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A SZERZŐ MEGJEGYZÉSE

Miután  megírtam  a  Sunset  Embrace–t,  szembekerültem  egy  különös  dilemmával.  Egyszerűen
nem tudtam  feledni  a  történet  hőseit.  Ross  Coleman,  Lydia,  Langston  mama  és  különösen  Jake
(Bubba) Langston jóval a könyv befejezése után is elevenen éltek az emlékezetemben, így jutottam
arra az elhatározásra, hogy néhány szereplőnek folytatom a történetét.

Elsősorban  Jake  Langstonét.  A  Sunset  Embrace–ban  belopta  magát  a  szívembe.  Annyi
viszontagságon  ment  keresztül,  amíg  férfivá  érett,  hogy  bűntudatom  támadt,  amiért  olyan  sok
szenvedést róttam rá. Talán ezért gondoltam ügy, hogy megérdemel egy önálló regényt. Ugyanakkor
fúrta az oldalamat a kíváncsiság, hogy  megy  a  sora  Rossnak  és  Lydiának,  s  vajon  összefonódik–e
még  az  életük  Jake–ével,  s  még  inkább,  hogy  kísértik–e  őket  a  múlt  szellemei.  Ez  a  marcangoló
tudni vágyás vezetett a Másik hajnal megírásához.

A történet 1890–ben kezdődik, húsz évvel Jake Texasba való emigrációját követően, s többnyire
egy farmon játszódik Texas keleti részén; a valóságban nem létező Larsen megyében. Jake immáron
tapasztalt  marhahajcsár,  ezért  helyezem  a  regény  elején  a  Nyugat  legvadabb,  legzordabb,
legszínesebb városába – Fort Worthbe. A történet többi sarkalatos eseménye szintén Fort Worthben
játszódik.

A Marhaváros gúnynévre keresztelt Fort Worth kiválóan jellemzi Texast és azt a fejlődést, ami a
„civilizálttá” váláshoz feltétlenül szükséges volt a huszadik században. A vadnyugatról írók,  Louis
L' Amour és Frank Gruber például gyakran merítettek témát Fort Worth sokszínű történelméből. Ez
az eleven környezet tökéletes hátteréül szolgált Jake történetének.

Fort Worthben nőttem fel, de amíg nem kezdtem el anyagot gyűjteni a Másik hajnal megírásához,
nem sokat tudtam a város „sötét múltjáról” .  A történelemkönyvekből  már ismertem „Hosszú hajú
Jimet”, a nem éppen feddhetetlen előéletű seriffet, akit  tulajdon barátja lőtt  le.  Köpcös Luke–ot, a
kártyást  és  a  mindenki  által  csak  Sallyként  emlegetett  prostituáltat,  akinek  a  neve  minden
valószínűség szerint a feledés  homályába  merült  volna,  ha  meggyilkolása  nem marad  örök  rejtély.
Sally szomorú sorsa túlságosan izgatta a fantáziámat ahhoz, hogy ne vegyem bele a regénybe.

Ilyen  és  efféle  emberek  éltek  Fort  Worth  piros  lámpás  negyedében,  a  Pokol  Tornácán.  Már
évtizedekkel azelőtt híres volt, hogy a századfordulón halhatatlanná vált volna a Butch Cassidy és a
Simdance kölyök által  vezetett  Rés  a  falban  banda  főhadiszállásaként.  Ez  volt  a  város  rossz  hírű
negyede, mely kocsmáktól, céllövöldéktől,  bordélyházaktól és kártyabarlangoktól hemzsegett,  ahol
cowboyok, törvényen kívüliek, politikusok és üzletemberek egyaránt szórakozást kerestek.

Hogy a Pokol Tornácáról írott feljegyzésekből  mennyi a valóság és mennyi a  képzelet  szülötte?
Hogy  az  emberek,  akik  utcáit  járták,  tényleg  hírhedtek  voltak–e,  vagy  csupán  legenda  övezte  a
nevüket? A hollywoodi producerek és forgatókönyvírók kikozmetikázták a történelmet? Mit számít?
Bennem még most is olthatatlan vágy lobog, hogy  megismerjem  a  texasi  történelem  e  színpompás
korát, ami az örökségem része.

Abban a hitben ringatom magam, hogy a könyvben szereplő hősök a valóságban is éltek.

Sandra Brown Arlington, Texas



PROLÓGUS

A férfi feltápászkodott, esetlenül elővette a pisztolyát, felhúzta és célzott.
Zömök  combja  beleütközött  az  asztal  szélébe,  megremegtette  és  összekoccantotta  rajta  az

alkohollal teli poharakat. Az egyik felborult. Egy cigaretta kigurult a hamutartóból, és kicsiny lyukat
égetett a zöld posztóba.

Jake Langston fáradtan sóhajtott. Azért jött, hogy pókerozzon, torokkaparó whiskeyt igyon, talán
el is hancúrozzon az egyik emeleti szoba ágyában – egyszóval, elüsse az időt a vonat indulásáig.

Most pedig parázs vitába keveredett a parti kellős közepén egy Kermit vagy valami hasonló nevű
földtúróval, akiről remélte, hogy több tehetséggel forgatja az ekét, mint a pisztolyt.

– Csalónak neveztél? –  kérdezte  a  farmer.  Mivel  csak  hébe–hóba  szombat  esténként  ivott  egy
pofa sört, most nem volt éppen józan, bár szilárdan megvetette a lábát,  úgy dülöngélt, mint matróz
a hánykolódó tengeren. Húsos arca izzadt és lángolt. Kezében remegett pisztoly, amit Jake mellének
szegezett.

–  Csak  annyit  mondtam,  hogy  egyszerre  szeretném  látni  összes  ászt,  amit  az  inged  ujjába
rejtettél, nem pedig egyenként, minden második körben. – Jake bosszantó hanyagsággal a jobb keze,
a célzó keze melletti whiskeyspohárért nyúlt és ráérősen kortyolt egyet.

A farmer tekintetével idegesen körbepásztázta az  ivót,  s  hirtelen  észrevette,  mekkora  feltűnést
keltett.  Mindenki  lélegzet–visszafojtva  állt  a  teremben.  A  muzsika  a  csetepaté  első  jelére
elhallgatott.  A  többiek  óvatosan  eltávolodtak  a  pókerasztaltól,  mint  hullámok  a  tükörsima  tóba
hajított kőtől.

A férfi igyekezett fenyegetőnek látszani.
– Hazudsz! Nem csaltam. Védd magad!
– Rendben.
Minden olyan gyorsan zajlott, hogy később csak azok tudták tani, mi is történt valójában, akik a

legközelebb  álltak.  Jake  egyetlen  könnyed  mozdulattal  felemelkedett  a  székből,  előrántotta
pisztolyát  másik  karjával  pedig  széles  kört  írva  le,  kiütötte  a  férfi  kezéből  a  fegyvert,  mely
hasznavehetetlenül a földre esett.

Kermit ádámcsutkája lecsúszott,  hogy  elférjen  torkában  a  félelemtől  nőtt  gombóc.  A  szempár,
amivel farkasszemet nézett, olyan hideg  és  szúrós  volt,  mint  egy  ereszről  lelógó  jégcsap  a  fagyos,
nyirkos  és  szúrós  északi  szélben.  Sokkal  rémisztőbbnek  hatott,  mint  az  orra  előtt  tátongó
pisztolycső. A vele szemben álló férfi negyven fonttal karcsúbb volt nála, önuralma mégis félelmet
keltett benne.

– Fogd a nyereményed felét! Ennyit valószínűleg tisztességgel nyertél–mondta Jake.
A farmer ügyetlenül a nadrágja zsebébe süllyesztette a bankókat és a fémpénzt. Olyan volt,  mint

egy csapdába esett róka, mely képes leharapni a lábát, csakhogy kiszabaduljon.
– Most nagyon lassan vedd fel a földről a pisztolyodat, és tűnj el innen!
Kermit  engedelmeskedett.  Csoda,  hogy  a  fegyver  nem  sült  el  remegő  kezében,  miközben

visszatolta a tokjába.
– Jobban tennéd, ha csak akkor jönnél vissza, amikor már nem tudnak rajtakapni, ha csalsz.
A farmer megszégyenülten eloldalgott, de nagy kő esett le a szívéről,  hogy legalább életben van,

nem ömlik vér egy golyó ütötte lyukból a testén, és mégsem üres kézzel tér haza hárpia feleségéhez.
Megesküdött magában, hogy soha többé nem teszi be ide a lábát.

A zongorista folytatta a pattogós klimpírozást. A játékosok visszamerészkedtek az asztalokhoz a
kártyabarlangokban,  s  csodálkozva  rázták  a  fejüket,  miközben  újra  rágyújtottak  a  hamutartókban
elaludt  szivarokra.  A  csapos  azonnal  megtöltötte  a  poharakat.–  Elnézést  a  közjátékért  –  mondta
Jake nyájasan a partnereinek, és összeszedte a nyereményét az asztalról. – Osszátok szét a többit –
mutatott arra a kupacra, amit a farmer bölcsen az asztalon hagyott.

– Köszönjük, Jake.
– Viszlát.
– Meg is ölhetted volna, amiért fegyvert rántott rád.
– Úgy ám. De melléd álltunk volna.



– Átkozott földtúrók.
Jake  vállat  vont,  megfordult  és  otthagyta  őket.  Kivett  egy  vékony  szivart  az  ingzsebéből,

leharapta  a  végét,  és  kiköpte  a  földre.  A  hüvelykujja  körmén  lángra  lobbantott  gyufaszállal
meggyújtotta,  s  az  asztalok  között  a  helyiség  teljes  hosszában  végighúzódó,  tölgyfából  készült
bárhoz  lépett.  Az  a  hír  járta,  hogy  darabokban  szállították  át  St.  Louisból  Fort  Worthbe,  és  itt
állították  össze  fáradságos  munkával.  Díszes  faragásokkal,  beépített  tükrökkel  tették
impozánsabbá, a poharakat és az üvegeket gyakorta tisztították. A tulajdonosnő nem tűrte a koszt.

A  bár  rézkorlátja  mentén  stratégiailag  elhelyezett  réz  köpőcsészék  álltak.  Priscilla  Watkins
Édenkertjében tilos volt a padlóra köpni. Erre intettek a bár mellett hat lábanként kiszögelt, kézzel
írott táblácskák.

Jack elmosolyodott. Szivarvége megszentségtelenítette a fényesre csiszolt padlót. Furcsa örömöt
lelt benne, hogy csizmája sarkantyújával még fel is szántotta a deszkákat, a madám büszkeségét.

Vékony  ajka  széles  vigyorra  húzódott.  Priscilla.  Abban  a  pillanatban,  ahogy  felötlött  benne  a
név, észrevette az asszonyt, ahogy ott áll  a csigalépcső legfelső fokán, akár egy királynő.  Ragyogó,
fekete csipkével  szegélyezett,  bíborszínű  szaténruhát  viselt,  s  a  férfiak  nem tudták  róla  levenni  a
szemüket. Már fiatalkorában is megfordultak utána.

Amikor Jake csaknem húsz évvel ezelőtt  először találkozott vele,  még agyonmosott kálikójában
is nagy feltűnést keltett.

Hamuszőke haját most a feje tetejére tornyozta, s egyetlen bíborszínű strucctollal díszítette, mely
arcát  keretezve  leomlott  és  fityegő  gagát  fülbevalójával  kacérkodott.  Fejedelmi  tartással  emelte
magasra a fejét.

Ez a bordélyház valóban a birodalma volt.  Zsarnokoskodott benne. Ha a vendégeknek vagy  az
alkalmazottaknak  nem  tetszett,  ahogy  a  dolgokat  irányította,  rövid  úton  kiadta  az  útjukat.  De
Texasban mindenki tudta, hogy az idén, 1890–ben a Fort Worth–i Édenkert a legjobb bordélyház az
államban.

Priscilla  kinyújtotta  papucsba  bújtatott  lábát,  és  lelépett  a  legfelső  fokról.  Párizsból  hozatott
pézsmaillatú  parfümje  fellegében  büszkén  a  bárhoz  vonult,  és  épp  abban  a  pillanatban  ért  oda,
amikor Jake a szájához emelte whiskeys poharát.

–  Elveszítettem  az  egyik  vendégemet  maga  miatt,  Mr.  Langston.  Jake  meg  sem  fordult,  csak
intett a csaposnak, hogy töltsön még egyet.

– Szerintem nem fogsz csődbe jutni, Pris.
Az asszonyt pokolian bosszantotta, amikor Jake így szólította. A férfi ezt ugyanúgy élvezte, mint

felszántani a szalon parkettáját.  Egyi–ket sem  úszhatta  volna  meg  szárazon  senki,  csak  egy  olyan
régi barát, mint Jake.

Barátok voltak? Vagy ellenségek? Priscilla soha nem tudta.
–  Miért  van  az,  hogy  a  dolgok  hónapokig  jól  mennek,  s  abban  a  pillanatban,  ahogy  te

felbukkansz, áll a bál?
– Áll a bál?
– Mindig.
– A földtúró pisztolyt rántott. Mit kellett volna tennem? Felkínálni neki a mellemet?
– Provokáltad.
– Csalt.
– Elegem van a balhékból. A seriff már kétszer is itt járt a héten.
– Üzleti vagy magánügyben?
–  Komolyan  beszélek,  Jake.  A  város  ismét  fellázadt  ellenem,  meg  akarnak  lincselni.

Valahányszor kitör a botrány...
– Rendben, sajnálom.
Priscilla felvetette a fejét, és elnevette magát.
– Kötve hiszem. A kártyaasztalnál csetepatét szítasz, a lányaim civakodnak miattad.
– Hogyhogy?
– Verekednek érted, s te ezt nagyon jól tudod – csattant fel az asszony.
Jake csak ekkor fordult felé arcátlanul mosolyogva.
– Valóban? Nézzenek oda!



Priscilla elnézte, milyen jóképű és csábítóan szemtelen férfivá érett Jake az évek során. Már nem
az a félszeg kisfiú volt,  aki régen, hanem igazi férfi, akivel mindkét nem képviselőinek számolniuk
kellett. Priscilla meglegyintette Jake mellét tollas legyezőjével.

– Ártasz az üzletnek.
Jake lehajolt, és bizalmasan odasúgta:
– Akkor miért örülsz nekem mindig annyira?
Priscilla ajka idegesen megrándult, de nem tudott ellenállni a férfi behízelgő mosolyának.
– Az irodámban jobb whiskeyt tartok. – Megfogta Jake karját. – Gyere.
Az emberek utánuk fordultak, miközben átvágtak a termen. Minden férfi, akinek vér csorgott az

ereiben,  bomlott  Priscilla  után.  A  maga  kihívó,  léha  módján  az  asszony  nagyon  vonzó  volt,  s
legendák  keringtek  arról,  milyen  odaadó  szerető.  Mégha  számításba  vesszük  is,  hogy  a  férfiak
hajlamosak a túlzásra, ha szexuális  hőstetteikről  mesélnek,  a  Priscilla  Watkinsról  szóló  történetek
túl széles körben terjedtek el ahhoz, hogy ne legyen semmi  alapjuk.  Feleségnek  egyetlen  férfi  sem
választott volna buja, szemérmetlenül csillogó tekintetű asszonyt, de szajhát épp ilyet keresett.

Vágyukat Priscilla iránt a kíváncsiság és a képzelőerő szította, nem pedig a tapasztalat. A madám
válogatós volt. Csak néhányan ismerhették meg első kézből, mennyire féktelen tud lenni az ágyban.
Ha akadtak is olyanok, akik megengedhették  maguknak  Priscilla  magas  ázsióját,  a  belső  szobába,
mely egy állandóan kulcsra zárt ajtó mögött rejlett és csodálatos titkokat őrzött, nem léphettek be.
Ebben a pillanatban mindenki irigyelte a teremben Jake Langstont.

A férfiak féltékeny pillantásokat  vetettek  rá,  a  nők  vágyakozókat.  Az  örömlányok  a  tömegben
elvegyülve  szórakoztatták  a  kora  esti  vendégeket,  dolgoztak.  Ők  is  csak  pénzből  éltek.
Gyakorlatiasan  kellett  gondolkodniuk.  Tökélyre  fejlesztett  technikával  csábították  el  a
kuncsaftjaikat, de szívesen lemondtak volna pár dollárról, hogy Jake Langston szolgálatára álljanak
ingyen és bérmentve.

Nyurga,  karcsú  fiatalember  lévén  egy  hegyi  macska  kecsességével  mozgott  és  pont  olyan
homokszínű  volt  a  haja  is.  Szűk  nadrágja  második  bőrként  feszült  izmos  fenekére  és  hosszú
combjára.  A  csípőjén  mélyen  lelógó  pisztolytáska  csak  hangsúlyozta  férfiasságát.  Mesterlövész
hírében  állt,  ami  a  férfiakban  tiszteletet  ébresztett,  a  nőknek  pedig  felforrósította  a  vérét.
Elementáris veszélyérzetük támadt a közelében, amiről aligha ismerte volna el egyetlen tisztességes
asszony is, milyen izgatóan hat rá.

Válla és mellkasa széles volt,  de nem annyira, hogy csorbította  volna  sudár  termetét.  Jake  nem
egyszerűen  járt.  Vonult.  Azok  a  lányok,  akiknek  volt  szerencséjük  a  szobájukban  szórakoztatni,
megesküdtek  rá,  hogy  Jake  ugyanolyan  vakmerő  másban  is,  és  nem  csak  járás  közben  riszálja
tehetségesen a csípőjét.

