasz-
totta a hatalmas gumikerekeket, mondjuk eddig jól „kapaszkodtak”
rájuk. A dús növényzet hirtelen ritkulni kezdett, az út lejtett, s Nick
levette a lábát a gázpedálról és leginkább a fékre összpontosított.
Egyik pillanatról a másikra kibújtak a „rengetegbõl”, a földutat
puha, homokos talaj váltotta fel. Mögöttük maradt a sûrûség a
buktatóival és az árnyékaival. A nap beletûzött a szemükbe. Elõttük
hófehér, „csipkézett” szélû szikla állt. Három, egy kisebb, nagyobb
és még nagyobb sziklatömb állt szorosan egymás mellett, láncot
alkotva. Az elsõ kettõ között keskeny rés volt, ösvény szélességnyi,
ahol átfolyt a víz, amikor a tenger hullámzott. Elõtte, ovális alakban
még vizes volt a homok.
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– Itt vagyunk. – Nick leállította a kocsit és hátradõlt az ülésen. –
Remélem, tetszeni fog.

– De szép... csodálatos! – lelkesedett Shannon. Mikre nem képes a
természet! A lány ugrott ki elsõnek a kocsiból. A magas sarkú cipõ
nem volt túl praktikus viselet, de megbarátkozott vele.

Nick megfogta a kezét és megkerülték a legkisebb sziklát. Akkor
már a látótér egészében a tenger állt. A víz tiszta volt, az alján
lehetett látni az apró vízinövényeket és a kisodort kagylódarabokat,
a tenger mégis kék színben tündökölt. Azonban különös kékség
volt ez, hol sötétebb, hol halványabb, s ahol a napsugarak egyen-
letesen beleverõdtek a víztömegbe, ott csillogott a felszín, vissza-
tükrözte a fénysugarakat. Nos, azon a részen szintén másfajta kék-
ség uralkodott, igazi tengerkék, melyet a festõk is csak nehezen,
gondos munkával tudtak lefesteni. Közel álltak a vízhez, s egy
felerõsödõ hullám nagyot csapott a partra.

– Vigyázz! – Nick azonnal hátrébb lépett. A szigeten nõtt fel, az
ilyenekre már fel volt készülve. Azonban Shannon késõn „tért
észhez” és a hullám ellepte a bokáját. Felszisszent a hidegtõl, ami –
úgy érezte – a hátán is végigfutott. Vádlón nézett fel a férfira. „Én
idejében szóltam!” – olvasta a tekintetében. Igen, ebben õ a hibás,
meg a tapasztalatlansága. Lesütötte a szemét, s azt a méregdrága
bársonycipõt nézte, amit még Valerie-vel vásárolt. Le akart hajolni,
hogy kiszabadítsa belõle a lábát, azonban Nick felemelte.

– Sajnálom, hogy elázott.
Shannon meglepõdött.
– Nem tesz semmit, majd veszek másikat.
A férfi távolabb vitte a víztõl, ahová nem érnek el a hullámok.

Ahogy letette a lányt, végig egymás szemét nézték, s amint Shannon
lábai elérték a homokot és visszanyerte az egyensúlyát, Nick meg-
csókolta. 

– Dobd le a cipõdet, van itt még látnivaló! – mosolygott utána.
Shannon sajnálta, hogy csak egy röpke percig tartott ajkaik egy-
máshoz tapadása. Nick férfi volt a javából, nagyon jól csókolt.

Miután a lány cipõje a homokban feküdt, elindultak vissza a te-
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repjáró felé. Shannon óvatosan lépkedett meztelen talpával, ami a
férfit lassabb tempóra kényszerítette. Szorosan, a sziklák mellett
mentek ismét és Shannon vigyázott annál a résznél, ahol ovális
alakban még vizes volt a homok. Nick nem törõdött vele, otthagyta
jókora lábnyomait, s egy óvatlan pillanatban majd megcsúszott.
Odaértek a harmadik sziklához és Shannon nem értette, miért kell
megkerülniük. A férfi egy szót sem szólt, csak ment elõre és húzta
maga után a lányt. Ott már nem sütött a nap, a fák elárasztották
õket árnyékaikkal és Shannon érezte, a bõre „megfeszül” a hûvöstõl.
Végig a szikla vonalát követték, mentek egyre beljebb és beljebb,
mígnem Nick hirtelen megtorpant. 

– Itt van, ez az.
A szikla oldalán Shannon elõször csak egy nagy sötét foltot látott,

aztán mikor Nick mellé lépett, elakadt a lélegzete. Egy barlang?
– Parancsolj drágám, fáradj be! – szólt udvariasan és sejtelmesen

mosolygott.
– Inkább átadom neked az elsõbbséget. – Vajon mi lehet odabent?

Egyszerre volt ijesztõ és titokzatos.
Nick nem habozott, bátran belépett és maga után rántotta a lányt

a sötétségbe. Shannon megijedt, de nem mert kiáltani. Nick erõs,
magabiztos kézfogása segített megõriznie a nyugalmát. Nagy feke-
teség vette körül mindenhonnan, aztán szemei lassan megszokták a
sötétséget, s látta maga elõtt kirajzolódni a férfi alakját.

– Egy pillanat, mindjárt csinálok fényt. – Nick elengedte a kezét
és pár lépésnyire tõle matatni kezdett. Shannon összekulcsolta kar-
jait, úgy reszketett a félelemtõl. Azon imádkozott, nehogy egy
pókkal vagy egy kígyóval találja szembe magát. Irtózott tõlük. – És
lõn világosság!

Fény lepte el a barlangot. Nick egy régi, kopott lámpát tartott a
kezében.

– Kicsit öreg, még a nagyapámé volt – mondta.
Shannon körülnézett, a barlang nem volt annyira kicsi, mint

amilyennek gondolta. A fal mellett komoly horgászfelszerelés állt,
orsós botok, a messze hordóktól egészen a vékonyakig, amikkel
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csak apró halakat lehet fogni. Egy nagyméretû szák, s háló
összetekerve hevert a földön. Közvetlen Shannon mellett egy
kövekkel körülrakott „tüzelõ”, melynek közepén most hamu lapult,
de odébb látott száraz faágakat és gyufásdobozt is. Volt még ott
kettõ nádból fonott szék, egy matrac, rajta két vastag takaró, háló-
zsák és esõköpeny. Ideális búvóhely a vihar elõl.

– Ezt nevezem! – Így barátságosabbnak tûnt, s a lány félelme el-
szállt. – Micsoda bunker! Szoktál horgászni?

– A kedvenc idõtöltésem, a nagyapám tanított meg rá. Tudod, an-
nak idején õ halász volt. Most már ritkán jön ki velem, sokat fáj a
dereka és az ízületei. Mindig a középsõ sziklára szoktunk felmászni.
Onnan jó dobni, akkor biztos van kapás.

– És nem félsz odafent? Eléggé „csipkézett” szakasz, könnyen
megcsúszhat az ember...

– Tudok magamra vigyázni. – Odalépett a lányhoz, letette a lámpát
és átölelte. – Te dideregsz!

Az a vékony, törékeny alkat ott reszketett a karjaiban. Shannon a
szemébe nézett. Nick egy igazi férfi, tapasztalt, sok mindent tud az
életrõl, még a jég hátán is megélne. Õ meg mire jutott? Azt hitte, a
night clubban kiélvezte az élet örömeit. Amit ott tanult, az fabatkát
sem ér. Ami abban volt az minden, csak nem öröm. A mocskot és a
piszkot látta, semmi mást.

– Miért nem szóltál, hogy fázol? – kérdezte, miután a lány hallga-
tott. Nem tudhatta, min gondolkozik. – Várj, odaadom az ingemet.

– Nem, nem kell. – Késõ volt, a férfi villámgyorsan kigombolta a
gombjait, s máris látszott kisportolt felsõteste. Hogyan csinálta?
Shannon belekapaszkodott az ingébe, nehogy levegye. – Hagyd
magadon!

– Biztos vagy benne? – kacsintott. Nem engedte, hogy a lány vá-
laszoljon, inkább egy csókkal betapasztotta a száját.

– Mm... most már nem annyira... – válaszolta Shannon, mikor
levegõhöz jutott.

Aztán újabb csók következett, s Nick kezei a lány blúza alatt
kalandoztak. Mégis lekerült róla az ing, Shannonról a blúz és hamar
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megszabadultak a többi ruhadarabtól is. Ott voltak elõtte azok a
csodálatos domborulatok ismét, fedetlenül. Nem is értette, miért
várt rájuk ilyen sokáig. Már akkor meg kellett volna szereznie, mi-
kor véletlenül megpillantotta a nõt a parton, amint az minden bájá-
val kiemelkedik a vízbõl. Ledöntötte Shannont a matracra, ami nem
volt túl kényelmes, de nem számított. Shannon még reszketett,
azonban testét rövid idõn belül felfûtötte a vágy és egymáséi lettek
a lámpa fényénél, a barlang mélyében.

���������

– Micsoda? Olyan jó hallani, mond még egyszer! – örvendezett
Julie. Teljesült a vágya; a fia és Shannon... Felpattant az íróasztala
mögül és magához ölelte a lányt, akit az elsõ pillanattól kedvelt.
Nem hiába lettek barátnõk, s most már a fiával is szorosabb
kapcsolatba került. Ki tudja, ebbõl még bármi lehet...

– Jól hallottad. – Shannon szeme ragyogott a boldogságtól.
– Ehhez csak gratulálni tudok. – Julie anyai szeretettel homlokon

csókolta. – Nem koccintunk rá egyet? – kérdezte, de mielõtt Shan-
non válaszolhatott volna, odalépett az üvegajtós szekrényhez és egy
pezsgõsüveget vett ki belõle két pohárral.

– Így fel vagy készülve? Ezt nevezem! – kuncogott Shannon,
mikor a barátnõje megtöltötte poharát. – Akkor egészségünkre!

– És a szerelmetekre!
Shannon gyorsan lehörpintette, volt már benne gyakorlata. Julie

épphogy belekortyolt, amikor valaki kopogott, aztán egybõl le-
nyomta a kilincset. Az ajtó kinyílt, s Nick dugta be a fejét a résen.

– Jó napot, hölgyeim! Miben mesterkedtek itt, a tudtom nélkül? –
Nick friss volt a maga fiatalságával, vidám és rettentõen jóképû.
Shannon orrát azonnal megcsapta új dezodorjának illata.

– Gyere be, töltünk neked is! – szólt Julie és a szekrénybe nyúlt a
következõ pohárért. Mikor visszafordult, Nick éppen egy csókot
adott a lány szájára.

Julie elmosolyodott. Olyan szépek voltak így együtt, ideális párt
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alkottak. Amint a fiára nézett, látta rajta, fülig szerelmes. Ez érthetõ
is, elvégre Shannon gyönyörû lány, s mindenekelõtt egy elragadó
teremtés. Remélte, hogy ez az együttlét nem csak egy futó kaland...

Nick a következõ napra szerzett két mozijegyet, aztán elvitte
Shannont vacsorázni. Késõ este volt, amikor visszaértek a szállo-
dába, s akkorra már a pletyka bejárta a Pare Paradise-t, mindenki
tudomást szerzett a kapcsolatukról. Mondjuk nem állt szándékuk-
ban titkolni a világ elõtt, nyugodtan jártak-keltek kézen fogva, s
mindenhova együtt mentek, ha lehetett. Egy asztalnál étkeztek,
együtt úsztak és napoztak, s Nick sokszor aludt éjszakánként ked-
vesénél. Ezt Julie olykor szóvá is tette, de a férfi ha akart volna sem
tudott ellenállni a csábításnak. Azt meg végképp nem várhatta el a
lánytól, hogy lemenjen az õ személyzeti szobájába, ahol a munka-
társával lakott. Nick sosem vágott fel azzal, hogy az anyja a szálloda
igazgatója, nem szerette a kiváltságokat és ragaszkodott ahhoz az
apró személyzeti szobához, amit bármelyik személyzeti dolgozó
igényelhetett a Pare Paradise-ban. Különben sem voltak nagy igé-
nyei, kapott egy ágyat, egy asztalt, a szekrényben is kényelmesen
elfért. Szerencsére a szobatársa nem horkolt, úgyhogy nyugodtan
teltek az éjszakái. Hogyan vihetné oda Shannont? – vágott vissza az
anyjának, aki felajánlott neki egy külön szobát. A fiatalok azonban
úgy döntöttek, hogy együtt fognak lakni, már nem érték be az éj-
szakákkal. Így Shannon felajánlotta a lakosztályt „otthonuknak”, az
úgyis túl nagy volt és unalmas egy személynek. Julie kezdetben nem
örült az elhatározásuknak, félt a pletykáktól és az emberek irigy-
ségétõl, aztán õ is megbékélt. Mondjuk az összeköltözést egy hónap
után továbbra is korainak tartotta.

Közeledett a karácsony, a szálloda forgalma várhatóan lecsökkent.
A személyzet az ebédlõben felállított egy hatalmas, plafonig érõ fát,
csillogó díszekkel és rengeteg szaloncukorral. Az ablakokat, a por-
tát, a lépcsõfeljárót apró égõkkel, csengettyûkkel, mikulásfigurákkal
és zöldfélékkel díszítették, úgyhogy ünnepi hangulat lepte el az
egész épületet. Shannon a portánál segédkezett éppen, amikor meg-
pillantotta szüleit, ahogy azok a maguk méltóságával belépnek a
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szállodába. Elõször alig ismerte meg õket. Nyugodtabbak voltak a
szokottnál, arcuk kipihent, szemük ragyogott, hogy viszontlátják
egyetlen lányukat. Mintha néhány évet fiatalodtak volna...

– Mama! – Shannon örömmel ugrott az anyja nyakába, aki nagyon
elegáns volt hosszú, bokáig érõ sötétbarna ruhájában, enyhén kifest-
ve, aranyfülbevalókkal. – Milyen szép vagy!

– Ó, azért ez túlzás – szerénykedett Sarah. Még mindig magán
érezte azt a szégyenfoltot, ami egész életére rányomta bélyegét. Õ
már sosem lehet „tiszta” és szép.

– Azért jöttünk, hogy megismerjük az új lovagodat – súgta oda
Brian a lányának. Szürke öltönyben és fehér ingben rettentõen jól
mutatott. 

– Mindjárt elõkerítem nektek – válaszolta és kacsintott egyet. –
Julie-t pedig megölöm, amiért nem mondta, hogy jöttök. Melyik
szobát kértétek?

– A huszonhatost. – Brian összehúzta a szemöldökét.
– És neked, mama? Tiéd a huszonhetes? – tippelt Shannon. Sarah

csak mosolygott.
– Nem, az övé is huszonhatos – felelte Brian. 
– Jól van, akkor felkísérlek benneteket. – Shannon hirtelen fel sem

fogta, amit az apja mondott. Elindult a lift felé, aztán a következõ
pillanatban visszafordult és az anyja szemébe nézett. – Nem fog-
laltattatok külön szobát?

Sarah mosolyogva a fejét rázta és Shannonnak akkor jutott el a
tudatáig: a szülei kibékültek! Nem hiába vártak több, mint húsz
évet. Most, hogy Valerie már nem él, nincs senki, aki az útjukba
állna.

– Ez csodálatos! Ennél szebb karácsonyi ajándékot nem is kap-
hattam volna... – elcsuklott a hangja, szemei megteltek könnyel.
Végre megkapta azt, amire mindig is vágyott. Lett családja.

– Na! – Brian magához ölelte a lányát. – Ha sírni fogsz, rögtön
visszacsinálom az egészet. – Viccelõdött, amivel sikerült mindannyi-
uk arcára mosolyt varázsolnia.

Sarah megnyomta a lift hívógombját, s az alatt a néhány hosszú
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perc alatt, amíg az leért a legfelsõ emeletrõl, felváltva fürkészte Brian
és a lánya tekintetét. Mennyire örültek egymásnak! Igen, hiányzott
az a húsz év, amitõl az élet megfosztotta õket. Azonban most nem
akart a múltra gondolni, az akaratlanul elkövetett hibákra, s a fáj-
dalmakra. Briannel megbeszélték, hogy többet nem gondolnak visz-
sza rá és nem beszélnek róla, kitörlik az emlékezetükbõl. Számukra –
Valerie halála után – egy új élet kezdõdik, tiszta lappal. És úgy látta,
ezzel Shannon is így van. Ahogy Briannel elolvasták a leveleit úgy
érezték, mintha lányukat kicserélték volna. Újra visszatért az élet-
kedve és már alig várták, hogy megismerjék azt a fiatalembert, aki-
nek ezt köszönheti. 

Amikor elfoglalták a szobájukat, Sarah kipakolt a bõröndökbõl.
Brian kiment az erkélyre, hogy magába „szippantsa” a sziget friss
levegõjét. A kilátás gyönyörû volt, a csönd és az idill nyugtató hatást
gyakorolt rá. Mennyire más itt, mint Denverben, abban a zajos
városban, gondolta. Örült, hogy el tudott szakadni a cégtõl egy
hónapra, s legalább az ünnepeket más körülmények között töltheti,
ahogy azt az évek során megszokta. Most mentesül a hideg csípõ
érzésétõl, a hó okozta fennakadásoktól, az emberek nyüzsgésétõl...
Észre sem vette, hogy Sarah is kiment utána a korláthoz, csak ami-
kor egy gyengéd kéz érintette a vállát. Brian megsimogatta a puha,
az élettõl megviselt, erõs kezet, s magához szorította az asszonyt.
Sarah arcát belefúrta a férfi ingébe és mély levegõvétellel szagolgatta
annak illatát. Sokáig álltak ott összeölelkezve, szótlanul. Melegség
járta át a testüket, a szeretet melegsége fonta körbe õket. 

Késõbb erõteljes kopogás váltotta fel a csendet, kibontakoztak
egymás karjaiból és Brian kinyitotta az ajtót. Ott állt a lánya egy
fiatalemberrel kézen fogva a folyosón, s ahogy megpillantotta õket,
szinte egyszerre nyílt mosolyra a szájuk.

– Nos, apa? Kipakoltatok már, bemehetünk? – Shannonról sugár-
zott a jókedv. Olyan izgatott volt, mint egy kisgyerek.

Brian szótlanul félreállt az ajtóból és beinvitálta õket. Sarah a szo-
bában állt, s amint meglátta Nicket és a fiatalember szemébe nézhe-
tett, megnyugodott. Ez a férfi teljes ellentéte volt Edwardnak. Re-
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mélte, hogy lánya valóban elfelejtette azt a denveri „fenegyereket”.
– Bemutatom nektek Nick Wembert, Julie fiát... a választottamat. –

Shannon kissé zavarba jött, nem szerette ezeket a formaságokat, de
valahogy mégis értelmes mondatot hozott össze a szavaiból.

Nick kezet rázott a lány szüleivel, illedelmesen bemutatkoztak,
aztán elmesélte nekik milyen „funkciót” tölt õ be a szálloda életében
és hogyan találkoztak. Mondjuk nem fedte teljesen a valóságot, a
meztelen jelenetet a parton kihagyta a történetbõl, így a szülõk úgy
tudták, hogy az ismerkedési esten találkoztak és szerettek egymás-
ba. Nick elbûvölte õket a beszélõkészségével, amit kis humorral is
fûszerezett.

– Azt nem említetted, hogy ilyen szép mamád van – bókolt, s
ujjaival megpöckölte Shannon orrát.

– Köszönöm. – Sarah lesütötte a szemét.
– Amilyen az anyja, olyan a lánya – szólt közbe Brian. Nick helye-

selt, s megcsókolta Shannon homlokát. 
Brian és Sarah összenézett a fiatalok feje fölött. Tekintetük elá-

rulta, nyugtázták, a lányuk jól választott.
– Terveztek maguknak programot a mai napra? – kérdezte Nick,

miután „magához tért” Shannon vonzásából. A szülõk a fejüket
rázták, ahogy azt Nick várta, így tapintatosan megkérdezte: – Mit
szólnának hozzá, ha együtt meginnák egy csésze kávét? Anyám az
irodájában szívesen fogadná önöket...

Jó ötletnek tûnt, s örömmel elfogadták a meghívást. Nick már ké-
szült erre a találkozásra és Shannon mérges volt rá, amiért elhallgatta
elõle, hogy a szülei eljönnek hozzá karácsonyra. Julie-val ügyesen
szövetkeztek, jól kitervelték a dolgot a háta mögött. Ezért
belecsípett a férfi combjába kifelé menet, aki halkan felszisszent.

– Ezt most miért csináltad? – súgta hátra a lánynak.
– Jól tudod, de ezt még visszakapjátok! – fenyegetõzött. A szülei

elõl mentek, õk nem hallották.
Julie az irodájában ült, mikor benyitottak hozzá. Valóban várta

õket frissen fõzött kávéval és apró süteménnyel. Briant két baráti
puszival üdvözölte és végre közelebbrõl is megismerhette Shannon
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mamáját. Bánta, hogy amikor elõször meglátogatták Shannont, el-
mulasztotta, annyira el volt foglalva a szálloda igazgatásával. Hamar
megtalálták a közös hangot, s miután feloldódott köztük a feszült-
ség úgy fecsegtek, mintha évek óta ismernék egymást.

A szenteste csodálatos volt, aznap nagy volt a sürgés-forgás a szál-
lodában. A szakácsnõk sokat dolgoztak, mire elkészültek a puly-
kával, karácsonyi pudinggal és megannyi süteménnyel. Vacsorára
néger asszonyokból álló kórus volt hivatalos, a zenekar karácsonyi
dalokat játszott, s a kórussal együtt mindenki énekelte a karácsonyi
énekeket. Julie a szálloda igazgatójaként felkészült az „eseményre”,
megható beszédet mondott az alkalomra. Értékelte az évet, megkö-
szönte a vendégeknek, hogy a Pare Paradise-ban töltik az ünnepeket
és megköszönte az alkalmazottaknak, hogy munkájukkal ilyen cso-
dálatos estét varázsoltak. Többek között bemutatta és kérte, szere-
tettel köszöntsék Brian Harwy-t, a szálloda fõrészvényesét. Brian
meglepetten állt fel a székébõl és mindenki megtapsolta a teremben.

Shannon büszke volt az apjára, majd kiugrott a bõrébõl örömében,
annyira tapsolt neki. Aznap különben is nagyon izgatott volt,
lázasan csomagolta az ajándékokat, számára az idei ünnep sokat
jelentett. Nick tudta ezt, megbeszélte Julie-val, aki aztán felhívta
Briant. Nick ismerte a szülei történetét, Shannon mindent elmesélt
neki, mielõtt összeköltöztek volna: hogy Valerie elüldözte az anyját
Denverbõl, õt titokban hozta a világra és felnevelte a mocsokban,
nyomorban, erkölcstelenségben... hogyan lett belõle prostituált,
majd egy jómódú, gazdag, elegáns hölgy, egy olajbirodalom
várományosának menyasszonya... Úgy gondolta, már nincs
vesztenivalója. Többé senki nem taposhat bele úgy a lelkébe, ahogy
Edward tette... Azt hitte, Nick is kiadja az útját a történtek hallatán,
azonban nagy meglepetésként érte, amikor egyszerûen megcsó-
kolta. Megértette, milyen nehéz lehetett a lány gyermekkora és
miért tette azt, amire gyerekfejjel az élet rákényszeríttette. Shannon
„szakított” a múltjával és Nick azt mondta, „fátylat borít rá”, ha
Shannon többé nem megy vissza az utcára. Számára a lány a fontos,
nem a múltja. Amikor Shannon mindezt üveges tekintettel „kiadta”
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magából, Nick észrevette rajta, hogy még teljesen nem állt talpra.
Még maradt benne valami, ami feszélyezte, s olykor éjszakánként
arra ébredt mellette, hogy küzd valami láthatatlan erõvel, szófosz-
lányok hagyják el a száját, amibõl nem sokat értett, egyedül Edward
nevét, azonban az idõ múlásával ezek a rémálmok is szertefoszlottak
és Shannon sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lett.

A szilvesztert kettesben töltötték a szabad ég alatt, egyedül ültek
az éjszakában a tengerparton. Erõs szél fújt, Shannon magára terí-
tette türkizkék, kötött kardigánját. A tûz pattogott, meleget árasz-
tott feléjük a homokban. Shannon dús fürtjeibe bele-belekapott a
szél, közelebb simult a férfihoz. A hold világított a sötétben, amikor
pezsgõt bontottak és koccintottak a jövõre, kettejük jövõjére...
Shannon úgy érezte, újra egyenesbe jött az élete.

Tizennegyedik fejezet
Mielõtt Brian és Sarah visszarepültek volna az Államokba, rengeteg
közös program várt rájuk a fiatalokkal. Elõször bementek a városba,
ahol természetesen Nick volt az idegenvezetõ és megmutatta a
sziget nevezetességeit, betértek a múzeumokba, galériákba, amiket
Shannonnal már százszor végigjártak. Elmentek hajókázni, eléggé
rossz idõt fogtak ki a tengeren, a hajójuk egész úton himbálózott a
habokban, s egy-egy erõsebb hullám akkorát döntött rajta, hogy a
kapitány azt javasolta, inkább forduljanak vissza. Ilyenkor nem
tanácsos ujjat húzni a tengerrel, még egy kiváló tengerésznek sem.
A vihar sok mindenre képes, ha kitör, bár a hajó erõs volt, kemény
fából készült, masszív gerendái jól tartottak, a kapitány féltette a
hajóját. Este beültek a színházba és az utazás elõtti nap a lányok még
egyszer elmentek vásárolni, Brian meg kiült Nickkel a sziklára
horgászni. Volt mirõl beszélgetniük, Nick szívesen tanította
horgászni Shannon apját, aki elõször olyan ügyetlenül tartotta a
botját, hogy az elsõ hullám majdnem kicsavarta a kezébõl. Briannek
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is megmutatta a barlangot, ahol gumicsizmát húztak és esõköpenyt
tettek a táskájukba a biztonság kedvéért. Néhány kisebb halat le-
számítva nem volt nagy fogás, de jól érezték magukat, átbeszél-
gették az egész napot néhány dobozos sör mellett.

Fájó szívvel ültek fel a repülõgépre. Vége a pihenésnek, Briant
Denverben egy hónap kihagyás után rengeteg munka várta. Tárgya-
lások, üzletfelek, szerzõdések. Miért nem lehet minden nap kará-
csony? A szállodában is újult erõvel kezdetét vette a hajtás, jött a
következõ szezon, ismét vendégek tolongtak a portánál, az összes
szoba megtelt. Nick reggeltõl estig dolgozott, hordta a poggyászo-
kat, kiment a turisták elé a reptérre, segített lepakolni a teherszállí-
tókról, melyek a megrendelt élelmiszereket hozták. Shannon Julie-
nak segített a sok papírmunkában, ellenõrizte a raktárakat és tavasz-
ra elég jól beletanult az üzleti életbe. Átlátta a szálloda mûködését,
valamicskét értett a könyveléshez és jó ötletei révén Julie átadta neki
a programok szervezését. A vendégek elégedettek voltak, verse-
nyezhettek golfban, teniszben, tekében, a könyvtárszobában lehe-
tett sakkozni és Shannon filmklubot is összehozott, ahol szavazás
alapján vetítették a filmeket délutánonként egy nagy vászonra, amit
Nickkel hozatott a városból. A földszinten rendelkezésre állított
egy szobát, kényelmes székeket hozatott, besötétítették a termet és
az ajtóra kitették a feliratot: „Házi mozi”. Az apró helyiség minden
délután megtelt emberekkel, s Julie büszke volt Shannonra. Shan-
non élvezte a munkáját, elfoglalta magát és nem ült fent naphosszat
a szobájában, a nagy semmittevésben. Esténként nagyokat sétáltak a
parton. Shannon rendszerint sok idõt töltött a szálloda kertésze-
tében, új növényeket ültettek a kertben és néhány nagyobb pálmát
bevitetett a szállodába a folyosókra és az elõcsarnokokba. A friss,
zöld növények még jobban feldobták a hangulatot, az öregebbeket
visszavitette a kertészetbe, ahol átültették õket. Így a lépcsõ aljához,
mindkét oldalra hatalmas levelû legyezõpálmák kerültek. Az új
levelek világos, élénkzöld színben pompáztak, ahogy a beszûrõdõ
napfény megcsillogtatta õket a sötétzöldek között. Shannon vé-
gigjárta a folyosókat és amikor leért a lépcsõhöz a két pálmához,
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tollával megkönnyebbülten kipipálta a papírján lévõ feljegyzést.
Közben egy fiatal házaspár lépett be a szállodába, odaérvén a portá-
hoz a hölgy fáradtan támasztotta meg magát a pultnál, majdnem
leverve az egyik cserepes virágot.

– Vigyázzon, hölgyem! Ez egyike azon ritka virágainknak, melyek
kényességük miatt csak néhol maradnak meg a cserépben –
figyelmeztette a portás. Valóban, egy gyönyörû flamingó volt azzal
a különlegeséggel, hogy a virága nem piros, hanem zöldeskék volt.
Azonban a nõt ez túlzottan nem érdekelte, megvonta a vállát és
elvette a kezét a pulttól, mindössze illedelmességbõl. Arca nyúzott
volt és sápadt, folyt róla a víz. Látszott, hogy nincs hozzászokva az
itteni forrósághoz. 

– Most érkeztünk az Államokból és szobát foglaltattunk önöknél
két hétre – szólalt meg a férfi. Hangja olyan lágy volt, hogy Shannon
megmerevedett, görcsösen szorította a tollát. Ismerte ezt a hangot,
s mivel háttal állt a párnak, nem mert megfordulni.

– Megmondaná a nevét, uram? – kérdezte a portás.
Shannon ereiben meghûlt a vér. Nem, ez nem lehet igaz, hogy itt

van... A szíve szabályosan zakatolt, mialatt azon imádkozott,
bárcsak tévedne!

– Természetesen. Edward Rowans vagyok, a hölgy pedig a
feleségem – mutatott a mellette álló szõke ciklonra. A portás bele-
nézett a kék szempárba és bólintott. A nõ úgyszintén. Ellentétben a
férjével nem volt valami barátságos és még a virágokat sem kedveli,
könyvelte el magában az új vendéget.

– Igen, a tízes szoba a maguké. – A polcról leemelte a kulcsot és
odanyújtott egy névsort, melyet mindketten aláírtak. – A lift balra
van, azzal menjenek a másodikra, aztán egyenesen a folyosó végén.
Kellemes nyaralást!

Shannon összerezzent. Nem akarta, hogy Edward észrevegye, így
gyorsan elbújt a pálma mögé. Hirtelen nem tudott jobbat.

– Köszönjük! – mondta Edward.
A lány ott reszketett a levelek közt, mikor a pár elhaladt mellette.

Edward semmit sem változott, ugyanolyan jóképû volt és szívet
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rengetõ, mint amikor utoljára látta. A liftnél várakoztak néhány
percet, így Shannonnak alkalma nyílt rá, hogy megfigyelhesse a
feleségét. Vékony, magas nõ volt, festett szõke haja a derekáig ért,
ajkán rikító piros rúzs, szemén vastag festék, arcbõrén rengeteg ala-
pozó. Valószínûleg rendszeresen areobikozott, ahogy ott állt
Edward mellett a kidolgozott, szexi izmaival és hatalmas melleivel,
akár egy akciófilm hõsnõjeként is szerepelhetett volna. Shannont
elkeserítette a látvány. Ez a „mûnõ” ütötte ki a nyeregbõl, akirõl
messzirõl lerí, hogy a melle szilikon és ha nem lenne arcán „vakolat”,
nem keltene feltûnést? Hogyan vehette el helyette? Egy ilyen
csinibabát? Máris gyûlölte a nõt, amiért az könnyedén megka-
parintotta Edwardot, az õ Edwardját...

Miután eltûntek a lift mélyében, Shannon betette Julie irodájába a
papírokat, aztán felment a lakosztályába. Idegesen járkált fel-alá a
szobában, nem bírta kiverni a fejébõl azt a nõt. Edward kidobta õt,
amiért azelõtt prostituált volt. A felesége különbül néz ki? Nem
értette a férfit, pedig mennyire szerették egymást... Újra elõjöttek
az emlékek, hiába ásta mélyre õket. Azt hitte, már elfelejtette és
sikerült túltennie magát rajta, azonban még mindig fájt, hiába telt el
egy év, hiába bonyolódott bele egy másik kapcsolatba. Könnyei
végigfolytak az arcán. Miért kellett Edwardnak éppen idejönnie?
Más szállodát nem talált magának? Elhatározta, ezúttal megkeseríti
a pár nyaralását. Éppen jókor jöttek, ma rendezik az újabb, soron
következõ ismerkedési estet. El akarta kápráztatni Edwardot, félté-
kennyé tenni és fájdalmat okozni mélyen, bele a szíve közepébe.
Mindezt azért, amiért a férfi nevetségessé tette Denverben és azzal
hitegette, hogy szereti...

Edwardék elfoglalták a szobájukat a másodikon. A férfi a francia-
ágyon ült és a szálloda programfüzetét lapozgatta. Felesége mellette
nyújtózkodott, kipihenve az utazás fáradalmait.

– Eloise, drágám! – szólt, amint a szeme megakadt a második olda-
lon. – Ma rendezik az ismerkedési estet az új vendégeknek. Mit
gondolsz, elmenjünk?

– De hiszen ez természetes! Felesleges ilyet kérdezned tõlem, tud-
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hatnád – nyavalygott. Olyat még nem látott a világ, hogy õ vala-
milyen „buliról” lemaradt volna. Ez volt az élete, zene, tánc és a
férfiak. Felült az ágyon és rágyújtott a cigarettájára.