Priscilla  elővette  a  kulcsot  mély  dekoltázsából,  és  kinyitotta  magánlakosztályát.  Abban  a
pillanatban,  ahogy  belépett,  ledobta  a  legyezőjét  egy  divatos,  kecses  székre,  s  egy  kisasztalhoz
sietett, hogy italt  töltsön Jake–nek egy nehéz kristályüvegből.  A férfi határozottan becsukta maguk
mögött az ajtót.  Priscilla  felemelte  a  fejét,  hogy  pillantásuk  találkozzék.  Zokon  vette,  hogy  szíve
hevesebben kezdett verni.

Vajon ma este lesz az az este?
Bármelyik örömlányé is lehetett volna a szoba, ha a falon nem lóg Priscilla meztelen képe, amit

egy kuncsaft festett fizetség gyanánt. Jake–nek semmi kétsége nem fért hozzá, hogy a festő Priscilla
szeretője  volt,  ugyanis  a  kielégülés  ernyedt  pózában  örökítette  meg  az  asszonyt  a  vásznon.  Az
aranykeretes  dekadens  portré  egy  szaténbevonatú  szófa  fölött  díszelgett,  melyen  selyemrojtos
párnák  sorakoztak.  Az  ablakokon  moaréfüggöny  lógott,  épp  annyi  behúzással,  amennyi  a  kor
legelőkelőbb  házaiban  található  a  drapériákon.  Az  asztalokat  pókháló  finomságú  zsúrterítő
borította. Biztosan valamelyik lány nagymamája horgolta.

Az olajlámpákat  hatalmas,  virágmintás  burák  fedték.  Néhányukról  prizmák  lógtak  le,  s  halkan
csilingeltek, ha meglengette őket egy–egy széláram. A padló nagy részét vastag szőnyeg borította. A
sarokban mellmagasságig érő,  pávatollakkal teli  váza állt.  Porcelán hasán egy tizenhetedik századi,
fedetlen keblű, pajkos pásztorlány örökös gyötrelemben tartott egy tüzes tekintetű pásztort.

Jake  lassan  körbepásztázta  a  helyiséget.  Már  sokszor  járt  itt.  Soha  nem  tudott  betelni  vele.
Priscilla  egy  basáskodó  anya  és  egy  nyúlszívű  apa  lázadó  lányaként  nőtt  fel.  Jake  –  akkoriban



mindenki Bubbának szólította – parlagon heverő földekre és sáros patakmedrekbe vitte. A hely édes
mindegy volt. Egy szajha az szajha, nem számít, hol űzi a mesterségét.

Priscilla,  mit  sem  sejtvén  a  férfi  cseppet  sem  hízelgő  gondolatairól,  odalépett  hozzá,  majd
átnyújtotta neki a whiskeyt. Kihúzta a szivart Jake szájából, az ajka közé vette,  nagyot szippantott
belőle, és hagyta, hogy a füst átjárja a tüdejét, mielőtt hosszan, lassan kifújta.

–  Köszönöm.  Mivel  a  lányoknak  nem  engedem  meg,  hogy  szivarozzanak,  én  sem  járhatok
előttük rossz példával. Menjünk a hálószobába. Át kell öltöznöm, mire megérkezik az esti tömeg.

A  férfi  követte  az  asszonyt  a  szomszédos  helyiségbe.  A  szoba  kétségtelenül  nőies  volt,
furcsamód azonban nem illett Priscillához. Ő  túlságosan kőszívű volt egy ilyen fidres–fodros, bájos
berendezéshez, de Jake gyanította, hogy ez is csak a szerep része, amit a kuncsaftjai előtt játszik.

– Jake, kérlek, segíts! – Priscilla hátat fordított  a  férfinak.  Jake  visszadugta  szájába  a  szivart,  s
hunyorogva a felszálló füsttől, ráharapott négyszögletes, fehér fogaival. Félretette az italát.  Ügyesen
kipattintotta a csatokat egészen az asszony derekáig. Amikor végzett,  Priscilla hátránézett csupasz
válla felett. – Köszönöm, drágám – búgta, és ellépett.

Jake vigyorgott, s ledobta magát a brokátpamlagra. Fittyet hányva sarkantyúira, nem is beszélve
a csizmájára száradt sárról, feltette a lábát.

– Mit csinálsz mostanában? – bújt ki Priscilla a mélyen kivágott ruhából túl könnyed mozdulattal
ahhoz, hogy ne legyen begyakorolt.

Jake tökéletes füstkarikát fújt a levegőbe, és a whiskeyért nyúlt.
– Panhandle–ban dolgoztam, kerítést húztam a világ  végére.  Priscilla  sokatmondóan  felhúzta  a

szemöldökét, miközben lerúgta
bíborszínű papucsát. Nem fáradt vele, hogy elpakoljon maga után. Elszórni a ruhadarabokat ott,

ahol levetette őket, hozzátartozott az előadáshoz. A férfiak szerették, ha a nők nem szöszmötöltek
a rendcsinálással, különösen ha  ágyba  akartak  bújni  velük.  Az  efféle  hanyagság  fokozta  a  fizetett
szex spontán jellegét.

– Te is bekerültél az ördögi körbe? – kérdezte enyhe gúnnyal.
Azok a cowboyok jutottak erre a sorsra, akik a marhahajtás megszűnésével kénytelenek voltak új

munka  után  nézni.  Gyakran  nekik  kellett  felhúzni  azt  a  szögesdrót  kerítést,  ami  a  legelő
bekerítésével földönfutóvá tette őket.

– Nos, van mit érmem –  felelte  Jake  könnyedén.  Az  asszony  egyetlen  csábító  mozdulatát  sem
szalasztotta el.

Priscilla csipkés fűzőt  viselt,  mely annyira megemelte és előretolta a mellét, hogy  az  alig  fért  el
benne.  A  sors  kezdettől  fogva  bőkezűen  bánt  vele.  Jake  még  jól  emlékezett  a  hatalmas,  kemény
mellekre. Priscilla felhúzva alsószoknyáját leült a toalettasztal elé egy kis kerek székre. A  középső
tükör  oldalához  további  kettőt  rögzítettek,  amiket  mozgatni  tudott,  hogy  minden  szögből
megnézhesse magát. Egy báránygyapjú pamaccsal beporozta a nyakát, a vállát és a mellét.

– Szabadságon vagy?
Mély hangú kacagás tört fel Jake mellkasából.
–  Szó  sincs  róla.  Csak  elegem  lett  belőle,  hogy  folyton  ördögszekereket  meg  port  látok.

Kiléptem.
– Most mihez kezdesz?
Mihez kezd? Eltengődik, amíg nem akad valami munka. Világéletében ezt csinálta, mióta a saját

lábára  állt.  Ha  rodeózna,  eleget  kereshetne  ahhoz,  hogy  eltartsa  belőle  magát  és  a  lovát,  néha
beszálljon  egy  pókerpartiba,  és  olyan  szórakozásban  legyen  része,  mint  amilyet  a  Priscilla
Édenkertje féle helyek kínáltak.

– Hányszor is indultál már el északra, Jake, marhát hajtani? Belefáradtam a számolásba.
– Én is. Kansas Cityben többször is jártam. Egyszer eljutottam egészen Coloradóig. Gyűlöltem.

Szép  hely,  de  átkozottul  hideg.  –  Keresztbe  fonta  a  karját  a  tarkóján,  s  élvezte  a  látványt,  amit
Priscilla nyújtott, miközben a mellbimbóját krémezte. Színes kenőcsöt kent rá  az  asztalon  álló  kis
üvegcséből. Lassan, szinte szeretetteljesen. – Veled mi a helyzet, Priscilla? Mikor is nyitottál?

– Öt éve.
– Mit fizettél érte?
Hanyatt  fekve  töltött  órákat,  akarta  mondani.  Istállószagtól  bűzlő  cowboyok  és  izzadó,  kövér



farmerok  alatt,  akik  panaszkodtak,  hogy  a  feleségük  nem  akar  több  gyereket,  és  megtagadja
házastársi kötelességét.

Először Jeffersonban dolgozott, az utolsó városban,  ahol  a  vonat  megállt  a  határ  előtt.  Miután
azonban  a  vasút  elkerülte  a  várost,  s  gazdaságilag  tönkretette,  Fort  Worthbe  költözött,  itt
összefutottak  az  utak  az  állam  minden  részéből.  Zord  város  volt,  tele  cowboyokkal,  akik  alig
várták, hogy elverjék a pénzt, amit a marhahajtással kerestek.

Priscilla gondoskodott róla, hogy elterjedjen a híre. Azokban  az  időkben  a  kuncsaftok  mindent
megkaptak  a  pénzükért.  Néha  még  többet  is,  mint  amennyi  járt.  Priscilla  népszerű  lett.
Takarékoskodott.  Amikor  elég  pénzt  gyűjtött  össze,  elment  az  egyik  helyi  kuncsaftjához,  egy
bankárhoz,  s  rávette,  hogy  titokban  kezességet  vállaljon  a  szalon  megvételéhez.  Kivásárolták  a
korábbi  madamot,  s  előkelő  örömtanyává  varázsolták  a  helyet,  amely  nemcsak  a  lármázó
cowboyokat, hanem a marhatartókat is vonzotta, akik alkalmazták őket. Semmin nem spóroltak, s a
befektetés  megérte  az  árát.  Priscilla  két  év  múlva  kifizette  a  bankárt.  A  „tisztességes”  lakosság
felháborodott  ellene,  de  pénzügyileg  nem  kellett  aggódnia  a  város  Pokol  Tornácaként  ismert
negyedében nyílott szalonja miatt.

– Ha munkára van szükséged, számodra mindig van itt hely osztóként vagy kidobó emberként.
Jake felnevetett, majd letette üres poharát a pamlag melletti asztalra.
–  Köszönöm,  Priscilla,  de  nem.  Cowboy  vagyok.  Nem  szeretem  a  bezártságot.  Azonkívül  ha

folyton  itt  lennék,  elterelném  a  lányok  figyelmét,  mint  mondtad.  S  ezt  nem  engedhetnénk  meg
magunknak, nem igaz? – csipkelődött.

Priscilla  a  homlokát  ráncolta,  miközben  belebújt  fekete  szaténruhájába.  A  bíborszínű  tollat
feketére cserélte a hajában, s strasszokkal kirakott csattal  rögzítette. Milyen nagy mellénye lett Jake
Langstonnak.  Elnyomott  magában  egy  mosolyt,  s  „helyesbített”.  Jake  Langston  mindig  is  nagy
mellénnyel járt. Férfiasságban nyilvánvalóan nem szenvedett hiányt.

Priscilla titokban szemügyre vette,  miközben felhúzta a hosszú, fekete csipkekesztyűt  a karjára.
Jake  átkozottul  vonzó  férfivá  érett.  Nem  csoda,  hogy  öntelt.  Fiatalkori  hirtelenszőke  haja,  mely
mostanra  valamelyest  besötétedett,  s  színe  leginkább  a  szalonnáéra  hasonlított,  úgy  vonzotta  a
nőket, mint lámpafény az éjjeli lepkét.

A  nap  nyersbőr  színűre  barnította  testét.  Bőre  cserzetté  vált  az  időjárás  viszontagságaitól,  s
kiemelte  égszínkék  tekintetét.  Apró  szarkalábak  húzódtak  a  szeme  körül  és  a  szája  sarkában.  A
környezet eróziója azonban nemhogy rontott volna a külsején, inkább  új  dimenzióba  helyezte  azt,
ami vonzó volt benne, s ami fiatalkorában még rejtve maradt.

Markáns  lett.  Zord.  Lappangó  veszély  Sugarzott  belőle.  Mintha  valami  titok  bújt  volna  meg
renyhe mosolya mögött. Ajka arról árulkodott, hogy a titok valami pajkos dolog, s Jake él–hal,  hogy
megossza valakivel. A férfiassága o yan kihívást jelentett, aminek egyetlen nő sem tudott ellenállni.

Priscillának  eszébe  jutott  a  fiú,  akit  beavatott  a  szexualitásba.  Rendszeresen,  forrón,  vadul,
keményen szeretkeztek. Most vajon hogy csinálnák? Évek óta tudni akarta.

– Fort Worthben maradsz egy ideig?
–  Még  ma  este  Texasba  utazom.  A  késői  vonattal.  Emlékszel  Colemanékre?  A  lányuk  holnap

férjhez megy.
– Coleman? Az a férfi a szekértáborból? Ross, ha nem tévedek. – Priscilla pontosan tudta, kiről

van  szó,  csak  provokálni  akarta  Jake–et,  ahogy  a  férfi  is  örökösen  provokálni  akarta  őt.  Ezt  a
játékot  űzték,  valahányszor  találkoztak.  –  Hogy  is  hívják  az  asszonyt,  akivel  érdekházasságot
kötött?

– Lydia – felelte Jake szárazon.
– Ó, igen, Lydia. Ugye nem volt vezetékneve? Mindig is égetett a kíváncsiság, hogy mit titkolhat.

 – Kivette a dugót egy parfümös kristályüvegből, és beillatosította a füle tövét, a nyakát,  a csuklóját
meg a mellét. – Azt hallottam, megcsinálták a szerencséjüket a ménessel.

– Így igaz. Anyám ott él a birtokukon. Ahogy a kisöcsém, Micah is.
– Az a kis tipegő?
– Már megnőtt. Az egyik legjobb lovas, akit valaha láttam.
–  Mi  történt  Mr.  Coleman  gyermekével?  Azzal,  akinek  Lydia  a  szoptatós  dajkája  volt,  mielőtt

összeházasodtak.



Jake egy pillanatra eltöprengett, rosszindulatot keresett Priscilla szavaiban.
– Lee–nek hívják – felelte végül. – Ő és Micah, mint a tűz és a víz. Szüntelenül bajt kevernek.
Priscilla magát nézte a tükörben és a haját igazgatta. 
– Már eladósorba került a lányuk? 
Jake kedvesen mosolygott.
–  Hihetetlen.  Amikor  utoljára  láttam,  még  varkocsba  fonta  a  haját,  s  Lee–t  meg  Micah–t

nyaggatta, hogy velük mehessen vadlovat befogni.
– Fiús kislány? – kérdezte Priscilla elégedetten. Még emlékezett rá, milyen szemeket meresztett

Jake zöldfülű korában Lydia Colemanre. Minden férfi odavolt érte a szekértáborban,  az  asszonyok
kezdetben  azonban  nehezen  fogadták  be.  Ha  Lydia  nem  ment  volna  hozzá  Ross  Colemanhez,
Priscilla  halálosan  féltékeny  lett  volna  rá.  Mintha  hájjal  kenegették  volna,  ha  arra  gondolt,  hogy
Lydia gyermeke esetlen, nyakigláb kislány, amolyan elöl deszka, hátul léc.

– Ha férjhez megy, bizonyára megváltozott azóta, hogy utoljára találkoztunk.
Priscilla felkapta a legyezőjét, s illegetve magát, körbefordult a férfi előtt.
– Mi a véleményed?
A ruha felső részét derékban szorosan  összehúzták.  Széles  és  mély  nyakkivágása  alig  takarta  a

mellét  a  hasonló  finomságú  csipke  alatt,  mint  amiből  a  kesztyű  készült.  Mintázata  semmit  sem
bízott a fantáziára a bekrémezett mellbimbókat illetően. Szoknyája elöl fekete szatén papucscipőre
omlott, hátul rövid uszályban végződött. Homokóra szabásához modem turnűr járult.

A férfi sértőn méregette cinikus kék tekintetével.
–  Nagyon  csinos,  de  mindig  is  mondtam,  hogy  te  vagy  a  legszebb  szajha,  akivel  valaha

találkoztam.  –  Látta,  hogy  Priscilla  szürke  szemében  szikrát  vet  a  düh.  Lágyan  felnevetett,  az
asszony kezéért nyúlt, és lerántotta maga mellé a pamlagra. Priscilla elejtette a legyezőt,  mely puhán
a padlóra pottyant. Hajában félrecsúszott a toll, de nem tiltakozott, amikor a férfi maga alá gyűrte.

– Egész este kelletted magad előttem, igaz, Pris? Nos, azt  hiszem,  itt  az  ideje,  hogy  megadjam
neked, amire vágysz.

Rávetette magát az asszony szájára.
Priscilla ajka mohón szétnyílt, hogy befogadja a férfi nyelvét. A lányok nem túloztak. Jake értette

a  dolgát.  Csókjával  felébresztett  minden  érző  pontot  az  asszony  testében,  s  azok  egytől  egyig
válaszoltak. Jake teste kemény és szikár volt.  Priscilla ívbe  feszítette  a  hátát  és  hozzádörgölőzött,
miközben ujjaival a férfi sűrű, szőke hajába túrt.

Jake gyakorlott mozdulattal nyúlt az asszony szoknyája alá,  s talált  rá combjára éppen a csipkés
harisnyakötő felett. Megsimogatta a meleg, reszkető testrészt. Priscilla felemelte a térdét.

– Igen, Jake, igen – suttogta a férfi ajkába.
Jake  szabad  kezét  összepréselődött  testük  közé  fúrta.  Priscilla  azt  hitte,  hogy  a  férfi  a  ruháját

lazítja meg, s értetlenül bámult rá, mikor Jake egy zsebórát lengetett meg a szeme előtt  és megnézte
az időt.

– Sajnálom, Pris. – Tettetve csettintett a nyelvével. – El kell érnem a vonatomat.
Az asszony dühösen levetette magáról.
– Te gazember!
Jake nevetve legördült a pamlagról.
– Szabad így beszélni egy régi baráttal?
Priscilla olyasmit tett, amit csak nagyon ritkán. Elvesztette a hidegvérét.
– Te ostoba bugris! Te hígagyú paraszt! Tényleg azt hiszed, hogy szeretkezni akartam veled?
– Igen. – Jake az asszonyra kacsintott,  és elindult a szalon felé.  –  Bocsáss  meg,  hogy  csalódást

okoztam.
– Már nem vagyok elég jó neked? Jake megpördült.
– De igen. Túl jó. A legjobb. Ezért nem akarlak. Mert te vagy a legjobb szajha.
– Egész életedben szajhákkal háltál. Csak szajhákkal.
– De ha nem ismerem őket, elhitethetem magammal, hogy nem is azok. Úgy teszek, mintha csak

én  lennék  nekik.  Te  azóta  árulod  a  testedet,  mióta  ismerlek.  Férfiak  tucatjai  fordultak  meg  az
ágyadban. így nincs a dologban semmi romantika.

Priscilla arca életre kelt, s Jake rájött, hogy milyen csúnya tud lenni.



– Az öcsédről van szó, igaz? Nem tudod megbocsátani, hogy velem voltál, amikor meghalt.
– Fogd be a szád! A  férfi  olyan  érzéketlenül  parancsolt  rá,  hogy  Priscilla  megijedt.  Hátrált  egy

lépést, de nem adta meg magát teljesen.
–  Te  most  is  csak  egy  bugyuta  tennessee–i  tökfilkó  vagy.  Persze  javult  a  szókincsed.  A

lobbanékonyságoddal  hímevet  szereztél  magadnak  a  férfiak  körében.  Tudod,  hogy  kell  bánni  a
nőkkel. De akkor is csak Bubba Langsont vagy, egy buta paraszt.

Jake megállt az ajtóban. A  szeme  már  nem csillogott  pajkosan,  ha–nem hideg  és  kemény  volt.
Arcán megfeszült a bőr, a barázdák elmélyültek a szája körül.

– Nem, Priscilla. Bubba már régen eltűnt.
Priscilla mérge elpárolgott. Tekintetét összehúzva a férfira emelte.
–  Be  fogom bizonyítani,  hogy  még  mindig  kívánsz.  Egy  napon  eszedbe  fog  jutni,  milyen  volt

együtt.  Még  gyerekek  voltunk.  Mohók,  kéjesek,  nem  tudtunk  betelni  egymással.  Újra  ilyenek
lehetnénk. – Hátrahajtotta a fejét, és a férfi mellére tette a kezét. – Az enyém leszel, Jake.

Jake–ben még elevenen élt első szeretkezésük emléke. Az a délután kitörölhetetlenül az agyába
égett. Ellökte az asszony kezét.

–  Ne  álmodozz,  Priscilla!  Becsukta  maga  mögött  a  magánlakosztály  ajtaját,  s  egy  pillanatra
eltöprengett. Az üzlet virágzott. Javában folyt az esti szórakozás. Gyéren öltözött lányok  kellették
magukat  a  szalonban  és  a  játéktermekben,  incselkedtek,  flörtöltek,  s  kínálták  testüket  a
vendégeknek. Sokan várakozásteljesen, lélegzet–visszafojtva figyelték.
Ő mosolygott, de egyiküket sem bátorította. Nem mintha nem lett volna nagy a kísértés. Már jó

pár hete nem volt nővel.  Bár  semmiképpen  sem  tette  volna  a  magáévá  Priscillát,  azért  fából  sem
volt. A női test ruhátlan látványa és illata felkorbácsolta a vágyát.

Igyon még egy pohár  whiskeyt?  Játsszon  még  egy  partit?  Felmenjen  egy  órára  az  egyik  emeleti
hálószobába, és egy pillanatra megfeledkezzen mindenről?

– Hello, Jake.
Az egyik örömlány somfordált oda mellé.
–  Hello,  Sugar.  –  Sugar  Dalton  azóta  állt  Priscilla  alkalmazásában,  mióta  Jake  rendszeres

látogatója lett a helynek. – Hogy mennek a dolgok?
–  Nem  panaszkodom  –  felelte  a  lány,  s  halványan  elmosolyodott  a  hazugságon.  A  vastag

púderréteg alatt húzódó mély  ráncok  arról  árulkodtak,  hogy  a  dolgok  nagyon  is  rosszul  állnak,  és
Sugar gyűlöli  az  életét.  De  lemondóan  beletörődött  a  sorsába,  és  kétségbeesetten  vágyott  egy  kis
kedvességre.  Jake  mindig  megsajnálta.  –  Boldoggá  tegyelek  ma  este,  Jake?  –  kérdezte  Sugar
reménykedve.

A férfi szinte kísértést érzett, hogy a kedvére tegyen a lán3mak és felvigye. De megrázta a fejét.
–  Viszont  idehozhatnád  a  kalapomat  és  a  nyeregtáskámat.  Itt  a  szelvény.  –  Előhalászta  a

zsebéből  a cédulát.  Sugar pedig elsietett.  Amikor visszajött,  Jake ötven cent borravalót adott neki,
sokkal  többet,  mint  amennyit  a  megbízás,  amit  egyébként  ő  maga  is  könnyűszerrel  elvégezhetett
volna, ért.

– Köszönöm, Sugar.
– Máskor is, Jake. – A lány leplezetlen felajánlkozással nézett rá. Vajon a kedvére kellene tennie,

s kielégítenie saját kiéhezett testét?
Nem.  Mielőtt  meggondolhatta  volna  magát,  elindult  a  tömegben  az  ajtó  felé.  El  kell  érnie  az

utolsó vonatot. Holnap reggel várják Larsen–ben.
Banner Coleman férjhez megy.



EGY

Banner Coleman esküvőjének napja volt.
A  lány  minden  ízében  menyasszonynak  érezte  magát,  ahogy  ott  állt  a  templom  végében

észrevétlenül egy virágokkal díszített spanyolfal mögött, s az embereket nézte, akik arra áldozták a
szombat délutánjukat, hogy tanúi legyenek, hogyan megy hozzá Grady Sheldonhoz.

Szinte  mindenkit  meghívtak  Larsenből.  A  templom  padjai  gyorsan  megteltek  a  meghívottak
áradatával, akik a legszebb ünneplőjükben jelentek meg.

Banner  kissé  felemelte  a  lábát,  hogy  élvezze  a  selyemruha  suhogását.  A  szoknya  divatosan
egyenes szabású volt, s a hozzá illő szaténcipőre borult. Hátul a rengeteg anyagot turnűrbe szedték,
mely  zuhatagként  omlott  alá  egy  rövid  uszályban.  A  kis  gyöngyökkel  ékesített  tüll–gallér,  mint
harangvirág  nyílt  ki  magasan  az  álla  alatt.  Merész  kivágása  egészen  leért  a  selyembélésig,  mely
finoman  domboruló  mellét  fedte.  A  ruha  kihívó  volt,  mivel  szorosan  rásimult  Banner  formás
alakjára, de egyszersmind édesen szűzies is.  A csipkefátyolt, mely tartózkodóan fedte sötét haját és
arcát, Larsen legkiválóbb varrónője rendelte meg egyenesen New Yorkból.

Banner általában az élénk  színeket  kedvelte,  de  a  törtfehér  esküvői  ruha  tökéletes  kontrasztot
alkotott  éjfekete  hajával.  Arca  a  divatos  sápadt,  tejfehérrel  ellentétben  érett  barackként  virult,
Banner ugyanis szeretett kint maradni a napon az előkelő hölgyek által  nélkülözhetetlennek tartott
napernyő védelme nélkül.

Ormyergére,  akárcsak  az  anyjának,  szeplők  ültek  ki.  „Milyen  bájos  kislány  volna,  ha  jobban
vigyázna a nappal" – mondogatták a varrókörök úrihölgyei.  Banner  már  réges–régen  kiegyezett  az
arcával.  Nem volt klasszikusan szép, de neki nagyon is megfelelt, hogy más.  Néhány  jelentéktelen
szeplő miatt még nem dől össze a világ. Egyébként az anyja is szeplős. S mégis gyönyörű.

Szemében benne volt az apjáé és az anyjáé is.  Rossé zöld volt.  A Lydiáé olyan, mint a whiskey.
Az övé a kettő között – aranybarna, zöld cirmokkal. „Macskaszem”, mondogatták. De ez nem volt
egészen pontos, hiszen nem volt benne szürke, csak sötét topázarany, zölddel keveredve.

A  tömeg  türelmetlenné  vált.  Az  orgonista  játszani  kezdett.  A  levegő–pumpás  hangszer  halkan
fújtatott. Bannerben boldogság áradt szét, s rózsás pír öntötte el az arcát. Tudta, hogy szép. Tudta,
hogy szeretik Igazi menyasszony volt.

Az utolsó sorok is megteltek. A segédek végigsietve a középső folyosón, arra kérték udvariasan a
vendégeket,  hogy  szorítsanak  helyet  az  újonnan  érkezőknek.  A  magas,  impozáns  ablakokon  át,
melyekből minden oldalon hat állt,  jótékony déli szél áramlott a templomba, s lágyan legyezgette a
násznépet  ezen  a  meleg,  tavaszi  délutánon.  Az  urak  fészkelődtek,  és  kényelmetlenül  szoros
gallérjaikat  rángatták.  A  hölgyek  megrezegtetve  organtinfodraikat,  csipkelegyezővel  és  finom
zsebkendőkkel hűsítették magukat.

Frissen  vágott  rózsák  illata  szállt  a  levegőben.  A  bársonyos  szirmokon  még  ott  ültek  a
harmatcseppek.  Banner  nem  akart  kivételezni  egyik  színnel  sem,  ezért  a  szivárvány  minden
árnyalatát kiválasztotta a rubintvöröstől  a  hófehérig.  Három koszorúslánya  alig  pár  lépésnyire  állt
előtte  egy  csoportban,  széles  selyemövvel  díszített,  pasztellszínű  ruhában  Éppolyan  törékenynek
látszottak, mint a templomot elborító virágok.

Ennél tökéletesebb esküvőt nem is álmodhatott volna.
– Készen vagy, hercegnőm?
Megfordult, s a fátylon keresztül az apjára nézett. Nem is hallotta, mikor lépett oda mellé a férfi.
– Pompásan festesz, apa.
Ross  Coleman  a  lányára  villantotta  mosolyát,  mellyel  még  most  is  női  szívek  egész  hadát

dobogtatta  meg.  Az  érett  férfikor  csak  fokozta  ellenállhatatlanságát.  A  halántéka  és  széles,  dús
bajsza  már  deresedett.  Ötvenkét  évesen  ma  is  ugyanolyan  magas  és  széles  vállú  volt,  mint  fiatal
korában.  A  kemény  munka  jó  karban  tartotta,  és  megőrizte  karcsúságát.  Sötét  öltönyében,  fehér,
magas nyakú ingében olyan vonzó volt, amilyen apát menyasszony csak kívánhat magának.

– Köszönöm – felelte a férfi, s enyhén fejet hajtott.
– Nem csoda, hogy anya hozzád ment. Az esküvőd napján is ilyen fess voltál?
A férfi egy pillanatra elkapta a szemét.



– Legjobb emlékezetem szerint  nem.  –  Azon  a  napon  szakadt  az  eső.  Eszébe  jutott  a  szekere
előtt  összeverődött  bevándorlók  bőrig  ázott  csoportja,  a  halálra  rémült  Lydia,  aki  olyan  képet
vágott,  mintha  menten  el  akarna  rohanni,  ő  pedig  dühös  és  ingerült  volt.  Haragudott,  amiért
belekényszerítették ebbe a házasságba. Akkor még a legkevésbé sem sejtette, hogy ez volt a legjobb
dolog, ami valaha is történt vele az életben. Akkor kezdett megváltozni a véleménye, amikor a pap
azt mondta: „Most megcsókolhatod a menyasszonyt", ő pedig első alkalommal érintette meg Lydia
ajkát.

– A szekértáborban nősültél meg?
– Igen.
– Fogadni mernék, hogy anya nem neheztelt, amiért nem vagy kiöltözve.
– Nem – mondta Ross kissé nyersen.
Tekintetével addig fürkészte a tömeget, míg meg nem találta az asszonyt, akit  pár perccel ezelőtt

vezettek az első sorba.
– Anya ma nagyon gyönyörű – jegyezte meg Banner, követvén apja pillantását. Lydia mézszínű,

gyöngyökkel kirakott selyemruhát viselt. Az egyik ablakon át bevilágító napSugar megcsillant vörös
haján.

– Igen, az.
Banner pajkosan oldalba bökte apját a könyökével.
– Te mindig szépnek látod. Ross tekintete visszatért a lányára.
– Én téged is mindig  szépnek  látlak.  –  Tartózkodóan  vizsgálgatta  Bannert,  aki  a  ruhában  és  a

fátyolban valahogy olyan megközelíthetetlennek tűnt. Nemsokára már máshoz fog tartozni, s nem ő
lesz a legfontosabb férfi az életében.

A gondolatra, hogy a mai nap örökre megváltoztatja a kapcsolatukat, gombóc nőtt a torkába. Azt
akarta, hogy Banner továbbra is az ő kis hercegnője maradjon.

– Gyönyörű menyasszony vagy, Banner. Anyád és én is nagyon szeretünk. Nem könnyen adunk
férjhez, még egy olyan jóravaló fiatalemberhez sem, mint Grady.

– Tudom,  apa.  –  Könnyek  homályosították  el  Banner  szemét.  Lábujj–hegyre  állt,  felhajtotta  a
fátylát, és keményen arcon csókolta az apját.  – Én is szeretlek. Gondolhatod, mennyire odavagyok
Gradyért, ha elhagylak benneteket azért, hogy a felesége lehessek. 

Előrefordult, éppen abban a pillanatban, amikor a kórus mögött kinyílt az ajtó. A pap, Grady és
a  vőlegény  három  tanúja  ünnepélyesen  bevonult,  és  elfoglalta  helyét  a  boltíves  girlandok  és
virágkoszorúk alatt.

Banner könnyei nyomban felszáradtak,  s  ajka  boldog  mosolyra  húzódott.  Grady  nagyon  csinos
volt sötét öltönyében. Gesztenyebarna haja csillogott. Úgy kihúzta magát, mint aki karót nyelt.

Banner  most  is  ugyanolyannak  látta,  mint  amikor  először  megpillantotta.  Az  apja  temetésén.
Banner  nem  ismerte  Sheldonékat.  Grady  édesanyja  még  azelőtt  meghalt,  hogy  ők  Larsenbe
költöztek és megnyitották a fűrészüzemüket. Mr.  Sheldon  halála  nem jelentett  neki  egyebet,  mint
kellemetlenséget, a szülei ugyanis közölték vele,  hogy el kell  kísérnie  őket  a  temetésre.  Kénytelen
volt levetni a nadrágot, amit a farmon viselt,  ruhába bújni, s elmenni a  templomba,  ahelyett,  hogy
nézte volna, hogyan törnek  be  a  cowboyok  egy  ugrabugráló  kancát.  Tizennégy  éves  volt.  Tisztán
emlékszik  rá,  milyen  nagy  hatást  gyakorolt  rá  az  akkor  húszéves  Grady,  ahogy  ott  állt
szenvedélymentesen  a  sírnál.  Egyedül  maradt  a  világban.  Banner  számára,  akit  körülvettek  a
szerettei,  ez elképzelhetetlennek tűnt.  Nincs  annál  rosszabb,  ha  az  ember  magára  marad,  szeretet
nélkül.  Visszagondolva  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy  abban  a  pillanatban  kedvelte  meg
Gradyt, a bátorságáért.

Minden adandó alkalmat kihasznált, hogy elkísérje Rosst a fűrészmalomba. Grady csak egy évvel
ezelőtt figyelt fel rá. Aznap, amikor Lee–vel és Micah–val besétált a fűrésztelepre. Először azt hitte
róla,  hogy  fiú,  mivel  úgy  volt  öltözve,  s  leesett  az  álla  a  döbbenettől,  amikor  Banner  lekapta  a
kalapját,  s fekete hajzuhataga leomlott a vállára meg a mellére, mely  kidudorodott  a  máskülönben
bő vászoning alatt.

Grady ezután kocsikázni vitte vasárnap délutánonként a bricskáján,  táncmulatságokra  hívta,  és
mellette  ült  a  templomi  szertartásokon.  Egyike  volt  a  sok  fiatal  fiúnak,  akik  versengtek  Banner
kegyeiért,  de  mint  hamarosan  kiábrándítóan  nyilvánvalóvá  vált  a  többi  udvarló  számára,  az



egyetlen, akinek a közeledését Banner viszonozta.
Aznap,  amikor  Grady  hivatalosan  is  engedélyt  kért  Rosstól,  hogy  udvarolhasson  Bannernek,  a

lány szélvészként vágtatott utána Szürke hátán.
– Grady! – kiáltotta,  majd leugrott a nyeregből,  és szégyentelenül odafutott hozzá, amikor a  fiú

megállította a bricskát. Grady lemászott, Banner pedig csillogó szemmel és kipirult arccal a karjaiba
vetette magát. – Mit mondott?

– Azt, hogy rendben!
–  Ó,  Grady,  Grady!  –  Szorosan  átölelte  a  fiút.  Aztán  rádöbbenve,  hogy  nem  viselkedett

úrihölgyhöz  méltóan,  nem is  beszélve  a  szeméremről,  elhúzódott,  s  sűrű,  kormos  szempillái  alól
nézett fel Gradyre. – Mivel most már hivatalosan jegyesek vagyunk, azt hiszem, megcsókolhatsz, ha
akarsz.