– Muszáj füstölnöd? – Edward nem szerette, ha az orra alá ba-
góznak. Tudta, Eloise miért csinálja ezt, mert még ma nem foglal-
kozott vele eleget. Nem szeretgette, nem csókolgatta, nem becézte
és ami a legfõbb baja volt, nem szeretkeztek. 

– Akkor dohányzom, amikor akarok – makacskodott, s ilyenkor
mindig durcás képet vágott.

– És ha nekem nem tetszik?
– Menj ki az erkélyre! – Mindenre volt válasza és elvárta, hogy

mások alkalmazkodjanak hozzá.
Edward dühösen fordult felé, azonban amint belenézett a kék

szempárba, egybõl elszállt a mérge. Volt benne valami, ami lecsilla-
pította, megnyugtatta. Tekintete végigszaladt a feleségén. Tökéletes
teste volt, kivágott blúzából félig kilátszottak a mellei. Gyönyörû
keblek voltak – az orvosok kiváló munkát végeztek –, Ed nehezen
tudott ellenállni a csábításuknak. Eloise-zal nem lehetett vitatkozni
és Ed nem is akart. Kikapta a kezébõl a cigarettát és eloltotta.

– Na de.... – háborodott fel tüstént, de a férje nem hagyta szóhoz
jutni. Hátradöntötte a hatalmas ágyon és vad csókkal betapasztotta
a száját.

– Nos, mit akartál mondani? – kérdezte késõbb.
– Csak annyit, hogy... imádlak! – Eloise mosolygott, átkulcsolta

kezeit a férje nyakán és magához húzta a férfit, akit valóban imádott
a maga módján.

Edward a blúz alatt matatott, a hatalmas kebeleket simogatta,
melyekkel Eloise mindig le tudta venni a lábáról. Forrón szeret-
keztek, nagy hévvel és odaadással, aztán Eloise bevonult a fürdõ-
szobába, Ed pedig továbbra is ott feküdt az ágyon, a mennyezetet
bámulva. Maga sem tudta, hogy a feleségét szereti valójában, vagy
csak a testét. 

Az ebédlõben átrendezték az asztalokat, ahogy szokták, hogy na-
gyobb hely maradjon a táncolóknak. Shannon ellenõrizte az ita-
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lokat, poharakat és az evõeszközöket. Remélte, hogy ezúttal nem
törik össze egy sem, mint a múltkor. Az elõkészületekkel elhúzta az
idõt, így az utolsók közt érkeztek Nickkel az estélyre. Amikor Nick
elegáns öltönyben, Shannon csillogó, türkizkék estélyiben belépett
a terembe, már javában szólt a zene. Shannon magabiztos léptekkel
indult el a számukra külön fenntartott asztalhoz, ahol Julie várta
õket. Kiegyensúlyozott járása, kecses mozdulatai feltûnést keltet-
tek, ruhája testhez simuló, apró kis kockákból állt, s mindegyik a
kék szín más-más árnyalataiban csillogott-villogott, ahogy rávetõ-
dött a fény. Különös tartása, bájos mosolya elbûvölte a körülötte
lévõket. Nick büszke volt rá, nézte az elõtte ringó csípõt, a szaba-
don lógó selymes hajzuhatagot, amint az enyhén hullámzott. És
mindezt végignézte egy, a felismeréstõl megdöbbenõ férfi is, aki a
terem túlsó végén ült a feleségével: Edward. Shannont nem lehetett
nem észrevenni, úgy vonult be, akár egy filmcsillag. Edward sem
tudta levenni a tekintetét róla, kíváncsi szemeivel követte az asztalig,
ahol Nick illedelmesen kihúzta elõtte a széket és hellyel kínálta.
Shannon nem mert körbenézni a helységben, de tudta: Edward is ott
van. Érezte a férfi jelenlétét.

– Azt hittem, már nem jöttök – sóhajtozott Julie.
– Shannon sokat idõzött a tükör elõtt – válaszolta Nick és meg-

fogta kedvese kezét az asztal fölött.
– Jó lett a végeredmény, úgyhogy a késés el van nézve – mosoly-

gott rájuk. Olyan szép pár voltak.
– De még mennyire! – Nick Shannon tekintetét fürkészte. Úgy

érezte, napról napra szerelmesebb belé. Alig várta, hogy elvihesse
táncolni. Átkarolta a lány karcsú derekát, s együtt forogtak a tánco-
lók között. Egymás szemébe néztek, ösztönösen mozogtak, lábaik
maguktól tudták, mikor merre kell lépni. Jól ismerték egymás tánc-
lépéseit, Nick már megpörgette néhányszor a lányt.

Utána Julie következett, így Shannon egyedül maradt az asztalnál.
Lábait keresztbe tette, s az itala mögül figyelte, ahogy anya és fia
átadják magukat a zene ritmusának. Shannon óvatosan körülnézett
a teremben, Edwardot kutatva. Meglepõdött, mikor észrevette,
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hogy a férfi õt bámulja és amikor találkozott a tekintetük, hirtelen
elfordította a fejét. Veszélyes vizekre evezett, a terve túl jól sikerült.
Félelem fogta el, ismerte Edwardot annyira, hogy tisztában volt vele
mire képes, ha valamit el akar érni. Azon imádkozott, nehogy oda-
menjen hozzá. Nem akarta, hogy Nick vagy Julie tudomást szerez-
zenek az ittlétérõl.

– Ki ez a nõ? – kérdezte Eloise a férjétõl, miközben a salátáját „csi-
pegette”.

– Nem tudom melyikre gondolsz. – Ed ártatlannak tetette magát,
holott az estélyen lévõk közül õ ismerte a legjobban Shannont.

– Arra a kék ruhásra, aki egyedül ül a szemközti asztalnál. – Eloise
nem hagyta annyiban, választ akart a kérdésére. Valahonnan megé-
rezte, hogy a férje ismeri azt a roppantul csinos nõt.

– Honnan tudjam? Még sosem láttam... – hazudott, mintha könyv-
bõl olvasná. 

– Azért bámulod lassan egy órája? – Eloise lényegretörõ volt, ami
meglepte a férjét.

– Azért bámulom, mert olyan... különlegesen szép. Úgy teszel,
mintha te nem szoktad volna megnézni a férfiakat. Különben meg
nem vakságot fogadtunk az oltár elõtt, ha jól emlékszem. – Legjobb
védekezés a támadás, gondolta és jól be is vált. Eloise nem merte
tovább „pedzegetni” a témát.

Edward „levette” a szemét Shannonról, nem akart feltûnõen visel-
kedni és nem akarta megbántani Eloise-t, holott megérdemelte vol-
na, hogy egy kicsit megleckéztesse feleségét. Rettentõen beképzelt
volt, önzõ és makacs. Edward nem értette a nõket és ahogy egykori
menyasszonyára gondolt, valami szöget ütött a fejében. Shannon
miért nem lepõdött meg, amikor meglátta? Az biztos, hogy
felismerte, különben nem fordította volna el a fejét olyan gyorsan...
Vajon honnan tudta, hogy ezen az estén találkozni fognak?

– Nincs kedved táncolni, drágám? – kérdezte. A vérpezsdítõ zene
meghozták a kedvét. Már sejtette, Shannon miért érkezett utolsó-
ként az estélyre abban a csillogó ruhában.

– Dehogynem, ezer örömmel! – húzta ki magát Eloise.
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A zenekar kiválóan játszott, jó hangulatot teremtettek a helyi slá-
gerekkel. Amikor Eloise felállt az asztaltól, észbontó szõkeségével
és mély dekoltázsával vonzotta a kíváncsi férfiszemeket. Fõleg
akkor, mikor Edwarddal „bevonultak” a táncolók közé. Minden
porcikájuk ütemesen mozgott a zene ritmusára, Eloise versenytán-
cosokhoz hasonlóan rázta csípõjét, Edward hol magához húzta, hol
megpörgette, mialatt felesége bebizonyíthatta komoly tánctudását.
Shannon az elsõk közt figyelt fel rájuk és féltékenyen nézte õket
Julie és Nick asztaltársasága mellett. A férfiak vágyakozva „le-
geltették” szemüket Eloise-on, s leginkább hatalmas keblein, me-
lyek csodásan ringtak balról jobbra, majd jobból balra és fel-le,
mikor milyen táncmozdulat következett. Ed jól látta Shannon
durcás arcát és elismerõen mosolygott. Tudta, elérte célját, most õ
okozott meglepetést a lánynak. És valóban, Shannon féltékeny volt
Eloise-ra, mert a férfiak majd meg vesztek érte és Edward is! Látta,
amint azok vágyakoznak utána egyiket sem érdekelvén, hogy a
melle szilikon, smink nélkül „nem lenne” arca és valójában egy elké-
nyeztetett, önfejû teremtés. Hát nem látnak a szemüktõl? Hogyan
is gondolhatta, hogy Edwardot érdekli vagy lázba hozza a jelenléte?
Olyan jól érzi magát azzal a nõvel...

– Valami baj van? Rosszul érzed magad? – Nick kérdése vissza-
zökkentette gondolataiból. 

– Nem, semmi bajom – rázta meg a fejét. Tudta, nem szabad Ed-
warddal foglalkoznia, nehogy Nick észrevegyen valamit. Még az is
kész szerencse, hogy amikor mesélt róla neki, nem említette a férfi
vezetéknevét, különben Julie már egybõl kiszúrta volna a vendég-
listáról.

Miután Julie visszavonult a szobájába, Nick a bárpulthoz vitte
kedvesét, a barátaikhoz. Udvariasan felsegítette a bárszékre, magá-
nak martinit, Shannonnak gint rendelt. Az est további részében
Shannon nem foglalkozott Edward jelenlétével, jól érezte magát a
baráti társaságban, ahol jobb kedvre derült a vidám történetektõl,
melyek többnyire a szálloda dolgozóiról és vendégeirõl szóltak.
Meglepõdött, amikor az étkezõasztalnál egy erõs kéz megszorította
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a vállát. Éppen akkor szedte ki a salátát a tányérjára, s ijedtében
majdnem kiejtette a kezébõl. Megfordult, alig hitt a szemének.
Edward állt elõtte újra, egy év után.

– Negyedóra múlva odakint várlak... – súgta a fülébe. Hangja most
is olyan lágy volt, mint azelõtt, azonban Shannont nem hatotta meg.
Tanult a történtekbõl. Edward elõbb még jól szórakozott a fele-
ségével, most mi ez a hirtelen változás?

– Mibõl gondolod, hogy ott leszek? – gonoszkodott. Mit mond-
hatnának egymásnak? Edwardnak felesége van, amit Shannon sosem
fog megbocsátani neki. Az õ történetük Denverben véget ért.

– Mert ismerlek, el fogsz jönni! – mondta, azután fogta a poharát
és továbbment a tömegben, mintha kettejük közt ez a beszélgetés le
sem zajlott volna. Nem akarta, hogy bárki is gyanút fogjon.
Visszament Eloise-hoz, várt még néhány percet és közölte vele, friss
levegõre van szüksége. A fülledt idõre és a cigarettafüstre hagyat-
kozott, ami jó ötlet volt, Eloise akkor gyújtott rá egy újabb ciga-
rettára. 

– De nekem most nincs kedvem kimenni veled – nyavalygott.
Edward gondolta, hogy ez lesz a reakciója, nem voltak olyan rövid
ideje házasok, ismerte már jól.

– Nem gond, úgyis egyedül akartam lenni egy kicsit. – Eloise
megkönnyebbülten bólintott, Ed megcsókolta a homlokát és már el
is tûnt az õket körülvevõ „dohányfelhõbõl”.

Shannon a pultnál ült Nick és közös barátjuk mellett, s idegesen
kocogtatta a poharát. Tudta, letelt a tizenöt perc. Körbenézett a
teremben, nem látta sehol Edwardot. Biztosan kint vár rá, ahogy
megbeszélték és belátta, azzal nagyon megbántaná, ha nem menne
ki utána. Pedig megérdemelné, amiért annak idején eldobta, akár a
rongyot, azonban Shannon oldalát furdalta a kíváncsiság. Vajon mit
akarhat tõle? Veszélyes dolog volt, amire készült, ha Nick tudná...
De nem tudja – erõsítette meg egy belsõ hang –, mint ahogy azt sem
tudja, mit érez a férfi iránt. Nem bírta tovább, „lemászott” a
bárszékrõl és odahajolt Nickhez.

– Ne haragudj, ki kell mennem a mosdóba – hazudta. Félt, hogy
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Nick észreveszi a szemében, az utóbbi idõben szinte olvasott a
gondolataiban. Ehelyett mindössze egy bólintással válaszolt. Nem
foglalkozott a kedvesével, annyira belemerült a barátjával való be-
szélgetésbe, hogy észre sem vette, amint Shannon otthagyja õket.

Shannon megkönnyebbült, amikor kiért a friss levegõre. Maga
sem tudta miért teszi azt, amit tesz egy olyan férfiért, aki egykor
elhagyta. Shannon szíve a torkában dobogott, izgatott volt, akár egy
tizenéves az elsõ randevúja elõtt. Halk léptekkel lépkedett az éj-
szakában. Vigyázott, nehogy feltûnést keltsen, ne figyeljenek fel a
cipõje kopogására sem. Nem voltak kint sokan, csak néhány
házaspár, szerencsére idegenek. Odébb két fiatal állt szorosan
összeölelkezve egy pálmafa alatt és olyan szenvedélyesen csóko-
lóztak, észre sem vették, amint Shannon elhaladt mellettük. És
akkor meglátta Edwardot, ott állt a lámpa mellett és átkozottul csi-
nos volt halványszürke öltönyében. Edward arcán mosoly jelent
meg, mikor észrevette a lányt. Nagyon várta már ezt a találkozást,
Shannon démoni szépsége újból lenyûgözte.

– Szervusz, Shannon. – Mindössze egy köszönést tudott kiejteni a
száján amikor a lány odaért és a lámpafény megcsillogtatta szép
arcát, s a gyönyörû hajzuhatagot.

– Szervusz, Edward. – Shannon sem tudott kinyögni többet. Ed
most pontosan ugyanúgy nézett a szemébe, mint azon a mindent
eldöntõ partin.

Vártak egy pillanatig, egymás szemébe nézve, hátha ki tudnak
olvasni belõle valamit. Aztán Edward megtette az elsõ lépést,
magához húzta a lányt és szorosan ölelte.

– Örülök, hogy itt vagy. – Jó volt érezni bõre selymességét, illatát,
testének melegét. – Azt hittem, nem látlak többé, olyan rég eljöttél
Denverbõl...

– Igen, már egy éve... – mondta Shannon, de abban a pillanatban
úgy érezte, mintha tegnap lett volna. Jólesett a férfi ölelése, fele-
levenítette a múlt emlékeit – a szép emlékeket –, azonban Shannon
tudta, hogy mindez csak illúzió. Vissza kell térnie a jelenbe, úgy-
hogy kibontakozott a férfi karjaiból.
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– Gyere, sétáljunk egyet a kertben. – Edward a kezét nyújtotta.
Shannon kissé idegesen körbenézett, mielõtt belekarolt. Felsóhaj-
tott, mikor megbizonyosodott arról, hogy nem figyeli õket senki.

A virágágyások mellett mentek el, a kert hátsó része felé tartva,
ahol banán, citrom és narancsfák magasodtak a sötétségben.
Arrafelé már egyre kevésbé jutottak el a lámpák fényei.

– Honnan tudtad, hogy ebben a szállodában foglaltattam szobát?
– kérdezte Edward.

– Fogalmam sem volt róla. – Igen, maga sem hitte el, de úgy
látszik, vannak véletlenek. Vajon mi lett volna, ha idõben tudomást
szerez róla? Lett volna bátorsága a Pare Paradise-ban maradni, vagy
visszautazott volna Denverbe az apjához, amíg Edward a szigeten
nyaral?

– Akkor miért nem lepõdtél meg, mikor elõször megláttál az
asztalnál?

– Mert nem ezen az estélyen láttalak meg elõször, hanem lent a
portánál, amikor megérkeztetek.

Edward nagyot nyelt. Nem lehetett kellemes látnia Eloise-zal, de
neki sem volt az, amint Shannon megjelent azzal a férfival az
oldalán.

– Mióta nyaralsz itt? – Éppen akkor, amikor õ, ugyanazon a
szigeten, ugyanabban a szállodában.

– Tudom, hogy számodra hihetetlen, de én nem nyaralok a Pare
Paradise-ban, hanem dolgozom... s amióta eljöttem Denverbõl, itt
lakom.

Szóval ide menekült? Nem csoda, hogy nem ment vissza az Álla-
mokba, csak Valerie temetésére, futott át Edward agyán a gondolat.
Gyönyörû hely volt, mondjuk ez alatt az egy nap alatt nem látott
sokat a szigetbõl, mégis elbûvölte a varázslatossága.

– Mi az, te fázol? – kérdezte Edward néhány perc csend után.
Észrevette, ahogy egyre jobban távolodtak a szállodától, Shannon
nyugtalanabb lett. Karja remegett, bõre feszesebbé, arca fehérebbé
vált. 

– Szeretnék minél hamarabb visszamenni. – Valójában Nick miatt
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aggódott. Mi van, ha idõközben észrevette az eltûnését és most
odabent keresi õt? Különben is minek ez a színjáték? Úgy be-
szélgetnek egymással, mintha barátok lennének... Nem volt ideje
tovább csevegni, így hát nekiszegezte a kérdést: – Mit akarsz tõlem,
miért hívtál ide?

– Tudni akartam, hogy vagy – vallotta be szerényen.
– Köszönöm, megvagyok és most ha nem haragszol... – Shannon

indult volna vissza a szállodába, azonban Edward megfogta a karját.
– Ne menj el, kérlek! Még tíz perce sincs, hogy kettesben va-

gyunk.
Volt idõ, amikor az egész életét a férfira áldozta volna, azonban

most ezt a tíz percet is sokallta.
– És? Most nem Denverben vagyunk a szüleid partiján, ha nem

vetted volna észre. – Fájdalmat akart okozni a férfinak és örült,
mikor látta az arcán, hogy sikerült.

– Gyûlölsz, ugye? – Edward mélyen belenézett Shannon szemébe
és egyszerûen kiolvasta belõle az igazságot. Kár lett volna tagadni.

– Megnõsültél. – Ezzel az egy szóval kifejezte minden fájdalmát,
elkeseredését, sebezhetõ pontját. Edward megértette. Titkon azt
remélte, hogy Shannon még mindig szereti.

– Miért, te nem mentél férjhez? – vetette a szemére.
– Nem, de fogok... Hamarosan!
Edward úgy érezte magát, mintha fejbe verték volna. Az a férfi

nem a férje? Ahogy mosolyogva megjelentek az estélyen, fogták
egymás kezét, azt hitte... úgy gondolta... A világért sem akarta
megbántani a lányt, akaratán kívül mégis megtette. Mozdulatlanul
állt a sötétben és nézte, amint Shannon gyors léptekkel a szálloda
felé siet, s eltûnik a kiszûrõdõ fényességben. Végtagjai megbénultak
a döbbenettõl, képtelen volt visszatartani a lányt. Ezt jól elrontotta,
mint az esküvõjüket, szerelmüket, kapcsolatukat... És Eloise sem
volt valami jó választás.
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Tizenötödik fejezet
Edward másnap felesége nyöszörgéseire ébredt. Eloise-t fejfájás
gyötörte, jól ismerte, nehezen viselte a fájdalmat. Ilyenkor mindig
sajnáltatta magát, nyavalygott és elvárta, hogy körbeugrálják és
egész nap legyen mellette valaki, aki fogja kezét és simogatja az
arcát. Eloise mindig szenvedett, vagy a feje fájt, vagy a dereka és
mindig volt valami, ami nem tetszett neki. Ha nyáron tûzött a nap,
rosszul érezte magát a hõségtõl, ha esett a hó, fázott és ha fújt a szél,
az általában összeborzolta a frizuráját, azért nem szerette. Órákat
töltött a tükör elõtt, mire kifestette magát és rendbe tette a haját, s
ha egy ártatlan szellõ vagy az esõ „tönkretette”, hirtelen haragra
gerjedt és tört-zúzott, úgy vezette le a feszültségét. Otthonukban
általában a tükröket és vázákat törte össze, máshol pedig azt, ami
éppen a keze ügyébe került.

Ahogy ott feküdt Edward mellett úgy nézett ki, mint egy élõ
halott. Arca sápadt, bõre nyúzott a sok festéktõl, szemöldöke szinte
nem is volt, szemei karikásak. Eloise-nak csak a smink „adott” arcot
és ha így bárki látná, biztosan megsajnálná és elhinné, mennyire
szenved, azonban Ed nem sajnálta, mert ismerte, s tudta, hogy
mindez csak színjáték. Eddig még mindenki túlélt egy kis fejfájást.

Felkelt az ágyból, bement a fürdõszobába, de Eloise nyöszörgését
ott is hallotta. Sokszor elgondolkodott már azon, miért vette el ezt
a nõt? Amikor megismerte, olyan szép volt, amint „elballagott” mel-
lette rövid szoknyájában, mély dekoltázsával. Felfigyeltek rá mind-
annyian. Edward nem is akart közeledni hozzá, George szemelte ki
magának a vonzó szõkeséget. Ed elkeseredett volt, magányos, a szí-
ve sajgott Shannon miatt, s amikor látta, hogy George leszólította
Eloise-t, elhatározta: lecsapja a kezérõl. Mindezt bosszúból Shan-
nonért, vissza akarta adni barátjának azt a fájdalmat, amit neki oko-
zott azzal, hogy... És Edward élvezte, amiért versenyezhetett vele
egy nõért, s mivel õ került ki gyõztesen, nem késlekedett. Elvesz-
tette azt, akit szeretett és hogy felejteni tudjon, egy másik nõ kar-
jaiban keresett vigaszt. Edward életében Eloise egy fényes trófea
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volt, s amint megszerezte, elvette feleségül. Nem gondolkodott, nem
mérlegelt, egybõl fejest ugrott ebbe a boldognak nem mondható
házasságba. Késõn jött rá, hogy a nõi praktikák és trükkök õt is
megtévesztették. Valóban csodákra képesek azok a „kenceficék” és
a plasztikai sebészek, de ezek mindaddig nem érdekelték, amíg nem
jöttek erre a szigetre, s tegnap este Ed nem pillantotta meg Shan-
nont. Az addig felépített „álomvár” hirtelen összeomlott.

– Edward, csinálj már valamit! Fáj a fejem – nyavalygott Eloise,
mikor Ed kijött a fürdõszobából. Ott állt egy szál alsónadrágban és
felesége azt hitte, visszabújik mellé a takaró alá.

– Vegyél be fájdalomcsillapítót.
– Már vettem, de nem használ. Gyere ide, kérlek! – Eloise a kezét

nyújtotta felé, Ed azonban ügyet sem vetett rá. Felhúzta a nadrágját
és begombolta az ingét.

– Nem vagyok csodadoktor. Aludj még egy kicsit, majd elmúlik.
Eloise észrevette, hogy Ed a múlt éjszaka óta megváltozott. Mint-

ha kicserélték volna. Nem hatották meg a szavai.
– Hova mész? – kérdezte csodálkozva.
– Reggelizni. Hozassak neked valamit?
– Nem, nem vagyok éhes és te is kibírod, ha reggeli helyett engem

ápolsz, amíg jobban nem leszek – követelõzött, azonban Edward ez
alatt az egy év alatt már belefáradt felesége kisded játékaiba.

– Egyáltalán nem vagy olyan beteg, mint amilyennek tetteted. Jól
ismerlek, Eloise. – Odalépett az ágyhoz, lehajolt hozzá és megcsó-
kolta a homlokát. – Majd jövök, drágám.

Eloise tajtékzott, mikor Ed megfordult és kiment az ajtón. Hiába
kiabált utána, a férfi nem állt meg, s ez rettentõen dühítette. Meg-
szokta, hogy körülötte mindenki azt csinálja, amit õ akar. A folyo-
sóra kihallatszott a kiáltása és Edwardot akkor sem érdekelte, mikor
az egyik szobalánnyal szembetalálkozott. Kihúzta magát, biccentett
egyet és továbbment. A lány elképedve nézett utána, amint vendé-
gük eltûnik a folyosó túlsó végén. 

Edward belépett az ebédlõbe és meglepõdve tapasztalta, hogy
nincs ott senki. Ijedten az órájára pillantott, tizenegynél állt már a
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kismutató. Megfordult, odament a portáshoz és megkérdezte, mer-
re találja a konyhát.

– Egyenesen a folyosón, aztán balra – válaszolta a fiatal fiú.
Ed udvariasan megköszönte és elindult arra, amerre a férfi irá-

nyította. Mondjuk nem volt nehéz megtalálnia a helységet, mind-
össze az orra után kellett mennie, „csalogatták” a kiszûrõdõ finom
illatok. Amikor benyitott az „idegeneknek belépni tilos” táblával
ellátott ajtón, olyan látványban volt része, amire nem számított.
Fehér ruhás emberek sürögtek-forogtak, elõtte az asztalon rengeteg
pohár, tányér és evõeszköz állt elmosva, de Edwardot az a „lófarkas”
nõ érdekelte, aki számolgatta azokat egy alacsony, kövérkés asszo-
nysággal. Hirtelen szóhoz sem jutott, mikor észrevették õt és az
asszony megkérdezte, mit óhajt. Shannon is megállt egy pillanatra,
míg Edward beszélt a szakácsnõvel, csak utána tudta folytatni a
számolást és az utolsó sort is kipipálni a listáján.

– Köszönöm, Berta. Minden megvan, majd szólok a fiúknak, hogy
visszavihetik a raktárba. – Kilépett az ajtón, de azt nem tudta, hogy
Edward is kilépett elõtte. A „maradék” poharak megszámlálása szá-
mára örökkévalóságig tartott, s minél hamarabb el akarta hagyni a
konyhát. Megbotlott a férfiban és majdnem orra bukott, szeren-
cséjére Edward idejében elkapta õt.

– Ne haragudj, nem akartalak fellökni. – Elõször Edward kért
elnézést, holott nem is õ volt a hibás.

– Nekem kell elnézést kérnem, amiért nem figyeltem. – Shannon
ekkor merte felemelni a fejét és belenézni a férfi szemébe. Úgy
látszik, sors nem hagyja békén egyiküket sem, ma ismét találkoztak,
puszta véletlenségbõl.

Mennyire megváltoztak mindketten! A viselkedésük elárulja, hogy
Edward komoly férfivá, Shannon igazi nõvé érett. Illedelmes meg-
szólítások, udvarias társalgás és bocsánatkérés. Hol vannak már azok
a „csípõs” beszédek, amivel annak idején bolondították egymást?

– Meghívhatlak valamire? – Edward egyetlen alkalmat sem akart
elszalasztani, állandóan ostromolta a lányt. – Mondjuk leülhetnél
velem reggelizni.
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Shannon felnevetett. Nem értette a férfit. Mit vár tõle ez alatt a
két hét alatt? Felesége van, hatalmas vagyona és egy külön élete,
amit Denverben kell élnie.

– Attól tartok, ez nem fog összejönni. Mondtam már neked, hogy
én ebben a szállodában nem vendég vagyok, hanem dolgozom.

– Na persze! – Most Edward nevetett. – Ugye nem azt akarod be-
mesélni nekem, hogy te, Brian Harwy egyetlen lánya, egyszerû
alkalmazottként szerepelsz a nyilvántartásban? Tudtommal az apád
a Pare Paradise fõrészvényese. Mennyi a fizetésed? És miért nem
laksz személyzeti szobában?

– És te miért nem reggelizel a feleségeddel? – A lány arca elfe-
héredett és úgy érezte, nem engedhet a makacsságából.

– A feleségem még alszik.
– És ez idõ alatt más nõk után futsz? Ezt nevezem... Jó, hogy nem

mentem hozzád. – Ez volt a legfájóbb, amit mondhatott, de ki kel-
lett mondania és otthagyta a férfit a folyosón.

Amikor belépett Julie szobájába, észre sem vette, hogy erõsen
csapta be az ajtót maga mögött. Julie rá is kérdezett, azt hitte, nem
egyeznek az „anyagok” a raktárban. Shannon azt válaszolta, semmi
baj és hiába bizonygatta, hogy nem ideges, Julie-t nem lehetett félre-
vezetni. Az asszony sejtette, történnie kellett valaminek, ami így
felzaklatta a lányt. Mindezt aznap többször észrevette, mikor Shan-
non kilöttyintette a kávéját, remegett a keze írás közben és rosszul
töltött ki néhány nyomtatványt, melyeket utána szét is tépett és
belevágta õket a szemetesbe.

– Shannon, jól vagy? – kérdezte Julie ismét, miután a lánynak
sikerült valamelyest lehiggadnia.

– Úgy látszik, ez nem az én napom – felelte. Hátradõlt a széken és
mélyet sóhajtott.

– Felzaklatott valami? – Julie komolyan aggódott érte, még sosem
viselkedett így.

– Nem, dehogy. Nem aludtam ki magam, ennyi az egész. – Volta-
képpen igazat mondott, valóban nem aludt egész éjszaka. Amióta
meglátta Edwardot, nincs egy nyugodt perce sem. Állandóan a
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férfin járt az esze. Miért akar mindenféleképpen találkozni vele? Ha
még mindig szereti, miért hagyta el és minek vette el azt a nõt? Ha
nem szereti, akkor viszont miért nem hagyja végre békén? Majd
belepusztult a fájdalomba, mire sikerült túltennie magát a szakításon
és most, amikor végre rendezõdött az élete, Edward újra
felbukkan... Nem értette, mivel érdemelte ki a sorstól, hogy ilyen
kegyetlenül bünteti.

– Hát, azt látom. Menj fel a szobádba és pihenj egy kicsit. – Julie
megszorította barátnõje kezét. Jólesett neki ez a kedvesség,
azonban bántotta a tudat, hogy Julie Nick édesanyja, s most nem
öntheti ki a szívét barátnõjének.

Egyedül volt fent, abban a gyönyörû lakosztályban. A szobalány
elõtte járt ott takarítani, áthúzta az ágynemût és friss levegõt
engedett a helyiségbe. Shannon nem feküdt le, idegesen járkált fel-
alá az ablak elõtt és azon gondolkodott, mit tegyen. Odakint sütött
a nap és gyerekek játszottak a távolban, bujkáltak a bokrok között,
s egymást kergették a frissen nyírt pázsiton. Mindenkinek megvolt
az elfoglaltsága, egyedül Shannon volt tehetetlen. Aznap ki sem
mozdult a szobájából.

Nick délután ment fel hozzá, akkor már aludt. Megsimogatta a
lány arcát, aki nem ébredt fel és lábujjhegyen kiosont a folyosóra,
hagyta pihenni. Este ment be a szobába ismét, s az ágyat üresen
találta. Vízcsobogást hallott a fürdõszobából, Shannon a zuhany
alatt állt és most is olyan gyönyörû volt, mint amikor elõször látta
meztelenül kiemelkedni a tengerbõl. Nick nem akarta megvárni,
míg végez a fürdéssel. Gyorsan levetette a ruháját és õ is beállt a
zuhany alá Shannon mellé. Az érzelmek a felszínre törtek, Shannon
hagyta, hogy a férfi szeresse, csókolja. Nick ölelésétõl mindig
megnyugodott és jól tudta, a férfi mennyire szereti õt. Imádta a lány
testét, lelkét, szépségét. Shannonnak értelmetlen lett volna
Edwardra gondolnia abban a csodálatos pillanatban, mikor egymáséi
lettek. Edward sem gondolt rá, amikor elvette Eloise-t.

Shannon másnap újult erõvel vetette bele magát a munkába és
Julie örömmel tapasztalta, hogy barátnõje újra a régi. Amikor vég-
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zett a papírmunkával, lement a kertészetbe. Az volt a kedvenc helye,
szerette a virágokat és jól érezte magát egyedül, a növények társa-
ságában. Mindig alaposan szemügyre vette õket, melyik hozott új
hajtást, melyik kezdett el virágozni, melyik hullajtotta el a levelét és
hozott helyette újat. Bill, az öreg kertész sok mindenre megtaní-
totta, úgyhogy Shannon már kívülrõl fújta a nevüket, fajtájukat,
jellemzõjüket.

– Örülök, hogy újra látom, kisasszony – mormolta a hófehér sza-
kálla alatt. Sovány, apró termetû emberke volt és a nagy hõség ellen
mindig szalmakalapot viselt.

– Jó napot, Bill. Hogy vannak a virágai? – Az öregnek csodálatos
érzéke volt a virágokhoz, a saját nagyapjától tanulta. Tanulta? A vé-
rében volt.

– Gyönyörûek, mint maga.
A lány arca elpirult. Úgy szerette ezt a kisöreget, mintha a nagy-

apja lenne. Sajnálta, hogy nem lehetett igazi családja, azonban ez a
sziget mindenért kárpótolta. 

– Köszönöm. Nem gondolja, hogy néha túlzásba viszi? Nem ér-
demlek meg ennyi bókot. – Bill ha tehette, minden nap dicsérte a
lány szépségét.

– Azért, mert öreg vagyok, még a látásom nem romlott meg
annyira, hogy ne tudjam megkülönböztetni a szépséget a szörnye-
tegtõl. Aki szép, az szép. És Shannon kisasszony az. Tudom, hiszen
én is voltam ám fiatal! – Mutatóujját a lány felé fordította és kacsin-
tott „mellé”.