– Én... helyes ez? Biztos vagy benne?
A  lány  fekete  hajfürtjei  ugráltak,  miközben  hevesen  bólogatott.  Igazság  szerint  úgy  érezte,

belehal, ha Grady nem csókolja meg. Minden porcikája arra vágyott, hogy ajkán érezze a fiú száját.
Grady lehajtotta a fejét, és félénken arcon csókolta.
– Ez minden?
A fiú elhúzódott, és csalódott kifejezést olvasott le Banner arcáról. Amikor a lány nem mozdult,

hogy illedelmesen eltávolodjon a köze–léből, ahogy azt Grady várta tőle,  a fiú a szájára tapasztotta
ajkát.

Bannert jóleső érzés, ugyanakkor csalódás járta át.  Lee és Micah nem ilyen csókról sugdolóztak
izgatottan,  amikor  kihallgatta  őket.  Azt  a  csókot,  amiről  ők  beszéltek  sóvárogva  és  aprólékos
részletességgel,  sokkal  intimebbnek  képzelte.  Említették,  hogy  a  nyelvükkel  is  csinálnak  valamit.
Apa és anya sem zárt szájjal csókolóznak, s különben is egymáshoz simulnak közben.

Banner  a  kíváncsiságtól  és  egy  hirtelen  ötlettől  vezérelve  átkarolta  Grady  nyakát,  és  a  fiúhoz
simult. Grady a döbbenettől  felhorkant, de aztán szenvedélyesen magához  vonta  a  lányt.  A  száját
azonban még most sem nyitotta ki.

Néhány meggondolatlan pillanattal később kifulladva eltolta ma–gától Bannert.
– Uramisten, Banner! Mire próbálsz rávenni?
Banner a füle tövéig elvörösödött. Igazság szerint egyes testrészei, melyekről  korábban alig vett

tudomást,  felforrósodtak  és  lángoltak.  Azt  kívánta,  bárcsak  aznap  délután  összeházasodnának,
bárcsak a lassú tűz addig égne benne, amíg... addig.

– Sajnálom, Grady. Ez nem volt úrihölgyhöz illő, tudom. De annyira szeretlek.
– Én is  szeretlek.  –  A  fiú  még  egyszer  szemérmesen  megcsókolta,  majd  felült  a  bricskájára  és

elköszönt.
Bár Lee és Micah könyörtelenül ugratták, Banner egyre kevesebb időt  töltött a  karám  mellett  a

kisegítőkkel,  és  egyre  többet  Lydia,  valamint  Mama  társaságában  a  házban.  Langston  mama
tanította  meg  hímezni.  Banner  minden  idegszálával  a  párnahuzatokra  és  a  törlőkendőkre
összpontosított,  miközben  gondosan  kivasalta,  összehajtogatta,  és  a  fiókos  szekrényébe  pakolta
azokat.

Mindig is félt a házimunkától, s amikor csak tehette, kibújt alóla. De most egyre többet segített
Lydiának, s még arra is javaslatot tett, hogyan rendezzék át a bútorokat és cseréljék ki a szalonban a
függönyöket.

Csodálatos, romantikus  órákat  töltött  Gradyvel.  Fülig  szerelmes  volt.  Amikor  Grady  megkérte
Rosstól a kezét, a fellegekben járt a boldogságtól.

Most is szeretettel nézett Gradyre. A szíve  nagyot  dobbant  az  előttük  álló  éjszakára  gondolva.
Minden  egyes  eltelt  nappal  egyre  nehezebbé  vált  ellenállni  a  vágynak,  amit  a  csókjaik  szítottak.
Valamelyik  éjszaka,  amikor  Banner  odalopózott  Grady  pekandiófa  alatt  álló  bricskájához,  a  fiú
elvesztette az önuralmát.

Egymást átölelve ringatóztak. Banner Grady mellére hajtotta a fejét, s hallotta, hogy a fiú szíve
éppolyan hevesen ver, mint az övé.

–  Még  öt  nap  és  nem  kell  többé  elválnunk.  A  közös  ágyunkban  kívánhatunk  jó  éjszakát
egymásnak.

Grady felnyögött.



– Banner, drágám, ne beszélj így!
–  Miért?  –  kérdezte  a  lány,  s  felemelte  a  fejét,  hogy  a  fiúra  nézzen.  Grady  kisimított  egy

elkóborolt fürtöt Banner arcából.
– Mert ettől csak még jobban akarlak.
– Tényleg? – Nem volt értelme tettetni, hogy nem tudja, miről be–szél Grady. Lovas farmon nőtt

fel,  ahol  elméleti  tudást  szerzett  a  párosodásról.  Az  álszentség  különben  is  ellenkezett  a
természetével. Soha nem jutott volna eszébe, hogy tudatlanságot színleljen.

– Igen – sóhajtotta Grady. – Kívánlak. – Vadul csókolta a lányt. Banner ajka szétnyílt. A fiú csak
egy pillanatig tétovázott, mielőtt megérintette nyelvével a száját.

– Ó, Grady...
– Bocsáss meg, én...
– Nem, ne hagyd abba! Csókolj még így!
A csókolózás új rejtelmeibe vezette be Bannert, aki levegő után kezdett kapkodni, elvesztette a

fejét  és  kigyúlt.  Ahelyett  azonban,  hogy  a  vágy  csillapodott  volna  a  testében,  csak  még  inkább
felkorbácsolódott. A fiúhoz préselte magát.

– Banner – nyögte Grady. Keze lecsúszott a lány válláról, s a dereka felé haladva rátalált kerek
mellére. Megállt és megszorította.

Banner  nem is  álmodott  róla,  hogy  ilyen  érzés  lesz.  Megijedt  mámorító  erejétől,  s  eltaszította
magától a fiút.

Grady szeme összeszűkült a másodperc töredékéig, aztán lehorgasztotta a  fejét,  és  borzasztóan
szégyellve magát a cipőjét bámulta.

– Banner... – kezdte.
– Kérlek, ne kérj bocsánatot, Grady. – A fiú felnézett a lány gyengéd hangjára. – Akartam, hogy

megérints. Még most is akarom. De tudom, hogy a lányoknak nem szabad úgy viselkedniük, mintha
élveznék a... a házasélet örömeit. Nem szeretném, ha rosszat gondolnál rólam. Ezért toltalak el.

Grady megfogta a lány kezét, az ajkához emelte, és hevesen megcsókolta.
– Nem gondolok rosszat rólad. Szeretlek.
Banner felnevetett,  azzal a torokhangú, reszelős  kacagással,  amitől  nem egy  apja  szolgálatában

álló  cowboy  forgolódott  álmatlanul  éjszakánként  arról  ábrándozva,  milyen  lenne  Banner
Colemannel hemperegni a szénában.

– Nem félénk menyasszonyt vezetsz az oltár elé, Grady. Engem nem úgy kell  majd beédesgetned
az ágyba.

Amikor később visszament a házba, meghallotta, ahogy Ross és Lydia a szalonban beszélgetnek
csendesen.

– Gondolod, hogy készen áll a házasságra? Még csak nemrég töltötte be a tizennyolcat – mondta
Ross.

Lydia lágyan felnevetett.
–  A  mi  lányunk,  Ross.  Egész  életében  azt  látta  tőlünk,  mennyire  .szeretjük  egymást.  Nem

hinném, hogy a házasélet túl sok titkot tartogatna a számára. Készen áll.  Ami pedig a korát illeti,  a
barátnői már majdnem mind férjhez mentek. Néhányuknak gyermeke is van.

– De ők nem az én lányaim – zsörtölődött Ross.
–  Gyere  ide  és  ülj  le.  Kikopik  a  szőnyeg  a  sok  járkálástól.  Banner  hallotta,  ahogy  apja

elhelyezkedik a szófán az anyja mellett.
Szinte maga előtt látta, ahogy Ross átöleli Lydiát, aki kedvesen odabújik hozzá.
– Grady miatt aggódsz?
– Nem! – vágta rá Ross. – Szerintem olyan, amilyennek látszik, állhatatos és törekvő.  Úgy tűnik,

szereti Bannert. Azt ajánlom, jól bánjon vele, különben velem gyűlik meg a baja.
Banner maga elé képzelte, ahogy anyja megnyugtatóan Ross haját simogatja.
–  Egy  biztos,  Banner  erős  kézzel  fogja  irányítani.  Keményfejű  teremtés.  Te  talán  nem  vetted

észre?
– Kíváncsi lennék, kitől  örökölte? – kérdezte Ross szeretetteljesen.  Elhallgattak.  Banner  tudta,

most sok olyan barátja meglepődne,  akik  előtt  a  szüleik  soha  még  csak  egymáshoz  sem  értek,  ha
látná, hogyan ölelkezik Ross és Lydia. Hallotta a ruháik suhogását, amint kényelmesen hátradőltek



a csók után.
Ross szólalt meg először.
– Olyan sok mindent akartam adni a gyerekeinknek. Sokkal többet, mint amennyiben  neked  és

nekem fiatalon részünk lehetett.
– Én már nem is emlékszem azokra az időkre, amiket nem veled töltöttem.
–  Dehogynem  –  tiltakozott  Ross  gyengéden.  –  Ahogy  én  is.  Lee  miatt  nem  aggódom.  Tud

vigyázni magára. De Banner. –  Sóhajtott.  –  Megölöm azt  a  férfit,  aki  bántani  merészeli.  Nagy  kő
esett le a szívemről, hogy a legrosszabb, amitől féltem, mégsem teljesedett be.

– Mi volt az?
– Hogy egy napon belovagol ide egy semmirekellő cowboy, és elcsavarja a fejét.
– A cowboyok hidegen hagyják Bannert. Köztük nőtt fel.
– De még soha nem volt tizennyolc éves, és még soha nem láttam a szemében ezt a  tekintetet.

Tizenhat éves koráig.
– Milyen tekintetet?
– Ugyanazt, amit a te szemedben látok, amikor elkezdem kigombolni az ingemet.
– Ross Coleman, te öntelt...
Lydia dorgálása hirtelen megszakadt, s Bannernek nem volt kétsége afelől, hogy apja ajka a ludas

benne.
– Én nem nézek rád sehogy – tiltakozott Lydia erőtlenül néhány pillanattal később.
– De még mennyire. Őszintén szólva...  – Ross lehalkította a hangját – ...  most is így nézel rám.

Gyere ide, asszony – suttogta, majd átható csend borult rájuk.
Banner mosolyogva eloltotta a lámpát a hallban, és felment a lépcsőn a szobájába. Belenézett a

fésülködőasztal tükrébe, az üveghez nyomta az orrát, és mélyen a saját szemébe nézett.
Tényleg  ott  van  benne  „az  a  tekintet”?  Ezért  nem  meri  Grady  megérinteni  azokon  a  titkos

helyeken, amikről  ő és a barátnői  sugdolóztak? Helytelen, hogy vágyik  a  fiú  érintésére?  Helytelen,
hogy Grady meg akarja érinteni?

Ha neki ilyen nehéz ellenállni,  mit szóljon szegény Grady, aki férfi, és ezért még megerőltetőbb
kordában tartani testi vágyait?

Banner  lefeküdt  és  megpróbált  aludni,  de  a  feje  zúgott  a  kérdésektől,  a  teste  pedig  égett  a
vágytól, hogy felfedezze az ismeretlent.

Már  nem  kell  sokáig  várnia,  gondolta,  miközben  a  koszorúslányokat  nézte,  akik  a  templom
középső folyosóján vonultak, ahogy előző nap elpróbálták.

– Mi következünk, hercegnő – mondta Ross. – Készen állsz?
– Igen, apa.
Készen állt.  Arra, hogy szeresse egy  férfi,  hogy  a  testében  parázsló  tűz  lángra  lobbanjon,  majd

eloltódjon. Készen állt, hogy egyetlen férfihoz tartozzon, hogy legyen valaki,  akihez éjjel odabújhat,
valaki,  aki  a  karjában  tartja.  Már  belefáradt  a  bűntudatba,  ami  a  lopott  csókok  és  azok  után  a
pillanatok után gyötörte, amikor félő volt, hogy a szenvedély átlép az illendőség határán.

Ross kivezette a spanyolfal mögül. Amikor az orgonamuzsika egy drámai szünet után felharsant,
elindultak a folyosón. Mindenki felállt és őt  nézte, miközben lassan az oltár felé vonult. Barátságos
arcok  köszöntötték,  melyek  legtöbbjét  gyerekkora  óta  ismerte.  Bankárok,  kereskedők,  boltosok,
ügyvédek, farmerek, ranchszomszédok jöttek  el  családjukkal  Banner  Coleman  esküvőjére.  Banner
szokatlan merészséggel egy menyasszonytól, visszamosolygott rájuk.

Langstonék  mind  egymás  mellett  ültek  a  Lydia  mögötti  sorban.  Mama,  aki  szentimentális
könnyeket ejtett, Anabeth, a férje, Hector Drummond, a gyermekeik és Marynell. Micah Marynell és
Banner féltestvére, Lee között állt.

Az inkvizítorai.
Mikor  lopva  rájuk  nézett,  meg  mert  volna  esküdni  rá,  hogy  csak  nagy  igyekezettel  tudnak

uralkodni  magukon,  nehogy  kirobbanjon  belőlük  a  nevetés,  és  tönkretegyék  a  szertartást.  Csak
Mama és Ross gyilkos pillantása parancsolt megálljt széles jókedvüknek.

A  fiúk  akkor  váltak  testi–lelki  jó  barátokká,  amikor  Micah  az  édes–anyjával  River  Bendre
költözött.  Kezdetben  Banner  rettenetesen  féltékeny  volt  Micah–ra,  amiért  megfosztotta  egyetlen
játszótársától.  A  fiú  a  mai  napig  emlegette  azt  az  esetet,  amikor  Banner  tüskét  dugott  lova



nyeregtakarójába. Leesett, de szerencsére megúszta komoly sérülés nélkül;  meg  is  halhatott  volna,
aminek a hatéves Banner akkor önző módon örült volna.

Állandóan  ott  koslatott  a  fiúk  sarkában,  s  könyörgött,  hogy  hadd  vegyen  részt  azokban  a
csínytevésekben,  amiket  kiterveltek.  Megengedték  neki,  csakhogy  bűnbaknak  kiálthassák  ki,  ha
rajtakapták őket.

Civakodásaik ellenére Banner szívből szerette mindkettőjüket. Olyan jóképűek voltak, ahogy ma
ott  álltak  egymás  mellett.  Lee  sötét  hajával  és  szikrázó  barna  szemmel,  amit  az  édesanyjától,
Victoria Gentry Colemantől örökölt, Micah pedig szőkén, mint minden Langston.

Banner tekintete az utolsó emberre siklott a sorban. Neki ajándékozta legragyogóbb mosolyát.
Jake.
Jake,  akit  azóta  imádott,  amióta  az  eszét  tudta.  Élénken  éltek  emlékezetében  a  férfi  ritka

látogatásai.  Jake a magasba emelte, felmosolygott rá, s addig nem engedte el,  amíg ő rúgkapálni  és
könyörögni nem kezdett,  hogy kegyelmezzen neki, de közben azt kívánta,  bárcsak  sose  tenné  le  a
férfi.

Senki nem volt olyan magas, mint Jake. Olyan erős. Olyan szőke.  Olyan csinos. Senki sem tudta
olyan magasra lökni a hintát, mint ö. Senki sem tudott olyan kísértetes meséket, mint ő.

Jake volt az ő hőse, az ő páncélos lovagja. Akkor volt a legboldogabb, amikor Jake River Benden
járt,  mert mindenki örült neki. Mama, Lydia, Ross,  Lee  és  Micah,  a  néhai  Moses  egyaránt  várta  a
látogatásait. Az egyetlen rossz csak az volt ezekben a látogatásokban, hogy túl gyorsan véget értek
és túl rendszertelenek voltak.

Ahogy Banner cseperedett és megértette, milyen ritkán jön el hozzájuk Jake, az elválás  gyakran
még az együttlét örömeit is beárnyékolta. Nem tudta igazán élvezni, hogy a férfi ott van náluk, mert
csak az járt a fejében, hogy nemsokára ellovagol, és talán évek múlnak el, mire újra látja.

Ezért  tört  ki  kisebb  zűrzavar  ezen  a  reggelen,  amikor  Micah  és  Lee  visszamentek  a  házba
reggelizni, és Lee bejelentette;

–  Nézzétek,  kit  találtunk  az  istállóban  ma  reggel!  Betuszkolta  Jake–et  a  hátsó  ajtón.  Azonnal
körülvették, kacagtak, és

mind egyszerre beszéltek.
– Jake!
– Fiam!
– Az úristenit!
– Ross, vigyázz a szádra! A gyerekek.
– Miért aludtál az istállóban?
– Amikor a múlt éjjel leszálltunk a vonatról, a lovamnak kő ment a patkója alá.
– Mi is utaztunk vonaton. Jake bácsi!
– Igen, ő be volt tojva, de én nem.
– Nem voltam betojva.
– Mikor indultál?
– Horman? Fort Worthböl?
– Igen, Fort Worthből.
– Későn. Nem akartalak zavarni benneteket.
– Te sosem zavarsz.
Mama  megölelte,  erősen  magához  szorította,  és  behunyta  a  szemét  a  rátörő  érzelmek  hatása

alatt. Aztán pironkodva máris azért kezdte szapulni a fiát, hogy miért olyan vékony.
– Ülj le, hozok neked kétszersültet és lekvárt.  Panhandle–ben nem adnak eleget enni a farmerek

a  munkásoknak?  Még  egy  kígyó  is  kövérebb  nálad.  Megmostad  a  kezed?  Marynell,  tedd  le  azt  a
könyvet! És önts a bátyádnak kávét!  Anabeth, csitítsd el a  kicsiket!  Nagyobb  zajt  csinálnak,  mint
kavicsok a vödörben.

Egy ifjú Drummond Jake nadrágját rángatta. Egy másik elvette a kalapját és felpróbálta. Az, aki
még nem tudott járni, a két lába közé mászott,  s  egy  kanállal  a  csizmája  orrát  kalapálta.  Anabeth
megkerülte a gyerekeket, hogy egy csókot nyomjon testvére arcára.

–  Mama  már  halálra  izgulta  magát  miattad  –  súgta  a  fülébe.  Miután  átadta  ezt  a  testvéri
magánüzenetet, elterelte a gyerekeket Jake közeléből, kitessékelte őket, és utasította a legidősebbet,



hogy figyeljen a kicsikre.
Lydia Jáke kitárt karjába vetette magát és megölelte.
– Annyira örülök, hogy itt vagy. Aggódtunk, hogy nem tudsz majd eljönni.
– A világért sem hagynám ki – felelte Jake, s kék szemével körbenézett szerettein. – Hello, Ross

– mondta, s kinyújtotta a karját Lydia mellett, hogy kezet rázzon a férfival. – Hogy vagy?
– Remekül, remekül. S te. Bubba?
A régi becenév olykor–olykor még kicsúszott valamelyikük száján.
– Megvagyok.
– Munka?
– Kiléptem.
– Kiléptél? – Mama egy tányér forró kétszersülttel a kezében elfordult a sütőtől.
Jake vállat vont, nyilvánvalóan nem akarta megfertőzni az ünnepi hangulatot.
– El kellett jönnöm, hogy lássam a menyasszonyt, nem igaz? Egyébként hol van?
Tekintete  a  köréje  gyűlteket  pásztázta,  s  szántszándékkal  elsiklott  Banner  felett.  A  lány

tudatosan  húzódott  a  háttérbe,  mert  osztatlan  figyelmet  akart  magának,  amikor  majd  üdvözli  a
férfit.

– Jake Langston, pontosan tudod, hogy én vagyok a menyasszony. – Banner előreszaladt, a férfi
karjába  vetette  magát  és  megölelte.  Jake  átkarolta  a  derekát,  és  felemelte  a  földről.  Kétszer  is
körbeforgatta, míg végül letette.

– Nem, te nem lehetsz menyasszony – mondta Jake, miután kissé eltolta magától. – Az a Banner
Coleman,  akit  én  ismerek,  copfos  hajú,  a  sípcsontja  sebhelyes  és  ólábú.  Mutasd  a  virgácsaidat,  s
megmondom, ki vagy. – Lehajolt, hogy fellebbentse a lány szoknyáját. Banner sikoltozott, és a férfi
kezét csapkodta.

–  Soha  többet  nem fogod  látni  sem  a  virgácsaimat,  sem  a  sípcsontomat,  akár  sebhelyes,  akár
nem. Most már felnőttem, vagy talán nem vetted észre? – Banner peckesen kihúzta magát, nagyon
is nyilvánvalóvá téve, mennyire érett. Egyik kezét csípőre tette.  A másikat behajlítva, éles szögben
hátrahajtott feje fölé emelte.

Lee hahotázott. Micah fütyült és tapsolt. Jake végigmustrálta a Coleman lányt, akit  már bölcsős
kora óta ismert.

– Minden kétséget kizáróan az vagy – jegyezte meg komolyan. – Felnőtt.  – A lány vállára tette a
kezét,  és  lehajolt,  hogy  tiszteletteljesen  arcon  csókolja.  Aztán  Banner  legnagyobb
megrökönyödésére  nyitott  tenyérrel  a  fenekére  csapott,  hogy  csak  úgy  csattant.  –  Számomra
azonban még mindig egy taknyos kölyök vagy. Hozz egy széket, hogy megehessem a kétszersültet,
mielőtt kihűl!

Banner túlságosan örült a találkozásnak ahhoz, hogy megsértőd–jön, bár mindenki rajta nevetett.
Most, miközben ott lépkedett a templomban, a szíve még gyorsabban kezdett verni, mikor elkapta
Jake  pillantását.  Annyira  büszke  volt  rá,  büszke,  hogy  ez  a  hórihorgas,  hirtelenszőke  hajú,
világítókék szemű férfi az ő családjához tartozik. Majdnem.

Jake fehér ingre és fekete bőrmellényre cserélte cowboyruháját. Levetette a kendőt,  amit mindig
a nyakában viselt, és keskeny, fekete nyakkendőt kötött. A pisztolytáskától azonban még most sem
vált meg. Banner szerint egyes szokásokat nehéz volt levetkőzni.

Úgy vélte,  jobb ha  nem vizsgálgatja  közelebbről  a  férfit.  Jake  egész  biztosan  követett  el  olyan
dolgokat,  amik  hadilábon  álltak  a  törvénnyel.  Bannernek  kétsége  sem  fért  hozzá,  hogy  ivott,
kártyázott és olyan nőkkel hancúrozott, akiknek a létezéséről neki tudnia sem szabadott. De ez nem
akadályozta  meg  abban,  hogy  szeresse.  Jake–et  rámenőssége  és  veszélyes  élete  csak  még  inkább
vonzóvá  tette  a  szemében.  Facér  barátnői  minden  valószínűség  szerint  követelni  fogják,  hogy
mutassa be nekik.

A  napszítta  szempillákkal  keretezett  kristálytiszta  kék  szempár  egyike  lecsukódott,  s  a  férfi
hirtelen,  lopva  Bannerre  kacsintott.  A  lány  vissza  kacsintott  rá,  s  eszébe  jutottak  azok  az  idők,
amikor Jake megosztotta vele azokat a titkait, amiket, mint esküdözött, még Lee–nek és Micah–nak
sem  árulna  el  soha.  Banner  hitt  neki,  mert  hinni  akart.  Féltve  őrizte  a  barátságukat.  Itta  a  férfi
minden szavát,  amit neki mondott. Ha Jake–nek elvonta valami  a  figyelmét,  Bannert  féltékenység
marcangolta.



Tudta,  hogy  Jake–et  összeköti  valami  a  szüleivel,  különösen  az  anyjával,  valami  rejtélyes  és
szent  kapocs.  Soha  nem  beszéltek  róla.  Egy–szer  sem  került  szóba  ez  a  téma.  De  a  gyerekek
intuíciójával Banner megérezte, hogy itt valami titok lappang. Bármi volt is az, örült neki, mert Jake
–et hozzájuk kötötte.

Az anyjára pillantott, mikor Ross–szal egy vonalba kerültek az első sorral.
– Szeretlek, anya – suttogta.
–  Én...  mi  is  szeretünk  –  súgta  Lydia  Ross  nevében  is.  Könnyek  csillogtak  a  szemében,  de

mosolygott.
Banner mindkettőjükre rámosolygott, mielőtt  a papra emelte tekintetét.  Ross elfoglalta  a  helyét

Banner és Grady között.
– Ki adja férjül a menyasszonyt? – kérdezte a lelkész.
– Az édesanyja és én.
Ross  lenézett  Bannerre.  Zöld  szeme  elködösült.  Megszorította  a  lánya  kezét,  majd  átadta

Gradynek. Aztán csatlakozott Lydiához az első sorba.
Banner  hallotta,  hogy  a  tömeg  mozgolódik,  s  mindenki  leül.  A  vőlegényére  pillantott,  s  tudta,

hogy egyetlen asszony sem volt  még  soha  ilyen  boldog,  mint  ő  ebben  a  pillanatban.  Úgy  döntött,
hogy  Gradyvel  éli  le  az  életét.  Úgy  fogják  szeretni  egymást,  mint  a  szülei.  Boldoggá  fogja  tenni
minden  nap,  mindegy,  mibe  kerül.  Olyan  biztos  volt  benne,  hogy  Grady  szereti  őt,  ahogy  a  férfi
lenézett rá.

A  pap  elkezdte  a  ceremóniát.  A  költői  szavak  új  értelmet  nyertek  Banner  számára.  Igen,  a
frázisok pontosan kifejezték, amit érzett...

Baing!
Hatalmas dörrenés törte meg a templomi csendet. Sikoltások.
A gyülekezet felzúgott. Banner oldalra kapta a fejét. Grady rázuhant.
Tátongó seb vörösödött öltönyén.



KETTŐ

Grady!
Banner a földre rogyott a férfi ernyedt testének súlya alatt.  Ülő helyzetbe tornázta magát,  és  az

ölébe  emelte  Grady  fejét.  Gépiesen  meglazította  a  férfi  nyakkendőjét  és  inge  nyakát.  Torkából
elcsukló  hang  tört  fel  a  rémülettől.  Grady  szeme  nyitva  volt,  rettegés  tükröződött  benne.  Hiába
mozgatta az ajkát, egyetlen hang sem jött ki rajta.

Még élt. Banner hálaimát rebegett, miközben puszta kézzel tapasztotta be a sebet, hogy elállítsa
a vérzést.

Jake  a  pillanat  tört  része  alatt  előkapta  a  pisztolyát,  s  a  támadó  felé  fordult,  aki  a  hozzá
legközelebb eső ablak előtt állt, s a templom elülső része felé irányította fegyverét.

– A menyasszony lesz a következő – hangzott a figyelmeztetés kaján, fenyegető hangon. A hatás
kedvéért a férfi az oltár felé bökött a pisztolyával.

Nemcsak Jake, hanem az esküvőn megjelent  River  Bend–i  munkások  is  fegyvert  rántottak.  Az
ablakban álló férfira céloztak. Az asszonyok az arcuk elé kapták a kezüket, és ijedten lekuporodtak.
A férfiak letérdeltek, és ráborultak a gyermekeikre, hogy testükkel védjék őket a meghatározatlan és
ismeretlen veszéllyel szemben.

– Mindenki dobja el a fegyverét! – kiáltotta a férfi dühösen.
– Ross?– szólalt meg Jake.
– Tegyétek, amit mond. – Ahogy az első lövés eldördült, Ross ösztönösen a coltja után  kapott,

de  rá  kellett  döbbennie,  hogy  nem találja.  Ki  gondolta  volna,  hogy  szüksége  lesz  hatlövetűjére  a
lánya esküvőjén? Úgy káromkodott a bajsza alatt, mint egy kocsis.

Jake  vonakodva  ledobta  fegyverét  a  földre.  River  Bend  munkásai  követték  a  példáját.  Az
ablaknál álló magas férfi csak ekkor vetette át lábát az alacsony párkányon, és lépett a templomba.
Egy fiatal lányt ráncigált magával, és lökdösött előre a derekánál fogva.

–  Doggie  Bums  vagyok,  ez  pedig  az  én  drága  kislányom,  Wanda.  Szükségtelen  volt
bemutatkozniuk. Doggie Burns párolta a legjobb pálinkát Kelet–Texasban. Voltak olyan vevői, akik
mérföldeket utaztak a nyugat–virginiai recept szerint készített szeszért. Néhányan tovább maradtak,
mint amennyi idő az üzlet nyélbe ütéséhez kellett.  Doggie sunyi, minden hájjal megkent, veszélyes,
kegyetlen férfi volt, és ezt mindenki tudta róla, aki hallott felőle.
Ő  is  és  a  lány  is  tisztátalanok  voltak.  Wanda  seszínű  haja  egyenes,  zsíros  szálakban  borult  a

vállára.  Doggie  ingén  izzadságfoltok  gyűrűztek  a  hónaljánál.  Kopott,  hevenyészve  foltozott  ruhát
viseltek.  Megszentségtelenítették az ősi kápolnát, különösen így, esküvőre  feldíszített  állapotában.
Mint egy repedés egy különben tökéletes gyémánton, úgy róttak ki a  környezetükből,  s  taszították
maguktól a szépséget.

–  Bármennyire  is  nem  szívesen  szakítom  félbe  a  szertartást  –  mondta  Burns  gúnyosan,  s
megemelte kalapját Lydia felé, majd visszatette zsíros hajára –,  atyai kötelességem megakadályozni,
hogy ez a frigy létrejöjjön.

Grady fájdalmában felüvöltött, s a sebet markolászta a vállán.
–  Segítsen  már  valaki!  –  zokogta  Banner.  –  Segítsenek  rajta!  –  Felhajtotta  a  fátylát.  A  szeme

hatalmasnak tetszett az arcán. A vérző lyukra szorította zsebkendőjét Grady vállán.
– Nem fog belehalni, kicsikém. –  szólalt  meg  Burns,  s  szája  egyik  szegletéből  a  másikba  lökte

undorító  szivarját.  Az  ajka  körüli  ráncokban  barna  lé  ült  meg.  –  Ha  az  lett  volna  a  célom,  hogy
megöljem, meg se érezte volna a golyót, ami eltalálta. De csak az esküvőt  akartam, leállítani amiatt,
amit ez a szemét művelt a lányommal.

A gyülekezet mostanra rájött, hogy őket nem fenyegeti veszély. Puhatolózó  fejek  emelkedtek  a
magasba. Burns nyers hangja jogos felháborodást váltott ki, csak úgy suhogtak a legyezők.

– Mit akar? – kérdezte a pap. – Hogy merészeli káromolni az Urat az ő házában?
– Lassan a testtel,  tisztelendő!  Senki sem mondta, hogy ne  tolmácsolja  Isten  szavait,  csak  nem

nekik.
Lydia abban a pillanatban talpra ugrott, ahogy a lövés eldördült. Ross oltalmazón átkarolta. Most

kibontakozott az ölelésből és előrelépett.



– Rendben, Burns, mindenki magára figyel. Mit akar?
–  Látja  a  lányom  hasát?  –  Pisztolya  csövével  a  gömbölyödő  Wandára  mutatott.  –  Sheldon

kölykétől dagad.
– Ez nem igaz! – hörögte Grady.
–  Miért  csinálja  ezt?  Nem értem  –  kiáltotta  Banner,  hirtelen  rádöbbenve,  mi  folyik  körülötte.

Mostanáig a szenvedő Grady kötötte le minden figyelmét. – Miért kellett idejönnie és tönkretennie
az esküvőmet? Miért?

A  templomban  mindenki  lélegzet–visszafojtva  várt.  Efféle  drámák  nem  szoktak  olyan
kisvárosokban  történni,  mint  Larsen.  Évtizedekig,,  fognak  csámcsogni  rajta  a  pletykafészkek.  A
hallgatóság fülelt minden szóra.

–  Mert  ez  az  igazság  –  felelte  Burns,  felvillantva  förtelmes  mosolyát.  –  Nem  lenne  helyes
hozzámenned, amikor gyereket csinált az én'' Wandámnak, nem igaz?

Grady megmozdult, s Banner bármennyire is igyekezett  visszatartani,  talpra  küzdötte  magát.  A
fájdalomtól úgy tántorgott, mint egy részeg, mikor Burns felé fordult.

– Nem tőlem terhes.
A szóra újból felmorajlott a tömeg.
Banner  felállt,  megfogta  Grady  karját,  és  dacosan  szembenézett  az  i  apával  és  lányával,  akik

mindenre elszántan tönkre akarták tenni az, esküvőjét, az ő napját, az életét,  a jövőjét,  amely eddig
tökéletesnek hitt. Észre sem  vette,  hogy  csodás  ruhája  elejét  beszennyezte  vőlegénye  vére.  Rá  se
hederített a padsorok felől áramló megjegyzésekre.

Néhány férfi a tömegből  lesütötte a szemét. Lee feszengve hol az egyik, hol a másik lábára állt.
Semmi  pénzért  nem  nézett  volna  Doggie  Burns  ádáz  tekintetébe,  vagy  pillantott  volna  a
kigömbölyödött,  néma  Wandára.  Micah  nyeldekelt.  Langston  mama  haragos,  kérdő  tekintettel
nézett rá, amitől még egy arkangyalnak is bűntudata támadt volt

–  Wanda  szerint  te  voltál,  Sheldon  –  mondta  Doggie.  –  Ugye,  Wanda?  –  Előrébb  taszigálta  a
lányt, hogy mindenki jól láthassa másállapotát.

A tekintetében, mellyel alattomosan végigpásztázta a tömeget, a szégyen legkisebb szikráját sem
lehetett  felfedezni.  Ajkát  megvetően  lebiggyesztette.  Azok  a  férfiak,  akik  Wanda  rossz  hírét
öregbítették, elátkozták azt a napot, amikor hozzáértek, s csak áldani tudták az Urat, amiért Grady
Sheldon neve hangzott el. Önmegtartóztatási fogadalmak sokasága szállt az ég felé.

–  Ő  volt  az  –  erősítette  meg  a  lány  durcásan.  –  Nem  szállt  le  rólam,  mindig  eljött  hozzánk,
amikor az apám nem volt otthon. Zaklatott.

– Folytasd, kicsi Wanda, mondd el, mit csinált veled.
A lány drámai szünetet tartott, aztán lehorgasztotta a fejét, és a ruha ujján lévő egyik szakadással

babrált.
– Letepert.
– Szemenszedett hazugság! – harsogta túl Grady a tömeg felzúdulását.
Burns előrelépett, s ismét a pisztolyával hadonászott.
– Hazugnak nevezed az én drága kislányomat?
–  Ha  azt  állítja,  hogy  kényszerítettem,  akkor  igen.  –  Grady  elfehéredett,  de  ezúttal  nem  a

vérveszteségtől,  a  sokktól  és  a  fájdalomtól.  Egy  pillanat  alatt  rádöbbent,  hogy  elárulta  magát.
Először  Bannerre  sandított,  aki  olyan  sápadt  volt,  mint  a  ruhája,  majd  Rossra,  aki  olyan  sötéten
festett, mint maga az ördög. – Én... csak... azt akartam mondani...