– Rendben. Ha maga mondja, elhiszem – kuncogott Shannon.
– Mi újság? – Az öreg témát váltott. – Hol hagyta a fiúját? – Min-

den nap érdeklõdött Nickrõl, õt is kedvelte, gyerekkorától fogva
ismerte. A nagyapja jó barátja volt.

– Bement a városba csalit venni.
– Megy horgászni? – Billnek felcsillant a szeme. 
– Hát, ha elengedem... – viccelõdött a lány. Mindketten nevettek. Bill

imádta a halat és tudta, ha Nick fog néhányat, ad neki belõle.
– Hadd menjen, legalább megint rendezünk egy kis „halevésze-
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tet”. – Pár hónapja együtt sütötték meg a fogást tábortûz mellett. –
Azért tessék megdorgálni, hogy vigyázzon magára. Ügyes fiú õ, de
nem túl biztonságosak azok a sziklák.

– Értettem, uram! – Shannon vigyázzba állt, összeverte két sarkát.
– Pihenj! – kiáltott a lányra, aki hirtelen megijedt, s ezen az öreg el-

nevette magát. Aztán Shannon is nevetett és megölelték egymást. –
Kisasszony, inkább ne menjen katonának, ha lehet.

– Nem fogok, efelõl biztosíthatom.
– Visz egy csokorral az új rózsáimból? – A lány bólintott, Bill ki-

ment az üvegházból és egy perc múlva visszatért a csokorral a kezé-
ben. Gyönyörû rózsák voltak, halványrózsaszínûek, s a virágszir-
mok végei halványsárgán tündököltek a zöld levelek között.
Shannon mindig szokott vinni pár szál virágot a lakosztályába,
azonban ez most „dús” csokor volt.

– De szép! – Shannon nagyon örült neki. Az öreg jól tudta, ho-
gyan kell levenni a lábáról egy fiatal hölgyet.

Shannon körülbelül még egy órát töltött a kertészetben, segített
Billnek átültetni az újonnan szerzett palántákat és nagyon jól érezte
magát. Boldogan ment vissza a csokorral a szállodába, azonban
mikor a lifthez ért, arcáról eltûnt a mosoly. Eloise állt ott a fekete
bõrszerelésében, az elõl cipzárral ellátott bõrszoknyája a combjáig
ért, felsõjébõl mindkét válla szabadon volt és természetesen a fél
melle is. Szemét vastag fekete „festékcsík” vette körül, szõke haja
szabadon lógott. Most lenyûgözõen szép volt, ilyenkor hasonlított
a legjobban Pamela Andersonra. Shannon elveszettnek tûnt mellette
egyszerû pólóban és sortban, virágcsokorral a kezében. Amikor
beléptek a liftbe, Eloise a rágóján „csámcsogott”, lufit fújt belõle és
hangosan felnevetett, miután az kipukkadt. 

– Ha azt hiszed, hogy el tudod csábítani a férjemet, akkor nagyon
tévedsz – jelentette ki nagyvonalúan és megvetve nézett Shannonra.

– Nem értem mirõl beszélsz. Szerintem összetévesztettél
valakivel. – A lány meglepõdött, de jól titkolta.

– Nem kevertelek össze senkivel! – emelte fel a hangját Eloise.
Edward nem véletlenül bámulta úgy az estélyen és azóta olyan
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furcsán viselkedik. Vagy régebbrõl ismeri ezt a nõt, vagy csak most
szemelte ki magának, akkor sem fogja engedni, hogy kialakuljon
köztük valami. – Ajánlom neked, hogy addig mondj le a férjemrõl,
amíg lehet. Különben velem gyûlik meg a bajod!

– Jaj, arra a fajankóra gondolsz? Nekem már võlegényem van és ha
tudni akarod, engem a férfiak érdekelnek, nem a férjed. – Maga sem
értette, hogyan tudott így beszélni Edwardról, de muszáj volt. És
Nick nem is a võlegénye...

– Helyes! – fröcsögte Eloise. A lift megállt és õ kiszállt belõle.
Shannon áldotta az eget, hogy nem kellett tovább utaznia ezzel a
szörnyû nõvel.

Edward képes egy ilyen teremtést elviselni és ami a
legborzasztóbb, együtt élni vele? Shannont elöntötte a düh és a
kétségbeesés. Vajon mit mesélhetett neki kettõjükrõl? És mibõl
gondolja, hogy Edwardot meg akarja szerezni magának? Mindössze
két alkalommal voltak kettesben, s akkor is csak beszélgettek.
Shannon nem adott okot arra, hogy Eloise ilyeneket feltételezzen
róla. Vagy Ed nem így gondolja? Mit mondhatott a feleségének?
Vagy meglátta õket valaki? Lehet, hogy már róluk beszélnek az
emberek? Nem akarta, hogy Nick vagy Julie tudomást szerezzenek
Edward ittlétérõl és azt sem, hogy pletykálni kezdjenek a szállo-
dában, s fellebbenjen a fátyol a múltjáról. Mindenképpen találkozni
akart a férfival, beszélnie kell vele, még ha ez fájó pont is a szívében.
Veszélyes vállalkozás volt és egész éjjel nem aludt, míg kieszelte a
tervét.

Másnap javarészt a földszinten tartózkodott és reménykedett
benne, hogy találkozik Edwarddal, egyedül. És jól sejtette, Eloise
beült a szaunába, Ed úszni ment, Shannon pedig Julie irodájából fi-
gyelte a férfit. Ed kijött a vízbõl, megtörölközött, átkozottul szexis
volt kék fürdõnadrágjában. Shannon alig várta már, hogy induljon
befelé, azonban a férfi kényelmesen elhelyezkedett a napon és új-
ságot olvasott. Shannon izgult, nehogy megjelenjen Eloise és elront-
son mindent. Odamenni nem mert hozzá, hiszen az túl feltûnõ lett
volna, ha egyszerûen odamegy egy idegen férfihoz. A vendégek

175



valószínûleg nem, de a személyzet biztosan furcsállná a dolgot és
összesúgnának a hátuk mögött, s annak nem lenne jó vége. És akkor
megtörtént a csoda, Edward felkelt a helyérõl, s kezdte összeszedni
a holmiját. Mondjuk nem volt sok holmija, egy rövidnadrágot hú-
zott fel, pólóját, újságját beletette a táskájába, törülközõjét a vállára
dobta. Shannon azonnal elhagyta Julie irodáját, indult a lift felé és
félúton lassítani kezdett, szemei kikerekedtek, végtagjait alig bírta
mozdítani, mikor megpillantotta a férfit fekete napszemüvegben,
fedetlen felsõtesttel, strandpapucsban. Sokkal vonzóbb volt, mint
mikor legutoljára látta... Ed is észrevette õt és meglepõdött, ahogy a
lány közeledett felé. Shannon megfogta a karját és félrehúzta a
pálmafa mögé.

– Akkor olvasd el, ha felértél az emeletre – súgta oda a férfinak és
egy vékony, félbehajtott papírlapot csúsztatott a zsebébe. Ed bólin-
tott, s a lány a következõ pillanatban otthagyta, ment tovább, a
dolgára. Ügyesen csinálta, senki nem vette észre õket.

A következõ feladat délután következett. Nick elment horgászni
és jól tudta, hogy csak másnap hajnalban jön majd haza. Többször
szokott így elmenni a barátaival és Shannon azért írta ezt az idõ-
pontot abba a levélkébe, párja nehogy gyanút fogjon. Nem a fõbe-
járaton hagyta el a szállodát a portánál, hanem a személyzeti átjárót
használta és kisurrant a hátsó ajtón, onnan át a kerten, egészen a
citromfákig. A fák eltakarták azt a kis kaput, amit nagyon ritkán
használtak, azonban Shannon „kicsempészte” Julie irodájából a
kulcsot. Egy földút vezetett arrafelé és a megbeszélt idõpontban egy
piros sportkocsi száguldott azon az úton, nagy porfelhõt hagyva
maga után. Lefékezett Shannon elõtt, az ajtó kinyílt és Edward
mosolygott rá az ülésrõl. A lány körülnézett, mielõtt beszállt.

– Merre menjünk? – szólt Edward. Örült, hogy végre megtört a
jég. Shannon kezdeményezett, úgy látszik, nem hiába ostromolta.

– Bármerre, csak el innen – mondta Shannon és a férfi rálépett a
gázra. Shannon kapaszkodott az ülésben, ahogy száguldoztak a nem
túl biztonságos földúton, a domb felé. Az biztos, ha Shannon kezé-
ben lenne a kormány, kímélné ezt a szép kocsit.
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Aztán a sok „zötykölõdés” után olyan útra tértek, amely nem ve-
zetett sehová. Edward végre megállt és leállította a motort. Pálma-
fák, kúszó növények, vadvirágok vették õket körül, kissé ijesztõ
volt.

– Itt jó lesz? – kérdezte Edward, de nem mert a lányra nézni. Ezt
õ sem gondolta, nem akarta egy Isten háta mögötti helyre hozni
Shannont, de nem ismerte a környéket.

– Mindegy, ez is megteszi... – Legalább nem kellett attól tartania,
meglátja õket valaki. Kettesben voltak és Shannonnak ez volt a célja.
Nyugodtan megbeszélhetik a dolgaikat.

– Azt hittem, ismered a környéket. – Shannon nem válaszolt és Ed
inkább azonnal rátért a lényegre. Alig bírt magával, mióta azt a
levelet megkapta. – Miért akartál találkozni velem?

Shannon már várta a feltett kérdést. Alaposan felkészült a talál-
kozásra és mindent legalább százszor átgondolt. Tudta, erõsnek kell
lennie és magabiztosnak, azonban ahogy belenézett Edward szemé-
be úgy érezte, rögtön elolvad mellette, mint a vattacukor.

– Mert tisztáznunk kell néhány dolgot. – Elég idõ telt el ahhoz,
hogy végre választ kaphasson a kérdéseire. – Mit mondtál a felesé-
gednek rólunk?

– Semmit. – Ed hitetlenkedve a fejét rázta.
– Nem igaz! – támadt neki a lány. Tekintetében benne volt minden

gyûlölet, ami egy év alatt összegyûlt a férfi iránt, szemei vörösen
izzottak és szikrákat szórtak, akár a kitörõ vulkán.

– Shannon, én sosem hazudtam neked. – A válasz õszinte volt és
szívbemarkoló, azonban a lányt nem hatotta meg. Már nem.

– Na persze! – Felnevetett, de hamar eltûnt a mosoly az arcáról. –
Most is ugyanúgy hazudsz, mint mikor a menyasszonyod voltam.
Elhitetted velem, hogy szeretsz, tiszta szívedbõl és nem tudsz
nélkülem élni. Nem követelõztem, nem kértem tõled semmit, te
akartál mindenáron elvenni, hogy örökké együtt lehessünk és mégis,
az elsõ akadálynál eldobtál, ahogy a rongyot dobják ki az ablakon,
miután elhasználták. Megszégyenítettél mindenki elõtt, de nem szá-
mít. Elfogadtam a döntésedet, otthagytam Denvert és eljöttem erre
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a szigetre, hogy végre élhessek, távol az elit köröktõl. És erre te
felbukkansz a kis feleségeddel, s ki tudja miket terjesztesz rólam a
szállodában, csak hogy fájdalmat okoz vele. Miért? Miért csinálod
ezt, Edward? Eddig nem volt elég? – Shannonból dõlt a szó, s leg-
szívesebben kikaparta volna a férfi szemét. Ed döbbenten hallgatta.

– Én... képtelen... képtelen lennék fájdalmat okozni neked... –
dadogta. Látta a lány szemében, mennyire szenved az érzelmektõl, s
majd megszakadt a szíve. Akkor is hasonlót érzett, amikor Shannon
megjelent az apjáék házában és könyörgött, bocsássa meg neki azt a
bûnt, ami ártatlanul követett el ellene... hogy kis lányként 

prostitúcióval kereste kenyerét... Akkor, a rá nehezedõ nyomástól
nem tett semmit érte, a szerelmükért, az egymásnak tett ígértekért,
azonban most úgy érezte, muszáj megtennie, amit a szíve diktál. –
Szerettelek, méghozzá nagyon és valóban feleségül akartalak venni.
A múltad állt közénk, amit nem tudtam megemészteni. Nem csap-
talak be és nem beszéltem róla senkinek, miután elváltunk. Sem
Denverben, sem itt, ahol senkit nem ismerek és fogalmam sem volt,
hogy ez a hely az otthonod. 

– Ha nem beszéltél rólam senkinek, honnan tudja a feleséged?
Megmagyaráznád? – Shannon beszámolt a férfinak a találkozásukról
a liftben.

– Eloise-zal nem kell foglalkozni. Megláthatott minket, mikor
kimentünk a partiról. Nem hinném, hogy ismerné a kettõnk titkát.
Rettentõen féltékeny minden nõre, aki a közelembe kerül.

– Talán meg van rá az oka – vetette a szemére. Shannon nem nyu-
godott meg, gyûlölte õt, amiért annak idején elhagyta. Elhatározta,
annyiszor szúrja a férfiba a kést, ahányszor lehet, azonban maga is
meglepõdött a válaszon:

– Igen, most az egyszer oka van rá, hogy féltékeny legyen! – Ed
egy hirtelen mozdulattal magához húzta a lányt és megcsókolta,
mint azelõtt. Mennyire hiányoztak azok az ajkak, melyek mindig
lázba hozták és olyan jól csókoltak... Shannon hagyta magát, egy
múló pillanatig visszacsöppentek boldogságuk óráiba, aztán ahogy
ajkaik szétváltak, úgy foszlottak szét az emlékek, s maradt a valóság,
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ami nem errõl szólt. Shannon szeretett volna hinni a mesében,
visszaforgatni az idõt, azonban az élet megtanította, mikor kell
felébredni és észhez térni.

– Miért vettél feleségül egy másik nõt? – kérdezte, miután próbált
úgy tenni, mintha semmi sem történt volna.

– Mert menekültem és úgy gondoltam, így könnyebben el tudlak
felejteni. – Edward újra csókolni akarta, de a lány eltolta magától.

– Hagyd ezt abba, kérlek. Ami köztünk történt, annak már rég
vége. Nõs ember vagy és hamarosan én is férjhez megyek. – Hazu-
dott, hogy ezzel elkeserítse a férfit. Nick még sosem vetette fel a
házasság gondolatát.

– Shannon, én nem szeretem a feleségemet, nem vagyok boldog és
te sem vagy az. Az elsõ pillanattól kezdve tudom, látom, érzem,
amióta újra találkoztunk. Sosem szeretted azt a férfit, csak arra
kellett, amire nekem Eloise... Ne állj oltár elé valakivel, akit nem
szeretsz. A saját bõrömön tapasztaltam, hidd el, pocsék érzés.
Ismerd be Shannon, hogy amióta itt vagyok, nem tudsz aludni, forr
a véred és zavarba jössz, ahányszor összefutunk a szállodában.
Ismerd be... Shannon... kérlek... mond, hogy szeretsz... – Edward
gyengéden csókolgatni kezdte a lány arcát, bõrét, szája szélét, s
amint Shannon ajkai is csókra nyíltak már tudta, hogy a lány ugyan-
úgy szerelmes belé, mint rég. Hiszen maga sem tudta elfelejteni ezt
a kapcsolatot és annál csodálatosabb dolog nem „érhette”, mint
azokban a pillanatokban, mikor ismét a karjai közt tarthatta szerel-
mét. 

– Ne, Edward... nem lehet... – Csekély ellenállás tört fel a lányból,
de csak a szavai ellenkeztek, a teste, lelke, mozdulatai engedtek a
kísértésnek.

– Nem bírom ki nélküled, Shannon. – Ed ujjai felfedezõútra
indultak, kigombolta a selymes blúzt és a kezében tartotta azokat a
gyönyörû kebleket, melyekre oly régóta vágyott. Olyan teltek vol-
tak, formásak, természetes dombok, nem úgy, mint Eloise sziliko-
nos hegycsúcsai. Edward mindent beleadott, az elmúlt év vágyako-
zásait, odaadást, szerelmet, s úgy kényeztette Shannont, ahogy tud-
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ta. – Szeretlek... – suttogta továbbra is és sikerült meghódítania a
lányt. Shannon „felszabadult”, hirtelen eltûntek a félelmek, fájdal-
mak, elõítéletek.

– Én is... – súgta a férfi fülébe. Hiába küzdött ellene, a régi sebek
feltépõdtek, az érzelmek új utat törtek maguknak, hogy végül a
felszínre érjenek, ahol beteljesedhetnek... Egy könnycsepp hagyta el
Shannon szemét, az öröm könnye, mely végigfolyt az arcán, s
mielõtt az ajkához ért volna, Edward lecsókolta.

A ruhadarabok lassacskán lekerültek róluk, amit hosszú elõjáték
követett, mígnem a két, izgalomtól felforrósodott test összetapadt
és eggyé vált a sportkocsiban. Csak az ablaküvegre lecsapódó pára
tanúskodott arról, mi történik odabent, a pálmafák magasan tor-
nyosodtak körülöttük, távol tartva a külvilágot.

Tizenhatodik fejezet
Eloise az ágyon ült, keresztbe tett lábakkal a legújabb hálóingjében,
mikor Edward visszaért a szállodába. Szép volt frissen mosott haj-
koronájával, tincsei csillogtak a lámpafénynél, hófehér hálóinge
sokat láttatott a testébõl, combjai fedetlenül barnítottak a takarón.
A szolárium mindenhol egyenletesen lebarnította, s mivel Eloise
nem szerette az iszonyatos hõséget, a tûzõ nap nem tudott kárt
tenni benne. Fél órát töltött a tükör elõtt, míg kifestette magát és az
eredmény tökéletes lett, volt érzéke hozzá... Kezében cigaretta füs-
tölgött, mint általában, úgy várta a férjét. Azt hitte, így mély benyo-
mást gyakorolhat rá, azonban Edwardot most nem hozta lázba
felesége szépsége. Még mindig Shannon járt a fejében és az a pár óra
felejthetetlen együttlét.

– Hol voltál? – kérdezte Eloise, miután Edward odament hozzá és
egy röpke csókot lehelt a homlokára.

– Mondtam neked, hogy a városba megyek – felelte a férfi hig-
gadtan.
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– Na de ennyi ideig? – Edward bólintott, a felesége belecsimpasz-
kodott a nyakába és ajkát szorosan Ed ajkához tette. Nem elégedett
meg a homlokával, a szájára is követelte a neki járó csókot. –
Hiányoztál!

– Fúj, milyen büdös vagy! – Ed viszont elfordította a fejét és ki-
bontakozott a karjaiból. – Már megint az az átkozott cigaretta. Nem
gondolkoztál el azon, hogy le kellene szoknod róla? – Mindez csak
ócska kifogás volt, de hatásos. Legalább ezzel az „indokkal” távol
tudta tartani magától ezt a nõt, akit feleségül vett ugyan, azonban
nem értette meg soha.

– Most mi bajod van? Eddig sosem voltál ilyen! – nyavalygott. Azt
szerette, ha minden férfit az ujja köré csavarhatott. Így volt ez azon
az éjszakán is, amikor találkoztak. Imádta, hogy egyszerre két férfi
versenyez érte. Edward mindig futott utána, elhalmozta ajándékok-
kal és szép szavakkal, amiért eleinte egy-egy éjszakát kért cserébe,
aztán egyre többet akart... Nem érte be Eloise testével, az egész nõt
akarta mindenestül, hogy bebizonyítsa George-nak, elnyerte tõle a
„trófeát”. Eloise boldogan állt Edwarddal az oltár elé és fogadott
hûséget neki. Azóta nem telt el éjszaka úgy, hogy át nem szeret-
kezték volna, teljes hévvel, csillapítva ezzel mindkettejük mérhetet-
len „étvágyát”. Azonban hirtelen megváltozott minden, eltûnt a
szenvedély, a vágy, kevesebbek lettek az együttlétek. És tessék, hiába
közeledik a férjéhez, az olyan dolgokkal „védekezik”, melyek aze-
lõtt sosem zavarták.

– Elegem van a hisztériádból, Eloise. Elvárod tõlem, hogy mindent
úgy tegyek, ahogy te akarod. Viszont ha neked kellene áldozatot
hoznod a másikért, vagy mindössze lemondani valamirõl, történe-
tesen a cigarettáról, az nem lényeges, igaz?

– Ugyan, Edward! Rengeteg nõ van a világon, aki dohányzik és a
férjük elviseli maga mellett. Nem értem, miért éppen nekem kellene
leszoknom? – Mindent meg tudott magyarázni. A lényeg az, hogy
neki legyen igaza.

– Akkor miért nem mentél férjhez valamelyikükhöz, aki szintén
erõs dohányos és jobban tûri a hülyeségeidet, mint én? – vágott
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vissza, azonban nem volt hangulata veszekedni Eloise-zal. Bement a
fürdõszobába és becsapta maga mögött az ajtót.

Miután végzett, Eloise még mindig ott ült az ágyon, idegesen
nyomogatta a távirányító gombjait és sorra váltogatta a csatornákat.
Feldúlt volt és egy szót sem szólt Edwardhoz, mikor az mellé fe-
küdt, hátat fordított a feleségének és magára húzta a takaróját. Elo-
ise még egy kísérletet tett, simogatni kezdte a férfi karját, s erõs
vállait, de Edward eltolta magától mondván, aludni szeretne. Eloise
sértõdötten fordult el tõle és azon az éjjelen többször nem próbál-
kozott.

Másnap Edward csak az alkalmat leste, mikor beszélhet Shan-
nonnal. Lehetetlen volt a lány közelébe férkõzni úgy, hogy ne vegye
észre õket senki. Inkább a „leveles” módszert választotta, leírta a
következõ randevú helyét és idõpontját egy cetlire, s óvatosan a lány
zsebébe csúsztatta, mikor elmentek egymás mellett a folyosón.
Shannon nem szólt, csak rápillantott és tovább ment, azonban Ed-
ward így is észrevett a tekintetében valami szokatlant, mintha nem
örült volna a levélnek. Jó ideje nem találkoztak ugyan, mégis úgy
ismerte Shannont, mint a tenyerét. Elég volt meglátnia, belenéznie a
szemébe, s onnan mindent ki tudott olvasni. Délután ismét kocsival
ment érte, a lány ott várta a szobornál kezében két, televásárolt sza-
tyorral. Shannon úgy gondolta, ha késve érkezik vissza a szállodába,
így könnyebben elhitetheti Julie-val vagy Nickkel, hogy vásárolni
volt, ami kissé elhúzódott... Mondjuk Nick sosem kérdezte hová
megy, megbízott benne. Shannon beszállt a kocsiba és most nem
nézett körül és nem volt ideges. Egyszerû, nyári ruhát viselt enyhe
kivágással, de Edward így is alig tudott uralkodni magán, hogy ne
állítsa le a motort és ne csókolja meg azonnal.

– Hova akarsz vinni? – szólt halkan, mikor már negyedórája kocsi-
káztak a városban. 

– Titok – mosolygott sejtelmesen Edward, s újabb negyedóra el-
teltével megálltak egy kis fogadó elõtt. Ed kiugrott a kocsiból, átsza-
ladt a másik oldalra és kinyitotta az ajtót szerelmének.

– Ezt talán mégsem kéne... Túlságosan merész vagy, nem gondo-
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lod? – Annak idején merész volt õ is, de még milyen merész! Ebbõl
is látszik, mennyire megváltozott, amióta eljött Chicagóból.

Hangulatos kis hely volt, a teraszon aranyos asztalkák fehér, mû-
anyag támlájú, karfás székekkel. A terítõket meg-meglobogtatta a
friss szellõ, azonban a szárazvirágokból álló apró csokrocskák nem
engedték, hogy a szél „martalékává” váljanak. Meglepõen sokan ül-
tek az asztaloknál és Shannon lábai remegtek, mikor beléptek a
fogadóba. Mi lesz, ha felismeri õket valaki? Hogyan magyarázza
meg Nicknek, hogy egy idegen férfival járkál a városban, a tudta
nélkül?

– Edward, itt könnyen megláthatnak minket! – súgta oda a
férfinak, mikor elfoglalták az asztalukat. Edward csak vigyorgott,
élvezte a helyzetet, a titkos találka minden veszélyét és boldog
perceit. Shannonnak kedve lett volna fejbe vágni a táskájával, hogy
észhez térítse végre.

– Ne izgulj már, nem lesz semmi baj... – A pincér odalépett hoz-
zájuk, megkérdezte milyen italt fogyasztanának és letett melléjük
két étlapot. 

– Nézz körül, csupa öreglány ül itt velünk a teraszon – aggodalmas-
kodott a lány. Az egyik ki is szúrta õket a szemközti asztalnál, s nem
vette le a szemét róluk. Shannon szólt Edwardnak, hogy gyõzõdjön
meg róla maga is, azonban Ed ügyet sem vetett arra a kutyás hölgyre. 

– Nyugi! Hadd nézzen minket, ha ez jól esik neki. – Ed átnyúlt az
asztal fölött, Shannont a nyakánál fogva közelebb húzta és megcsó-
kolta, mindenki szeme láttára.

– Bolond vagy! – Shannon elvörösödött. Ijedten nézett körbe és
megkönnyebbülve tapasztalta, hogy senki sem figyeli õket. Az
emberek beszélgettek és az evéssel voltak elfoglalva. A kutyás hölgy
éppen a kedvencének dobott az asztal alá egy falatot.

Edward gyengéden megfogta a lány kezét. Olyan jó volt a tapin-
tása, puha, selymes, bársonyos... Lassan feloldódott köztük a han-
gulat, elõször a szüleikrõl beszélgettek, hogy vannak, mi történt ve-
lük, aztán Valerie-ról és mikor kihozták a fogást, már Edward
lovairól volt szó. Nekiláttak az evésnek, hallgatásba burkolóztak,
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Shannon egyfolytában a tányérját nézte, nem mert felnézni és
villájával csak turkált az ételben. Látszott rajta, nyomasztja valami.

– Talán nem ízlik? Hozassak mást? – kérdezte Edward, mondjuk
ezt elképzelhetetlennek tartotta. Az övé rettentõen finom volt.

– Nem, nem errõl van szó – rázta meg a fejét Shannon. Nagyot
sóhajtott és letette az evõeszközt a kezébõl. – Nem bírom tovább,
Edward. Hagyjuk abba, amíg nem késõ.

– Micsoda? – Edward torkán akadt a hús, köhögni kezdett.
Nagyot kortyolt a poharából, hogy szóhoz jusson. – Nem értelek.
Még mindig szeretjük egymást, vagy mégsem volt jó velem tegnap?
Azt hittem, élvezted. 

– Csodálatos volt, de... – Lelkesedve ismerte be az igazat, aztán az
a két betûs szó, a „de”, mindent „elvágott” mindkettejükben. Ed
elkeseredve hallgatta miközben érezte, hogy Shannon fájó szívvel
mondja ki ezeket a szavakat. – ... de ez nem ilyen egyszerû. Bolond
voltam, hogy belementem... hagytam magam... holott nem lett volna
szabad megtörténnie. 

– Miért? – Ed végig a lány szemét nézte, a tekintetét, onnan többet
ki tudott olvasni a kelleténél. Úgy érezte belé hatol a fájdalom,
mikor könnyeket vélt felfedezni a gyönyörû szempárban.

– Mert képtelen vagyok becsapni egy olyan embert, aki imád és
mindent megtesz értem. Ami köztünk volt, az nem változtat a
tényen, hogy nõs vagy. Milyen érzés volt bebújni a feleséged mellé
az ágyba, mikor „hazaértél”? – Shannonnak maga volt a pokol.
Bûntudatot érzett, amiért megcsalta. Nick nem ezt érdemelte vol-
na... Nem tudott aludni, s közben azon imádkozott a takaró alatt,
Nick nehogy szeretkezni akarjon vele... azon az éjjelen ne... 

– Semmilyen. – Shannon mélyen belenézett Edward szemébe. Jól
halotta, amit mondott? A férfi arcán komolyság ült, tenyerébe vette
a lány kezét, simogatni kezdte, úgy folytatta. – Nem szeretem
Eloise-t, nem érzek iránta semmit. Azért vettem el, mert menedéket
kerestem és sajnos csak most jöttem rá, milyen hülye voltam. Téged
szeretlek, Shannon és soha nem is szerettem mást. A többi lány
akikkel szórakoztam, csak egy kaland volt, nyári flört, erotikus éj-
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szaka, semmi több. Hogyan bizonyítsam be neked? – Edward tekin-
tete elárulta, hogy ezek nem csak üres szavak, minden mondatát
komolyan gondolta.

Igen, követtek el „ballépéseket” mindketten, Edward õrült éjsza-
káiról rendszeresen beszámoltak az újságok, Shannon meg sztrip-
tíztáncosnõként vonzotta a férfiakat, azonban már vége szakadt régi
életüknek. Shannon céltudatos nõvé érett, Edwardnak benõtt a feje
lágya és túltette magát a lelki sérelmeken. Elfogadta Shannon múlt-
ját, megértette és tanult a „leckébõl”.

– Kérlek, hagyd ezt! Én is szenvedtem, mikor elveszítettelek, még-
sem ugrottam fejest egy házasságba. – Ismét a szívébe markolt az a
fájdalom, amit akkor érzett, amikor Valerie temetése után megtudta,
hogy a férfi megnõsült. – Denverben odaadtam volna a szívemet
örökre, de neked nem kellett. Eldobtál, ez az igazság. Aztán idejössz
nyaralni, alig vagy itt egy hete és azt hiszed, hogy miattad felfor-
gatom az életem? Nekem ez így nem megy, menj vissza a felesé-
gedhez és engem hagyj békén. Szeretném a saját utamat járni... 

– Na és milyen utat, azzal a londinerrel? Azt gondolod, hogy nem
fogod megbánni? Az életed legnagyobb ostobaságát akarod elkö-
vetni? Én már elkövettem és annyit mondhatok, jobban teszed, ha
addig fordulsz vissza, amíg nem késõ. Hiszen nem szereted õt! – Ed
felemelte a hangját, s a körülöttük lévõk felfigyeltek rájuk, azonban
õket nem érdekelte. Már nem számított, ez a kettejük dolga volt és
mindenképpen meg kellett beszélni, „lerendezni” és pontot tenni a
végére. Shannon legalábbis így gondolta.

– Honnan tudod, mit érzek? Egy éve még valóban szerettelek, de
azóta annyit szenvedtem miattad, hogy most már magam sem tu-
dom, akarom-e. A kapcsolatunk semmi jóra nem vezetett és... –
Edward nem hagyta, hogy befejezze, nem bírta tovább hallgatni.

– Akarod, mint ahogy akartad tegnap a kocsiban, ma, amint vártál
a szobornál és akarni fogod a jövõben is. Miért nem engedsz az ér-
zelmeidnek, Shannon? – könyörögve nézett a lányra. Foggal-kö-
römmel harcolt érte, akár a farkas.

– Nem szeretnék újra csalódni. – Nem akarta, hogy a legszebb
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pillanatban legyen vége. – Mi lesz egy hét múlva, ha véget ér a nya-
ralás? Visszamész Denverbe a feleségeddel, s még a nevemre sem
fogsz emlékezni.

– Nem igaz. Otthon elrendezek mindent, elválok Eloise-tól és
visszajövök a szigetre. – Ed maga is megdöbbent azon, amit mon-
dott. Hogyan fordult meg a fejében ilyesmi? Az apja kitagadja, ha
ezt megteszi, azonban ez a nõ többet jelent a számára. Most nem
lesz olyan gyenge és befolyásolható, harcolni fog érte.

– Na persze! Még a nagymamám is arra tanított, hogy nõs ember-
nek a szavát se higgyem el, fõleg ha a válásról beszél. – Shannon úgy
érezte, betelt a pohár. Elege volt ebbõl, úgyhogy hirtelen felpattant
a székébõl.

– Most mit csinálsz? – Ed elképzelni sem tudta, szerelme mit akar
tenni. Mindenesetre már kitört belõle az, aminek ki kellett törnie.
Mi jöhet még?

– Hazamegyek – közölte nyersen a férfival és feldúltan távozott az
asztaltól. Edward hagyta, hagy menjen. Elengedte... A megdöbbe-
néstõl meg sem tudott mozdulni. S a legborzasztóbb az volt az
egészben, ha belegondolt, Shannonnak igaza van. Miért hinne
benne, a szerelmében, az õszinteségében? 

Lógó orral ült tovább az asztalnál, de elment a kedve az evéstõl.
Azon gondolkodott, hol ronthatta el az életét? Ha nem vette volna
feleségül Eloise-t, akkor most... talán... még helyre lehetne hozni
mindent. Hiába telt el egy év, nem maradtak közömbösek egymás
számára. Utoljára belekortyolt az italába, aztán intett a pincérnek és
rendezte a számlát. Amikor visszaért a szállodába, idegesen csapta
be az ajtót maga után. Útközben vett néhány üveg sört. Ruhástól a
franciaágyra dobta magát, még a cipõjét sem vette le, s kibontotta az
elsõ üveget, ami a kezébe „akadt” a szatyorban. Eloise nem volt ott,
csak akkor érkezett meg, mikor már Edward berúgott.

– Hol voltál, egész délután téged kerestelek. – Eloise kikerekedett
szemekkel figyelte a férjét. Körülötte szanaszét üres sörösüvegek
feküdtek, az utolsó, amiben még maradt valamennyi, azt Ed
szorongatta a kezében.
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– Semmi közöd hozzá! – válaszolta ingerülten és „meghúzta” az
üveget. Eloise sejtette, hogy valami történhetett, csak azt nem tudta,
micsoda.

– Add ezt ide... – megpróbálta kicsavarni férje kezébõl az estéjük
„elrontóját”, azonban az nem engedte.

– Hagyj békén! – morgott Edward és amint kinyitotta a száját,
Eloise-t megcsapta a tömény alkoholszag. Érezte, hogy liftezni kezd
a gyomra.

– Uramisten, hogy nézel ki? – szörnyülködött, mikor közelebbrõl
meglátta az arcát. Mi lett abból az emberbõl, akibe elsõ látásra be-
leszeretett, aki éjjel-nappal kényeztette, akivel akkor szeretkezhe-
tett, amikor akart? Történhetett az bárpulton, a bevásárlóközpont
mosdójában vagy kint a szabadban, egy fának nekitámaszkodva. A
házasságuk alapja a szex volt, de már egy hete egymáshoz sem
nyúltak és folyton veszekedtek. Miért állt a feje tetejére minden?

– Vedd elõ a bõröndöket és kezdj el csomagolni. Holnap reggel
hazamegyünk – válaszolta és „legurította” a torkán a maradék sört.
Eloise mozdulatlan maradt, azt hitte, rosszul hallott.

– Félrebeszélsz, Edward. Részeg vagy – vetette a szemére, azon-
ban az hirtelen haragra gerjedt és belemarkolt felesége hajába.

– Nagyon jól tudom, mit beszélek. Holnap visszamegyünk
Denverbe, megértetted?

Eloise szemét ijedtében elhagyták a könnyek. Reszketett. A férje
még sosem bánt vele így, sohasem volt erõszakos, fenyegetõzõ.
Eloise kénytelen volt belenézni a szemébe és a tekintete elárulta,
komolyan gondolja. Érezte, azt kell tennie, amit õ akar, különben
még a végén megveri. Nem mert ellenkezni, inkább némán bólintott
és könyörgött, hogy engedje el.
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Tizenhetedik fejezet
Eloise reggel korán kelt, fel is öltözött és némán állt az ablaknál. A
szálloda kertje gyönyörû volt, jól lehetett látni a szobájukból a
virágágyásokat és Eloise a virágokat nézte, amint összecsukott
szirmaikkal katonásan állnak a hajnalban. Olyan csodálatos volt ott
minden, a sziget, a szálloda, az ellátás, a személyzet és a „külön-
szolgáltatások”; a medence, szauna, könyvtár, mozi... Nagyon elé-
gedett volt mindennel és a sírás fojtogatta ha belegondolt, hogy itt
kell hagynia ezt a helyet. Pedig olyan lelkesedéssel indultak el
otthonról, tele álmokkal és vágyakkal, s mindkettejükben ott buj-
kált a kisördög, hogy micsoda orgiákat fognak itt „mûvelni”, ezen az
egzotikus helyen. Hiába, nekik a szex jelentette az életet, házas-
ságuk ebbõl táplálkozott és merített erõt a „fennmaradáshoz”. Elo-
ise szerette a férjét, azonban különös szerelem volt ez, a szeszély és
a vágy keveréke. Õ nem akarta, hanem kívánta Edwardot. Mialatt
várta, hogy a férje felébredjen, abban reménykedett, hátha meg-
gondolja magát. Az este történtek után kevés esély maradt erre
ugyan, de mindketten aludtak rá egyet. Edward ugyanabban a ruhá-
ban feküdt, a szobát még mindig belengte az alkohol borzasztó
szaga. Az üres üvegek ugyanúgy szanaszét hevertek a szõnyegen.
Eloise össze akarta szedni õket és kinyitni az ablakot, hogy friss
levegõt engedjen a helységbe, aztán meggondolta magát. Az sokkal
rosszabb lett volna, ha idõ elõtt felébreszti Edwardot. Félt tõle,
egész éjjel egy szemhunyásnyit sem aludt. Mikor férje megmozdult,
Eloise-ban meghûlt a vér, de próbálta feloldani saját feszültségét.

– Jó reggelt! – mosolygott rá az ablakból. Próbált alkalmazkodni a
férfihoz, hogy megtalálja vele a közös hangot és lebeszélje az utazásról.

– Hol vannak a bõröndök? – pislogott Edward, ahogy felemelte
fejét a párnák közül. A fény vakította és a fájdalom az agyáig hatolt
a másnaposságtól.

– Ott állnak, útra készen... – válaszolta savanyúan az „asszony” és
kezével kedvetlenül mutatott a szekrények felé. Edward kérdése
egybõl lefagyasztotta az arcáról a mosolyt. – Így akarsz jönni?
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Edward nagy nehezen kikászálódott az ágyból, s betántorgott a
fürdõszobába. Egy órát szánt a fürdésre és elkészülésre az úthoz, s
ezt közölte a feleségével is.

– Nem megyünk le reggelizni indulás elõtt? – kérdezte Eloise óva-
tosan. Szerette volna húzni az idõt, ameddig lehet.

– Nem. Legfeljebb veszünk néhány szendvicset, mielõtt kiérünk a
repülõtérre. – Ed nem volt éhes és semmiféleképpen nem akart talál-
kozni Shannonnal a földszinten.

– És ha lemaradunk a járatról? Vagy nem lesz szabad jegyünk? –
akaratoskodott Eloise, amivel felbõszítette a férjét.

– Akkor megyünk a következõvel! – mordult rá Edward és be-
csapta maga után a fürdõszoba ajtaját. Amikor belépett a zuhany-
zóba és megengedte a vizet nem hallhatta, hogy Eloise az ágyra
roskadt és sírt.

Egy óra múlva mindketten készen álltak és az egyik boy kopogott,
hogy levihesse a csomagokat. Eloise lehangoló, erõltetett mosollyal
nyitott ajtót és a fiú egybõl észrevette; sokat sírhatott, szemei vö-
rösre voltak dörzsölve. Ed tudta a legjobban, felesége mennyire
szenved, de nem érdekelte. A saját gondjával volt elfoglalva és
ugyanolyan önzõn viselkedett, mint Eloise a házasságuk fél évében.
Idegesen szálltak be a liftbe és egy szót sem szóltak egymáshoz,
kivéve amikor Eloise belenyúlt fekete kézitáskájába zsebkendõért és
óvatosan megtörölte a szemét, nehogy elkenje a festéket. 

– Szeretném, ha egy nõhöz méltóan uralkodnál magadon, nem
hisztiznél és nem csinálnál felfordulást körülöttünk, míg el nem
hagyjuk a szigetet. – Ed nyersen adta elõ álláspontját és Eloise-t az
még jobban bántotta, hogy mialatt beszélt hozzá, rá sem nézett.
Egyenesen állt mellette zsebre tett kézzel, a liftajtót bámulva.

A boy kikerekedett szemekkel figyelte õket és elképzelni sem
tudta, mi történhetett köztük. Mit tett ez a nõ, amiért férje ilyen
mogorván bánik vele? És a legborzasztóbb az volt az egészben, hogy
valójában Eloise sem tudta az okát. Amikor a földszinten megállt a
lift, elõször Eloise lépett ki belõle, nem bírta már a feszültséget.
Felemelt fejjel és a maga büszke tartásával indult a porta felé hal-
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ványszürke ruhájában, rajta csillogó, fekete csíkok futottak. Fekete
táska, szokásosnál is magasabb sarkú cipõ. Komor arca „belemé-
lyült” a sötét színekbe, a lehangoló hatáson egyedül a szõke, gondos
kontyba csavart frizurája javított valamelyest. Edward szorosan
mögötte lépkedett a maga férfias, akaratos lépteivel. Szürke nadrág,
barna cipõ, rövid ujjú fehér ing, fekete aktatáska. Akár egy
diplomata, rendkívül elegáns és jóképû, vállas férfi. Egy az egyben
megjelenhetne az újságok címlapján a nõk ideáljaként. Így mentek
ketten a folyosón, szürkék voltak, szomorúak, cipõjük kopogása
gyászos ritmust „vert” a padlón. És amikor a lépcsõ aljához értek a
pálmákhoz, látóterük átterjedt a másik folyosóra, Edward meg-
pillantotta Shannont, amint gondolataiban elmerülve fordult ki a
személyzeti részleg felõl, kezében a szokásos jegyzettömbbel. Biz-
tosan a munkáját végezte, túl van már a reggeli ellenõrzésen, gon-
dolta Edward és egy pillanatra szemügyre vette még egyszer, utol-
jára... S mintha Shannon megérezte volna a férfi közelségét, felné-
zett és ösztönösen lelassított, amikor meglátta õket. A házaspárt!
Abban a pillanatban, ahogy találkozott a tekintetük, Edward elfordí-
totta a fejét, belekarolt a feleségébe és gyorsabb léptekkel késztette
a sietségre. Shannon sejtette, hogy nem egyszerû reggeli sétára
indulnak, aztán meglátta mögöttük a boy-t a poggyászokkal, s min-
den tudatosult benne. Edward elmegy.

Apró, puha léptekkel osont utánuk, mint a macska és besurrant a
pálmafa levei „közé”, szokásos búvóhelyére. Fél szemmel figyelte a
jelenetet, amint Edward leadja a kulcsokat, rövid ideig értekezik a
portással, aláírja a dokumentációt. Shannon szíve nagyot dobbant,
mikor bólintottak, kezet ráztak és Ed a fejével intett Eloise-nak aki
mintha csak erre várt volna, „sebesen” otthagyta õket. Edward mi-
elõtt kilépett volna a szabadba, még egyszer hátranézett, tekinte-
tével keresve valakit, de senki nem volt az elõtérben. Nem láthatta
Shannont, a lány viszont látta õt, amint követte feleségét és odakint
beszálltak a kocsiba, abba az aranyos kis sportkocsiba, ahol újra
egymásra találtak, de most ismét elválnak útjaik... 

Shannon szemeiben elmosódtak a könnyek. Valójában nem ezt

190



akarta és nem gondolta volna, hogy ilyen nehéz lesz. Elengedte a
férfit, sõt, elüldözte innen. Holott belekapaszkodhatott volna, min-
den vágya volt az övé lenni, s úgy szeretni, ahogy eddig. A sors
tálcán kínálta fel a lehetõséget, de õ elszalasztotta, mert nem akart
vele megbántani másokat. De jobb lesz így és úgy látszik, szerelme
is így gondolja. Hiszen önszántából ment el, búcsú nélkül. Edward
nõs ember, más életet kell élnie, Denverben várja az elit kör és ott
vannak a kötelezettségei. Egy szép napon átveszi majd apja olajbiro-
dalmát és akkor egy olyan feleségnek kell mellette állnia, aki a
körükbõl való. Egy frissen házasodott, jóképû és nagy karrier elõtt
álló férfi nem válik el egy régi szerelem, egy kaland kedvéért.

Vége. Ennyi volt és Shannonnak túl kell rajta lépni, hátat fordítani
a múltnak, mint ahogy azt tette Chicagóban, mikor felhagyott a
prostitúcióval, Denverben, mikor otthagyta võlegényét és eljött erre
a szigetre. Most az újrakezdés lehetõségét szakította szét és temette
el magában jó mélyre, miután megtörölte a szemét és kilépett a
pálmafa mögül. Mintha az elõbbi jelenet meg sem történt volna, úgy
lépett be Julie szobájába és ült le az asztalhoz, beletemetkezve a
munkába. Julie nem tartózkodott ott, körülbelül fél óra múlva jelent
meg idegesen, feldúltan.

– Valami baj van? – kérdezte Shannon. Julie nem szokott ok nélkül
idegeskedni. 

– Ma reggel egy fiatal házaspár kijelentkezett a szállodánkból. Lett
volna még egy hetük, de elmentek és senki nem tudja miért.

Shannon belenézett Julie arcába. Látta rajta, mennyire aggasztja.
Ha tudná, hogy ez neki sokkal jobban fáj... 

– Biztosan nem azért, mert elégedetlenek voltak – nyugtatgatta
barátnõjét. Legszívesebben bevallotta volna, hogy miatta mentek el,
de nem lehetett. Félt elmondani az igazságot.

– Mibõl gondolod? Állítólag feldúltan távoztak és nem akarták
elárulni az okát.

– Nem tudom, miért lettek kétségeid, de én bízom a személyzet-
ben és nem hallottam panaszt sem tõlük, sem a vendégektõl. Úgy-
hogy ha valami gondjuk lett volna a szállodával, szerintem meg-
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kerestek volna téged és... De mivel nem tették, hanem csendben
elmentek, így nincs okunk az aggodalomra. – Shannon maga sem
gondolta, hogy ilyen higgadtan és világosan meg tudja magyarázni
barátnõjének a történteket.

Julie belátta, hogy a lánynak igaza van, bólintott és õ is leült az
asztalhoz Shannon mellé. Késõbb Nick nyitotta rájuk az ajtót, a két
nõ szomorúan ült a papírok fölött és elképzelni sem tudta, mi lehet
velük. 

– Jó reggelt, édesem. – Nick akkor kelt fel, amikor Shannon még
aludt. Olyan édes volt, mint egy kisgyerek, ahogy ott feküdt hasra
fordulva a párnán. Nem volt szíve felébreszteni, ezért most puszival
üdvözölte. – Miért vagytok ilyen savanyúak?

Shannon lesütötte a szemét. Beletemetkezett a papírokba, nem
mert felnézni. Félt, hogy Nick észrevesz a szemében valamit. Még
olyan frissek a fájdalmak... Julie válaszolt neki, elmondta a házaspár
távozásának „történetét” és Shannon álláspontját.

– Értem, de te miért vagy ilyen búval bélelt? – kérdezte kedvesét.
Kezébe vett pár hajtincset és az ujja köré tekerte. Ismerte az anyját,
mindig a szívére vette a dolgokat, azonban Shannonnak igazán nem
kell emiatt aggódnia.

– Dolgozom.
– Na és? – A férfi kezeit Shannon hajfürtjei alá csúsztatta. Átfogta

a lány nyakát, elõször masszírozta, aztán egyre erõsebben szoron-
gatta.

– Ha megfojtasz, sosem leszek kész. – Kiesett a toll a lány kezé-
bõl, behúzta a nyakát és próbálta kiszabadítani kedvese ujjaiból.

– Mosolyt kérek! – Nick lehajolt, fürge ujjaival csiklandozni
kezdte és levegõt fújt a lány fülébe. Shannon az ijedtségtõl hirtelen
fel akart pattanni a székbõl, de az asztalba beütötte a lábát.

– Jaj, a térdem! – kiáltott fel. Julie már nevetett rajtuk.
– Mutasd, megpuszilom – viccelõdött a férfi és már nyúlt is Shan-

non lábaihoz.
– Majd adok én neked, ha nem maradsz nyugton! – Shannon meg-

húzta Nick orrát és megcsavarta. Mikor elengedte, a férfi orra piros
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volt és úgy nézett ki, mintha megjelölték volna. Olyan meglepett és
ártatlan képet vágott, hogy mindannyian elnevették magukat. Nick
magához húzta Shannont, újabb puszit adott neki, ezúttal a szájára,
aztán a lányok folytatták a munkát és Nick is ment a dolgára.

Délután Shannon odakint kért magának egy frissítõt, a pultnál ült
míg elfogyasztotta és onnan nézte a medencében úszókat. Egy apu-
ka tanította úszni a kislányát, egy házaspár úszott versenyt mellet-
tük, s egy öreg, sárga úszósapkás hölgy tempózott a vízben, a maga
lassú ütemében. Milyen boldogok voltak mindannyian, egyedül õ
érezte magát pocsékul azon a gyönyörû, márciusi napon. Ha Nickre
gondolt, összeszorult a szíve. Ma reggel érezte igazán, hogy a férfi
mennyire szereti õt. Mindent megtesz érte, felvidítja, ha szomorú,
szeretgeti, ha magányos. Nem hitte volna, hogy valaki jobb kedvre
tudja deríteni azok után, hogy Edward éppen elõtte lépett ki az
életébõl. De Nicknek sikerült, mint ahogy eddig, mellette volt a
nehéz idõszakban és amikor hozzábújt úgy érezte, a férfi a védõan-
gyala. A karjaiban mindig elfelejtette a gondokat, elmúltak a fájdal-
mak, szertefoszlott a múlt és csak a jelen létezett. És mégis meg-
csalta ezt a férfit, akinek oly sokat köszönhet, a talpra állást, egy új
életet és ahelyett, hogy szeretné, most is arra a másikra gondol, aki
ismét elhagyta... Nick nem ezt érdemelte volna és Shannon gyûlölte
magát azért, amiért Edwardnak nem tudott nemet mondani. Érezte,
hogy valaki hátulról belecsíp a fenekébe egy jó nagyot, azonnal
hátrafordult, s Nick mosolygott rá a mellette lévõ bárszékrõl.

– Mi újság, hercegnõ? – mindig becézte, ami olyan jólesett a
lánynak. Mindig akkor bukkan fel, amikor a legnagyobb szüksége
van rá! Vajon hogyan csinálja? Shannon majdnem sírva fakadt, na-
gyon nehéz volt visszatartania a könnyeket.

– Nos hercegem, hol a fehér lovad? – erõltetett valami mosolyfélét
az arcára.

– Kint hagytam a kapunál, hagy legelésszen. – Nick a humoránál
volt. Sosem csüggedt, mindig sugárzott róla a jókedv. Shannon
irigyelte érte.

Odalépett hozzájuk a pincér rövid ujjú fehér ingben, aranyos cso-
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kornyakkendõvel és megkérdezte Nicktõl, mit kér. A férfi maradt a
gyümölcslénél és Shannonnal tovább ugratták egymást.

– Nem félsz, hogy el fog szökni? Min fogunk akkor lovagolni?
– Lovagolni máson is lehet, nem szükséges hozzá ló – válaszolta

sejtelmesen és kacsintott a lányra.
– Bolond! – Még csak az hiányzik, hogy szeretkezni akarjon vele.

Ilyen lelkiállapotban nem biztos, hogy képes lenne rá, különben sem
akarná megbántani a férfit azzal, ha nemet mond.

– Rossz az, aki rosszra gondol – nevetett Nick és ismét belecsípett
a lány fenekébe, de most sokkal erõsebben, mint az elõbb. És
valóban, Shannon felsikoltott fájdalmában, úgy érezte, mintha egy
ritka kemény csõrû madár kivájt volna belõle egy darabot.

– Akkor sem tudsz kihozni a sodromból – mondta dacosan,
miután magán érezte az emberek tekintetét. Nem csoda, hogy egy
pillanatra mindenki odanézett a sikoltására.

– Nem? Miben fogadunk? – Nick élvezte a játékot, Shannon
viszont belefáradt már. Szeretett volna egyedül lenni egy kis zugban,
a maga világában és nyalogatni a sebeit.

– Na ide figyelj! – hirtelen elkapta a férfi „szolgálati” nyakken-
dõjét. – Nincs más dolgod, mint hogy engem idegesíts? Tudtommal
én vagyok a fõnököd, s még nem járt le a munkaidõd.

Nick akaratlanul is elnevette magát. Shannon arca elvörösödött,
szemei szikrákat szórtak és akaratos volt, akár egy vadmacska. Ezt a
vadságot szerette benne a legjobban, imádta, ha vadíthatta és legfõ-
képpen azt, ha utána neki kellett megszelídítenie.

– Igen? Megmutassam hogyan kell bánni egy alkalmatlan fõnök-
kel? – Nem várt a válaszra, azonnal cselekedett. Felkapta Shannont
és ruhástól beledobta a medencébe.

A lány hangos kiáltások közepette nagyot csobbant a vízben, le-
fröcskölve vele néhány vendéget, akik közvetlenül a medence szé-
lénél napoztak a törülközõjükön. Nick elnézést kért tõlük és hihe-
tetlen volt, de egyikõjük sem háborodott fel a történteken. Most
már mindenki õket figyelte, kíváncsian várták mi fog történni, ha a
lány elõbukkan a vízbõl. Shannon levegõ után kapkodott, amikor
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kidugta a fejét a vízbõl, dús haja az arcába lógott, semmit nem látott
tõle. Kellet néhány pillanat, míg összeszedte magát. A víz elõször
hûvös volt, aztán kellemes és tudta, biztonságban van, újra uralta a
szervezetét, már nem kapálózott össze-vissza, s nem csapkodott
mindenfelé.

– Na megállj, ezt még megemlegeted! – valahogyan kimászott a
medencébõl és Nick felé vette az irányt, hogy kikaparja a szemét,
vagy valamilyen módon megcsonkítsa ezért a sérelemért. Ezt a
szégyent, az egész szálloda rajta fog nevetni!

Nicknek fülig ért a szája, futásnak eredt, a lány meg szaladt utána
a füvön át, egészen a citromfákig. Arra már nem járt senki, mikor
Nick megállt, hogy kifújja magát. Shannon utolérte, belekapasz-
kodott az ingébe, de másra nem maradt ereje, pedig szerette volna
megrázni vagy felpofozni.

– Miért csináltad ezt? – lihegte. Úgy látszik, a sors gúnyt ûz
belõle, két férfi kétféleképpen alázta meg ugyanazon a napon.

– Hogy lehiggadj egy kicsit...
– Meg fogok fázni! – Shannon összekulcsolta két karját. A hajáról,

ruhájáról, arcáról csöpögött a víz.
– Ebben a hõségben? – mosolygott Nick, aztán magához húzta és

megcsókolta. Csókja forró volt és érzéki, s összezavarta a lányt.
Valóban nem tudta mit érez a férfi iránt és azt sem, hogy Edwardot
szereti-e. Az érzelmek kavarodtak, az emlékképek összemosódtak
elõtte, de a lelke felszabadult, a teste kitárult, mialatt Nick fürgén
lehámozta róla a ruhát. Akkor, abban a pillanatban már nem akart
ellenkezni, csak felejteni... Végleg elfelejteni Edwardot.

Egymáséi lettek a szabadban és Shannon úgy érezte, most Nick
sokkal gyengédebb és érzékibb volt, mint azelõtt bármikor. Az
utóbbi napokban a „munka” lefoglalta õket, estére kiszívta minden
energiájukat és a férfinak hiányzott már ez a test, ami mindig „jót”
nyújtott neki. Szerette ezt a nõt, tetõtõl talpig, testestül-lelkestül,
amióta elõször megpillantotta. Eszébe jutottak az elsõ randevúk,
mikor megmutatta neki a barlangot, s utólag megkérdezte Shan-
nont, mire gondolt, miután néhány órát zötykölõdtek azon

195



förtelmes úton. Aztán mindketten nevettek, mikor Shannon „ecse-
telni” kezdte, mennyire be volt rezelve. Érdekes, Shannon eddig
sosem gondolkozott el azon, mennyi mindent csináltak együtt, s
milyen boldogok voltak. Shannon különösen jól érezte magát a
férfival és Edwardnak nem volt igaza, amikor azt vágta a fejéhez,
hogy nem boldog Nickkel. Igenis boldog volt és az sem igaz, hogy
nem szereti. Mondjuk úgy már egy férfit sem fog szeretni, ahogy
Edwardot szerette, de Nick iránt is valami hasonlót érez... Különben
képtelen lenne együtt élni vele, reggelente mellette ébredni, meg-
csókolni, bolondozni, szeretkezni. Régebben mindenre képes volt
egy férfival érzelmek nélkül is, de az az idõszak szerencsére elmúlt.

Nick este meglepte Shannont egy vacsorameghívással. Nem
mintha a szállodai nem lett volna megfelelõ, de Nick vágyott valami
különösen romantikus, kettesben eltöltött estére. Az este azonban
unalmasra sikeredett, pedig a férfi mindent elkövetett, hogy sze-
relme jól érezze magát. Zenés helyre vitte, meglepte egy szál vörös
rózsával, s még beültek az utolsó filmre a moziba is. Háborús, tör-
ténelmi filmet vetítettek tele izgalommal, szerelemmel, romanti-
kával, de Shannon nem mutatott nagy érdeklõdést iránta. Rossz
kedvét fáradtságával és kimerültségével magyarázta, így Nick jobb-
nak látta hazavinni a lányt, a diszkó nem fért bele az éjszakai prog-
ramba. A férfinak feltûnt már többször is, hogy Shannon az utóbbi
napokban furcsán viselkedik, de nem tulajdonított nagy jelentõséget
a dolognak. 

– Shannon, jól vagy? – kérdezte Julie másnap reggel, míg a kávéját
szürcsölgette. Ismerte már annyira a barátnõjét, hogy észrevegye
rajta a változást.

– Semmi bajom – válaszoltan lehangoltan. Tegnap este Nick is ezzel
nyaggatta és most Julie is kezdi. Már megint jól kezdõdik a napja...

– Ne hazudj. Látom rajtad, hogy valami nincs rendben veled.
Olyan zárkózott vagy mostanában, nekem nyugodtan elmondha-
tod, mi aggaszt annyira. – Az lehet, hogy Nicket könnyen félre lehet
vezetni, mert se hall se lát a szerelemtõl, de Julie-t nem. Õ sokkal
józanabb gondolkodású és megfontoltabb volt.
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– Nincs jó kedvem, ennyi az egész. – Bárcsak ennyi lenne... 
– És miért? – Julie nem hagyta annyiban a dolgot, elhatározta, „ki-

szedi” barátnõjébõl a titkát. – Nickkel kapcsolatos? – Shannon a
fejét rázta. – Vagy a szüleiddel? Talán rossz hírt kaptál tõlük?

– Nem, nem Nickkel és egyikkõjükkel sem. Egyszerûen kedvetlen
vagyok, mert nem érzem jól magam a bõrömben. – Mert elege van a
világból és saját magából. Rádöbbent, mennyire ostoba, másodszor
is ugyanazon a kövön esett pofára. Olyan, mint az anyja, egyedül
nem boldogul és attól félt, ugyanúgy visszacsúszik majd a sárba õ is,
ha így folytatja.

– De... – Julie-nak elég volt egy szót szólnia, Shannon máris kikelt
magából. Felpattant a helyérõl és földhöz vágta a számlatömböt.

– Nem tudom miért, de most ilyenem van! Rövidzárlat, érted? –
Már rég tombolt, tegnap óta gyûlt benne a harag és az elkeseredés,
ami most tört a felszínre. Amint lehiggadt, elszégyellte magát. Ke-
zébe temette az arcát és sírva fakadt.

Julie kezében megállt a kanál. Letette a kávéscsészét, odalépett
hozzá és magához ölelte a lányt.

– Ne haragudj, nem akartalak megbántani – szipogta.
– Semmi baj, Shannon... semmi baj... – Sajnálta a lányt. Nem volt

gyerekkora, családja, az élet kegyetlenül elbánt vele. – Nem akarod
kiönteni a szíved? – kérdezte óvatosan, miután átnyújtott neki egy
zsebkendõt és Shannon belefújta az orrát. – Ha elmondod valaki-
nek, az sokat segít... hidd el... és bennem megbízhatsz... Miért nem
engeded, hogy segítsenek rajtad azok, akik szeretnek?

– Rajtam nem kell segíteni – makacskodott továbbra is és ismét
rátört a zokogás. Vajon milyen sérelem érhette, ami miatt bezárkó-
zott olyan kapuk közé, melyeket képtelenség kinyitni? Ha a
barátnõjének nem „nyílik” meg, talán az édesanyjának igen, gondol-
ta Julie.

– Nem szeretnél elutazni egy kicsit? Meglátogathatnád a szüleidet
Denverben – javasolta. Brian és Sarah biztosan odáig lennének az
örömtõl.

– Nem. – Még csak az hiányozna! Edward azt hinné, hogy miatta
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megy vissza az Államokba. Esze ágában sincs újra viszontlátni a
férfit. – A problémák elõl nem lehet elutazni – tette hozzá és ezzel
a téma be volt fejezve. Julie nem gyõzködte tovább, hiábavaló lett
volna.

Aznap nem tudott a munkára koncentrálni teljesen, amikor Julie
ott volt vele. Érezte, hogy figyeli, lesi a mozdulatait, hátha azok
elárulnak valamit a számára. Most hálát adott az égnek, hogy Ed-
ward elment és sikerült megúsznia ezt a kalandot úgy, hogy senki
nem fogott gyanút. Abban biztos volt, ha a férfi itt lenne, nem
bírnák ki a titkos találkák nélkül és akkor száz százalék, hogy lebuk-
nának. Már csak az éjszakáktól kellett tartania, nehogy álmában
félrebeszéljen és kiejtsen egy nevet, vagy egy veszélyes szót... 

Amikor Julie kilépett az irodából, hogy utána nézzen valaminek,
Shannon fellélegzett. Letette a tollat, felállt az asztaltól és odament
az ablakhoz. Odakint gyerekek kergetõztek a medence körül, a
felnõttek két csapata vízilabdázott a vízben. Nõk játszottak a férfiak
ellen, az öregek meg a napozóágyakról kiabálva drukkoltak a csapa-
toknak. Kiváló volt a hangulat, mindenki jól érezte magát és a játé-
kosok úgy örültek egy-egy gólnak, mint a kisgyerekek a csokolá-
dénak. Shannon is kiment a friss levegõre, rövid ideig figyelemmel
kísérte a meccset, aztán sétálni indult a kertben. Megörült, mikor
meglátta az öreg Billt, a virágágyásoknál, amint meglazítja kedven-
ceinek a földet.

– Jó munkát! – köszöntötte nem túl kedvetlenül, de nem is vi-
dáman. Az öreg felnézett százéves szalmakalapja alól.

– Ó, Shannon kisasszony! – Végigsimította borzas szakállát, gyor-
san leporolta sáros nadrágját, aztán magához ölelte a lányt. – Már azt
hittem, felém sem néz többé...

– Hogyan feltételezhet rólam ilyet, Bill? Gondolja, hogy el lehet
magát felejteni? – Úgy szerette ezt a kisöreget, mintha a nagyapja
lett volna.

– Hát, a virágaimat mindenesetre elfelejtette – dorgálta meg az
öreg. Shannont szörnyû érzés fogta el. Valóban, azelõtt mindig
eljött egy friss csokorért, de amióta Edward ismét feltûnt a színen,
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egyszerûen kiment a fejébõl. Az öreg biztosan várta és félretette
õket, neki viszont eszébe sem jutott. Uramisten, milyen
ostobaságokat követett még el ez alatt a néhány nap alatt? Az öreg
megsajnálta, látta Shannon arcán a megbánás jeleit, úgyhogy a fülébe
súgta: – De ha bemegy az üvegházba, ott megtalálja õket.

Bill annyira aranyos volt és jószívû. Shannon nem tehette meg azt,
hogy nem megy be most azonnal és nem nézi meg õket. És valóban,
ott sorakoztak a vázában a kisasztalon a rózsák, volt köztük sárga,
fehér, halvány rózsaszín és lángoló vörös. A legelsõ, sárgarózsákból
álló csokor már igencsak el volt nyílva, de a halványrózsaszín és
lángoló vörös fejûek bimbósak voltak. Milyen gyönyörûek! Shan-
nonnak fájt a szíve; õ nem érdemli meg azt a kedvesség és szeretetet,
amit az öregtõl kap, s azt sem érdemli meg, hogy Nick szeresse és
mindent megtegyen érte... mert õ egy hálátlan, hûtlen teremtés. A
könnyek megindultak a szemébõl, végigfolytak az arcán és észre
sem vette, hogy Bill is bejött utána az üvegházba, csak amikor
hátulról megveregette a vállát.

– Nono, kislány... nono... Egy ilyen szép virágszálnak nem lenne
szabad sírnia... – Fogta és leültette a lányt a kis székre. Igaz, eléggé
rozoga volt már, de elbírta Shannont.

– Oh, Bill! Ha tudná, mit tettem – zokogta. Itt, a virágok közt
rátalált a számára megfelelõ helyre, „egy kis zugra”, ahol végre ki-
sírhatja magát.

– Gondoltam – sóhajtotta az öreg. Véletlenül vette észre, hogy a
lány kiosont a hátsó kapun és beszállt a sportkocsiba, mikor a
virágait gondozta. Feltûnõ volt, hogy a kocsi éppen akkor ért oda,
amikor Shannon kiért a földútra és ahogy beszállt, a sofõr egybõl
gázt adott. Tudta, hogy nem Nick volt az, fél órával késõbb össze-
futott Julie-val a medencénél akitõl megtudta, a fia horgászni ment
a barátaival. – A piros sportkocsi tulajdonosa miatt van így elke-
seredve, igaz? – Bill tapasztalt volt, sok mindent látott már, úgyhogy
egyáltalán nem volt nehéz megfejtenie ezt a „rejtélyt”. 

– Honnan tudja? – Shannon felkapta a fejét és ijedt tekintettel né-
zett Billre. Mikor láthatta meg õket? Olyan óvatos volt és biztos
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abban, hogy senki nem fogott gyanút... Uramisten, mi van akkor, ha
más is észrevette õket valahol? 

– Lehet, hogy a látásom már nem régi, de szimatom nem csal. –
Bill mutatóujjával megdörzsölte az orrát. Nem volt nehéz kitalálnia,
hogy Shannon kisasszonynak titkos viszonya van egy ismeretlen
férfival. Shannon az utóbbi napokban el volt varázsolva, egyre több-
ször ment ki a városba, mint azelõtt és nem érdekelték a minden
napra „megrendelt” virágcsokrok sem. Mivel tartós kapcsolatban élt
a szálloda igazgatónõjének fiával, ez egy új fellángolásnak tudható
be, gondolta az öreg és beigazolódott a gyanúja.