Ross  rávetette  magát,  megragadta  a  grabancát,  s  felemelte,  hogy  egy  magasságba  kerüljön  a
szemük.

– Ezzel a lotyóval szórakoztál, miközben a lányom jegyese voltál? – üvöltötte.
Jake olyan gyorsan mozgott, mint a higany, s egy pillanat alatt  ott termett Ross mellett.  Amikor

Grady nyöszörögni kezdett a fájdalomról, és tiltakozni  próbált  Ross  durva  bánásmódja  ellen,  Jake
lehajolt és elvette a fegyverét. Burns nem szólt, és nem tett semmit, hogy megállítsa. A gyülekezet
most Grady ellen fordult, s egy emberként pillantott rá vádló tekintettel.

Jake felhúzta a coltját, s hosszú fémcsövét Grady álla alá tolta.
– Nos, mister, várjuk a választ. 
Grady gyilkos pillantást vetett mindkét férfira.



– Talán egyszer–kétszer voltam a lánnyal.  –  Ross  ujján  a  bütykök!  elfehéredtek,  úgy  szorította
Grady fekete zakóját.  Állati  morgás tört fel a mellkasából. Grady hebegett. –  M–majdnem  minden
második férfi lefektette a városban. Bárkié lehet a gyerek.

–  De  nem minden  második  férfi  volt  a  lányom  vőlegénye!  –  acsarkodott  Ross.  Olyan  hirtelen
engedte el Gradyt, hogy a férfi kis híján ismét a földre rogyott.

– Hogy tehetted? – kérdezte Banner a beálló feszült csendben. Grady nagyot nyelt,  és a lány felé
botladozott.

– Banner – mondta, s esdeklőn kinyújtotta felé a karját.
–  Ne  érj  hozzám!  –  Banner  szinte  visszahőkölt.  –  Nem  bírom  elviselni  a  gondolatot,  hogy

hozzám  nyúlj  azzal  a  kézzel,  amivel...  –  Wanda  Burnsre  pillantott,  aki  ott  állt  kárörvendő
arckifejezéssel, egyik kezét kitolt csípőjére téve.

Banner sarkon fordult, s kivonult a padsorok közötti folyosón.  A  testtartása  és  a  járása  ezúttal
harciasságot,  gőgöt  és  büszkeséget  Sugarzott.  Anyja  ugyanolyan  rettenthetetlenül  követte.
Langstonék felzárkóztak mögéjük. A River Bendi–cowboyok,  mint  egy  kis  hadsereg,  kimasíroztak
utánuk, és körbefogták őket a templomkertben, amíg lóra szálltak és felmásztak a bricskáikra.

Rosst  majd  szétvetette  a  düh,  ahogy  ott  állt  remegve  az  oltárnál.  A  szeme  szikrázott  az
indulattól. Az egész város, a pap és  mindenki  előtt,  aki  hallótávolságon  belül  volt,  megfenyegette
Gradyt.

–  Ha  még  egyszer  a  lányom  közelébe  kerülsz,  megöllek.  Megértetted?  Könyörögni  fogsz  a
halálért, mielőtt bevégzed.

Megfordult és kisietett a templomból Jake jeges tekintete  egy  örökkévalóságnak  tűnő  pillanatig
Grady szemébe fúródott. Fokozatosan leengedte a pisztolyt, és visszadugta az övébe.

–  Én  viszont  legszívesebben  itt  helyben  kinyuvasztanálak.  –  A  templom  csendjét  csak
csizmájának sarkantyúi törték meg, miközben kiment.

Mikorra  kiért,  Banner  már  a  bricskán  ült  anyja  vigasztaló  karjában.  Szívszaggatóan  zokogott.
Mindenki szomorúan lehorgasztotta a fejét. Senki sem mert a másikra nézni.

Jake felpattant kölcsönkapott lova nyergébe. Mivel Ross csak a lányával törődött. Jake vette át a
parancsnok szerepét.

– Micah, Lee,  ti  maradjatok  hátul!  Szóljatok,  ha  bárki  is  követne!  A  többiek  széledjenek  szét!
Tartsátok  nyitva  a  szemeteket!  –  Kérdés  nélkül  engedelmeskedtek  a  parancsnak,  védőpajzsot
alkotva a család körül feudális hűségük jeléül.

Jake megsarkantyúzta a lovát az élen haladó bricska felé. Ross gránitkeménységű arccal  fogta  a
gyeplőt, miközben Lydia és Banner egymáshoz bújva, csendben sírdogáltak. Ross Jake–re pillantott,
mikor az odaért melléjük. 

– Kösz.
Jake kurtán bólintott. Nem volt szükség szavakra.
River Bendet feldíszítették a lakodalomra, melyet most már soha nem fognak  megülni.  Az  első

szívbe markoló látvány a folyópartról a házhoz vezető ösvényen fogadta Bannert. A fehérre meszelt
kerítés–oszlopok mindegyikére szalagokat és virágokat kötöttek.

Még nyomorultabbul érezte magát, amikor megpillantotta a házat. A tornácon körbefutó korlátot
szulákgirlandokba  öltöztették.  A  cserepes  virágokba  sárga  forsythiát  tűzdeltek.  Az  előkertben
felállított  hosszú  asztalok  roskadoztak  a  rengeteg  ételtől  és  italtól,  amit  már  napokkal  ezelőtt
elkészítettek a  most  már  örökre  távol  maradó  vendégeknek.  Olyan  volt,  mint  egy  gyermekszoba,
amit kicsinosítottak egy halva született csecsemő számára.

Ross leugrott a bricskáról, s lesegítette Lydiát. Jake leszállt  a lóról, majd Bannernek  nyújtotta  a
kezét. A lány bénultan ült, olyan dermedten a kétségbeeséstől,  hogy csak akkor vette észre a férfit,
amikor az megérintette a karját,  és gyengéden a nevén szólította. Banner lenézett rá, s  együtt  érző
kifejezést  pillantott  meg  az  arcán.  Halványan  elmosolyodott,  mikor  megfogta  Jake  felé  nyújtott
kezét. A másikkal a férfi vállára támaszkodott, s hagyta, hogy Jake leemelje.

A cowboyok  a  barakk  felé  lovagoltak.  A  rendszerint  kedélyes,  harsány  csapat,  most  szokatlan
módon  hallgatag  volt.  Anabeth  egyik  gyermeke  panaszkodott,  hogy  szomjas.  A  legkisebb  az  apja
karjában sírt. Hector a hátát paskolgatta, egy kissé túl erősen. Némán és komoran, mint gyászolók,
úgy vonultak be a házba.



Bannernek újabb fájdalmakat kellett elszenvednie. Lydia virágkosarakkal díszítette fel a szalont.
A nászajándékok kibontatlanul sorakoztak a csipketerítővel borított asztalok egyikén.

Bannert zokogás rázta meg. Ross odalépett mögé, és a vállára tette .1 kezét.
– Hercegnőm, én...
– Kérlek, apa – vágott a szavába gyorsan Banner, nem akarta,  hogy  sírni  lássák  –,  egyedüllétre

van szükségem.
Felemelte  a  szoknyáját,  szívet  tépően  emlékeztetve  a  többieket  néhány  évvel  ezelőtti  fiús

viselkedésére,  és  felrohant  a  lépcsőn.  Néhány  pillanattal  később  hallották,  hogy  becsapódik  a
hálószobája ajtaja.

–  A  gazember  –  mormolta  Ross  halkan.  Lerángatta  magáról  a  kabátot,  majd  a  nyakkendőjét
kezdte cibálni. – Puszta kézzel kellett volna kicsinálnom azt a csirkefogót.

Lydia meg sem próbálta felelősségre vonni a hangvételért.
–  Nem  hittem  volna  róla,  egyszerűen  nem.  Ó,  Ross,  hogy  Banner  szívének  így  kellett

összetörnie, én... – A férje karjába vetette magát és sírni kezdett. Ross bekísérte a szalonba.
Mama kézbe vette a dolgok irányítását.
–  Anabeth,  vidd  a  kicsiket  a  konyhába,  és  vágj  egy  szeletet  nekik  a  tortából,  amit  a  cukrász

tegnap  hozott.  Kár  lenne  veszni  hagyni.  Lee  és  Micah,  ti  vigyétek  ki  a  barakkba,  ha  Anabeth
végzett,  és mondjátok meg a fiúknak, hogy egyék meg mindet. Maryneil, te kezdd el kitöltögetni a
puncsokat. Azt hiszem, mindenkire ráfér egy pohárral. Hector úgy izzadsz, mint  egy  ló.  Vedd  le  a
kabátod és a nyakkendőd, mielőtt elolvadsz.

Banner esküvője jó alkalom volt, hogy a  két  család  ismét  találkozzon.  Langstonék  Tennessee–
ből  érkeztek  Texasba  Ross–szal  és  Lydiaval.  Olyan  barátság  szövődött  köztük  és  Colemanék
között, amit sem az idő, sem a távolság nem tudott kikezdeni.

Langston mama olyan volt Lee és Banner számára, mintha a nagyanyjuk lett volna. Még most is
egyenes tartású és izmos asszony volt, elbűvölő teremtés, testileg és lelkileg erős,  de mégis gyengéd.
Ha pirongatott, abba belevörösödött az ember füle, de mindig a szeretet vezérelte.

Zeke  Langston  már  olyan  régen  meghalt,  hogy  Banner  nem  is  emlékezett  rá.  A  halála  után
néhány évig  Mama  próbálta  irányítani  a  birtokukat  fent  Nyugat–Austinban  a  hegyekben.  Közben
két gyermeke, Atlanta és Samuel áldozatául esett a skarlátjárványnak.

Anabeth,  a  legidősebb  Langston  lány  váratlanul  hozzáment  a  szomszéd  földbirtokoshoz  és
gazdálkodóhoz, Hector Drummondhoz. A férfi özvegy volt, két kislánygyermeket nevelt.  Azóta két
közös fiuk született.  Hector gondoskodott Langstonék földjéről.  Volt egy  kis  vágó  marhacsordája,
amit szeretett volna felduzzasztani.

Marynell  afféle  kékharisnya  volt,  elhagyta  az  otthonát,  hogy  iskolába  járhasson  Austinba.  A
Santa  Fe–i  vasútállomáson  pincérnősködött  az  étteremben,  hogy  fizetni  tudja  a  tandíját.  Ma
tanárnőként dolgozott. Nem ment férjhez,  és  ha  valaki  megkérdezte,  kijelentette,  hogy  nem is  áll
szándékában.

Amikor  Hector  átvette  a  birtok  irányítását,  Ross  és  Lydia  arra  bátorította  Mamát,  hogy
költözzenek  hozzájuk  River  Bendre.  Mama  feltételeket  szabott.  Nem  akart  Colemanék
alamizsnájából élni. Meg akar dolgozni az ellátásáért, csakúgy, mint Micah, a legifjabb Langston, aki
felcsapott cowboynak.

Ross épített Mamának egy  kis  kunyhót.  Az  asszony  maga  tisztított  és  művelte  meg  a  mögötte
húzódó földet, ő termesztette és szedte le az összes zöldséget,  amit  River  Bendben  fogyasztottak.
Varrt  is  a  családnak  és  a  ranchon  élő  munkásoknak,  mivel  Lydiának  soha  nem  volt  tehetsége  a
tűhöz.

Langstonék olyan közel álltak  Colemanékhez,  mintha  a  rokonaik  lettek  voltak.  Mamának  nem
okozott lelkiismeret–furdalást  parancsokat  osztogatni,  ha  a  körülmények  úgy  kívánták.  Most  sem
fordult  meg  a  fejében  senkinek,  hogy  kétségbe  vonja  az  utasításait,  s  mindenki  sietett
engedelmeskedni neki.

A szalonban Jake töltött  Rossnak  egy  pohár  whiskeyt.  Szótlanul  odanyújtotta  neki.  Ross  hálás
pillantást vetett rá. Amikor Lydia első sírógörcse alábbhagyott, felemelte fejét férje válláról.

– Beszélnem kell vele, de nem tudom, mit mondjak.
– Én sem – morogta Ross, s egy hajtásra kiitta a whiskeyt.



Lydia felállt és lesimította a szoknyáját. Mielőtt  elhagyta volna a szobát, odalépett Jake–hez, és
két kezébe fogta az arcát.

– Most is számíthattunk a támogatásodra, mint mindig. 
Jake rányomta tenyerét az asszony kezére.
– Mint mindig – felelte sokatmondóan.

Mintha  illett  volna  a  helyzethez,  hogy  a  ruháját  vér  szennyezi.  Banner  úgy  érezte,  kitépték  a
szívét.  Csak  bámulta  magát  a  tükörben,  s  nem  tudta  elhinni,  hogy  alig  pár  órával  ezelőtt  még
boldogan, gyanútlanul és ártatlanul nézett szembe önmagával.

Nem bírta tovább elviselni magán az esküvői ruhát. Úgy érezte, ordítani kezd, ha nem vetheti le
azonnal. Nem várta meg, hogy valaki  a  segítségére  jöjjön,  hanem  ráncigálni  kezdte  a  kapcsokat  a
ruha hátán, amikor ideges ujjai nem haladtak elég gyorsan, letépte azokat.

Végre félredobta a ruhát. Az alsóneműje is csupa vér volt. Pucérra vetkőzött, majd könyörtelenül
végigdörzsölte  magát  a  mosdótálnál.  Még  mindig  mocskosnak  érezte  magát,  amikor  eleredtek  a
könnyei. Felvette a köntösét, s zokogva az ágyra borult.

Hogy  tehette  ezt  vele  Grady?  Nem  az  fájt  a  legjobban,  hogy  mindenki  megtudta.  Az  vágta
mellbe, hogy Grady másik nővel volt.  Hogy mehetett ahhoz az ócska lotyóhoz, miközben őt  azzal
áltatta,  hogy szereti? Kegyetlenül becsapta  és  megalázta.  A  szenvedélyt,  amiről  azt  állította,  hogy
érte lobog, Wanda Burnsszel csillapította.

Amikor elképzelte őket együtt, felfordult a gyomra.
Hallotta,  hogy  az  ajtó  halkan  kinyílik,  majd  becsukódik.  Az  oldalára  gördült.  Lydia  az  ágyhoz

lépett. Szó nélkül leült a szélére, s a mellére vonta Bannert.
Addig maradtak így egymást átölelve, enyhén ringatózva, amíg Banner könnyei el nem apadtak.

Ekkor  lehajtotta  a  fejét  Lydia  ölébe.  Lydia  Banner  haját  simogatta,  mely  olyan  fekete  volt,  mint
Rossé, de olyan selymes, mint az övé. A hullámos és göndör fürtök önálló életet éltek, gyakran még
a fésűnek és a hajtűknek sem engedelmeskedtek.

–  Tudod,  hogy  apád  és  én  szívesen  átvállalnánk  a  fájdalmadat,  csak  hogy  könnyítsünk  a
szenvedéseden.

– Tudom, anya.
– S bármit megtennénk, bármit, hogy átsegítsünk ezen az időszakon.
– Ezt is tudom. – Banner szipogott, és megtörölte az orrát a keze fejében.  –  Miért  tette?  Hogy

okozhatott ekkora fájdalmat?
– Nem akart bántani, Banner. Férfi és...
– És ez feljogosítja arra, amit tett?
– Nem, de...
–  Nem várom  el,  hogy  a  vőlegény  is  szűz  legyen  az  esküvője  napján,  ahogy  a  menyasszony.

Ennyire nem vagyok naiv. De ha azt mondja egy nőnek, hogy szereti, és megkéri a kezét,  ezzel nem
kötelezi magát arra, hogy hű legyen?

– Így kellene hogy legyen. Az asszonyoknál így is van. A férfiak esetében? Többnyire nem.
– Nem tudta fékezni a vágyait? Nem érdemeltem meg, hogy megvárjon?
– Grady nem hasonlított össze azzal a lánnyal, Banner. Ez nyilvánvaló.
– Én ugyanúgy vágytam a házaséletre, mint ő! Megmondtam neki – kiáltotta.
Sok anya  elájult  volna,  ha  ilyesmit  hall  a  lányától.  Lydiának  a  szemi  sem  rebbent.  Megértette,

hogy  mindenkinek  vannak  szexuális  vágyai  és  remélte,  hogy  a  lánya  éppannyira  fogja  élvezni  az
életnek ezt az oldalát, mint ahogy ő. Nem akarta úgy beállítani, mint valami titokzatos, szégyenletes
dolgot.

– Mi van, ha én rohanok egy másik férfi karjába? –  kérdezte  Banner.  –  Milyen  érzés  lett  volna
Gradynek? Megbocsátott volna?

Lydia sóhajtott.
– Nem.  De  ilyen  világban  élünk.  Természetes,  hogy  a  férfiaknak  vannak...  kalandjaik.  Gradyé

kiderült. Fizetni fog érte. De te is. S ez nem igazságos. – Az asszony megsimogatta Banner arcát.
–  Türelmetlen  és  önfejű  vagyok?  Meg  kellene  bocsátanom  neki?  Neked  meg  kellett  valaha

bocsátanod apa „kalandjait”? – Banner felült, és egyenesen az anyja szemébe nézett. – Volt apának



más nő az életében, miután megismert téged?
Lydiának  eszébe  jutott  az  az  éjjel,  amikor  Ross  befogadott  egy  bizonyos  LaRue  nevezetű

madamot és örömlányait a szekértáborba. Későig elmaradt, részegen ment haza, és bűzlött az olcsó
parfümtől.  Akkor és később is megesküdött rá, hogy elment  ugyan  a  madamhoz,  de  képtelen  volt
élni a lehetőséggel. Lydia hitt neki.