– Nem azért tettem, mert prostituált vagyok... illetve voltam...
annak már vége... – fogadkozott, még mielõtt az öreg rosszra gon-
dolt volna. Billnek mindent elmesélt, amikor idejött, a gyerekkorát,
hányatott életét, szülei kapcsolatát és Edwardot, az elmúlt szerel-
met, összetört álmokat, elmaradt esküvõt. – Visszajött, Bill. Ide jött
nyaralni a feleségével, s én csak meg akartam mutatni, hogy többet
érek annál a nõnél. Féltékennyé akartam tenni Edwardot, hogy
szenvedjen, de sajnos túl jól sikerült. Õ kezdeményezett és addig
ostromolt, míg meg nem történt... Azt mondta, még mindig szeret
és hogy megbánta... élete legnagyobb tévedését követte el, amikor
megnõsült... Akkor jöttem rá, mekkora butaságot csináltam, mikor
azt ígérte, el fog válni... – Shannon csak zokogott, zokogott és dõlt
belõle a szó. Tudta, Bill az egyetlen ember a szigeten, akinek el-
mondhatja.

– Shannon, úgy érzed, még mindig szereted õt? – Félretették a
magázást, az udvarias kifejezéseket. Bill most úgy szólt a lányhoz,
mintha valóban az unokája lenne.

– Nem tudom... és emiatt szenvedek a legjobban. Nem tudom
melyikkõjüket akarom valójában, azt hiszem, mindkettõ iránt egy-
formán érzek. – Elmesélte, miért ért véget a kaland és mennyire fájt,
amikor Edward „fogta” a kis feleségét és szó nélkül hazautazott.
Újra itt hagyta õt...

– Látod, látod! Ezzel bebizonyította, mennyit jelentesz neki... –
Semmit, tette volna hozzá, de nem akart még nagyobb fájdalmat
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okozni a lánynak. – Remélem tanulságul szolgál majd, ha valamikor
találkozni fogtok.

– Nem fogunk. – Billnek igaza van. Ha egyszer el tudta felejteni a
férfit, elfelejti most is Nick mellett, ezúttal örökre. Befejezte az
„Edward és én” címû love story-t. 

– Kicsi a világ, s az élet útjai kifürkészhetetlenek, ne feledd! – ka-
csintott az öreg és megigazította a fején a szalmakalapját. Mintha
nem csak bölcs lett volna, hanem látnok is.

Shannon jobb kedvvel ment vissza a szállodába. Megkönnyebbült,
hogy végre elpanaszolhatta valakinek a bánatát, s enyhült a vállán a
teher, ami kis híján összeroppantotta volna, ha nem találkozik Billel.
Mialatt Shannon az üvegházban volt, Julie megkereste Nicket és
beszélt vele, hogy jobban figyeljen oda Shannonra, mert valami
nincs rendben a lánynál. Mélyponton van, nem hajlandó elfogadni a
segítségét és ha így folytatja tovább, az rámehet az egészségére is.
Beszámolt fiának a reggeli viselkedésérõl, mert õszintén aggódott
érte és felvetette azt a lehetõséget, hogy szakembert kellene hívniuk
hozzá. Julie úgy gondolta, mindezt gyerekkorának rémálmai okoz-
zák és szerinte a depresszió küszöbén áll szerencsétlen lány, de ezt
senki más elõtt nem hajlandó beismerni, most is óvatosan súgta a fia
fülébe, nehogy véletlenül meghallja valaki. Nick azért nem látta
ilyen komolynak a helyzetet, de elgondolkodtatónak tartotta,
hiszen õ is tapasztalta kedvese „különös” viselkedését, legfõképpen
a vacsoránál. Mondjuk az is eszébe jutott, talán nem kellett volna
bedobnia a medencébe a vendégek szeme láttára... A munkaidõ le-
telte után felment a lakosztályukba és meglepõdve tapasztalta, hogy
friss virág van az asztalon és érezte a tágra nyitott ablakokon
beáramló szellõt, magával hozva a kinti növények kellemes illatát.
Shannon a tükör elõtt állt, dús sörényét fésülgette és Nick megál-
lapította, félelmük az anyjával szerencsére alaptalan.

– Készülsz valahova? – Olyan gyönyörû volt mindenféle festék nél-
kül is. Elegendõ volt megpillantani szabadon hullámzó hajzuha-
tagát, s Nick alig bírt magával.

– Nem, csak feltûzöm a hajam. – Azok a csodálatos fürtök már na-
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gyon melegítették a nyári melegben. Elõször lófarokba tette, aztán
ügyesen kontyba csavarta a feje tetejére.

– Tudod, hogy így sokkal nõiesebb vagy? – Átkarolta a lány de-
rekát és megcsókolta az arcát.

– Tudom – mosolygott sejtelmesen. Váratlanul kibontakozott a
férfi karjaiból és az ágyra vetette magát. Egy vékony, kis könyvet
húzott elõ, felcsapta és máris belemerült a soraiba.

– Mit olvasol? – kérdezte a férfi, közben arra gondolt, Julie
nehezen fogja elhinni, hogy szerinte Shannonnal minden rendben
van.

– Agatha Christie-t. – A virágok után az volt a legjobb elfoglaltság,
amit találhatott magának. Az izgalmas olvasmányok legalább lekö-
tik, s nem kell Edwardra gondolnia, vagy a múlton töprengenie. In-
kább krimit olvasott, mint szerelmes regényt, a szerelembõl éppen
elég volt a valóságban is.

Megcsörrent a férfi mobiltelefonja, ismerõs hívta, Nick baráti
hangon beszélt a készülékbe, aztán lenyomta a gombot.

– Mennem kell, a többiek lent várnak rám. – Tudta, nyugodt
szívvel hagyhatja magára a lányt. Nem szerette volna lemondani ezt
a baráti összejövetelt, de ha Shannon „állapota” indokolttá teszi,
megtette volna. Azonban erre most nem volt szükség.

– Hova? – Shannon felkapta a fejét egy pillanatra, kiemelkedett az
olvasmány „vonzáskörébõl”.

– Nem emlékszel? Azt hiszem, említettem neked...
Hát persze! Annyira el volt foglalva a saját gondjával, hogy elfe-

lejtette. Ismét a szokásos horgászás, de most visznek magukkal
szörfdeszkát és megtanítják szörfözni Nicket is. Férfiak, szörf,
hullámok... s a lehûtött, jó hideg sör. Biztosan nem fognak egy halat
sem.

– Igen, tudom már. – Szomorúan lehajtotta a fejét és újra elmerült
a sorokban.

– Haragszol? – Nick odalépett hozzá, s mutatóujjával felemelte az
ajkát. – Inkább ne menjek?

– Nem, menj csak nyugodtan. El leszek én egyedül – mondta és
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meglobogtatta a férfi szeme elõtt a könyvet. Nick búcsúzóul meg-
csókolta, aztán a következõ pillanatban már ki is lépett az ajtón.
Shannon tisztában volt vele, mennyit jelentenek szerelmének ezek a
baráti összejövetelek: szentek és sérthetetlenek, férfias „dolgok”,
melyekhez nõk nem hiányoznak.

Késõbb Shannon lement úszni, a folyosón összefutott Julie-val és
még egyszer bocsánatot kért a reggeli viselkedéséért. Az úszás „kel-
lemes” volt, a nap most nem tûzött annyira, sugarai kényeztették
Shannon bõrét, a víz simogatta a testét, amint gyors tempókkal több-
ször is átúszta a medencét. Jólesett a sok papírmunka után egy kis
mozgás, végre „megtornáztathatta” izmait és elhatározta, hogy újra
el fog járni az edzõterembe. Elnyújtózott a napozóágyon, behunyta
a szemét és élvezte a napsütést, a meleget. A mellette fekvõ házaspár
frissen facsart narancslevet ivott, Shannon érezte a gyümölcs illatát.
Már majdnem elaludt, mikor meghallotta a portás hangját.

– Shannon kisasszony! – Shannon hirtelen kinyitotta a szemét, a
fiú ott állt fölötte elegánsan, az egyenruhájában. Alacsony volt,
zselézett hajú, udvarias és mindig mosolygott. – Telefonja van.

Shannon azonnal felpattant az ágyról, megköszönte a fiúnak, s
rohant be a szállodába. Biztosan a szülei telefonálnak Denverbõl,
olyan rég hallotta már a hangjukat. Vajon apja most milyen meg-
lepetést tartogat a számára? Egy újabb látogatás? Egy hajóút? Vagy
befizetett valahova hármójuknak, hogy ismét együtt töltsenek pár
hetet, mint egy igazi család?

– Haló! – szólt bele a kagylóba a portánál.
– Shannon? – Férfihang volt a vonal másik végén, de nem az apjáé.
– Edward! – Shannonnak elakadt a lélegzete a döbbenettõl, azon-

nal megismerte azt a mély, bársonyos hangot.
– El tudnál jönni a szállodából néhány órára? – Edward egybõl a

lényegre tért. Nem bírta tovább, minél hamarabb viszont akarta
látni a lányt.

– Miért, hol vagy most? Honnan beszélsz? – Shannon szíve egyre
jobban zakatolt. Nem akarta elhinni, hogy valóban a szerelmével
beszél vagy csak álmodja az egészet.
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– Visszajöttem, Shannon. Itt vagyok a szigeten, ahogy akartad... a
feleségem nélkül...

Mégis megtette? Bebizonyította mennyire szereti. Mindössze két
napja ment el, Shannon majd belepusztult a fájdalomba, de bármen-
nyire is ki szerette volna törölni a férfit az emlékezetébõl, nem sike-
rült. Feladott minden reményt, azt hitte, soha többé nem fogják
viszontlátni egymást és most... Igaza volt Billnek, az élet útjai kifür-
készhetetlenek és úgy látszik, a sors azt akarja, hogy ne legyen vége a
kapcsolatuknak. Ez a telefonhívás jobbkor nem is jöhetett volna!
Nick elment horgászni és Shannon jól tudta, csak másnap reggel
jönnek haza a barátaival. Tisztában volt vele, hogy nem szép dolog,
amit csinál, azonban nem tehetett mást. Mindenáron találkozni akart
Edwarddal. A férfi lediktálta neki a címet, s mielõtt letették volna a
telefont, Edward kimondta azt a szót, ami mindkettejüknek sokat
jelentett. „Szeretlek...” – míg Shannon felszaladt az emeletre, ez csen-
gett a fülében. Egybõl visszatért az életkedve, vidámsága, régi mo-
solya, repülni tudott volna a boldogságtól. Egyszerû pólót és rö-
vidnadrágot vett fel, de így is gyönyörû volt. Nem akart belebújni
egyik figyelemfelkeltõ ruhájába sem, nehogy feltûnést keltsen. Vajon
hova tarthat egy fiatal nõ rettentõen csinosan késõ délután, egyedül?
Így legalább azt gondolják, futni készül. Jobb, ha egyenlõre titokban
marad a viszonyuk, amíg tisztázza magában, mit is akar valójában...

A park, ahol Edward Shannont várta, csendes volt. Boldog anyák
tologatták a babakocsijukat, játszottak gyermekeikkel, néhány
iskolás biciklizett el mellettük, egy szeplõs, vörös hajú, pufók arcú
kisgyerek sétáltatta a kutyáját. A kis, hosszú szõrû kedvenc egy
fadarabot talált a pázsiton, a szájába vette, odavitte a gazdájához és
máris kezdetét vette a játék. A kisfiú messzire dobta, a kutya bol-
dogan szaladt utána, s elégedetten csóválta a farkát, mikor vissza-
hozta. Edward a pardon ült szürke vászonnadrágjában, halványkék
ingben, s rettentõen jóképû volt frissen megborotválkozva, arc-
szeszének és dezodorjának illata még vonzóbbá tette. Mellette volt
még egy pad, azon egy szimpatikus öreg hölgy ült, újságot olvasott.
Az orrát „megcsapta” az az illatfelhõ, ami Edwardot körülvette. Ez
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a fiatalság illata, vonta le a következtetést magában a hölgy, amikor
felnézett az újságjából és a tekintete találkozott Edwardéval. A
férfin látszott, hogy türelmetlenül vár valakit, s most már az öreg
hölgyet is foglalkoztatta, ki lehet az a szerencsés teremtés. Ilyen jó-
képû fiatalembert nem látni minden padon. És akkor a távolból ki-
rajzolódott egy nõi alak, jól ismert vonalak, sötét hajzuhatag... Ed-
ward felállt, elindult felé egyre gyorsabb léptekkel, s a lány is sza-
porázta lépteit, aztán csak azt vette észre, hogy szalad, szalad egye-
nesen a férfi karjába. A következõ pillanatban már egymást ölelték,
érezték a másik közelségét, megszokott illatát, bõre selymességét.
Jó volt újra egymáshoz bújni, magukénak érezni azt a szerelmet, ami
az egyedül töltött idõ alatt enyhült ugyan, de sosem múlt el.

– Hiányoztál! – szólt Edward a hosszú percig tartó csend után.
Annyira szerette ezt a nõt, képes lett volna meghalni érte.

– Mikor érkeztél? – Shannon mosolygott a férfira, aki nem tudott
ellenállni neki, magához húzta és megcsókolta.

– Néhány órája. Csak béreltem egy kocsit és kerestem egy szál-
lodát, ahol alhatok, ha nem vagyok veled. – Edward úgy intézte a
dolgait, hogy abból egyiküknek se legyen kellemetlensége. Inkább
egy másik szállodát választott és nem jelent meg a Pare Paradise-
ban, nehogy valaki gyanút fogjon.

– És a feleséged?
– Neki azt mondtam, tárgyalásra megyek.
Shannont szerelme mondata „észhez térítette”, arcára fagyott a

mosoly. Túl szép volt ahhoz, hogy igaz legyen. Igen, Edward
visszajött a szigetre, „tárgyalás” címszóval, de ugyanúgy nem válto-
zott semmi. Nem mondta meg a feleségének, hogy válni akar, csak
neki mondta, õt hitegette. Valójában nem akar elválni, hazudott,
mint ahogy a feleségének is azt hazudta, hogy tárgyalásra kell men-
nie... És meddig lesz itt a szigeten? Két hétig, legfeljebb egy hóna-
pig, aztán visszamegy Eloise-hoz és ha egy kis romantikázásra vá-
gyik, újra elhiteti vele, „üzleti útra” kell mennie. Nagyszerû!

– Valami baj van? – kérdezte Edward, miután látta Shannon sze-
mében, letört a lányban minden lelkesedés.
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– Menj vissza oda, ahonnan jöttél és mond meg a feleségednek,
hogy elmaradt a tárgyalás. – Hogyan is gondolhatta, hogy Edward
felad érte mindent? Akkor sem tette meg, amikor a legközelebb
álltak hozzá, ellentmondások nélkül. Soha nem lesznek egymásé,
Shannonnak csak a szeretõ szerepe jut. Örök vesztes marad...

– Shannon, két nap alatt nem lehet elválni. – Edward jól tudta, mi
fáj a szerelmének. Ezerszer megbánta már azt a napot, amikor meg-
nõsült.

– Nem kértem, hogy két nap alatt válj el. Miért nem mondtad el
Eloise-nak az igazat? – A gyönyörû szempár most vörösen izzott és
legszívesebben megégette volna a férfit.

– Nem akartam, hogy utánam jöjjön és beleköpjön a levesünkbe.
– Jól ismerte Eloise-t, hatalmas botrányt csapott volna. Így is nehéz
lesz vele elrendezni a dolgot...

– Nincs mibe beleköpnie, érted? Minek jöttél ide, ha... – Edward
azonnal félbeszakította.

– Azért jöttem, mert vissza akarlak vinni Denverbe. – Ez nem a
lány otthona, neki ott a helye az Államokban a szüleinél, amíg Ed-
ward elintézi a válást. Ha kell, vesz maguknak egy házat, ahol össze-
költözhetnek, amíg hivatalosan is minden elrendezõdik. Nem lesz
könnyû, Eloise foggal-körömmel harcolni fog a férjéért, hosszú és
kemény küzdelem vár rájuk, de megbirkózik vele Shannonért, a
szerelmükért, az életükért.

– Mit mondtál? – A lány értetlenül állt elõtte, nem tudta, elhiggye-
e. Egyszer már hitt ennek a férfinak... – Ezt komolyan gondoltad?

– A lehetõ legkomolyabban. Gyere haza velem, Shannon. – Haza?
Edward megfogta szerelme kezét. Maga is meglepõdött, miket
mond a lánynak, s még mire képes érte?

– Ez nem olyan egyszerû. – Edward szerette volna sürgetni az
idõt, felkapni Shannont és meg sem állni vele az Államokig, azonban
Shannonnak mindez hirtelen jött... Még nem készült fel egy ilyen
lépésre, s valójában nagyon félt tõle. – Nem hagyhatom itt a szállo-
dát és azokat, akik szeretnek és segítettek talpra állni.

– Örökre itt akarsz maradni? Neked nem ezt az életet kell élned,
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amit a sziget nyújt. Jobban ismerlek, mint gondolod és tudom, hogy
nem vagy boldog. Csak színleled, hogy minden szép és jó... Ne
kínozd magad tovább, Shannon. Engedj az érzelmeidnek, gyere
velem haza. – Edward belenézett a lány szemébe és látta, hogy õ is
ezt szeretné. Nem értette miért habozik még mindig és miért nem
szánja rá magát végre. Mitõl fél? Bizonytalanságot vélt felfedezni a
gyönyörû szempárban, most egy riadt kislány volt a felszín alatt,
érett nõ helyett.

– És Nick? Vele mi lesz? – Végigfutott a hideg Shannon hátán, ha
belegondolt, hogy becsapott egy nagyszerû embert. Egy olyan em-
bert, akinek áldott jó szíve van, aki mindig mellette állt, segített a
bajban és aki halálosan szerelmes belé.

– El kell mondanod neki... – Edward tudta milyen nehéz feladat
vár Shannonra, mint ahogyan rá is. Eloise nem fogja megérteni.

– Nem, képtelen vagyok rá... még nem, Edward... Idõre van
szükségem... – Ed magához húzta a lányt és átölelte.

– Rendben, nem akarlak sürgetni. Várok, ha kell... – A világért sem
szerette volna olyasmire kényszeríteni Shannont, amit késõbb meg-
bánna. Ostobaság lenne elkapkodni a dolgot. Ed mindent megtett,
felajánlott egy új életet a számára, most már rajta a sor. Várni fog és
elfogadja majd a lány döntését, bármi legyen is az.

Ed elvitte Shannont abba a szállodába, ahol megszállt. Mikor
felmentek az egyszerû, egyágyas kis szobába Edward viccesen meg-
jegyezte, hogy nyomába sem ér a Pare Paradise-nak. Mindketten
nevettek, aztán Ed töltött egy italt és leült a lány mellé az ágyra.
Kicsiny, barna, fából készült éjjeliszekrény „kuporodott” az ágy
mellett, kétajtós szekrény és egy alacsony asztalka volt még a szobá-
ban, rajta fehér virágmintás horgolt terítõ. Az ablakot egyszerû
függöny takarta kék sötétítõvel, s a szõnyeg igencsak megkopott
már az idõk során. Balra nyílt egy ajtó, ami „kicsiny” fürdõszobát
takart, viszonylag nagy tükörrel. Nem volt „nagy szám” a szoba, de
Edwardot mégis megfogta benne valami, ami barátságossá tette,
talán a bútorok egyszerûsége. Nem szégyellt itt lakni, s jól érezték
magukat a szoba magányában, mert mindketten magányosak voltak.
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Gazdagok voltak, mégsem vágytak a pompára, fényûzésre, egy
luxuslakosztályra a Pare Paradise-ban, ez a helység megfelelt a célja-
iknak, egy kis zug volt, ahol elbújhattak, s odakint tarthatták a
világot a problémákkal. Edward behúzta a sötétítõt, a napfény csak
itt-ott szûrõdött be a szobába, mikor Shannont magához húzta és
újra megcsókolta. Pár napja ment el tõle, de már annyira hiányoztak
ezek az ajkak, a puha, bársonyos bõr, émelyítõ illat. Úgy kívánta már
a lányt, az ölelését, szerelmét, csókjait... Óvatosan lehámozta róla a
ruhát, s máris ott feküdt elõtte a fedetlen test, a törékeny alkat telt
domborulatokkal, aminek Edward sosem tudott ellenállni.

Tizennyolcadik fejezet
Shannon boldog volt Edward karjaiban és belátta, hogy nem tud a
férfi nélkül élni. Szereti, még mindig szereti, mégis tanácstalan volt.
Nicket is szerette és tudta, hogy ez így nem mehet tovább. Hiába
próbálja halogatni a döntést, elõbb-utóbb választania kell a két férfi
között. Edward rá akarta venni, hogy töltse vele az éjszakát, azon-
ban Shannon határozottan nemet mondott. Az túl kockázatos lett
volna, úgyhogy inkább visszament a szállodába és nem engedte meg
azt sem, hogy a férfi elkísérje. Abban is megegyeztek, Ed nem hívja
és nem keresi többször a Pare Paradise-ban, majd Shannon jelent-
kezik.

Amikor Shannon belépett a fõbejáraton és a portás meglátta,
szemei felcsillantak, úgy megörült a lánynak, mintha a messiást várta
volna.

– Shannon kisasszony, Shannon kisasszony! – kiáltotta és intett a
pult mögül. – Hol volt, már égre-földre kerestük.

– Történt valami? – Shannont elfogta a félelem. Gyanút fogott va-
laki? Meglátták Edwarddal a parkban vagy a szállodánál? Mi lesz, ha
lebuknak? Hogyan áll majd Nick szeme elé és hogyan magyarázza
meg Julie-nak, hogy felszarvazta a fiát? A portás egy pillanatig
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hallgatott, nagyot nyelt. Ez még jobban megrémisztette Shannont,
nekik befellegzett. – Miért kerestek, mondja már! – szólt rá erõtel-
jesebben a fiúra. Utána már érezte, nem kellett volna.

– Nickrõl van szó, kisasszony... – kezdte halkan a fiú. – Leesett a
szikláról és a mentõk kórházba szállították.

– Uramisten! – mindössze egy szó jött ki a torkán. Szemeit azon-
nal elöntötték a könnyek, s abban a pillanatban gyûlölte magát.
Nicket baleset érte, õ meg Edwarddal volt... Azon imádkozott, ne-
hogy komoly baja legyen a férfinak. Mondjuk ha arra gondolt, hogy
együtt is voltak a szikláknál, Shannon sosem mászott fel rájuk, de
lentrõl is ijesztõnek tûntek. Olyan meredekek voltak, „csipkézett”
szélûek és a hullámok mindig erõsen csapkodták az oldalát. – Hol
van... illetve melyik kórházba szállították? – Azonnal látni akarta a
férfit. Hogyan történhetett meg éppen Nickkel, aki ügyes volt,
sportolt és mindig vigyázott magára? Vajon hol eshetett le? A part
felõli oldalon vagy bele a vízbe? Belegondolni is rossz, ha a vízbe
esett és a hullámok nekicsapták a szikláknak...

– Csak egy kórház van a szigeten – világosította fel a fiú, de Shan-
non nem tudott gondolkodni. Ostobaságot kérdezett, ez itt egy
apró sziget, nincs feltüntetve minden térképen, sejthette volna. So-
káig kórházuk sem volt...

– El tudna vinni engem valaki? – Mindössze egy valami lebegett a
szeme elõtt: Nick, amint elképzelte, hogy a mentõautóban fekszik
és az ápolók próbálnak segíteni rajta vagy megmentik az életét? A
kezei remegni kezdtek, az arcán végigfolytak a könnyek. Eszébe
jutott, hogy Nicknek kint áll a kocsija a szálloda parkolójában,
azonban ilyen állapotban Shannon nem akart vezetni.

Este tíz óra lehetett, mikor beértek a kórházba. Az egyik pincér vit-
te be saját kocsiján a lányt, aki Nicknek régi jó ismerõse volt. Shan-
non kiugrott a kocsiból és szaladt a bejárat felé, ahol egy kopasz,
fehér köpenyes férfi állt, s zsebében a kulcsát kereste. Amikor Shan-
non be akart lépni, a férfi kinyújtotta erõs karját és megállította.

– Engedjen be! – förmedt Shannon a férfira. – Az élettársamat
baleset érte...
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– Sajnálom hölgyem, nem lehet – mondta, s az ajtón lévõ feliratra
mutatott: Mentõbejárat. Aztán elõhúzta a megszokott kulcscso-
mót, ami minden ügyeletben ott lapult a zsebében, belerakta a kul-
csot a zárba és elmagyarázta Shannonnak, merre találja a bejáratot.

Még ez is! – átkozódott magában a lány, mialatt megkerülte az
épületet. A földszinten újabb, nagybetûs felirat fogadta: Ambu-
lancia. Odalépett a pulthoz, ahol két nõvér ült. Az egyik a kávéját
kevergette, a másik szendvicset evett. A kávézó nõvér pillantotta
meg elõször, látszott rajta milyen fáradt, az arca sápadt, a szemei
karikásak voltak, mégis mosolygott Shannonra és kedvesen szólt
hozzá. Shannon gyorsan elhadarta kit keres.

– Az intenzív osztályon van – vált komollyá a nõvér arca. Shan-
nonnak földbe gyökerezett a lába, szólni sem tudott és úgy érezte
magát, mintha fejbe verték volna. – Második emelet, a lift a folyosó
végén található – tette hozzá rutinosan a nõvér, megelõzve egy újabb
kérdést.

– Köszönöm – válaszolta Shannon, s letörten ment a lifthez. A
legrosszabbra gondolt, míg a „szerkezet” felvitte az emeletre, s az
intenzív osztályt és a mûtõközpontot összekötõ folyosón tette ki.
Félve lépett ki belõle, ami aztán becsukódott a háta mögött és
továbbment, Shannon viszont ott maradt egyedül a félelmével, az
ijesztõ csendben.

A fertõtlenítõszer megcsapta az orrát, melytõl émelyegni kezdett
a gyomra. Nem tudta mit tegyen, merre menjen. A helyzet olyan
félelmetes volt és ha a Stephen King regényekre gondolt, remegtek
a lábai is. Elhitte, hogy igazak a történetek, vajon ki fog most elé-
ugrani egy szikepengével és elvágni a torkát? Óvatosan indult el,
úgy érezte, szívrohamot kap, amikor hirtelen megpillantott valakit a
folyosón. Megállt, aztán a következõ pillanatban szerencsére
megnyugodhatott, mert ismerõs arcot „fedezett” fel.

– Julie! – Az asszony magába roskadva ült ott, kezében görcsösen
szorongatta zsebkendõjét. Megörült Shannonnak, s egymás nyaká-
ba borultak.

– A mûtõben van... – szipogta Julie és az arcát újból elöntötték a
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könnyek. – Az orvos azt mondta, hogy van remény a felépülésére,
de... valószínûleg megbénul.

– Az nem lehet – hitetlenkedett Shannon, magát okolta a törté-
ntekért. Ez a büntetése... Nick most élet-halál között lebeg, s õk
nem tehetnek érte semmit. Ha bekövetkezik a legrosszabb, azt nem
bocsátja meg magának. – Egyáltalán hogyan történt? Miért nem
segítettek rajta azok, akikkel horgászni volt? – Shannonból feltört a
zokogás.

– Mert nem tudtak, Shannon. Én beszéltem velük, Nick egysze-
rûen megcsúszott a szikla szélénél és... – zokogta Julie. Belefújt a
zsebkendõjébe és folytatta: – Agyrázkódása van, a feje beszakadt,
eltört a bokája és a karja, de nem ez aggasztja az orvosokat, hanem
a gerince... a sok csontdarab, a nyomás. A baleseti sebész azt
mondta, hogy Nick bokatörése jó helyzetû, arra kap egy gipsz-
rögzítést, de az alkartörése elmozdult, azt helyre kell tenni, a fejét
össze kell varrni... Mindkét ügyeletes orvos „dolgozik rajta”, s mie-
lõtt bevitték volna a mûtõbe, behívták a traumatológia osztály-
vezetõ fõorvosát is, a készenléti ügyeletest. Ó, istenem... Shannon,
úgy félek... Ugye, túléli?

– Túl kell, hogy élje... – mondta Shannon elfojtó hangon. – Nick
erõs, kemény fából faragták, nem hallhat meg.... nem hallhat meg... –
Ismételgette többször, órákon keresztül, a bizonytalan várakozás-
ban. Szörnyû volt várni és csak várni, s nem történik semmi. Shan-
non idegességében fel-alá járkált a folyosón, aztán visszaült a helyé-
re, sírt keservesen, nagy nehezen abbahagyta, újra felállt és járkált,
azután ismét rátört a zokogás, s ez így ment tovább mint a körfor-
gás, óráról órára. Mikor lesz vége? Mit csinálnak vele ennyi ideig?
Mikor tolják már ki abból az átkozott mûtõbõl? Shannon úgy
érezte, beleõrül a tétlenségbe.

– Kérsz egy kávét? – kérdezte Julie, mikor Nicket már négy órája
operálták. Shannon a fejét rázta, Julie mégis lement a földszintre az
automatákhoz, megivott egy tejeskávét a gépbõl és két csokival tért
vissza. – Találtam csokiautomatát is – mondta, s átnyújtotta az egyik
finomságot barátnõjének. Aztán újra hosszú csend következett, de
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akkor már egyikõjük sem sírt, nem volt erejük hozzá. – Egyébként
hol voltál? – jutott Julie eszébe.

– Hát, én... – habozott egy pillanatig, aztán rávágta: – Futni vol-
tam. – Szerencse, hogy rövidnadrágot és pólót vett fel. Gondolt a
részletekre, mielõtt elindult Edwardhoz.

A csendet még két óra várakozás követte, aztán jött az orvos zöld
ruhában, izzadtan, kimerülve. Shannon szíve összeszorult, Julie
reszketett, hogy mit fognak hallani attól az õsz hajú, tapasztalt
orvostól, aki már számtalan mûtétet végzett ebben a kórházban.

– Asszonyom, a fia jól van. – A fõorvos megkönnyebbülten ejtette
ki a szavakat, a szeme és az arca elárulta, nem volt könnyû az elmúlt
hat óra. – A nehezén túl vagyunk és most már semmi mást nem
tehetünk, mint hogy várunk. Amint már azt említettem, nem lehe-
tett elkerülni, hogy a fia deréktól lefelé béna maradjon... 

Julie-ra századszorra is rátört a zokogás. Az õ életerõs, fiatal, egy-
etlen gyermeke soha többé nem tud majd lábra állni? Shannon szót-
lanul átölelte, a lány még nem hitte el, hogy Nick balesete kettétörte
mindannyiuk életét. Legalábbis nem akarta tudomásul venni... A hírnél
sokkal szörnyûbb volt, amikor bementek hozzá és meglátták Nicket
magatehetetlenül, gipszben feküdve az intenzív osztályon. Alig ismer-
ték fel, az a test nem Nick volt és egyáltalán nem hasonlított egy em-
berre, inkább egy roncsra. Mindenhol gipsz, sebek, kötések... Retten-
tõen sápadt volt, mozdulatlan, szemei lecsukódva, mintha már nem is
élne... de az orvosok és a nõvérek azt mondták, él! Él és ez a legfonto-
sabb, hinniük kell benne, hogy rendbe jön... rendbe kell jönnie... Az
arcán a horzsolások nagyon „csúnyák” voltak és a fején az a hatalmas
kötés, egyszerûen visszataszító. Természetesen nem láthatták, hogy az
a kötés valójában mit takar, a homlok felsõ részén körülbelül nyolc
centiméteres, hosszanti irányú, összevarrt sebet, a hajas fejbõrön több
tapasszal összehúzott és két nagyobb, szintén suturázott sebeket. A
haja a sebek környékén hiányzott, levágták, de majd visszanõ... Shan-
non számára elképzelhetetlen volt, hogy kedvese valaha is kikerül
innen. Legszívesebben ráborult volna, de nem mert, nehogy ezzel is
„kárt” tegyen benne, meg akarta csókolni, azonban nem tudta, melyik
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sebe mellett tegye... Így gyengéden megfogta a „gipszmentes” kezét,
simogatta az ujjakat, s azok valamelyikére adott egy csókot, hogy a
férfi legalább azt érezze, ott van vele...

Odalépett az egyik éjszakás nõvér és udvariasan felszólította õket,
hogy távozzanak. Az orvos mindössze néhány percre engedte meg
a látogatást, s az intenzív osztálynak szigorú rendje volt a betegek
érdekében. Hajnali négy is elmúlt már és a fõorvos jó szívének
köszönhették, hogy láthatták Nicket.

Hazamentek, de egyikõjük sem tudott aludni. Shannon retten-
tõen aggódott Nickért. Egyedül feküdt a franciaágyban és a férfi
nem volt mellette... Most mi lesz vele? Hogy fog így élni, nyomo-
rékon? Többé nem sétálhatnak majd a tengerparton, Nick többé
nem dobja bele a medencébe és nem kergeti a szálloda kertjében...
Semmi nem lesz olyan, mint rég.

Reggel visszamentek a kórházba, s Nick ugyanúgy nézett ki, mint
mikor az operáció után látták, de most mégis volt benne valami,
amitõl mintha az tükrözõdött volna az arcáról, hogy élni akar.
Mozdulatlan volt még mindig, de nem azt az ijesztõ „élõ halott”
hatást keltette, amikor leültek az ágya mellé. Julie nem sokáig bírt
ott maradni és nézni, amint a fia élet-halál közt lebeg és várni, hogy
vajon melyikük az erõsebb? A zokogást egy percre sem bírta
abbahagyni, alig állt a lábán és úgy érezte, ha nem történik valami,
azonnal összeesik. Pihenésre volt szüksége, szemhunyásnyit sem
aludt, amióta tudomást szerzett Nick balesetérõl. És semmi nem
történt, Nick nem adott magáról életjelet, a végtagjai nem moz-
dultak, arcizmai nem rándultak, szempillája nem rezdült. Julie
könyörgött neki, hogy legalább a szemét nyissa ki, de hiába. Aztán
amikor végképp nem bírta tovább, úgy döntött hazamegy és meg-
beszélték Shannonnal, majd felváltva vigyáznak rá, ülnek az ágya
mellett és fogják a kezét mindaddig, ameddig kell.

Shannon egyedül maradt vele a szobában és arra gondolt, milyen
aljasul viselkedett. Nick egy csodálatos ember, soha nem bántotta
sem szóval, sem akarattal, mindig szerette, kényeztette, mindent
megtett érte. Shannon mégis becsapta, megcsalta és titokban
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olyasmire készült, ami nem lett volna tisztességes Nickkel szem-
ben... Elhagyni és elszökni egy másik férfival, egy normális nõ nem
tenne ilyet! Megtörtént ez a végzetes baleset és akkor Shannon nem
volt ott, ahol kellett volna, nem volt mellette, mikor a mentõ
kórházba szállította, mielõtt betolták a mûtõbe, mindezt Julie tette
meg helyette. Gyûlölte magát és most már biztos volt benne, hogy
miatta történt, a sors ezzel akarja büntetni. És tessék, Nick itt
fekszik tehetetlenül az intenzív osztályon, nem mozdul, s a lányban
felmerült az is, mi van ha már nem lélegzik? És ha az órái meg
vannak számlálva? „Várni kell...”, mondják az orvosok. Meddig? És
ha felébred, hogyan mondják majd meg neki, hogy soha többé nem
fog tudni lábra állni? Shannon zokogott és ráborult a testre, amiben
elméletileg volt élet, de Shannon úgy vélte, gyakorlatilag már nem...

– Nick, ne haragudj rám! – Nincs arra szó, amit a férfi háta mögött
tett. Nincs mentség, nincs megbocsátás, Shannon mégis könyörgött
érte. – Kérlek, bocsáss meg... bocsáss meg nekem...

És akkor történt valami. Shannon felemelte a fejét, alig látott át a
könnyein, megdörzsölte a szemét hát. Igen, jól látta, Nick lassan
kinyitotta a szemét.

– Shannon... – nyögte alig hallható hangon.
– Ó, Nick! Mit mondtál? – Azt akarta, hogy a férfi megismételje

a nevét és megismételte! Shannon legszívesebben örömtáncot járt
volna a kórteremben. Odahajolt hozzá, s gyengéd csókot lehelt ked-
vese szájára.

– Shannon... – makogta a férfi. – Hol vagyok?
– A kórházban, de ezzel most ne törõdj, drágám – szemében ö-

römkönnyek csillogtak. Hogy fog örülni Julie, ha megtudja! Nick
észhez tért, s ez újabb erõt adott ahhoz, hogy higgyen az orvo-
sokban, a csodákban, Istenben. Mégis van remény, Nick felépülhet?
Ebbõl az állapotból? A kezdõ lépést már mindenesetre megtette...

– Hogy kerültem ide?
– Volt egy baleseted, amit el fogunk felejteni, majd meglátod... –

próbálta nem olyanra „festeni” a dolgokat, amilyenek voltak.
Uramisten, õrá hárul a feladat, hogy közölje vele a rossz hírt?
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– Igen, emlékszem... leestem a szikláról... bele a vízbe... jöttek a
hullámok... fuldokoltam... nem tehettem, nem tudtam tenni sem-
mit...

– Nem baj, már vége. Elmúlt a veszély! – Gyengéden a kezébe vet-
te a férfi kezét, s puszilgatni kezdte az erõs ujjakat, közben kislá-
nyos huncutsággal mosolygott a férfira. – Ne gondolj rá, biztonság-
ban vagy és én itt vagyok melletted.

– Shannon... szeretlek...
A lány úgy érezte, mintha egy kést szúrnának a szívébe. Ha Nick

tudná az igazságot, akkor most nem mondana ilyeneket neki.
– Én is... szeretlek, Nick! – odahajolt hozzá és megcsókolta a fér-

fit. Nick nehezen nyitotta ki a száját, a sebei fájtak az arcán, sõt,
minden porcikája fájt. Szerette volna megérinteni a lányt, az többet
jelentett volna mindennél, ha ismét érezheti bõre puhaságát, haja
selymességét, parfümének illatát. – Ne, kérlek ne mozogj... Nick...
kérlek, ne... – Ne rontsuk el ezt a szép pillanatot, legalább ezt az
egyet ne, gondolta Shannon, de már késõ volt. Nick ijedt tekintettel
meredt rá.

– Te jó ég, Shannon! Nem tudom megmozdítani a lábam... – Látta
rajta, hogy a férfi újra próbálkozik. – Nem megy! – kiáltotta. Aztán
próbálta a karját, az sikerült, érezte a beléhasító fájdalmat, s gyorsan
próbálta a lábát; ismét nem sikerült. – Nem mozdul...

Szörnyû volt nézni, ahogy Nick küzd, erõlködik, szembeszáll a
sors akaratával. Az arcára kiült a szomorúság, szeme elhomályoso-
dott. Tudatosult benne, hogy...

– Nyomorék vagyok – jelentette ki letörten. Hiába, nem ember,
nem férfi. Nyomorék. Egy árva könnycsepp folyt le az arcán,
Shannon még sosem látta sírni.

– Az a lényeg, hogy élsz! – Shannon nem tudta mit mondjon. Mit
lehet ilyenkor mondani? – És én szeretlek... bármi történjék... –
Elcsuklott a hangja, sírt õ is. Együtt sírtak.

A nõvér odalépett hozzájuk és a fejével jelzett Shannonnak. A
lány tudta, el kell hagynia a szobát. Éppen most, amikor Nicknek a
legnagyobb szüksége van rá?
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– Hölgyem, kérem jöjjön – szólt a nõvér és jött egy másik nõvér
is.

Shannon felállt, mielõtt kilépett volna az ajtón, visszafordult.
Nick elfordította a fejét, s az ablakot nézte. Sosem mutatta elkesere-
dését és valószínûleg most sem akarta, hogy Shannon sírni lássa. A
nõvérek bent maradtak, õk jól tudták mit kell ilyenkor tenni a
beteggel, mint egészségileg, mint lelkileg.

Shannon a folyosón leroskadt egy székre, tenyerébe temette az
arcát, úgy zokogott. Nem vette észre az idõ múlását, akkor eszmélt
fel, mikor egy gyengéd kéz érintette meg a vállát. Shannon felnézett,
s könnyektõl alig látta a nõvér együtt érzõ arcát.

– Miért nem megy haza? Pihenje ki magát, most úgysem tehetünk
érte semmit. – A váltótársától hallotta, hogy „új” betegük hozzátar-
tozói az egész éjszakát a kórházban töltötték és ez a lány most újra
itt van. Kegyetlen napjuk volt, nyúzott arca és a hatalmas karikák a
szeme alatt elárulták, mennyire kimerült...

– Hogy van?
– Sikerült megnyugtatni. – Elisabeth nõvér tíz éve dolgozott a

kórházban, jól tudta hogyan kell a betegekkel foglalkozni, s meg-
nyugtatni azok hozzátartozóit.

– Mi lesz vele? Soha nem fog beletörõdni, hogy...
– Idõre van szüksége, majd hozzászokik, higgye el. Ez most biz-

tosan hihetetlennek tûnik, de õ is teljes életet élhet ugyanúgy, mint
bárki más. Elõször nehéz lesz, rettentõen nehéz. Vannak szakem-
bereink, kiváló gyógytornászok, akik segítenek neki és megtanítják,
hogyan lássa el magát, hogyan legyen önálló. Majd meglátja, idõvel
minden rendbe jön...

Shannon Elisabeth nõvér vállára borult. Mi lesz az életükkel?
Hogyan fogják elfogadni a sors megváltoztathatatlan akaratát?
Tudta, nehéz idõszak vár most rájuk és Nicknek szüksége van rá.
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Tizenkilencedik fejezet
Shannon az elkövetkezendõ napokban rengeteg telefont bonyo-
lított le Nick érdekében. Felhívta az apját Denverben és kérte, hogy
adja meg azoknak az orvosoknak a számát, akiket kapcsolatai révén
jól ismer és akiknek nagy nevük van a szakmában. Shannon minden
specialistával beszélt, akivel lehetett, de mindegyiktõl ugyanazt a
választ kapta. Nicknek senki sem adhatja vissza a járását. Az is fel-
merült benne, hogy szerelmét át kellene szállítani egy másik
klinikára, ahol kizárólag Nickhez hasonló betegekkel foglalkoznak,
s több orvos is megvizsgálhatná, de azok a szakemberek, akiket
megkérdezett a dologról, nem tartották jó ötletnek. Nick amúgy
sem volt szállítható állapotban, arra legalább három-négy hónapot
kellene várni, s a férfi különben sem akarta elhagyni a szigetet. Nick
megbízott a helybéli orvosokban és mindannyian tudták, hiába
mennének el a világ összes szakemberéhez, attól Nick nem fog lábra
állni. Eltörött a gerince és deréktól lefelé béna marad. Örökre.

Amikor Shannon újra bement a kórházba, Nick nem szólt hozzá,
csak feküdt mozdulatlanul az ágyában, mintha nyaktól lefelé moz-
gásképtelen lenne és a plafont bámulta. Shannon odahajolt hozzá,
hogy megcsókolja, de a férfi elfordította a fejét.

– Nick, mi a baj? Miért csinálod ezt? – Talán a homlokára van írva,
hogy megcsalta Edwarddal? Nem bírta elviselni ezt a bizonytalan-
ságot és azon gondolkodott, hogy el kellene mondania az igazságot,
ennyivel tartozik neki. Azonban amint belépett a kórterembe és
megpillantotta a férfit, elûzte a gondolatot a fejébõl. Sajnálta, oly el-
esett és kiszolgáltatott volt... Félt, ha megteszi, azzal teljesen
tönkretenné.

– Menj haza, minek jöttél ide? – mondta mérgesen a férfi. A
szemei olyanok voltak, mint a tüzet okádó vulkán, a szíve kõke-
mény, mint a szikla. Gyûlölet volt benne és irigység, amiért olyan
emberek vették körül, akik egészségesek voltak és tudtak járni.

– Mert te itt vagy és én szeretlek, Nick! – Elképzelni sem tudta,
kedvese miért akarja hazazavarni õt, de amikor belenézett a sze-
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mébe, tekintete mindent elárult. Megértette a férfit, az nem akarta,
hogy ilyen állapotban lássa.

– Így is? – kérdezte eltorzult arccal.
– Igen, így is! Nem érdekel, hogy ilyen utálatos vagy és hogy azt

szeretnéd, ha nem lennék itt. Akár akarod, akár nem, itt maradok
melletted és eszem ágában sincs hazamenni. – Ahogy a nõvér is
mondta, elõször nehéz lesz, nagyon nehéz. Kemény küzdelem vár
rájuk, de Shannon majd mellette áll minden percben és fogja a kezét,
ha kell. Minden követ megmozgat, hogy Nick kikerüljön innen.

– Ostobaságokat beszélsz, Shannon. Nyomorék vagyok és az is
maradok örökre, hát nem érted?

– Te nem érted! – Veszekedtek, mint kisgyerekek az óvodában. –
Azért, mert nem tudod használni a lábaidat, el akarsz küldeni en-
gem? Abból nem eszel... Én nem azokat a rohadt lábaidat szeretem,
hanem téged, Nick Wember.

– Csakhogy én nem Nick Wember vagyok, nem a szerelmed, nem
a férfi, akivel együtt élsz és nem egy ember. Paraplégiás vagyok, de
nem sokáig...

– Hogy érted ezt? – Talán még reménykedik benne, hogy valahol
valamelyik orvos segíthet rajta?

– Úgy, hogy inkább megölöm magam. Nem fogok nyomorékon
élni, egy tolószékhez láncolva, rákényszerülve mások segítségére.
Nem akarok kiszolgáltatott lenni, nem akarom, hogy sajnáljatok és
nem akarom, hogy szeress... – Nick az éjszaka gondolkozott ezen és
szidta az Istent, amiért életben hagyta. Miért éppen vele kellett
mindennek megtörténnie és ha már megtörtént, miért élte túl?

– Már pedig szeretni foglak, Nick, és azonnal verd ki a fejedbõl
azokat a badarságokat, amiket az elõbb összehordtál. Ha meg mered
tenni, komolyan mondom, hogy utánad megyek. – Nick tágra nyílt
szemekkel figyelte a lányt, szemébõl potyogtak a könnyek, szájából
ömlöttek a szavak. – Elmegyek ahhoz az átkozott sziklához, felmá-
szok a tetejére és leugrom a tengerbe. Ezt akarod?

– Õrült vagy, Shannon.
– Igen, én vagyok õrült? Ha tudnád mennyit imádkoztunk anyád-
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dal érted, rá nem gondolsz? És a barátaid, akik kimentettek a vízbõl,
a mentõsök, akik kórházba szállítottak, az orvosok, akik egész éjjel
azon dolgoztak, hogy megmentsenek, a nõvérek, akik akkor ülnek
az ágyad mellett, amikor nem vagyok itt, õk mind azért küzdöttek,
hogy életben maradj. S erre te felébredsz és azt mondod, feladod.
Hát nem, Nick, nem adhatod fel, mert nem engedem! Nem azért
dolgoztak annyit érted a kórháziak, s nem azért idegeskedtük és
sírtuk végig azt a gyötrelmes éjszakát Julie-val, hogy feladd. Neked
élned kell Nick Wember, megértetted?

– De milyen élet ez... – nyüszítette a férfi. Szenvedett a fájdalom-
tól, a tehetetlenségtõl, kába volt a fájdalomcsillapítóktól.

– Ugyanolyan, mint az enyém vagy bárki másé. Az a fontos, hogy
itt vagy velünk. Mindenkinek olyan az élete, amilyenné teszi. A tied
is lehet felhõtlen és én azon fogok fáradozni, hogy az legyen. –
Shannon maga sem gondolta volna: meg tudja gyõzni a férfit. Ha õ
feküdne most itt helyette, sokkal rosszabb állapotban lenne. Nick
félelemmel fürkészte a lány tekintetét, mire Shannon elmosolyo-
dott. Ismét odahajolt hozzá és megcsókolta. Ezúttal Nick hagyta.

– Szeretlek, Shannon... ne hagyj el... – kérlelte a lányt, neki õ volt
az egyetlen „kapaszkodó”.

– Nem hagylak el! – amint kimondta, látta a férfi szemében, hogy
megnyugodott. Sikerült, az elsõ akadályon már túl voltak.

Shannon könnyes szemmel ment hazafelé, Nickre gondolt szün-
telen és a veszekedésükre. És mennyi veszekedés vár még rájuk, kez-
detben biztosan nehezen fogja viselni, de idõvel... Mikor fog eljönni
az az idõ? Mikor lesznek túl a nehezén? Már eddig is sok volt. Shan-
non félt az elkövetkezendõ idõszaktól, elképzelni sem tudta, Nick
honnan fog erõt meríteni azokhoz a megpróbáltatásokhoz, amik rá
várnak. Amikor hazaért, mindent elmesélt Julie-nak, aztán megbán-
ta, mert barátnõjét sokkal jobban letörte a dolog, mint gondolta.
Idegileg így is teljesen padlón volt és erõt kellett vennie magán, hogy
bemenjen a kórházba a fiához. Nem azért nevelte fel Nicket, hogy a
fél életét tolószékben töltse, s nem maradt sokáig nála egy alkalom-
mal sem, mert nem bírta nézni a tehetetlenségét, kiszolgáltatottságát.
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Egyedül Shannon ingázott a kórház és a szálloda között, hol
Nicket bíztatta és tartotta benne a lelket, hol Julie-t vigasztalta. Ez
minden energiáját felemésztette, s a nap végén kimerülten zuhant az
ágyba, aztán reggel kezdõdött elölrõl... És mindemellett várt rá még
egy feladat, találkozni akart Edwarddal. A szállodából felhívta tele-
fonon, zokogva motyogta a kagylóba, mi történt és megbeszélték a
találkozót. Másnap Shannon bement a kórházba Nickhez, a férfi
szeme felragyogott, amint meglátta. Ragaszkodott hozzá és azok-
ban az órákban, amikor egyedül volt, mindig a lányra gondolt, a
mosolyára, hangja a fülében csengett, s hiányzott az ölelése, neve-
tése, csókjai. Nick a „nézeteltérésük” óta elhessegette az öngyil-
kosság gondolatát, elnézést kért a viselkedéséért és megígérte Shan-
nonnak, hogy minden erejével a gyógyulásra fog összpontosítani.
Shannon megkönnyebbülten jött el tõle és örömmel könyvelte el
magában, hogy ilyen jó hatással van kedvesére. Ha a járását nem is,
legalább az életkedvét „visszaadta”!

Edwarddal megbeszélték, pontban tizenegykor találkoznak a
parkban, azonban Ed nem bírta kivárni, míg Shannon a parkba ér.
Tudta, hogy a helyközi járattal fog jönni, így kiállt a buszmegállóba
és amikor szerelme leszállt a jármûrõl, azonnal odafutott hozzá.

– Shannon! – Felemelte mindenki szeme láttára a lányt és meg-
pörgette, vállalva ezzel minden kockázatot.

– Edward, megõrültél? Azonnal tegyél le! – Shannon egyáltalán
nem volt feldobva, Ed viszont örült, hogy újra láthatja. – Nem olyan
rózsás a helyzet.

– Ne haragudj! – Edward elszomorodott, amint belenézett Shan-
non arcába. Döbbenten hallgatta tegnap a telefonban, s õszintén
sajnálta Nicket. Attól félt, Shannon nem fog eljönni és a keserves
zokogásából semmi jóra nem számított, míg most meg nem pillan-
totta. Nem tudott parancsolni az érzelmeinek, muszáj volt felkap-
nia. – Hogy van? – kérdezte komolyan. Valóban érdekelte Nick
állapota.

– A körülményekhez képest jól, de nem tudom hogyan fogja át-
vészelni ezt az idõszakot...
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– Oh, nagyon sajnálom. – Edward átölelte szerelmét, együtt érzett
vele.

– Az intenzíven fekszik... magatehetetlenül... – Shannon újra sírt,
de az utóbbi napokban megszokta már. – Az orvosok azt mondják,
van esélye a felépülésre, azonban deréktól lefelé... szóval... mozgás-
képtelen marad... – Egy pillanatra elcsuklott a hangja, mély levegõt
vett, aztán folytatta. – Baleset volt, véletlenül megcsúszott a szikla
szélénél és... S ez akkor történt, amikor mi...

– Jól van, szerelmem – nyugtatgatta. Simogatta selymes haját, s
legszívesebben lecsókolta volna az arcáról a könnyeket, azonban a
pillanat most nem volt megfelelõ erre. – Nem hibáztathatod magad
miatta. Nem tehetsz róla, Shannon.

– De igen! Mellette kellett volna lennem...
Edward félrehúzta a tömegbõl, átkarolta és elindultak a park felé.

Azelõtt kerülték a nyilvános helyeket, azonban már rég nem foglal-
koztak azzal, hogy megláthatja õket valaki. Shannon leroskadt az
elsõ szabad padra és szótlanul meredt maga elé.

– Hogyan segíthetnék neked? – Edward leült mellé és megfogta a
lány kezét. Sajnálta Nicket és ugyanúgy bûntudata volt, mint Shan-
nonnak. Amikor õk kettesben voltak, akkor Nick az életéért küz-
dött. Ed tudta, hogy nem lett volna szabad viszonyt folytatnia egy-
kori menyasszonyával és megcsalnia a feleségét, de nem tehetett
mást. Shannont még az életénél is jobban szerette.

– Menj el és ne gyere vissza többé! – Nagyon nehéz volt kimon-
dania a szavakat, azonban Shannon úgy érezte, ezt kell tennie. Nick-
nek szüksége van rá, nem hagyhatja el ebben az állapotban. Így is
elég fájdalmat okozott már a férfinak – a tudtán kívül –, éppen ideje
véget vetni a dolognak.

– Tessék, ezt komolyan gondolod? – Edward ettõl félt, hogy Shan-
non elküldi. Amikor a telefonban hallgatta a lányt, a szíve össze-
szorult és arra gondolt, mi lesz kettõjükkel? Ismerte Shannont,
milyen jó lelkû és azzal is tisztában volt, hogy az egyáltalán nem
szép dolog, ha továbbra is találkoznak, mialatt Nick a kórházban
fekszik.
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– A lehetõ legkomolyabban. Már döntöttem, Edward. – Bele-
nézett a férfi szemébe, tele volt könnyekkel, akár az övé. Szerette
ezt a férfit és Isten a tanúja annak, hogy el akart menni vele Den-
verbe. Azonban a sors nem így akarja, neki Nick mellett kell
maradnia. – Jobban szeretem Nicket, mint gondoltam. Nem kíván-
hatod tõlem, hogy elhagyjak egy nyomorék férfit, akinek már csak
én számítok ezen a világon.

– És mi lesz évek múlva, ha majd felépül és õ nem szeretné, hogy
vele légy?

„Akkor azonnal rohanok hozzád, Edward!”, mondta volna,
azonban nem akart hiú ábrándokat kergetni. Az a pillanat úgysem
jön el és most is Nick hangja csengett a fülében: „Szeretlek, Shan-
non... ne hagyj el...” Így erõt vett magán és határozottan kijelen-
tette: – Mindenféleképpen vele maradok, életem végéig.

– Megértettem. – Edward ezúttal nem kérlelte a lányt. Megértette.
A szíve majd megszakadt fájdalmában, de megértette. Ha jobban
belegondolt, õ is ezt tette volna a helyében.

Nem búcsúzott, nem követelt egy utolsó csókot vagy ölelést, úgy
sokkal nehezebb lett volna. Egyszerûen felállt, egy „viszlátot” sike-
rült kicsikarnia a száján, amikor a szerelmére nézett, ezúttal utoljára.
Aztán gyors léptekkel kisétált a parkból és Shannon életébõl.

Huszadik fejezet
A Pare Paradise elsõ lakosztálya most is gyönyörû volt, a csillárok
csillogtak, a tükör ragyogott, a bútorok majd megszólaltak, a szõ-
nyegek kényelmesen nyújtóztak el a padlón, s a megszokott rózsa-
csokor ugyanúgy árasztotta kellemes illatát, ahogy azelõtt. Amikor
Shannon kinyitotta az ablakot, a rózsafejek megmozdultak, életre
keltek, a takarók, díszpárnák fellélegeztek, úgy szippantották ma-
gukba a nyári szellõ frissességét, a természet életerejét. Shannon
mégis szomorúan ült a szobában, neki már semmi sem volt olyan,
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mint rég. Számára a lakosztály üres volt Nick nélkül, a szíve pedig
Edward nélkül. Elszalasztották boldogságuk egyetlen remény-
sugarát, Ed elment és Shannon jól tudta, soha többé nem jön vissza.
Vége a titkos találkáknak, lopott csókoknak, s annak a néhány óra
együttlétnek, ami jutott nekik. Talán így lesz a legjobb, Edward
visszamegy a feleségéhez és ott folytatják az életüket, ahol abba-
hagyták. Illetve abba sem hagyták, csak Edward gondolta így,
azonban most hazatér az „üzleti útról”, Eloise a nyakába ugrik
örömében és a férfi idõvel elfelejti a szigetet, elfelejti Shannont, a
szerelmüket, terveiket, álmaikat. Shannon belefújta az orrát a
zsebkendõjébe, mikor kinyílt az ajtó, s Julie rontott be a szobába.

– Shannon, beszélnem kell veled. – Julie rettentõen ideges volt,
mellõzte a köszönést és egybõl rátért a lényegre. – Egy férfival
láttalak a városban ma délelõtt, s azonnal magyarázatot követelek!

– Én... – Shannonnak felakadtak a szemei. Tudta, egyszer be kell
következnie. Hogyan is gondolhatta volna, hogy megússza? Azért,
amit Nickkel tettek a szerelmével, még felelniük kell... És tessék,
Shannonhoz már eljött a „végrehajtó”, barátnõje személyében.

– Szóval szeretõd van. – Shannon bólintott, kár lett volna tagadni.
A parkban nem láthatta meg õket, csak a buszmegállóban.
Uramisten, Julie tanúja volt a jelenetnek, amikor Edward felkapta õt
és megpörgette? Félreérthetetlen helyzet... – Hogy tehetted ezt a
fiammal? – Julie tombolt. Olyan volt, mint egy anyatigris és igen-
csak tartania kellett magát, nehogy nekiessen barátnõjének, s kika-
parja a szemét.

– Már vége, Julie. Elküldtem Edwardot... – Annyit szenvedett már
az életben, mi jöhet még? Még egy tragédia?

– Edwardot? – Julie elõtt minden világossá vált. – Azt az Ed-
wardot, akihez majdnem hozzámentél? És nem õ volt az, aki itt
nyaralt nálunk? Akkor ezért távozott idõ elõtt a... feleségével? – A
városban messzirõl látta õket egy taxiból, s valahonnan ismerõsnek
tûnt a férfi, de hirtelen nem tudta hova tenni, azonban most már
mindent értett. Shannon azért jött a Pare Paradise-ba, hogy elfelejtse
a võlegényét. A fia beleszeretett a lányba és maga Julie is azt akarta,
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hogy összejöjjenek, s amikor teljesült a szíve vágya, õ volt a legbol-
dogabb ember a földön Nickkel együtt. Arra viszont egyikõjük sem
gondolt, hogy Shannon még mindig az után a férfi után vágyakozik
és nagy hazugság volt, hogy Nicket szereti. Nem szerette soha, csak
mese volt az egész, egy színjáték, hosszúra sikeredett flört, nõi
szeszély. Mindössze azért járt Nickkel, mert a fia megõrült érte?
Úgy alakult, mint a filmekben vagy a romantikus regényekben, a
hõs férfi gyanútlanul elmegy nyaralni a feleségével, megpillantja régi
szerelmét és... – Undorító vagy, Shannon. Hogy tehetted ezt? –
Szegény Nick, neki a mindene ez a lány. Megbízott benne és tessék,
mi lett a vége!

– Sajnálom, Julie. – Shannon nem akart fájdalmat okozni a barát-
nõjének, sem Nicknek. Nem gondolta volna, hogy ez lesz belõle.

– Sajnálod? Amíg szeretõt tartasz, a fiam a kórházban fekszik,
isten tudja mikor fog kikerülni onnan és te csak ennyit tudsz
mondani, sajnálom? – Julie szeme könnyben ázott.

– Igen, mert nem tehettem mást. Nem bírtam ellenállni a kísér-
tésnek. Bármennyire hihetetlen is, szenvedtem miatta és Nick bale-
sete döbbentett rá arra, mit kell tennem. Szembeszálltam az érzel-
meimmel és véget vetettem ennek a kapcsolatnak. Örökre. – Shan-
non majd elsüllyedt szégyenében. Mit fog majd érezni akkor, ha
Nicknek is el kell mondania?

– És Nick? Mi a szándékod a fiammal?
– Õ nem tud róla és remélem, sosem fogja megtudni. Szeretem a

fiadat, s neki fogom szentelni az életemet, hogy meggyógyuljon...
Boldoggá teszem, Julie, hidd el!

– Nagyon remélem, hogy így lesz. Nick nem élne túl egy csaló-
dást. – Julie tekintetében gyûlölet és megvetés tükrözõdött. Elindult
az ajtó felé, s mielõtt kilépett volna rajta, egy mondat erejéig vissza-
fordult. – Ezentúl rajtad tartom a szemem!

Miután Julie bevágta maga mögött az ajtót, Shannon az ágyra
vetette magát és zokogott. Edwardra gondolt, s titokban szidta a
férfit. Miért nem várta meg a parkban, miért kellett mindenki szeme
láttára szerelmes jelenetet rendezni? Mennyit szenvedett már ezért
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a férfiért! Shannon kíváncsi volt, vajon mit csinálhat most? A repü-
lõn ül és róla ábrándozik, vagy már otthon van, s magyarázkodik a
feleségének? Mondjuk sokkal könnyebb a helyzete, biztos alibije
van, s odaát  az Államokban ki vonná kétségbe a szavát? Denverben
senki sem sejt semmit és Edward olyan jól keverte a kártyáit, hogy
még a felesége sem fog gyanakodni. Egyedül Shannonnak kell
szembenéznie a „büntetéssel”, egyedül neki kell megalázkodnia,
mint azelõtt, mikor Edward „lefújta” az esküvõt. Látszik, honnan
származik, Shannon nem Brian Harwy elõkelõ lánya, hanem Sarah
Wells törvénytelen gyermeke. Az utcára született, a sárba, a mo-
csokba és ez az egész életére rányomta bélyegét. Hiába, õ már csak
az a sötét múltú lány marad, aki volt.

Nick az elkövetkezõ napokban szörnyen viselkedett, egyre
nyûgösebb lett, állandóan nyavalygott, a nõvéreket kénye-kedve
szerint ugráltatta, semmi sem tetszett neki. Haragudott a világra,
amiért bõrét dörzsölni kezdte a gipsz, az arca szörnyen viszketett a
gyógyuló sebektõl, s nem tudott felkelni. Egyedül Shannon jelenléte
nyugtatta meg. Aztán Nick lelkiállapota rosszabbodott, látogatásról
látogatásra változott a véleménye, délelõtt tele volt tervekkel és
reményekkel, mindenáron meg akart gyógyulni, délutánra viszont
Shannon szemére vetette, miért engedte, hogy megmentsék, mikor
az orvosok már a mûtét elõtt közölték, valószínûleg paraplégiás
lesz. És egyáltalán miért látogatják, miért aggódnak érte és miért
szeretik, mikor rajta nincsen semmi szeretnivaló. Shannon estére
mindig elfáradt a küzdelemtõl, amit Nickkel folytatott. „Melletted
vagyok, Nick... Olyan csodálatos ember vagy és igenis van rajtad mit
szeretni... Erõs vagy, kitartó és tudom, hogy képes leszel rá... meg
fogod csinálni...”, mondogatta százszor, sõt, ezerszer! És Nickre
valóban hatottak a szavai és a nõvérek szerint is jó hatással volt rá az
a szeretet, amit minden egyes ottlétekor a férfinak adott. Egy-
szerûen sugárzott belõle. Amikor eljött tõle, Nick rövid idõn belül
ismét „visszaesett”, s kiábrándult az életbõl.

Este, mikor Shannon visszament a szállodába, odakintrõl látta,
hogy Julie irodájában ég a villany. Amióta Nicket baleset érte,
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Shannon ingázott a kórház és a szálloda között, így Julie nyakába
lényegesen több munka szakadt. Shannon sajnálta barátnõjét,
amiért késõ estig kellett dolgoznia. Mondjuk délelõttönként Julie is
látogatta Nicket, ezért tolódott a munka délutánra. Mielõtt Shan-
non felment volna a lakosztályába, benézett hozzá. Julie ott ült az
asztalnál, elõtte egy halom papír és az üres kávéscsészéje. Julie meg
sem tudott szólalni a döbbenettõl, mikor meglátta a lányt. Két napja
nem beszéltek egymással, amióta Shannon „kalandja” leleplezõdött.

– Most értem haza a kórházból és csak annyit akartam mondani,
hogy Nick jól van. – Julie bólintott. Shannon érezte, nem kellett
volna zavarnia. Megfordult, hogy távozzon, de mielõtt kilépett vol-
na az ajtón, Julie utána szólt.

– Shannon! – A lány megtorpant. Julie nagy levegõt vett, mielõtt
belekezdett. – Tudom, hogy ez a ti dolgotok és nincs jogom bele-
szólni... – Nehezen fejezte ki magát, a sírás fojtogatta. – Nem bá-
nom, ha mást szeretsz, csak a fiamat ne hagyd el addig, míg fel nem
épül. Ezt az egyet kérem tõled.

Ilyet feltételez róla? Shannonnak az eszébe sem jutott, hogy a
legnagyobb bajban hagyjon el egy férfit, akinek oly sokat kö-
szönhet. Sosem fogja elhagyni, már eldöntötte.

– Edwardot feladtam Nickért, annak a szerelemnek örökre vége.
Megígérem, hogy boldoggá teszem a fiad. – Idáig jutottak, Julie
könyörög? Ennyire borzalmas egy nõszemély õ, hogy a barát-
nõjének könyörögnie kell?

– Köszönöm. – Julie szemében hála csillogott.
– Én köszönöm, hogy nem mondtad el neki. – Barátnõje bólin-

tott, aztán ismét beletemetkezett a munkába. Shannon ebbõl megér-
tette, jobb ha távozik, nincs más mondanivalójuk egymásnak. Julie
haragszik rá, sõt, megveti érte... – Jó éjszakát! – Talán egyszer majd
megbocsátja „tettét”, gondolta és felsietett a szobájába.