–  Rossnak  sok  asszonnyal  volt  viszonya  előttem,  de  utánam  eggyel  sem.  Meg  tudom  érteni,
milyen fájdalmat érzel.

– Azt hiszem, Grady nem szeretett annyira, ahogy apa téged.
– De valaki majd fog, drágám.
– Nem hiszem, anya. – Bannernek ettől  ismét eleredtek a könnyei. Amikor Lydia  végül  magára

hagyta,  Banner  az  ágyon  feküdt,  és  üres  tekintettel  bámulta  a  plafont.  Szembe  kellett  néznie  az
érzéseivel. Melyik volt a hevesebb? A fájdalom vagy a düh?

Vajon a Grady iránt érzett szerelme elmúlt–e abban a pillanatban, hogy kiderült, hogy megcsalta?
Haragudott  rá,  amiért  besározta  nemcsak  az  ő,  de  a  családja  nevét  is.  Larsen  lakói  nem  fogják
egyhamar elfelejteni a mai napot. Az emberi természet olyan, hogy szeret  más  bajával  foglalkozni.
Nem számít, hogy a Colemanék feddhetetlenek. Grady éppúgy megbélyegezte őket is, mint magát.

Banner  mérges  volt,  s  dühe  elnyomta  a  fájdalmát.  Nem  akarta  visszaszerezni  Gradyt,  a  világ
minden kincséért sem. Sokkal jobban fájt neki a szülei szenvedése, mint a Gradyé. Ki mit főz, egye
meg. Soha nem volt igazabb a mondás.

Talán  mégsem  szerette  Gradyt  annyira,  mint  hitte.  De  ha  a  férfi  hűtlensége  ma  nem  kerül
napvilágra, s nem derül ki, hogy milyen gyenge jellem, Banner áldott tudatlanságban élte volna le az
életét. Örökre szerető felesége lett volna a férfinak. Ebben biztos volt.  Ilyen értelemben tehát nincs
oka mérgelődni.

Sokáig  feküdt  az  ágyon,  észre  sem  véve,  mennyi  idő  telt  el,  s  csak  amikor  a  szobára  sötétség
borult, döbbent rá, hogy lement a nap.

Hirtelen felkelt,  s  megfogadta,  hogy  nem fog  bujdokolni  a  világ  elől,  mintha  ő  lenne  a  bűnös.
Legyen átkozott, ha hagyja, hogy Grady Sheldon és a pletyka fészkek legyőzzék.

Megmosta az arcát hideg vízben, hogy visszahúzódjon a szeme  körüli  puffadás.  Egyszerű  tarka
pamutvászon  ruhába  bújt,  hátrafésülte  a  haját,  és  lement  a  földszintre.  A  többiek  a  konyhában
vacsoráztak.  A  beszélgetés  egy  csapásra  abbamaradt,  amikor  észrevették,  hogy  Banner  ott  áll  az
ajtóban.

Minden szempár felé fordult. Még Anabeth gyermekei is szokatlan  csendben  ültek.  Mit  vártak?
Hogy  élete  végéig  a  szobájában  rostokoljon?  Hogy  belebetegedjen  a  bánatba?  Hogy  olyan
szeszélyessé váljon, mint egy összeaszott vénlány?

– Éhes vagyok – közölte. – Maradt valami ennivaló?
Amikor  meglátták,  mindenki  mozdulatlanná  dermedt,  mintha  egy  karácsonyi  képeslapon

szerepelnének.  Most  egyszerre  ugrottak  fel,  hogy  helyet  adjanak  neki  az  asztalnál,  tányért,  ezüst
evőeszközt  és  étellel  teli  tálat  rakjanak  elé.  Mindenki  túlságosan  hangosan  beszélt.  Túl  szélesen
mosolygott. Túl csillogó szemmel nézett rá.

–  Az  új  bikáidról  beszéltél,  Hector  –  szólalt  meg  Ross  olyan  harsány  hangon,  hogy  Anabeth
kisgyermeke sírva fakadt.

– Á, igen, nos... ööö...
Szegény  Mr.  Drummond,  gondolta  Banner,  miközben  lesütött  szemmel  bámulta  a  tányérját.

Anélkül  is  elég  ideges  volt,  hogy  a  figyelem  központjába  került,  és  úgy  kellett  tennie,  mintha
hétköznapi társalgást folytatna. Banner nem sokat beszélt. Nem volt éhes, de kényszerítette magát,
hogy legalább a felét megegye annak, ami a tányérján van.

Valaki,  feltehetően  Mama,  gondoskodott  róla,  hogy  leszedjék  a  házban  a  díszeket.  A
gyümölcspuncson kívül,  amit iszogattak, semmi  sem  utalt  rá,  hogy  itt  lakodalmat  tartottak  volna.
Lydia  kivitte  Banner  szobájából  a  tönkrement  esküvői  ruhát.  Banner  remélte,  hogy  elégette.  A
virágkosarak eltűntek. Az udvar üresen tátongott. Lydia megnyugtatta, hogy nem kell  foglalkoznia
az ajándékok visszaküldésével,  ő  magára  vállalja  a  fájdalmas  feladatot.  Banner  sejtette,  hogy  már
neki is látott a díszes papírba csomagolt dobozoknak ugyanis színét sem látta.

Ha nem ülnek ilyen szokatlanul sokan az asztalnál, lehetett volna–bármelyik tavaszi este. Banner



megállapította,  hogy  ő  érzi  a  legkevésbé  kényelmetlenül  magát  közülük.  Időről  időre  aggodalmas
pillantásokat vetettek rá, mintha bármelyik percben képes lenne könnyekben kitömi.

Amikor  a  gyerekek  végeztek,  Marynell  felajánlotta,  hogy  kiviszi  őket  sétálni.  Lee  és  Micah
felálltak,  mihelyt  befejezték  az  evést,  s  valami  pókerpartit  emlegettek  a  barakkban.  Mama
hozzálátott, hogy leszedje az asztalt.

– Maradj csak, ahol vagy – parancsolt rá szigorúan Lydiára, amikor az megemelkedett a székéből.
 – Egykettőre végzek vele.

Anabeth felállt, hogy segítsen. Hector és Ross általános dolgokról beszélgettek a farmról.
Lydia hallgatott, és Rosst figyelte.
Jake halkan a kávéját iszogatta, és Lydiát bámulta.
Bannernek nem támadt semmilyen hátsó gondolata, természetesnek vette.
– Azt hiszem, kimegyek a tornácra – mondta hátratolva a székét.
– Menjünk ki mindannyian – javasolta sietve Lydia. – Ott hűvösebb van. Jake, Hector, hozzátok

a kávétokat, ha még nem ittátok meg.
Amikor rendet raktak a konyhában, Marynell elkísérte a  nyárilakba  Mamát.  Anabeth  és  Hector

velük tartott, hogy ágyba dugják a zsibongó gyerekeket. Banner a körülötte folyó felszínes társalgást
hallgatta. Végül lelépett a tornácról, s elindult az udvaron át.

– Banner?
–  Csak  sétálni  megyek,  apa  –  kiáltotta  vissza  a  válla  fölött,  miután  meghallotta  apja  aggódó

hangját.
Egészen  a  kerítésig  elment,  mely  az  egyik  legelő  határául  szolgált.  Egy  kiscsikó  és  az  anyja

kergetőztek a buja tavaszi aljnövényzeten.
– Nagyon fürgének tűnik.
Banner megfordult, s látta, hogy Micah és Lee közeledik felé.
– így is van jól. Hiszen Spárta az apja, nem igaz?
– De igen. Ó az egyik legjobb. Nem gondolod, Micah?
– Az már biztos.
– Azért jöttetek ide, hogy a tenyészállományról diskuráljunk? Azt hittem, pókereztek.
–  Kifosztottak  –  felelte  Micah,  s  kifordította  a  zsebeit.  A  holdfényben  szinte  ugyanolyan

világosnak tűnt a haja, mint a Jake–é. De csak majdnem.
Banner csípőre tette a kezét.
– Ki is dicsekedett valamelyik nap azzal, hogy bárkit legyőz a kártyában?
Micah játékosan megöklözte Banner állát.
– Te mindenre emlékszel?
Ugratták  egymást,  ahogy  szokták,  csakhogy  enyhítsék  zavarodottságukat.  Mióta  elhagyták  a

templomot, mindenkinek nehezére esett könnyed társalgást folytatni.
–  Tulajdonképpen  miért  jöttetek  utánam?  –  kérdezte  Banner.  Lee  Micah–ra  pillantott,  aki

bátorításképpen bólintott.
– Nos, mi csak... ööö... beszélni akartunk veled arról, ami a templomban történt.
Banner keresztbe tette a karját a kerítés legfelső korlátján, és előrehajolt.
– Mit akartok mondani?
– Hogy talán nem Grady a hibás.
– Hogy érted ezt?
Lee  nyelt  egyet,  és  Micah–ra  nézett  támogatást  várva.  Micah  figyelmét  azonban  lekötötte  a

legelésző póni, és nem segített.
– Azt akarjuk mondani, hogy... szóval sok fiú...  tudod...  együtt  volt  azzal  a  lotyóval.  Könnyen

lehet, hogy rossz lóra tett.
– Igen – szólt közbe váratlanul Micah. – Ötven fiú közül bárki lehet az apa. De Sheldon jó parti,

mivel fűrésztelepe van. Érted?
– Az hogy együtt volt vele,  még nem jelenti azt,  hogy ő  a  gyerek  apja.  Ezt  akartuk  mondani  –

fejezte be Lee akadozva. – Talán jobban érzed magad most, hogy ezt megtudtad.
Banner torkát gombóc fojtogatta.
– Attól érzem jobban magam, hogy törődtök velem. – Először Lee–t, majd Micah–t is megölelte,



aki esetlenül viszonozta. Nem csupán egy volt a sok cowboy közül, ugyanakkor hivatalosan nem is
családtag.

Copfos  kislánykora  óta  heccelődött  Bannerrel,  de  ha  a  testvére  nem  is,  Micah  észrevette,
mennyit változott a lány az elmúlt pár évben.

Az átalakulás nem hagyta hidegen, de elég okos volt ahhoz, hogy tisztes távolságot tartson tőle.
Nem akarta  magára  haragítani  Mamát,  még  kevésbé  Rosst,  vagy  feláldozni  a  barátságát  Lee–vel
azért, hogy kikezdjen Bannerrel.

Banner tiltott gyümölcs volt a cowboyok számára, beleértve őt  is.  Ezt a megmásíthatatlan tényt
már régóta ismerte. Annyi lány volt a világon.  Lehet,  hogy  Banner  a  legcsinosabb,  de  egyetlen  nő
sem ér annyit, hogy eldobjon érte egy barátságot, még kevésbé, hogy elveszítse miatta az életét.

–  Értékelem  az  igyekezeteteket  –  mondta  Banner  gyengéden.  –  Lehet,  hogy  nem  Grady  a
gyermek apja. De igenis bűnt követett el, ami–kor a lánnyal volt. Ezt maga is elismerte. Megcsalt.

– Igen, szerintem is – értett  egyet  Micah.  Csak  annyit  tudott,  ha  ő  lett  volna  Banner  Coleman
vőlegénye, neki lett volna annyi esze, hogy j ne kockáztassa meg a lány  elvesztését,  bármekkorára
dagadjon  is  alj  nadrágja  eleje.  Sok  bolond  embert  ismert,  de  Sheldon  volt  köztük  a  legnagyobb,
akivel valaha találkozott.

Lee a földet piszkálta csizmája orrával.
–  Sajnálom  szegény  ördögöt,  hogy  olyasmin  kapták  rajta,  amit  mindannyian...  úgy  értem,  amit

sokan mások is elkövettek. Ugyanakkor szeretném péppé verni.
Banner a fiú karjára tette a kezét.
– Ne tedd, de azért köszönöm. Lee felemelte a fejét, és a féltestvérére mosolygott.
– Figyelj csak, Banner, új rövidárubolt nyílt Tylerben. Micah és én arra gondoltunk, hogy amint

az összes kanca megellett, valamelyik szombaton belovagolunk. Velünk tartasz?
Banner  most  érezte  csak  át,  mennyire  szeretik  a  fiúk.  Mindig  ott  loholt  a  sarkukban,  és

könyörgött nekik, hogy vigyék magukkal, de csak porfelhő maradt utánuk.
– Igen, köszönöm – felelte, s mindkettőjükre rámosolygott.
A fiúk otthagyták, beleolvadtak a  sötétségbe,  a  hangjukat  azonban  még  jóval  azután  is  hallani

lehetett,  hogy  elnyelte  őket  az  éjszaka.  Banner  visszafordult  a  ház  felé.  A  hátát  nekivetette  egy
pekandiófa törzsének, s az előtte elterülő békés tájban gyönyörködött.

A  faburkolatú  ház  fehéren  világított  a  sötétségben.  A  benti  olajlámpák  fényében  sárgán,
barátságosan és hívogatóan ragyogtak az ablakok. A tornác két oldalán álló három–három oszlopon
kúszásnak  indultak  a  hajnalkák.  A  rézvirágok  és  a  szarkalábak  első  hajtásai  kizöldelltek  a
virágágyakban. A konyha kéményéből még szállingózott j füst. A látvány csalóka volt.  Mintha nem
is történt volna tragédia ; itt élő családdal.

Amikor  Ross  és  Lydia  először  megérkeztek  erre  a  földre,  Moses  ekhós  szekerén  éltek.  Ross,
amint  tudott,  épített  egy  ideiglenes  házat,  melyben  a  konyhát  és  a  nappalit  nyitott  folyosó
választotta el a hálóhelyiségektől.  Kicsi és kezdetleges volt,  de Lydia nem bánta. Megértette, hogy
első az üzlet.

Banner  ebben  az  épületben  született,  és  tízéves  volt,  mikor  az  új  ház  megépült.  Még  városi
mértékkel  mérve  is  tágasnak  számított.  Az  emeleten  négy  hálószoba  kapott  helyet,  bár  Lee
többnyire a barakkban aludt.  Lent  két  szalont  és  ebédlőt  rendeztek  be,  de  az  utóbbit  csak  ritkán
használták,  mivel  jobban  szerettek  a  hatalmas  konyhában  étkezni.  A  ház  hátsó  felébe,  a  fedett
tornác szomszédságába került Ross irodája.

Könnyek  homályosították  el  Banner  szemét,  mikor  belépett  a  békési  házba.  Nem  volt
lelkiismeret–furdalása  amiatt,  hogy  elhagyja  a  házat,j  és  férjhez  megy,  mert  úgy  gondolta,  oda
költözik,  ahol  még  több  szeretetet  fog  kapni,  a  közös  otthonukba  Gradyvel.  A  szíve  belesajgott,
mikor arra gondolt, ami már soha nem fog bekövetkezni.

Ross  és  Lydia  a  fonott  hintaágyban  ültek.  Jake  a  tornác  sarkában  állt,  vállával  az  oszlopnak
támaszkodva. A szivarja vörös pontként parázslott. Banner még a fa alatt  is érezte az illatát.  A férfi
olyan magányosnak tűnt, ahogy ott állt, távol a hintaágyban üldögélő pártól.

Banner látta, ahogy Ross Lydia arcát simogatja, majd a vállára húzza a fejét. Lehajolt és gyengéd
csókot nyomott az asszony hajára. Lydia férje combján nyugtatta a kezét.

Banner szeméből két könnycsepp gördült ki. Ez volt az, amire vágyott, ilyen vigasztaló és békés



szeretetre. Érintésekre. Sokatmondó pillantásokra, mintha a külvilág nem is létezne. Ezt a fajta lelki
közösséget akarta megosztani egy férfival. Szinte fizikai fájdalmat érzett, olyan mély csalódás érte.

Elragadta a kétségbeesés. A reménytelenség szemfedőként borult tá.  Sietve elhagyta a fa védett
árnyékát, felment a tornácra, kurtán jó éjszakát kívánt, és a szobájába szaladt.

Az útitáskájához lépett, amibe a kelengyéje egy részét pakolta, s kivette a hálóinget, amit külön a
nászéjszakájára  készítettek.  Úgy  érezte,  muszáj  megtennie,  pedig  csak  önmagát  sanyargatta  vele.
Hófehér,  kivágott  nyakú,  hosszú  ujjú,  a  csuklójánál  szalaggal  megkötött  batiszt  hálóing  volt.
Dekoltázsát  hímzett  sárga  rózsák  és  keskeny  csipke  díszítette.  Egyszerű,  elegáns  és  csábító  volt.
Amikor felvette meztelen testére, alakja kirajzolódott a redők alatt.

Egyedül bújt ágyba, s azon kesergett, hogy elmaradt, aminek ma éjszaka történnie kellett volna.
Feküdt, és sokkal magányosabbnak érezte magát, mint eddig bármikor az életben. Mindenkinek volt
valakije.  Langston mama egy fedél alatt  élt a gyermekeivel és  unokáival.  Ross  és  Lydia  ott  voltak
egymásnak.  Lee–t  és  Micah–t  baráti  szálak  fűzték  össze.  Még  Marynellnek  is  volt  társasága,  a
könyvei.

Csak a menyasszony maradt egyedül.
Hallotta, hogy szülei feljönnek az emeletre, bemennek a szobájukba, és becsukják maguk mögött

az ajtót. Banner szíve fájdalmasan összefacsarodott. Ez nem igazság! Becsapták. Miért nem szerette
Grady úgy, ahogy a szülei szeretik egymást? Grady a fehér holló vagy Ross és Lydia?