Az éjszaka ismét borzalmas volt egyedül, abban a hatalmas lakosz-
tályban. Nick nem feküdt mellette, nem simogatta meg az arcát,
nem csókolta meg alvás elõtt. Vajon õ tud aludni abban a barát-
ságtalan kórteremben, ahol a levegõben keveredik a fertõtlenítõ és a
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gipsz kellemetlen szaga. Mellette gépek pityegnek. Mozdulni sem
tud és nem fordulhat meg az ágyában, hogy kényelmesen feküdjön.
Vajon hányszor hívja a nõvéreket, hogy segítsenek neki? Milyen
megalázó lehet, hogy nem tudja elvégezni a mindennapi teendõket.
El kell viselnie, hogy idegenek mosdassák, forgassák, borotválják, s
még a WC-re sem mehet ki. És ha majd egyszer haza kerül, akkor
mindent Shannonnak kell megcsinálnia a nõvérek helyett, egy egész
életen át... Mennyivel könnyebb lett volna, ha visszamegy
Edwarddal Denverbe, azonban beleképzelte magát Nick helyzetébe,
ha most õ lenne mozgásképtelen, biztosan nem örülne annak, ha
szerelme egyszerûen kisétálna az életébõl... Nem volt szíve meg-
tenni. Minden nap ugyanúgy rémálmok gyötörnék, állandóan
Nicket látná magatehetetlenül a kórházi ágyban, s nem tud szaba-
dulni a gondolattól, hogy elhagyta a legnagyobb bajban... Inkább
ennek a férfinak szenteli az életét, minthogy megtegye.

Shannon másnap késõn kelt, elaludt. Nem csoda, hiszen ezek az
õrületbe kergetõ napok teljesen kifárasztották, de Shannon erõsnek
érezte magát és tudta, végig kell csinálnia. Most már nincs visszaút,
egyetlen „cél” lebegett elõtte, Nicknek meg kell gyógyulnia és majd
boldoggá teszi õt... Amikor végzett a fürdõszobában, a portás
felszólt, hogy vendégei érkeztek. Shannon meg volt róla gyõzõdve,
valami tévedésrõl lehet szó. Vendégek? Ugyan már, kik látogatnák
meg ezen a szigeten, mikor senkit nem ismer és nincsenek barátai.
A portás határozottan állította, már pedig hozzá jöttek, úgyhogy
Shannon kénytelen volt lemenni a halványzöld kosztümében,
amiben Nickhez készült. Haját szabadon engedte, mert a férfi így
szerette és amint kilépett odalent a liftbõl, alig hitt a szemének. A
szülei álltak ott a lépcsõfordulóban.

– Anya, apa! – felkiáltott, mint egy kisgyerek, aki hosszú ideig volt
nyaralni vagy bentlakásos iskolában és isten tudja mióta nem látta a
szüleit. Azt sem tudta melyikük nyakába ugorjon hirtelen, vagy me-
lyiküket puszilja meg elõször. – Úgy örülök, hogy itt vagytok! – Eszé-
be jutottak a kirándulások és a karácsony, amit együtt töltöttek. Uram-
isten mennyire szalad az idõ, karácsony óta nem látták egymást!
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– Jöttünk, amint lehetett – mondta Brian és magához ölelte a
lányát. Milyen kár, hogy ismét a „gond” hozta össze õket.

– Rávettem apádat, hogy néhány napra szabaduljon el a cégtõl –
mosolygott Sarah. Elegáns volt szolid, vajszínû ruhájában, gondos
kontyba csavart hajjal. Tekintete elárulta milyen kiegyensúlyozott és
boldog, ennyi keserves év után végre rendbe jött az élete. Ellentét-
ben a lányával...

– Hogy van Nick? – kérdezte Brian. Õk is érthetetlenül álltak a
történtek elõtt.

– Éppen hozzá készültem... – Shannon szeme megtelt könnyel, ez
az idõszak igencsak megviselte. Sokkal gyengébb, érzékenyebb, se-
bezhetõbb lett és amióta Edward elment, egyre nehezebben tartotta
magát. – Ó, apa! Fogalmam sincs mit tegyek, mit mondjak neki,
mivel nyugtatgassam. Hogyan tartsam benne a lelket? Magatehe-
tetlenül fekszik a kórházban szegény, olykor a gyógyuláson jár az
esze, olykor meg... azon, hogy... hogy szeretne meghalni... – Ez a
vívódás a „lelki világgal”, meddig tarthat még? Shannon jól tudta,
Nick nem döntötte el, melyiket választja: a küzdelmet az életért
vagy a halált a kínok helyett?

– Mit szólnál ahhoz, ha anyáddal elkísérnénk téged?
– Annak Nick is örülne! – Shannont felvillanyozta a gondolat.

Most, hogy a szülei ott voltak újra érezte, van családja. Mégsem egy
elveszett gyermek egy szigeten, a távoli paradicsomban. Nickre is jó
hatással lesz, ha „új” arcokat lát.

Úton a kórház felé Shannon mindent elmesélt Nick állapotáról, s
amit az orvosok mondtak neki, viszont Edwardról hallgatott. Nem
tartotta olyan fontosnak, már úgyis mindegy volt. Egyedül az
anyjával akart beszélni róla, kiönteni a szívét, mint kislány korában,
de most nem volt megfelelõ a pillanat arra, hogy szerelmi bánatáról
beszéljen, mikor Nickhez mentek. Amúgy is, szülei alig egy órája
érkeztek a szigetre, nem akarta õket még jobban elkeseríteni.

Az intenzíven együtt húzták fel cipõjükre azt az undorító „zöld-
séget” és amikor beléptek a kórterembe, Shannon szülei össze-
néztek. Shannon hozzászokott már a látottakhoz, azonban szülei
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még nem jártak intenzív osztályon és nem láttak „rosszabb” álla-
potban lévõ betegeket, csak a filmekben. Azonban a valóságban
sokkal szörnyûbb volt. Alig ismerték fel Nicket a gipszében, fehér
párnák között, sápadt arccal. Le volt fogyva és egyáltalán nem ha-
sonlított arra az erõs, jó vágású, vidám fiatalemberre, akit annak
idején megismertek. Most értették meg igazán, milyen nehéz lehet
így élni, s hogy Shannon min megy keresztül kedvese mellett. Szinte
hihetetlen, hogy egy szerencsétlen baleset ketté tudja törni az ember
életét.

Nick kinyitotta a szemét és mikor meglátta a látogatóit, öröm ült
ki az arcára, azonban így is borzasztóan nézett ki. Arca beesett volt,
bõre nyúzott, szemeit ijesztõ karikák ölelték körül.

– Mi a helyzet, haver? – Brian próbálta vidámra venni a figurát.
Odaállt Nick fölé, kezet ráztak, de a fiú most egyáltalán nem
szorította meg Brian kezét. Nem volt benne erõ, csak gyengeség. –
Nem is örülsz, hogy itt vagyunk?

– Nem kellett volna miattam eljönniük az Államokból – válaszolta
szomorúan. Elfordította a fejét és a mennyezetet nézte. Mi van rajta
látnivaló? Az, hogy nyomorék? Kiszolgáltatott? Õ már nem ember
többé, hanem egy roncs, amit semmire sem lehet használni.

– Bevallom õszintén, elõször el sem akartam jönni. Aztán hallot-
tam milyen frankó kölyök vagy. Mindenkit megijesztettél a balese-
teddel, az orvosokat is jól megizzasztottad és a végén lazán kigu-
rultál a mûtõbõl. Ezt nevezem! Lefogadom, hogy holnap már leve-
szed a gipszet magadról, kiugrasz az ágyból és olyan táncot lejtesz
itt a nõvérekkel, hogy öröm lesz nézni.

– De jó lenne... – Sikerült jobb kedvre deríteni, Nick
elmosolyodott, aztán meg is bánta. Bõre fájt azoktól az átkozott
sebektõl, mondjuk azt mondták, már nem sokáig. Szépen gyógyult
valamennyi.

– Shannon most ne figyelj ide! – kacsintott az öreg. Odahajolt Nick-
hez és a fülébe súgta: – Áruld el nekem, melyik nõvért szemelted ki?

– Egyiket sem – Nick Shannonra pillantott, aki az anyjával együtt
kuncogott.
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– Pedig azt hittem, hogy azt a kis szõke bögyöset, akit elõbb lát-
tam odakint a folyosón.

– Nem, én egy sötét hajú bombázóra bukom, aki minden látoga-
tási idõben eljön hozzám... – Nick észre sem vette, hogy ugyanúgy
viselkedik, mint a többi egészséges ember. Õ is lehet jókedvû,
viccelõdhet és élvezheti az élet apró örömeit.

– Na jó, és látogatási idõn kívül? Ennyi jár az embernek, ha már
egyszer itt van, nem gondolod?

– Majd gondolkozom rajta, rendben? – Nick fontolóra vette a
dolgot. Ha ilyeneken gondolkozna éjszakánként, talán gyorsabban
telnének az órák.

– Ez a beszéd! Jó ötleteim vannak, mi? Tudom én...
– Különben nem tartana ott az olajtársaságod, ahol most tart! –

szólt közbe Sarah, ismételve Brian kedvenc mondását, amin mind-
annyian nevettek.

– Hé, hagyjátok abba! Ez nekem fáj – nyöszörgött Nick. A
szervezete olykor figyelmeztette az elszenvedett sérülésekre.

– Jó, akkor ezentúl magunkban nevetünk. – Brian mindig tarto-
gatott egy poént a tarsolyában. Nem engedte, hogy látogatásuk alatt
Nick egy percre is szomorú legyen. Az élet olykor nagyon kegyet-
len tud lenni. Õ is sokszor érezte úgy, hogy nincs tovább, amikor
Valerie „uralkodott” fölötte, amikor elszakította Sarah-tól, vagy
amikor Melanie meghalt. Akkor azt hitte, ennél nagyobb teher nem
nyomhatja a vállát, ennél nagyobb kín nem gyötörheti, azonban
tévedett. Ezek mind eltörpülnek Nick gondja mellett.

Hazafelé mindannyian csendben ültek a taxiban. Shannon szülei
még mindig nem tértek magukhoz a döbbenettõl. Egy fiatalembert
ilyen körülmények közt látni és a legborzasztóbb az, hogy mindenki
jól tudja, nem segíthetnek rajta.

– Szerintem jót tett neki ez a látogatás – szólt Shannon. Állandóan
azon járt az esze, hogyan lehetne jobbá tenni Nick a napjait. –
Nagyszerûen felvidítottad, apa. – Shannon rámosolygott az apjára,
azonban a szemében könny csillogott.

– Örülök, hogy segíthettem. – Brian megpuszilta lánya homlokát.
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A szíve összeszorult, ha arra gondolt, mi vár rá. Ápolni egy lerob-
bant férfit élete végéig, nem könnyû feladat. Shannon a vállára
hajtotta a fejét és zokogott, akár egy kisgyerek. – Jól van, Shannon.
Sírd ki magad nyugodtan, az jót tesz. – Az embernek ki kell adnia
magából a gondot, elkeseredettséget, különben belepusztul. Csak
így lehet továbblépni, ezt Brian már a saját bõrén tapasztalta.

Visszaérvén a szállodába bementek Julie irodájába, hogy üdvö-
zöljék õt. Az asszony az ablaknál állt, s üveges tekintettel nézett ki
rajta. Sok emlék kötötte ide és mostanában egyre többször gondolt
a régi idõkre, mikor még Nick gyerek volt. Átkozottul ügyes, okos
kis kölyök volt, mindig végigszaladt a folyosón és legtöbbször
hason csúszott a padlón, de mindig talpra állt. Utána sírt egy kicsit,
aztán mérgesen felállt, durcás képet vágott és szaladt játszani a
pajtásaival. Nick most újra „elesett”, s ez volt az utolsó esése. Soha
többé nem fog talpra állni... Julie látta Shannon szüleit az ablakból,
úgyhogy szemébõl gyorsan kitörölte az árulkodó jeleket és próbált
úgy tenni, mintha semmi nem történt volna. S valóban örült, mikor
Brian és Sarah belépett az irodájába. Egyedül Shannon nem volt
elragadtatva, tartott ettõl a találkozástól, de kiválóan leplezte
félelmét. Attól félt, hogy Julie elkotyogja közös „titkukat” és
szemrehányást tesz Sarah-nak, amiért úgy nevelte a lányát, ahogy
nevelte. Megkönnyebbülten lépett ki a folyosóra, s amint felértek az
emeletre, Shannon ragaszkodott ahhoz, hogy Sarah átjöjjön hozzá a
lakosztályába. Brian helyeselt, úgyis el kellett intéznie néhány tele-
font. Shannon leültette az anyját a szobában, bezárta az ajtót és
megindult belõle a szóáradat. Részletesen elmondott mindent, amit
eddig elhallgatott, s jól esett beszélni végre Edwardról, a viszo-
nyukról, füstbe ment tervükrõl.

– Lehet, hogy most követtem el életem legnagyobb ballépését, de
nem tehettem mást... – Shannon felsóhajtott, miután „története”
végére ért. A szíve sajgott, lelkét még mindig valami leírhatatlan kín
gyötörte, azonban már nem sírt. Nem maradt hozzá ereje.

– Jól döntöttél – mondta Sarah és magához ölelte a lányát. Kezét
végigsimította Shannon haján, azokon a dús, selymes fürtökön.
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Eszébe jutott, hányszor vigasztalta így, mikor még kislány volt.
Mennyi minden történt már azóta! – Meglátásom szerint nagy hibát
követtél volna el, ha a történtek ellenére Edwardot választod.

– Ó, anya! Úgy félek...félek, hogy nem tudok boldog lenni nélkü-
le, s nem tudom elfelejteni õt. – Amióta Edward elment, Shannon
egyfolytában ezen rágódott.

– Dehogynem, az idõ majd megold mindent.
Shannon mindenesetre nem hitt benne. Már semmiben sem hitt,

semmiben sem reménykedett, nem várt jót az élettõl. Sosem
teljesült az álma. Az apja megtalálta õket, mégsem lettek egy család.
Edward szerette, mégsem vette feleségül, Nickkel meg az a szörnyû
baleset bánt el úgy, hogy mindkettejük életét tönkre tette. Mit vár-
jon ezek után a sorstól? A szülei eljöttek hozzá, de mindez csak illú-
zió. Maradnak néhány napot, esetleg egy hetet, aztán apjának vissza
kell mennie Denverbe, várja a vállalata. Ismét nem látják egymást
hosszú hónapokig. Viszont a gondja nem megy el soha, ugyanúgy
nyomja a vállát továbbra is. Nick mozgásképtelen marad, ápolásra
szorul és Shannon már abban sem volt biztos, boldoggá tudja-e
tenni.

Huszonegyedik fejezet
Brian és Sarah mindössze tíz napot töltöttek a szigeten, s minden-
nap bementek Shannonnal a kórházba meglátogatni Nicket, aztán
felültek a repülõgépre és visszarepültek Denverbe. Shannont na-
gyon letörte a dolog, szótlan lett és állandóan szomorú volt. Sze-
retett volna több idõt tölteni a szüleivel, szívesen velük ment volna
néhány hétre, azonban jól tudta, Nick nincs olyan állapotban hogy
velük menjen, s nem hagyhatja itt a férfit. A következõ látogatáskor,
mikor Shannon már egyedül ment, Nick is észrevette a változást,
alig váltottak egymással néhány szót. Nick jól ismerte a lányt, tudta
mennyire szereti a szüleit és hogy mekkora áldozatot vállalt érte.
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Shannon életében most Nick volt a legfontosabb, mindent a fér-
finak rendelt alá, s felvette a harcot a betegséggel szemben. Hétköz-
napjaikat a küzdelem töltötte ki, küzdelem a fájdalommal, a maga-
tehetetlenség ellen, küzdelem Nickkel, a lelkiállapotával és Shannon
mindössze egy dolgot szeretett volna elérni, hogy Nick bízzon.
Bízzon a sorsban, bízzon Istenben, bízzon abban, hogy meggyógyul
és ne adja fel a hitét.

Az elkövetkezõ hónapok kegyetlenek voltak, megviselte mind-
kettejüket, azonban amikor Nicket áthelyezték az intenzív osztály-
ról a traumatológiára, végre fellélegezhettek. Ez olyan változás volt,
ami Nicknek erõt adott, mert megnyílt a kapu, ami fényt engedett a
sötétségbe, s látták az út végén a célt, ahol a gyõzelem képzeletbeli
zászlaja lobogott. Nick arcán és fején a sebek meggyógyultak,
eltûntek, törései összeforrtak, megszabadult a gipsztõl, aztán jöttek
a gyógytornászok, masszõrök, akik kezelésbe vették gyenge testét,
erõsítették az izmait, megtanították a különféle gyakorlatokra és
arra, hogyan lássa el magát. Nick akkor volt a legboldogabb, amikor
megkapta saját tolószékét, amibe végre beleülhetett. Örömkönnyek
folytak végig az arcán, mikor Shannon kitolta a folyosóra, sõt, a
kórház udvarára. Ekkor újra megnyílt elõtte a világ, a balesete óta
elõször mehetett ki a szabadba. Odakint friss levegõt szívhatott,
láthatta a gyerekeket, amint a nõvérek levitték õket játszani az
osztályról, nézte az öregeket, ahogy botjaikkal gyakorolják a járást
és látott fiatalokat, amint azok a családjukkal sétálgatnak az udva-
ron. Lelkiállapota is helyre billent, jól viselte a sajnálkozó pillantá-
sokat, mert az emberek megnézték, néhányan feltûnõen bámulták,
de Nicknek mindvégig az járt a fejében, hogy „azért néznek, mert
látják milyen ügyes vagyok”, s „nem azért, mert ilyen nyomorék
vagyok” és ez lényeges különbség. Hirtelen minden olyan csodá-
latossá vált a számára és belátta, ezért érdemes volt küzdeni.

���������

233



Nick Wember közel tíz hónapot töltött a kórházban, amikor egy
szép, májusi napon a traumatológia fõorvosa belépett a szobájába és
közölte vele, hogy hazamehet. Nick úszott a boldogságban és azon-
nal telefonált Shannonnak, hogy jöhet érte. A lány negyedóra múlva
ott volt, a nyakába borult, megcsókolták egymást, aztán sírtak és
újra csókolóztak. Életük legnehezebb éve állt mögöttük, úgy érez-
ték, többet öregedtek a kelleténél. De vége! Maguk mögött hagy-
hatják a fájdalmat, gyötrelmet, szenvedést, s most számukra egy új
élet kezdõdik.

Elindultak hazafelé és Nick egész úton türelmetlen és izgatott
volt. Tíz hónapja nem látta az otthonát. Shannon mindvégig a férfi
arcát figyelte, amikor bekanyarodtak a kapun. A Pare Paradise elõtt
kis tömeg fogadta õket, odakint állt a bejáratnál Julie a teljes
személyzettel, fehér lufikkal és egy hatalmas felirattal a fejük felett:
„Isten hozott újra itthon, Nick!” Nick elõtt kinyitották a kocsi
ajtaját, két izmos férfi segédkezett a kiszállásnál és ahogy Nicket a
tolókocsiba helyezték, mindenki tapsolni és ujjongani kezdett.
Elsõször Julie szaladt oda hozzá, megölelte egyetlen fiát, aztán sorra
jöttek a többiek. Pincérek, szobalányok, londinerek, konyhások,
takarítók, kertészek – köztük Bill – mind végigcsókolták és gratu-
láltak a gyógyulásához. Lufik pukkadtak szét, valahol a háttérben
pezsgõ durrogott, elõkerült néhány tálca pohár, Julie gyorsan tele-
öntötte õket, amíg félrehúzódott a tömeg és Nick csak akkor vette
észre, hogy a fõbejárat egy hatalmas masnival le van zárva. Shannon
büszkén tolta a bejárathoz és az egyik szobalánya kezébe nyomott
egy óriási ollót. Fényképezõgép kattant, amint Nick elvágta a
szalagot, újra erõteljes taps és ujjongás hallatszott, a pezsgõspoharak
a kezekbe kerültek, s mindenki ivott Nick hazatérésére. Az ebéd-
lõben egy hófehér, négyemeletes torta várta piros marcipánrózsák-
kal díszítve. A zenekar arra várt, hogy Nick beguruljon a terembe, s
a zenészek játszani kezdtek. Nick felvágta a tortát és a keze elfáradt,
mire mindenkinek vágott egy-egy szeletet. A nap csúcspontja az
volt, amikor felemelte poharát, köszönetet mondott a jelenlévõknek
ezért a csodálatos meglepetésért, végül magához húzta Shannont és
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megcsókolta úgy, ahogy a romantikus filmek végén szokás, oly
szépen, hosszan, szenvedélyesen. Nick most érezte elõször, hogy
ezek az emberek nem azért szereztek neki örömet, mert sajnálják,
hanem azért, mert szeretik.

– Melyikõtök ötlete volt mindez? – súgta oda szerelmének.
– Természetesen Julie-é – mosolygott Shannon. Nick gyönyö-

rûbbnek látta, mint valaha.
– Nem akarsz elrabolni innen? Szeretném már látni a lakosztá-

lyunkat.
Az ötlet jónak tûnt, mindenki beszélgetett mindenkivel, vagy a

tortáját ette vagy éppen a még meglévõ pezsgõjét kortyolgatta. Rá-
juk nem figyelt senki, úgyhogy kihasználták az alkalmat. Shannon
óvatosan megfordította Nick tolószékét, kitolta az ebédlõbõl, aztán
irány a lift! Könnyen feljutottak az elsõ emeletre, Shannon elõha-
lászta zsebébõl a kulcsot és Nick ragaszkodott hozzá, hogy saját
maga nyissa ki az ajtót. Olyan izgatott volt, s olyan lázasan fordí-
totta el a kulcsot a zárban, mintha valami különös dolog lenne
odabent. Minden ugyanúgy volt, mint azelõtt és a férfi végre meg-
nyugodott: otthon van! Sosem hitte volna, de mégis eljött az a
pillanat, mikor hazaért. Otthon, ez a szó többet jelentett mindennél,
most tudatosult benne az értelme. Otthon van tíz hónap után és
boldog! Szerencsére Shannonnak semmit nem kellet átrendeznie, a
lakosztály elég tágas volt ahhoz, hogy Nick a tolószékével közle-
kedhessen benne mindenféle nehézségek nélkül. Julie-val elõször az
az ötletük támadt, hogy a földszinten alakítanak ki egy megfelelõ
„otthont”, azonban Nick ebbe nem egyezett bele, ragaszkodott a
lakosztályukhoz. Meggyõzte a hölgyeket, hogy nem fog számára
nehézségeket okozni az elsõ emelet, hiszen segítségére lesz a lift, s
onnan egyenes folyosó vezet a szobájukig, így Nicknek nem kell
semmiféle lépcsõvel megbirkóznia. És igaza lett, újra élheti ugyanazt
az életet, amit eddig.

– Nos, megfelel drágám? – kérdezte Shannon, azonban Nick sze-
mébõl kiolvasta a választ. Örült, hogy a sok küszködésnek, erõfe-
szítésnek meg lett az eredménye; Nick visszanyerte régi önmagát.
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– Ennél szebb nem is lehetne! – Nick megfogta szerelme kezét és
hálával nézett fel rá. – Köszönöm, amit értem tettél. Nélküled már
rég feladtam volna...

– Mi tartozunk köszönettel neked, Nick, amiért meggyógyultál és
itt vagy közöttünk. – Shannon remélte, hogy önfeláldozásával jóvá
teheti bûnét, amirõl a férfi nem tud és soha nem is fogja elmondani
neki.

A lány megrökönyödve nézte, amint a férfi szemébõl kibuggyan a
könny és végigfolyik az arcán. Nick sírt, az öröm könnyei voltak
ezek, meg a háláé. Kitárta két erõs karját, magához ölelte Shannont
és megcsókolta.

– Szeretlek, Shannon... – Szorosan ölelte, bújt hozzá, kapaszko-
dott belé, mint kisgyermek az anyjába. – Bevallom, amikor kiderült,
hogy nem fogok lábra állni azt hittem, el fogsz hagyni...

– Hogyan gondolhattál ilyet? – Julie is így gondolta. A történtek
után elszakadt az a baráti kötelék közöttük, ami összetartotta õket.
Julie-val hûvössé vált a viszonyuk, egyedül Nick szerelme maradt a
régi. – Olyannak ismersz, aki megfutamodik a problémák elõl?

– Fiatal vagy és gyönyörû. Nem leányálom egy nyomorék mellett
maradni, s annyit küszködni, amennyit velem küszködtél. – Nick
arca szomorúvá vált.

– Már pedig nekem ez az álmom – mosolygott Shannon. Annyit
rágódtak már ezen, éppen ideje túljutni rajta. Úgy jó minden, ahogy
van.

– Soha nem fogom tudni meghálálni neked azt, hogy mindig ott
ültél az ágyam mellett... fogtad a kezem... bíztattál...

– Pszt! – Shannon mutatóujját rátette a férfi szájára. – Már meg-
háláltad, megköszönted és nem akarok hallani róla többet. Felejtsük
el, rendben?

Nick nem értette a lányt. Hogyan felejthetné el, de ha szerelme
ezt kívánja, hát megpróbálja.

Másnap reggel Shannon korán kelt és jó érzéssel töltötte el, hogy
Nick ott feküdt mellette. Még mélyen aludt, úgyhogy esze ágában
sem volt felébreszteni a férfit, inkább óvatosan kimászott selyem-
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hálóingében a takaró alól, s besurrant a fürdõszobába. Gyorsan elké-
szült, aztán leszaladt a konyhába és tíz perc múlva egy tálcával tért
vissza, rajta finom falatokkal. Nick akkora már ébren volt és Shan-
non mosolyogva tette az ágyába a reggelit.

– Ó, nem kellett volna! El fogsz kényeztetni. – Shannon mindig
tartogatott számára valami meglepetést. Kifogyhatatlan volt az ötle-
tekbõl és Nick egyfolytában azon törte a fejét, a következõ pillanat-
ban vajon mivel áll elõ? – Ha ezt tudom, többször összetöröm
magam.

– Na azt próbáld meg! – nézett rá fenyegetõen a lány, aztán meg-
enyhült. Inkább elárulta, milyen programot tervezett aznapra. – Mi-
után összeszedted magad, elviszlek néhány helyre, ha akarod.

– Milyen helyre?
– Mondjuk a délelõtt folyamán végigvezetlek a szállodában, meg-

lepjük Julie-t. Megnézhetnéd hogyan alakítottam át a könyvtárat,
rengeteg új könyvet rendeltünk, a mozinkat is átrendeztük. Szerin-
tem jó lenne, ha látnád a kertet, Bill csodákat mûvelt a növényeivel.
Aztán bemehetnénk a városba csavarogni egyet, úgy is kell néhány
dolgot vásárolnom. És még szeretnék sétálni veled a tengerparton...

– Egyéb óhajod nincs? – nevetett Nick.
– Nincs. A többit holnapra tartogatom.
Egy óra kellett, mire Nick befejezte a reggelit, megmosakodott és

felöltözött. Hozzá kell még szoknia ezekhez a dolgokhoz, Nicknek
nem megy egyszerûen az, amit más pillanatok alatt meg tud csinálni.
Mondjuk Shannont túlzottan nem zavarta, rosszabbul is végzõd-
hetett volna, különben sem gondolta, hogy Nick ilyen jól fogja
viselni... Az emberi szervezet olykor csodákra képes és ahogy az or-
vos mondta, az a legcsodálatosabb, amikor egy mozgássérült vissza-
nyeri egykori énjét és megtanul úgy élni, hogy az egészséges vég-
tagjaival próbálja korrigálni a sérült végtagok tehetetlenségét. Az
ilyen állapotú emberek megmutatják a világnak, hogy õk is
elboldogulnak az életben, egyedül is el tudják látni magukat, ahogy
arra megtanították õket. És mire visszakerülnek az életbe, õk is
ugyanolyan emberek, mint bárki más. Hihetetlen akaraterõvel ren-
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delkeznek, bebizonyítják a környezetüknek nap mint nap, milyen
fontos az élet és mennyit számítanak az apró örömök, melyek
mellett a hétköznapi ember elrohan.

A délelõttöt azzal „indították”, hogy Nick Shannon segítsége
nélkül begurult Julie irodájába, aki odáig volt az örömtõl. Együtt it-
ták meg a reggeli kávéjukat, mint a régi szép idõkben, aztán felbon-
tották a postát. Rengeteg levél jött és képeslap, természetesen min-
det Nicknek címezték, melyben barátok és ismerõsök gratuláció-
jukat fejezték ki Nick csodálatos gyógyulásához. Shannon végigve-
zette szerelmét a szállodában, a kertben, bementek az üvegházba is,
s még Shannon meglocsolt és kiválasztott magának néhány virágot,
addig Nick jókat nevetett Billel. Késõbb bementek a városba, ott is
ebédeltek egy elõkelõ étteremben. Az emberek nyüzsögtek az
asztaloknál és Nicknek az volt az érzése, nem érdekli õket, hogy õ
most tolószékben ül ott közöttük. Észrevett azért néhány érdeklõ-
dõ tekintetet, szándékosan figyelte a lányokat és a megfelelõ idõben
„elkapta” a pillantásukat. Ezen a lányok általában meglepõdtek, fõ-
leg mikor Nick még a tetejében kacsintott egyet rájuk. Jól esett az
érzés, hogy a nõk még mindig vonzónak találták. Azonban
Shannonnak egyáltalán nem esett jól, meg is említette.

– Meddig akarsz szemezni azokkal a csitrikkel? – Mérgesen nézett
a férfi szemébe, féltékeny volt.

– Még két percig, aztán abbahagyom – viccelõdött Nick. Imádta,
amikor Shannon durcás volt és a szemei szikrákat szórtak.

– Már letelt! – figyelmeztette Nicket pontosan százhúsz másod-
perc elteltével és az órájára mutatott.

– Rendben – Nick azonnal behunyta a szemét, úgy folytatta az
evést, idegesítve ezzel a párját.

– Most mit mûvelsz? – csodálkozott Shannon. Nick alig találta
meg villájával a száját.

– Eszem, vakon.
– Esküszöm, te nem vagy normális – nevette el végül magát a lány.

Arra gondolt, vajon mikor nõ már be a feje lágya?
A séta a tengerparton késõ délutánra tolódott, de egyikük sem
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bánta. Addigra már lemenõben volt a nap, nem tikkasztotta õket a
hõség, kellemes melegség ült a levegõben. Shannon megállította a
tolószéket, letérdelt Nick mellé a homokba és nézték a tengert. A
nap sugarai különös táncot jártak a vízen, aznap talán az utolsó tán-
cukat, a tenger csendes volt, nem csapkodta a partot. Minden moz-
dulatlanul állt, mintha lefényképezték volna. Shannon fejét a férfi
térdére hajtotta, Nick simogatta a lány arcát, élvezték az egyedüllé-
tet. Ha sokáig maradt csendben az ember rájött, igazából nem is volt
csend, csak azt hitte. Az apró, alig hallható zajok, neszek felerõ-
södtek, hallották a madarak énekét valahol a távolban, a halak úsz-
káltak a vízben, kergették kicsinyke zsákmányukat, némelyik ugrott
egyet a víz tetején és csapkodott a farkával. A tenger... milyen gyö-
nyörû volt és hatalmas, rengeteg titkot rejtett magában. Külön vilá-
got teremtett a benne élõ állatoknak, s az a csodálatos, víz alatti kör-
nyezet még az embert is elbûvölte, vonzotta a búvárokat, hogy le-
merüljenek a mélybe, egészen le a tengerfenékre. A korallok, kagy-
lók, csigafélék, medúzák, polipok, rákok mind a természet külön-
leges teremtményei, a tenger mégis eltakarja õket a kékségével és a
partról az ember mintsem lát belõlük. De tudja, hogy ott vannak...

– Itt találkoztunk elõször, emlékszel? – Egzotikus hely volt ez,
ahol az ember könnyen esik szerelembe, s ez történt Nickkel is.

– Ha jól emlékszem, elõször a ruháimmal találkoztál. – Shannon
elpirult, mint egy kislány. Elképzelte magát milyen látványt nyújt-
hatott, amikor váratlanul kiemelkedett a vízbõl.

– Évek óta esténként mindig erre futottam és nem gondoltam vol-
na, hogy egyszer megbotlok egy nõi ruhában. Most már igazán
bevallhatod, szándékosan csináltad.

– Nem igaz, véletlen volt.
– Nyugodtan a vízben maradhattál volna, nem értem miért jöttél

ki, ha már egyszer meztelen voltál. – Ez még eddig nem jutott az
eszébe, csak most.

– Hát éppen ezért! Féltem, hogy ellopod a szoknyámat. – Shan-
non különös érzés lepte el, ennek már két éve.

– Jó kifogás. Minek loptam volna el, én nem hordok ilyesmit! –
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Még szép, hogyan állna rajta? Amikor kisfiú volt, egyszer felpró-
bálta Julie ruháját. Rémesen nézett ki benne, mint a madárijesztõ. 

– Honnan tudtam volna?
– Micsodát? Azt, hogy nem lopom el vagy azt, hogy nem hordok

szoknyát? – ugratta a lányt. Shannonnak kezdett elfogyni a türelme.
– Ha nem hagyod abba azonnal, megfoglak és bedoblak a vízbe

tolószékestül együtt!
– Ah, úgysem bírnál el! – legyintett a férfi.
– Nem-e? – Shannon fölpattant, megrázta a tolószéket. Valóban

nem bírta felemelni, de nem is kell, gondolta. Sebesen elkezdte tolni
Nicket, egyenes a tenger felé. A férfi kapaszkodott a székbe ahogy
egyre gyorsabban közeledtek a vízhez, azonban az utolsó pilla-
natban Shannon megállt. – Megijedtél, mi?

Nick nagyot sóhajtott, s mielõtt válaszolt volna, a távolban észre-
vett valamit. – Mi van ott?

– Hol? – Shannon azt hitte, viccelõdik.
– Ott! – mutatott balra és amint Shannon odanézett, õ is látta, de

nem tudta mit. Olyan messze volt tõlük. – Nézzük meg, vigyél oda! –
követelte Nick. – Shannon is kíváncsi volt.

Távolról valóban nem lehetett felismerni, azonban mikor köze-
lebb értek más fogatta õket, mint amire számítottak. Egy kislány ült
ott egyedül a tigrismintás pokrócon. Kerek arcocskáján mosoly
jelent meg, amikor meglátta a kedves idegeneket. Szõke haja kicsiny
copfba volt piros szalaggal felkötve a feje tetejére, kék szeme csillo-
gott a napfényben. Mellette kis kosárka és két mankó feküdt a ho-
mokban. Shannonék akkor vették észre, hogy az egyik lába lényege-
sen rövidebb a másiknál, mindössze a térdéig ér. Azonban nem fél
láb volt az, nem csonkított, hanem egy teljes láb parányi lábfejjel, a
kislány azon is viselt cipõt. Valószínûleg a bal lába megállhatott a
növésben, s ez okozta a differenciát.

– Szia! Hát te egyedül vagy itt? – szólt hozzá Nick. Tetszett neki
a kislány és sajnálta, amiért „különbözik” a többi gyerektõl.

– Nem, a szüleimmel jöttem – felelte lágy hangon. Olyan okos és
értelmes gyerek volt, úgy hat év körüli lehetett.
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– Igen, õk hol vannak?
– Ott bent! – mutatott a kislány a tenger felé. Alig lehetett látni azt

a két alakot, amint egyre beljebb és beljebb úsztak a vízben.
– Én Nick vagyok, õ pedig Shannon. Téged hogy hívnak? – Nick-

nek összeszorult a szíve, amint újra a kislányra nézett. Hogy lehet-
nek a szülei ilyen felelõtlenek, egyedül hagyni ezt a csöppséget a
parton?

– Kate – válaszolta kissé szégyenlõsen.
– Kate? Nagyon szép név. – A gyermek lesütötte a szemét. Látszott

rajta, zavarban van, nem szokott hozzá a társasághoz. Biztosan
sokszor van egyedül. – Tudsz úszni?

– Nem. És te?
– Azelõtt tudtam... – kezdte Nick, azonban elcsuklott a hangja.

Uramisten, hogyan magyarázza meg ennek a kislánynak?
– Mi elõtt? – Kate nem értette.
– Volt egy csúnya balesetem, akkor kaptam ezt a széket.
– Milyen baleset? – kíváncsiskodott. Érdekelte Nick, mert õ más

volt, mint a többi felnõtt.
– Leestem a szikláról...
– Minek másztál fel rá?
Nick még saját magának sem tette fel a kérdést. Valóban, minek

mászott fel?
– Mert horgászni akartam.
– Én így születtem. – A kislány témát váltott. Nick megkönnyeb-

bült. – Az egyik lábam rövidebb – mutatta mosolyogva.
– Látom – Nick visszamosolygott rá.
– De mankóval tudok járni, csak nehezen megy – felsóhajtott.

Elfordította a fejét, nézte a tengert. Õ is odakívánkozott a messze-
ségbe, szeretett volna úszni a szüleivel, de anyja azt mondta, nem
lehet. Majd ha nagyobb lesz.

– Nézd, az én lábam egyforma hosszú, mégsem tudok velük járni –
gondolta, felvidítja a kislányt.

– Egyáltalán?
– Egyáltalán. – Nicknek tetszettek a „félszavas” mondatok. Szerette
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a gyerekeket, még sosem beszélgetett komolyan egy kislánnyal,
fõleg olyannal, akinek a sorsa hasonló volt az övével.

– Megmutassam mim van? – Kate felvillanyozódott.
– Mutasd.
Kis kosarában matatott, elõhúzott egy zacskót és kiszórta eléjük a

tartalmát. Rengeteg kagyló és csigaház volt benne.
– De szépek! – örvendezett Shannon. Eddig hallgatott, nem akart

belefolyni a beszélgetésükbe, hiszen olyan hamar megtalálták a kö-
zös hangot.

– Itt szedtem õket apával.
– Megnézhetem? Leülhetek melléd?
Kate bólintott, Shannon leült és együtt nézegették a kagylókat,

Nick kezébe is adtak néhány darabot.
– Milyen hosszú hajad van! – A kislány csak akkor figyelt fel Shan-

non hajzuhatagára, amikor ott ült mellette. – Van nálad hajba való?
– Nincsen.
– Nem baj, nálam van. – Egy mozdulattal kivette a sajátjából a

piros szalagot. Apró, göndör fürtjei így eltakarták a fülecskéjét. –
Befonhatom a hajad?

– Hát, ha annyira akarod. – Shannon nem tudott ellent mondani
ennek a gyereknek.

– Tényleg? Megengeded? – A szemében különös fény csillogott.
– Meg.
Kate boldogan markolt bele Shannon hajába, húzta, fonta, ami

Shannonnak fájdalmas volt, de inkább összeszorította a fogát, mint-
hogy egyszer is felszisszenjen. Kate szülei idõközben kijöttek a
vízbõl, Shannon és Nick bemutatkoztak, kezet fogtak velük, aztán
elbúcsúztak a kislánytól.

Nick aznap éjjel nem aludt, mindvégig Kate-re gondolt. Belekép-
zelte magát a gyerek helyzetébe, milyen rossz lehet fejlõdési rend-
ellenességgel születni. Kate sosem szaladgálhatott a játszótársaival,
nem járt még mankó nélkül, nem tudja mit jelent a gyermekkor.
Nicknek legalább ez megadatott, kiskorában felmászhatott a fára,
csúszkálhatott a padlón anyja örömére. Focizott, kosarazott, teni-
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szezett... Majd megszakadt a szíve, mikor Kate mosolygós arcocs-
káját látta maga elõtt, amint ott ül egyedül a homokban. A szülei
valószínûleg nem törõdnek vele túl sokat. Attól, hogy rövidebb az
egyik lába, az a kislány még megtanulhat úszni, ha az õ gyermeke
lenne, biztosan adott volna rá egy úszógumit és bevitte volna õt is a
vízbe. Ehelyett magára hagyták a parton a kagylóival, még egy für-
dõruhát sem adtak rá, kénytelen volt sortban, egy ócska pólóban,
zokniban és cipõben (!) elviselni a meleget. Ezek nem szülõk, ezek
szörnyetegek. Szegény Kate, nem elég elviselni a betegségét, ráadá-
sul még két ilyen „nem törõdöm veled” szülõt is kapott mellé. Mennyi-
vel jobb helyzetben volt Nick, mellette állt Shannon, aki elhalmozta
szeretettel, kedvességgel, odaadással. Kate-nek és még számtalan gye-
reknek nem jutott a törõdésbõl és ami a legfontosabb, az anyai szere-
tetbõl. Pedig az „ilyen” gyerekeknek járna a legtöbb mindenbõl...

– Beszéltél álmodban – mondta Shannon a reggelinél.
– Igen? – Nick csodálkozott ezen, hiszen alig aludt valamit.
– A tegnapi találkozás azzal a kislánnyal megrázott, igaz? – Shan-

non sem tudta kiverni a fejébõl. Kate olyan aranyos volt.
– Bárcsak segíthetnék rajta, de attól tartok, nem tehetek érte sem-

mit. – Kate a szüleivel élt, s ez megkötötte Nick kezét.
A következõ három nap eseménytelenül telt, leszámítva azt, hogy

Shannon felhívta szüleit Denverben. A telefont Sarah vette fel, Brian
nem tartózkodott otthon, de Shannon megkérte anyját, hogy majd
adja át neki üdvözletét. Sarah-val igencsak drága telefonszámlát
„csináltak”, azonban muszáj volt részletesen elmesélni Nick hazaté-
rését és örömmel újságolta, hogy szerelme jól érzi magát. Élveze-
tesek voltak az együtt töltött napok, amik általában hosszú sétákkal
végzõdnek a tengerparton vagy a szálloda kertjében. Shannonból
ömlött a szó, áradt a jókedv a telefonba és Sarah élvezettel hallgatta.
Shannon miután úgy érezte, mindent elmesélt, amit akart visszakér-
dezett, érdekelte mi újság van Denverben. Sarah azt mondta, semmi
különös nincs azon kívül, hogy egy új hír röppent fel a városban.
Edward Rowans egyenlõre ismeretlen okokból elvált a feleségétõl.
Edward! Amint a név elhangzott a telefonban, szokatlan csönd lett

243



a vonal másik végén. Edward... Shannon tíz hónapja nem hallotta ezt
a nevet, nem ejtette ki elõtte senki. Tíz hónapja már, hogy elbúcsúz-
tak a parkban, tíz hónapja, hogy utoljára látta, azonban nem is akarta
látni többé. Életének az a szakasza már lezárult. Mégis, egy pillanat-
ra elakadt a lélegzete, egy percet szánt a férfira, hogy visszaemlékez-
zen, felidézze magában... Szóval mégis elvált? Edward egy bolond,
egyik ballépését követi el a másik után. Mondjuk nem tudta miért
vált el, de nem is akarta tudni. Tíz hónap hosszú idõ, az alatt bármi
történhet, még az is elképzelhetõ, hogy talált egy másik feleséget
magának. Egy biztos, nem miatta tette és ez Shannont megnyug-
vással töltötte el, de nem érdekelte már és megkérte az anyját, hogy
többé ne hozza szóba.

Verõfényes hétfõ délután volt, amikor Shannon élénk narancs-
sárga színû, feltûnést keltõ bikinijében nagyot csobbant a medencé-
ben. Régi darab volt már, azonban a világért sem vált volna meg tõle,
ragaszkodott hozzá, annyira szerette. És szerették a férfiak is, szíve-
sen legeltették rajta a szemüket. Kidugta a fejét a vízbõl, egyhelyben
tempózott a medence szélénél, Julie frissen csavart gyümölcslevet
ivott a napernyõ alatt, onnan figyelte, amint a két gyógytornász
kiemeli Nicket a tolószékbõl és a vízbe helyezik. Nick félt, hogy
nem fog sikerülni, elõször képtelen ötletnek tartotta, azonban
Shannon rábeszélte és most ott „állt”, ahonnan nem volt vissza út.
Érezte, azok az erõs kezek elengedik a karját, Nick megpróbált tem-
pózni, de csak kapálózás lett belõle minden felé és merült, merült,
nem maradt fent a vízen. Aztán Shannon segített neki, felhúzta és
elindult vele, megadta a kezdõ lökést. Nick összpontosított, be-
hunyta a szemét és átadta magát valami természetfeletti erõnek.
Hallotta a bíztató hangokat: „Ússzál... nyugodtan... gyere, ússz...
lassan... szépen tempózz...” Észre sem vette, hogy Shannon a felénél
elengedte és Nicknek lebegtek a lábai, nem lógtak, lebegtek, tem-
póztak a karjai, azok vitték elõre és igen... Nick úszott... lassan, de
apránként haladt elõre... úszott, mint régen annyiszor... Megcsinál-
ta! Mindenki ujjongott és tapsolt körülötte. A víz olyan hatással volt
rá, hogy feledtette vele a járóképtelenségét, újra egészségesnek
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érezte magát.- Sikerült! – kiáltotta. – Nézzétek, tudok úszni! – Vé-
gül belekapaszkodott a medence szélébe, kifújta magát, aztán to-
vább folytatta, úszott ameddig bírt.

Egy óra múlva sikerült meggyõzni, hogy jöjjön ki a vízbõl. Amint
besegítették a székébe, Shannon lépett oda egy törölközõvel és bol-
dogan törölgette Nicket, mint egy gyereket.

– Láttad ezt? – mosolygott Nick. Boldog volt, rettentõen boldog.
– Igen, nagyszerû voltál! – mondta és csókot nyomot a férfi hom-

lokára.
Julie is odaszaladt hozzájuk, átölelte a fiát és gratulált az imént

nyújtott teljesítményért. Szemében könny csillogott. – Ugye meg-
mondtam, hogy sikerülni fog. Milyen érzés?

– Csodás! – Nick legszívesebben átölelte volna az egész világot.
– Erre inni kell! – hallatszott egy hang a körülöttük lévõk csoport-

jából.
Az egyik gyógytornász máris belekapaszkodott Nick székébe és

tolta is a bárhoz, mint egy olimpiai bajnokot, aki most nyerte élete
elsõ aranyérmét. És Nick valóban sztárnak érezte magát, egy olyan
személynek, aki különbözik a hétköznapi embertõl, mert õ nem egy
hétköznapi ember, sokkal több annál. Az igaz, hogy rokkant, de
képes úgy élni, mint az egészségesek. A szakemberek megtanították
mindenre és tessék, ismét meg tud csinálni olyan dolgokat is, amirõl
már rég lemondott a kórházi ágyban, gipszben feküdve. Különben
sem lehet oka panaszra, hiszen az emberek így is szeretik, mindezek
mellett övé a legszebb és legcsodálatosabb nõ ezen a szigeten. Egy
kincs, egy áldás, akit sokan irigyelnek tõle... Vele minden nap boldo-
gan indul és boldogan ér véget, ezek a nappalok és éjszakák mennyi-
re különböznek azoktól, melyeket a kórházban kellett töltenie. Ég
és föld a kettõ, utólag maga sem tudta hogyan bírta ki, de kibírta...
túlélte... újra otthon lehet Shannonnal és az anyjával. Késõ éjszaka
keveredtek ágyba és Nick azon imádkozott, bárcsak minden moz-
gássérültnek úgy alakulna a sorsa, ahogy az övé.

– Tudod min gondolkoztam? – szólt Nick az éjszaka csendjében.
Mindig ilyenkor gyûltek össze a fejében a legjobb gondolatok.
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– Hm? – Shannon szemei már leragadtak az álmosságtól.
– Át kellene alakítanunk a Pare Paradise-t egy olyan szállodává,

ahol... – Nehezére esett kimondani, mély levegõt kellett vennie elõt-
te – ...ahol mozgássérültek nyaralhatnának.

– Igen, persze... – mondta Shannon, aztán a következõ pillanatban
hirtelen felült az ágyon. – Micsoda? Ezt mikor találtad ki?

– Ma délután, amikor megtanultam úszni. Tudod, amit akkor a
medencében éreztem, azt nem lehet elmondani, át kell élni... Elfe-
lejtettem, hogy rokkant vagyok, ismét olyan voltam, mint a balese-
tem elõtt. Egészséges, érted? Habár nem tudod mit jelent valójában
ez a szó: egészséges, ezt csak olyanok tudhatják, mint én. Nem
tartod jó ötletnek? – meglepõdve nézett Shannonra, azonban ezt a
lány nem látta a sötétben.

– Dehogynem, sõt! – Shannon felkapcsolta a lámpát, a fény bele-
világított a szemükbe. – Nagy koponya vagy, nekem nem jutott vol-
na az eszembe ilyesmi.

– Emlékszel Kate-re? – Shannon bólintott. – Elkeseredetten ült a
tengerparton. Biztosan sok gyerek van így, akit a szüleik nem visz-
nek el a strandra vagy ha mégis, ott hagyják õket egyedül a törül-
közõikkel. Lefogadom, ezeknek a gyerekeknek fogalmuk sincs ar-
ról, milyen egy nyaralás. Õk csak azt érzékelik, hogy különböznek
a többiektõl, az emberek megnézik õket, sajnálkoznak, de nem
segítenek. Azonban ha hozzájuk hasonlókkal tölthetnének néhány
hetet, az teljesen más lenne a számukra, sokat segítene rajtuk. –
Nick szájából dõltek a szavak és olyan lelkesedéssel beszélt a
tervérõl, hogy öröm volt hallgatni.

– Nem egy könnyû feladat... Gondolod, hogy sikerülni fog?
– Miért ne sikerülne? – Az úszásról is azt hitte, örök álom marad,

mégis megvalósította. Most már optimista volt. – Gondolj bele, a
Pare Paradise lenne a mozgássérültek és korlátozottak paradicsoma.
Igaz, át kellene alakítani egy s mást, de meg lehet oldani. Szüksé-
günk lesz orvosokra, nõvérekre, gyógytornászokra és természetesen
jó reklámra, hogy felfigyeljenek ránk. Felvehetnénk néhány alapít-
vánnyal a kapcsolatot, melyek támogatnának. Mit szólsz hozzá?
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– Remek! Belevágunk és megcsináljuk, istenemre mondom, meg-
csináljuk! – Kiváló ötlet volt és Shannon nem tudott nemet mon-
dani. Úgy örült, hogy Nick összeszedte magát, s vannak tervei a
jövõre nézve, méghozzá milyen tervek!

– Jó, akkor felhívom az apádat. – Nick az éjjeli szekrényben kuta-
tott a telefonjáért.

– Minek?
– Engedélyt kell kérnem tõle, elvégre õ ennek a szállodának a fõ-

részvényese. – Megtalálta a mobilkészüléket és máris nyomkodni
kezdte rajta a gombokat, azonban Shannon kikapta a kezébõl.

– Nick, éjfél van! – világosította fel a szerelmét.
Egymás szemébe néztek és nevettek. Nick ránézett az órájára,

igen, valóban annyi. Csak õk ilyen bolondok, hogy nem alszanak
még, de megérte fent maradni, különben Nick sosem találta volna ki
élete legjobb ötletét.

Huszonkettedik fejezet
Reggel az volt az elsõ dolguk, hogy felhívták Briant, aki áldását adta
a dologra. Nick odáig volt az örömtõl és Shannonnal lelkesen
vetették bele magukat a munkába. Elõször is beszélniük kellett egy
építészmérnökkel, s Julie felhívta azt az embert, aki annak idején a
Pare Paradise-t tervezte. Shannonnal közben összeírták azoknak az
orvosoknak, gyógytornászoknak, oktatóknak a nevét, akik számí-
tásba jöhettek és Nickkel együtt felkeresték õket. Ápolókat
könnyebb volt szerezni, legnehezebben pszichológust találtak, de
ezt is megoldották. Egy fiatal doktornõ töltötte be az állást, aki nem
rég költözött a szigetre. A szállodában nem kellett sok mindent
átalakítani, szerencsére a földszint elrendezése lehetõvé tette, hogy
a mozgássérültek elkerüljék a lépcsõket és a lifttel szabadon, segít-
ség nélkül közlekedjenek az emeletek között. Rámpákat emeltek, az
edzõterembe új gépeket és gyógyászati segédeszközöket hozattak,
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ezért bõvíteni kellett a helyiséget, s külön tornatermet is létrehoztak
a gyerekek számára. A házi mozi és a könyvtár maradt a helyén,
ezek mellett Shannon még különféle szakköröket szervezett, mint a
gyöngyfûzés, virágkötészet, agyagozás, melyek mind fejlesztették a
gyerekek képességeit. A könyvtárba rendelt új mesekönyveket, a
mozihoz pedig csodálatos rajzfilmeket. A menedzserrel megtervez-
ték a plakátokat, névjegyeket, szórólapokat, Shannon végigjárta a
szigetet és teleragasztotta a hirdetõtáblákat a Pare Paradise reklám-
jaival. Denverbe is küldött egy csomagot, ahol Sarah foglalkozott a
hirdetéssel.

Az álom valóra vált, a Pare Paradise a mozgássérültek paradicsoma
lett, de ugyanúgy nyaralhattak ott vakok, szellemileg visszamara-
dottak, súlyos fogyatékosok, felnõttek és gyermekek egyaránt. Iz-
gatottan várták az elsõ vendégeket, javarészt mozgássérült gyerme-
kek érkeztek a szüleikkel, s egy csodálatos megnyitó ünnepséget
rendeztek az elsõ napon, ahová meghívták a polgármestert. A
szabadban tartották díszesen megterített asztalokkal, amire eljött
Brian és Sarah, s többek közt azok a támogatók, vállalatok, üzletek
tulajdonosai, akik nagy összeggel járultak hozzá, hogy létrejöjjön ez
az „intézmény”. Brian és Sarah büszkék voltak a fiatalokra, min-
denki gratulált Nicknek, elsõk közt az a sebész fõorvos, aki meg-
mente Nick életét. Megígérte, hogy a kórházban hozzájárul a Pare
Paradise reklámjához és minden rokkant vagy visszamaradott bete-
gének ajánlani fogja ezt a helyet.

Másnap az újságok több oldalon számoltak be az ünnepségrõl, s a
címlapon egy hatalmas fotón mosolygott Nick a tolószékében a
polgármesterrel és Shannonnal az oldalán. Julie boldogan szaladt fel
az újsággal az emeltre és kopogtatás nélkül nyitott be a szobába.

– Nézzétek, benne vagyunk az újságban! – Julie örömujjongásba
tört ki, legszívesebben táncra perdült volna a szoba közepén.

– Nagyszerû! – Nick kezébe vette a lapot, Shannon éppen akkor
lépett ki a fürdõszobából. – Én nézek ki rajta a legjobban, nem? –
kacsintott, mikor felpillantott az anyjára.

– Hát persze! Nem is tudod mekkora öröm ez nekem. Büszke
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vagyok rád, fiam. – Julie letérdelt mellé, megfogta a kezét és nem
sok kellett hozzá, hogy elsírja magát.

– Ugyan, anya! Miért csinálod ezt? – Julie szemében hála csillo-
gott. Nick nem bírta elviselni, ha egy asszony letérdelt elõtte, fõleg
akkor, ha az anyjáról van szó. Annyit köszönhet neki, amiért világra
hozta, felnevelte, szerette, óvta, mint a szeme fényét. – Kérlek, állj
fel... – Nicknek kellene hálásnak lennie, mert Julie érte alapította
meg a szállodát és csodálatos környezetet teremtett a számára. És
amikor kórházba került, azonnal rohant hozzá, az õ imáinak kö-
szönheti, hogy az orvosok megmentették.

– Köszönöm, hogy életben maradtál... hogy összeszedted magad
és nemes tettet vittél véghez... – Shannon felé fordult, amint észre-
vette a lányt. – És neked is köszönöm, hogy mindvégig a fiam mel-
lett álltál... – Elcsuklott a hangja, rátört a zokogás.

– Mindez nélküled nem jöhetett volna létre. – Nick átölelte az anyját,
az õ szemébõl is kibuggyantak a könnyek. Hát ekkora tettnek számít,
amit véghezvitt? Mindenki boldog körülötte, a szerettei felnéznek rá,
amiért idáig jutott a kórházi ágyból. Nick azelõtt álmában sem gondol-
ta volna, hogy ennyi segítõkész ember van a világon. Mindenki azon
volt körülötte, az egyszerû emberektõl a befolyásos személyiségekig,
hogy valóra váltsák az álmát, amely minden korlátozott álma is.

– Szeretlek, kisfiam – zokogta Julie.
– Én is szeretlek, anya! – zokogta Nick. Együtt siratták az elmúlt

évek örömeit, szenvedéseit, viszontagságait.
Amint elkezdõdött a gyerekek foglalkoztatása, az maga volt a

mennyország. Az elsõ úszóleckék a medencében, a kert tele volt
kisebb-nagyobb tolószékekben mosolygó gyermekkel, voltak, akik-
nek az ápolók meséket olvastak a fák alatt, némelyikük rajzolt vagy
festett. Egy kislány megpróbálkozott a szálloda lefestésével, mások
labdáztak és felváltva látogatták a tornatermet, ahol a gyógytorná-
szok csodákat mûveltek velük. Sokan „kerekeztek” el az üvegház-
ba, Bill órákat töltött együtt a gyerekekkel, miközben sorra megmu-
tatta nekik a virágait. Arcukról boldogság tükrözõdött, sok szép
pillanatot szereztek egymásnak és sok barátra tettek szert.
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Minden olyan csodálatosan sikerült, s minden zökkenõmentesen
ment. Egy hét telt el a megnyitó óta, a vendégek közül néhányan
hazamentek, néhányan maradtak és sok új vendéget vártak. Brian és
Sarah is megvette a repülõjegyét, úgy tervezték, azzal a géppel utaz-
nak haza, amelyikkel azok a családok, akik az Államokból jöttek ide
nyaralni. Shannon megszervezte a búcsúvacsorát, s a távozók megí-
gérték, hogy a következõ évben is eljönnek. Nick fejfájásra panasz-
kodott, ezért felment a lakosztályukba, míg Shannon segített össze-
pakolni a személyzetnek, aztán követte párját. Amikor belépett az
ajtón, Nick az ablak elõtt ült háttal a lánynak, gondolatai valahol
messze jártak, a távolban.

– Hú, de fárasztó volt ez a nap! – Shannon ledobta lábáról a ké-
nyelmetlen, tûsarkú cipõjét és „lehuppant” az ágyra. – Hát, most
nem irigylem a szüleimet. Még csomagolniuk kell, holnap meg a
kellemetlen utazás...

– Szeretném, ha te is velük mennél holnap reggel. – Nick nem
mozdult, mereven bámult az ablakon kifelé.

– Nem értelek. – Shannon felemelte a fejét. Szívesen együtt
töltene néhány hetet a szüleivel, de Nick nem akar jönni?

– Azt akarom, hogy menj vissza Denverbe és ne gyere ide többé.
– Micsoda? – Shannon nem hitt a fülének. Nick arra kéri, hogy

menjen el? A férfi lassan felé fordult a székével, s amikor belenézett
a szemébe látta benne, komolyan gondolja. – Miért?

– Nem élheted le az életed mellettem és a többi nyomorék között,
Shannon. Nekem ezt kell tennem, vezetni a Pare Paradise-t, bátorí-
tást és hitet adni a magamfajtának, de neked nem. Nem láncolhatlak
magamhoz. – Arca fehér volt és rideg, a hangja határozott. Valójá-
ban legbelül nem akarta, ott kiabált, küzdött ellene, azonban tudta,
nincs más megoldás.

– Ó, Nick! Mi összetartozunk, kialakítottuk a közös életünket,
együtt hoztuk létre ezt a paradicsomot. Emlékszel, mit ígértem a
kórházban? Melletted maradok, akár akarod, akár nem. Örökre.
Úgyhogy nem megyek el, ne is álmodj róla! – A pszichológustól azt
hallotta, hogy az olyan betegeknél, mint Nick bekövetkezhet az az
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idõszak, amikor el akarja üldözni a szeretteit maga körül. Shannon
akkor felkészült rá, azt hitte, ezen már rég túljutottak.

– Gondolkozz, Shannon! Én megtaláltam a helyemet a világban,
de a tiéd nem ez, amit nyújthatok. Neked ott a helyed Denverben, a
szüleid házában. Mióta vágytál már egy családra, a szüleid össze-
költöztek és be kell pótolnotok azt a húsz évet, amit elveszte-
gettetek. – Nick érezte, nehéz lesz meggyõznie a lányt, de úgy is õ
fog gyõzni, még ha belepusztul is.

– Tévedsz! A szüleimnek kell bepótolniuk az elvesztegetett éve-
ket, nem nekem. Én boldog vagyok veled, Nick!

– Gondolj az apádra, mennyire rossz lehet neki. Ideküldött nyaral-
ni két hónapra a szigetre és már két év telt el. Van egy lánya, s még
sincs. Mi lesz velük, ha idõsebbek lesznek? Apád egyedül viszi a
vállán a terheket és kárba fog veszni élete munkája, mert nem tudja
továbbadni, ha nem vagy ott. Nem, Shannon, neked nem a Pare
Paradise-t kell vezetned, hanem a Harwy Olajtársaságot, amíg nem
késõ. Nem maradhatsz velem, mást rendelt számodra a sors és nem
azt, hogy nézd a mozgássérültek erõlködéseit, hallgasd a jajve-
széküléseiket, lásd a szenvedésüket, engem öltöztess, forgass és
kitakarítsd alólam a szart. Mert ez az igazság, Shannon, valójában
egy cseléd vagy mellettem és nem engedhetem, hogy ez így menjen
tovább. – Nehéz volt kimondania a szavakat. A szíve sajgott, a
szemei megteltek könnyel, de erõs volt, nem engedte el magát. Az
utóbbi hónapokban megtanulta hogyan kell erõsnek lenni.

– Ez nem igaz! – tört fel belõle az elkeseredés. Ellentétben Nick-
kel, õ szabadon engedte a könnyeit. – Nem a cseléded vagyok,
hanem a szerelmed és a kettõ között lényeges különbség van. Ha
eddig nem jöttél volna rá, szívesen ápollak, gondozlak és képzeld el,
szívesen takarítom ki alólad a szart, ahogy mondtad. Egy anya is
szeretetbõl teszi tisztába a csemetéjét, ha bekakál, kimossa a ruháját,
amikor a gyerek összehányja, ha kell és nem azért, mert muszáj. Ezt
vállaltam, mert szeretlek, Nick! – Shannon tombolt, kiabált, zoko-
gott. Foggal-körömmel harcolt az igazáért.

– Nem, Shannon! Nem szeretsz, soha nem is szerettél, csak bebe-
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szélted magadnak. Edwardot szereted! – Szívébe mintha egy tõrt
döftek volna.

– Annak már két éve... – Nem értette, Edward most hogyan jön
ide? Nick nem szokott féltékeny lenni.

– Sajnálatból maradtál velem meg azért, mert nem hagyott nyu-
godni a lelkiismeret. Sokat köszönhetek neked és hálával tartozom,
amiért kitépted a szíved és engem választottál.

Shannon szemei kikerekedtek. Gyomra remegni kezdett, úrrá lett
rajta a félelem. – Tudtad? Mindvégig tudtad és egy szót sem szóltál?

– Anyám elmondta, miután hazajöttem a kórházból.
– Julie? – Azóta sem bocsátott meg neki? A hangja most is ott

csengett Shannon fülében: „A fiamat ne hagyd el addig, míg fel nem
épül. Ezt az egyet kérem tõled.” És Nick felépült.

– Ne haragudj rá. Azt tette, amit tennie kellett – szólt Nick, látta
Shannon elkeseredett arcát.

– Akkor sem megyek el! – erejébõl tellett még egy utolsó ellen-
állásra.

– Szépen kérlek, hogy menj el. Csomagold be a holmidat, reggel
ülj fel a szüleiddel a gépre és ne gyere vissza. – Nick megtörölte a
szemét, õszintén nézett a lányra.

– Haragszol rám? Gyûlölsz érte? – Shannon könyörgõ pillantáso-
kat vetett a férfira.

– Nem. Megbocsátottam abban a pillanatban, amikor megtudtam.
Shannonnak jólestek ezek a szavak. Leborult Nick lábai elé, úgy

zokogott. A férfi megérintette selymes haját, kezét végigsimította
puha, könnytõl áztatott arcán. Szerette ezt a lányt, de tudomásul
vette, hogy nem lehet az övé. Mindketten áldozatot hoztak a mási-
kért, Nick ezúttal lerótta adósságát.
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Huszonharmadik fejezet
A gép magasan szállt a levegõben, elveszve az ég kékjében, a felhõk
felett. Brian és Sarah gyengéden megfogták egymás kezét. Shannon
szomorúan ült mellettük az ablaknál, céltalanul bámult a semmibe.
Nickre gondolt, nem értette, miért döntött így a férfi. Nick meg-
találta a számára megfelelõ utat, azonban Shannonnak üressé vált az
élete. Miért? – tette fel a kérdést magának legalább százszor. Miért
kellett így végzõdnie?

– Hölgyeim és uraim! Hamarosan megkezdjük a leszállást. Kérem,
kapcsolják be a biztonsági öveket – mondta egy monoton, gépies
hang, de Shannon meg se hallotta.

A stewardessek készülõdtek, az utasok izgatottak lettek. Néhány
perc múlva érezni lehetett, hogy elindultak lefelé, a leszállás meg-
kezdõdött. Shannon továbbra is az ablakot nézte, a semmibõl ho-
mályos foltok, apró pontok lettek, aztán egyre közelebb kerültek a
színek, kirajzolódott a táj, látszottak a hegyek, dombok, utak,
házak. A gép alján „elõbújtak” a kerekek és a járat zökkenõmente-
sen szállt le a kifutóra, aztán szépen gurult végig a betonon.

Shannonék az utolsók közt szálltak ki a gépbõl, mikor vártak a
csomagjaikra, Sarah sejtelmesen suttogott valamit Brian fülébe. A
férfi elmosolyodott, aztán õ is mondott valamit az asszonynak.
Amikor Shannon rájuk nézett, mindketten hallgattak. Nem volt sok
bõröndjük, Shannon a vállára akasztotta az utazótáskát és elindult a
kijárat felé. Egyszerû, térdig érõ szoknyát viselt, blúza kissé
meggyûrõdött az utazáskor. Lehajtott fejjel lépkedett elõre, cipõje
kopogását hallgatta, aztán felfigyelt az emberek ujjongásaira.
Házaspárok ölelkeztek, családok találkoztak, gyerekek ugrottak az
apák nyakába, nagyszülõk örültek az érkezõknek. Shannont is
különös érzés fogta el, újra otthon van! És akkor észrevett valakit a
tömegben, egy jóvágású, elegáns, húszas éveiben járó férfit. Megtor-
pant, ösztönösen hátrapillantott a szüleire.

– Ez a ti mûvetek? – kérdezte. Sarah és Brian szinte egyszerre
bólintott.
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A férfi szürke öltönyben, hátrafésült, zselézett hajjal és egy hatal-
mas rózsacsokorral várt rá. Vonzóbb volt, mint valaha. Meglátta
Shannont, fülig érõ mosoly jelent meg az arcán és intett a csokrával.

– Shannon! – kiáltotta a férfi.
– Edward! – kiáltotta a lány.
Szaporázták lépteiket, Edward is elindult felé, felkapta a lányt és

addig forgott vele, míg bele nem szédültek. Aztán magához szorí-
totta, szorosan ölelte és megfogadta, hogy soha többé nem engedi
el.
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