A teste azután vágyakozott, amire gondolatban már felkészült. Egy mellette fekvő test melegére.
Egy férfi testére. Egy férfira, aki átöleli a karjával, és gyengéden simogatja. Aki szereti. Akivel eggyé
válhat.

Nyugtalanul ledobta magáról a vékony takarót, és az ablakhoz lépett. A szél  hűsítette  az  arcát,
de a benne tomboló dühöt nem. Gyönyörű éjszaka  volt,  a  félhold  ezüst  fényében  fürdött  a  táj.  A
csillagok szikráztak. A legelőn illatoztak a lóherék. Banner érzékei ráhangolódtak a természetre.

Mozgást  látott.  Vörös  parázs  ívelt  ki  a  tornácról,  és  tűnt  el,  mint  egy  szentjánosbogár.  Jake
szivarja.  A következő pillanatban a férfi lelépett a verandáról. Sarkantyúja halkan csilingelt,  ahogy
átvágott az udvaron a ranch legrégebbi istállója felé, ahol sérült lovát kipányvázta. Jake.

Jake  is  egyedül  volt,  nem  csak  ő.  Banner  ekkor  döbbent  rá,  milyen  magányos  a  férfi.  Még
Colemanéktől  és Langstonéktól is távolságot tartott. Cseverészett és nevetgélt,  mint bárki más,  de
magányos volt.

Banner úgy vélte, az okát is tudja, s ettől végtelenül elszomorodott.,
Nézte, ahogy a férfi belép az istállóba. Kisvártatva egy lámpás halvány fénye lobbant fel az egyik

poros ablakban.
Ez  lett  volna  a  nászéjszakája,  ha  nem fosztják  meg  tőle.  A  legsúlyosabb  megaláztatást  kellett

elviselnie,  ami  asszonyt  csak  érhet.  Menyasszony  volt,  aki  ott  áll  fényes  jövője  küszöbén,  s
letaszították egy sötét szakadékba. Nyilvánosan megsértették.

Vissza  kell  szereznie  az  önbizalmát.  Ma  este.  Vagy  soha.  Kétségbeesetten  vágyott  rá,  hogy
átölelje  valaki,  aki  azt  suttogja,  milyen  gyönyörű,  aki  megnyugtatja,  hogy  ugyanolyan  kívánatos,
mint Wanda Bums. Szerelemre volt szüksége. Nem szülői szeretetre. Nem testvérire.

Arra vágyott, hogy egy férfi szeresse.
A szíve zakatolni kezdett. A feje zúgott a gondolattól, ami megfogant benne. Mint egy mag, mely

befészkeli magát a földbe, az ötlet; termékeny talajra talált  az agyában. Semmi sem akadályozhatta
meg hogy kicsírázzon, és fejlődésnek induljon.

A fésülködőasztala felé fordult, belenézett a tükörbe és megpróbálta elképzelni, milyennek látná
egy férfi, egy férfi, aki ugyanolyan magányos és ugyanúgy hiányolja a szeretetet ma este, mint ő.

Mielőtt  meggondolhatta  volna  magát,  felkapott  egy  köntöst,  és  a  vállára  terítette.  Senki  sem
hallotta meg, amikor lelopózott a lépcsőn J és kiment a bejárati ajtón.



HÁROM

Az öreg istálló  széna–,  ló–  és  nyersbőr  szagot  árasztott.  Banner  szerette  ezt  az  illatot.  Mélyen
beszívta,  miközben  besurrant,  s  hangtalanul!  behúzta  maga  mögött  az  ajtót.  A  meleg  levegő
takaróként  fonta  körül.  Semmi  sem  mozdult,  az  istálló  mégis  tele  volt  élettel.  Vemhes  kancák
sorakoztak a bokszokban. Tücskök ciripeltek rejtekhelyükön.

Nem először álldogált egy szál hálóingben  az  istállóban.  Gyakran  l  megengedték  neki,  hogy  itt
virrassza át az éjszakákat, ha valamelyik kanca nehezen ellett. Az viszont szokatlan volt a számára,
hogy egy í szál hálóingben mutatkozzon egy férfi előtt, még ha ezt a férfit azóta ismerte is,  mióta az
eszét tudta.

Hirtelen  rossz  előérzete  támadt.  Nagyon  merész  lépésre  szánta  el  magát.  Huszonnégy  órával
ezelőtt még elképzelhetetlennek tartotta volna. Huszonnégy órával ezelőtt azonban még nem tudta,
hogy a Sors kegyetlen tréfát fog  űzni  vele,  és  egy  csapásra  megváltoztatja  a  lövőjét  anélkül,  hogy
neki beleszólása lenne.

Döntött. Idáig már eljutott. Innen nincs visszaút.
Szénaszálak  csiklandozták  meztelen  lábát,  miközben  lábujjhegyen  az  egyik  hátsó,  kivilágított

bokszhoz lopakodott. A kipányvázott lovak már ismerték a  szagát,  így  fel  sem  horkantak,  amikor
elhaladt mellettük.

Jake  széles  karimájú,  lapos  tetejű,  fekete  kalapja  az  egyik  támasztógerendából  kiálló  szögön
lógott.  Banner  megérintette  a  filcből  készült  karimát,  s  elmosolyodott,  mikor  ujja  nyomán  fekete
csík bukkant elő ott, ahol letörölte róla a port.

Átkukucskált  a  boksz  vállmagasságig  érő  falán.  Jake  a  lova  jobb  mellső  lába  mellett  guggolt.
Hátrahajtotta és a térdére támasztotta az állat patáját, s a kő ejtette horzsolást vizsgálta rajta.

Banner örült, hogy észrevétlenül szemügyre veheti a férfit. Most egész más szemmel nézte, mint
eddig. Jake  már  nem csupán  a  védelmezője,  szülei  bizalmas  barátja,  Lee  és  Micah  bálványa  vagy
Mama  fia  volt.  Kitörölte  agyából  a  Jake  Langstonról  kialakított  eddigi  képet,  s  most  szigorúan
férfiként méricskélte, mintha egy idegen szemével látná.

Nagyon elégedett volt az eredménnyel, s az, hogy bizonyos értelemben  egész  életében  szerette,
nem befolyásolta a véleményét, ami most alakult ki benne.

A  férfi  hirtelenszőke  tincsein  megcsillant  a  lámpa  fénye.  Haja  ugyanolyan  eleven  volt,  mint  a
teste  többi  része,  rakoncátlan,  nehezen  kordában  tartható,  fegyelmezetlen.  Mivel  Jake  lehajolt,
Banner  látta,  hogy  a  feje  búbján  lévő  forgóból  nőnek  ki  és  omlanak  lefelé  a  szabálytalan  fürtök,
melyek önálló akarattal, elbűvölően rendeződtek el arca körül. Banner el sem tudta volna képzelni,
hogy  Jake  valaha  is  pomádéval  a  fejére  lapítsa  a  haját,  ahogy  Grady  tette  néha  napján  barna
tincseivel. Nem, Jake soha nem kényszerítené egyetlen testrészét sem korlátok közé.

Hosszúra  növesztette  a  haját,  hogy  divatból  vagy  hanyagságból,  Banner  nem  tudta.  Formás
fülénél kissé felkunkorodott. Pajesza, melynek színe az érett búzáéhoz hasonlított, a füle közepével
egy  vonalba  nőtt  le,  s  vastagabb  szálúnak  tűnt,  mint  a  haja.  Banner  szerette  volna  megérinteni,
érezni, micsoda különbség lenne utána  Jake  bársonyos  fülcimpáját  simogatni.  A  férfi  szemöldöke,
melyet koncentrálás közben most összehúzott, ugyanilyen hihetetlenül szőke volt.

Banner  az  arcot  tanulmányozta,  amit  gyermekkora  óta  ismert,  vagyis  amit  látott  belőle,
miközben Jake a sérült pata fölé hajolt. Jake homlokcsontja kissé kiugrott a szeme fölött, csakúgy,
mint a pofacsontja, s ettől arca kissé beesettnek tűnt. Csupán szembetűnő,  szívós ereje akadályozta
meg, hogy soványnak lássék.

Az  álla  ívelt  volt,  finom vonások  nem  enyhítettek  határozottságán.  Olyan  benyomást  keltett,
mintha  készen  állt  volna  bárkit  kihívni  maga  ellen,  legyen  az  akármilyen  félelmetes.  Ha  hagyta
volna megnőni, a szakálla is kétségtelenül szőke lett volna, de így csak borosta árnyékolta arca alsó
felét.

Banner  kíváncsi  lett  volna,  hogyan  festene  Jake  olyan  vastag  bajusszal,  mint  az  apjáé,  ám
azonnal  elvetette  az  ötletet.  Jake  ajka  széles  volt.  Az  alsó  teltebb,  mint  a  felső,  szépen  ívelt.
Miközben  a  száját  bámulta,  Banner  enyhe  remegést  érzett  a  gyomrában.  Vétek  lenne  elrejteni
bajusszal egy ilyen csábító ajkat, döntötte el.



Feltételezte, hogy a férfi azonnal átöltözött, mihelyt hazaért. Most is ugyanaz  a  ruha  volt  rajta,
mint  a  vacsoránál,  egy  puha,  halványkék  vászoning,  farmernadrág,  régi,  kopott  csizma.  Nyakába
kifakult vörös kendőt kötött. Szokásával ellentétben most nem viselt pisztolytáskái amiben a coltját
tartotta, sem mellényt vagy bőr lábszárvédőt.

Inge ujját könyékig felhajtotta. Banner  megfigyelte,  hogyan  feszülnek  meg  karján  az  izmok,  ha
megmozdítja.  Bőre  napbarnított  volt,  s  a  szőke  szőrszálak,  melyek  borították,  szinte  fehérnek
tűntek a lámpás fényében.

Fürge,  de  biztos  kézzel  bánt  a  ló  sérült  lábával.  Ujjai  vékonyak  és  hosszúak  voltak,  de
nyilvánvalóan erősek, hol megnyomta a patát,  hol enyhített a  szorításon.  Miközben  ezt  a  ritmikus
masszást nézte, Banner gyomrában újabb, eddig soha nem tapasztalt remegést érzett.

Még  soha  nem  hatott  rá  így  férfi.  A  puszta,  érett  férfiasság.  Ilyen  tömény  összetételben.
Érthetetlen volt a kíváncsisága, hiszen férfiak között nőtt fel. Ross, Lee, Micah és a farmon dolgozó
munkások mellett.  De soha nem vizsgálta meg őket úgy, ahogy most Jake–et.  Haj  megtette  volna,
akkor sem hitte volna, hogy ennyire le lett volna nyűgözve.

Jake oly mértékben volt férfias, hogy megrettent tőle.
Nyers férfiassága láttán inába szállt a bátorsága.
Furcsamód azonban  mágnesként  vonzotta,  mint  nőt.  Úgy  érezte,  muszáj  megszólalnia,  mielőtt

ráveszi magát, hogy  észrevétlenül  kisurranjon  az  istállóból,  s  egész  életében  azon  töprengjen,  mit
tartogatott volna számára ez az este, ha lett volna bátorsága végigcsinálni. Sok; mindent bánni fog a
mai nappal kapcsolatban, de az, hogy nem cselekedett, amikor kellett volna, nem lesz köztük.

– Hogy van a lovad? Jake felkapta a fejét.
– Az isten szerelmére, kislány! Nincs jobb dolgod, mint az ember háta mögé lopakodni? Kis híján

megállt  a  szívem  nekem  is  és  Viharnak  is.  –  Eközben  Banner  meztelen  lábán  és  hálóingének
szegélyén legeltette a  szemét.  Banner  karba  font  kézzel  állt,  beburkolózva  a  kendőjébe,  mint  egy
indián a takarójába. – Mit keresel itt? Azt hittem, már mindenki lefeküdt.

Jake  szeme  vakítóan  kéklett.  Hogy  lehet  az,  hogy  eddig  soha  nem  tulajdonított  neki  kellő
figyelmet?  Persze  ha  valaki  megkérdezte  volna:  „Milyen  szeme  van  Jake  Langstonnak?”,
automatikusan rávágta volna, hogy kék. Ma éjjel azonban a férfi mintha átfúrta volna a tekintetével,
ahogy felnézett rá.

Tisztán  csillogott  a  szeme.  A  fehérje  világított,  írisze  olyan  égszínkéken  ragyogott,  mint  késő
ősszel az égbolt, pupillája pedig úgy feketéllett, hogy Banner látta magát benne. Most először figyelt
fel rá, hogy a férfi szempilláinak a töve fekete, felfelé kunkorodó végét pedig kiszívta a nap.

Nagyon  érdekes  szempár  volt,  s  Banner  azt  kívánta,  bárcsak  elmerülhetne  benne,  és
megcsodálhatná  a  férfi  tudta  nélkül.  De  nem  tehette;  Jake  kérdőn  nézett  rá,  várta,  hogy
megmagyarázza, miért nincs az ágyban.

– Nem tudok aludni. – Banner hirtelen elszégyellte magát, és lehorgasztotta a fejét.
– Á! – felelte Jake, felegyenesedett és megveregette Vihar nyakát.  Egy vödör vízben megmosta a

kezét, lerázta, majd beletörölte a törölközőbe. – Ez érthető azok után, ami ma történt.
Banner felemelte a fejét, és a férfira nézett. Bármit is akart mondani Jake, a torkán akadt a szó,

mintha satuba szorították volna az állát.
– Ööö...  – dadogta. Tekintetét a lány arcára  szegezte,  aztán  kényszerítenie  kellett  magát,  hogy

levegye  róla;  pislogott.  Banner  pongyoláját  nézte.  –  Nagy  bajba  kerülhetsz,  ha  ilyen  öltözékben
lófrálsz az éjszaka közepén. – Hangja kissé zsémbesnek tűnt.

– Valóban?
Jake  vékony  arcán  zavarodott  kifejezés  suhant  át.  Ajka  szétnyílt,  majd  szigorú  vonallá

keskenyedett, mikor a következő pillanatban összehúzta.
– Igen, valóban. Gyere, visszakísérlek a házba.
Előrenyúlt, hogy megfogja Banner karját, de a lány kitért előle, és Vihart kezdte simogatni.
– Még nem mondtad meg, hogy van Vihar.
– Jól.
– Tényleg?
– Néhány napig még gyenge lesz a lába. Ez minden. Most pedig gyere...
– Mi történt Almásderessel?



–  Almásderessel?  –  ismételte  Jake,  s  önkéntelenül  elmosolyodott.  –  Nagyon  okos  volt,  igaz?
Mielőtt  megnyomtam  volna  az  oldalát  a  térdemmel,  már  tudta,  hogy  mit  akarok.  Átaludhattam
volna a napot a nyeregben. Almásderes akkor sem hagyott volna egyetlen jószágot sem elkóborolni.
De belelépett egy prérikutya ásta lyukba, és eltörte a lábát.  Le  kellett  lőnöm.  –  Oldalra  hajtotta  a
fejét. – Te még emlékszel Almásderesre?

– Emlékszem. – Banner még mindig Vihar csillogó, vörösesbarna szőrét simogatta. Mint minden
cowboy. Jake is jobban törődött a lovával, mint saját magával.

A férfi valahogy nem tudta levenni a szemét Banner kezéről,  mely újra és újra végigsiklott Vihar
széles hátán. A stóla lecsúszott a könyökére. Hálóingének áttetsző ujja alatt  láthatóvá vált  karjának
íve.

– Látogatóba érkeztél, én tizenkét éves lehettem. Pár napra jötté de még aznap délután elmentél.
Mama  fekete  szemű  borsót,  kukoricakenyeret,  sült  csirkét  és  almás  pitét  készített  vacsorára.  A
kedvenceimet.  De  egy  falatot  sem  ettem.  Mérges  voltam,  hogy  megint  elmész,  pedig  még  apa  is
kért,  hogy  maradj.  Apa  azt  mondta,  szedjem  össze  magam,  és  viselkedjek  tisztességesen,  vagy
hagyjam el az asztalt.  Felmentem duzzogni a szobámba, és nem voltam hajlandó elköszönni tőled.
A  hálószobám  ablakából  figyeltem,  ahogy  kilovagolsz  az  udvarról.  –  Banner  ekkor  a  férfi  felé
fordult, és ló oldalára hajtotta a fejét – De  nem bírtam  tovább.  Leszaladtam  a  lépcsőn,  és  utánad
rohantam. Követtelek a folyóparton, és addig kiáltoztam a neved, amíg meg nem hallottad és  meg
nem  álltál.  Amikor  utolértelek,  felemeltél  Almásderes  nyergébe,  és  átkaroltál.  Azt  mondtad,  ne
sírjak, karácsonykor visszajössz. – Banner szeme, mely olyan melegen ragyogott, mint a topáz és a
smaragd folyékony tüze, vádlón emelkedett a férfira. – De nem jöttél.

– Biztosan közbejött valami, Banner.
– Nem jöttél vissza két évig.
Banner csak most döbbent rá, milyen nagy jelentősége volt annak napnak a számára. Még jóval

azután  is,  hogy  a  férfi  elment,  csak  feküdt  az  ágyán,  és  keservesen  sírt.  Ösztönösen  tudta,  hogy
egyhamar nem fogja viszontlátni Jake–et, s úgy érezte, összetörték a szívét.

Fülig  szerelmes  volt  belé.  Jake  magas  és  jóképű  volt.  Gáláns,  izgalmas,  tele  csodálatos
történetekkel.  Sokszor  ugratta  Bannert,  de  nem  bosszantotta,  ahogy  Lee  és  Micah.  Amikor
élcelődött vele, felnőttnek érezte magát mellette.

Banner kiegyenesedett, és merészen közelebb lépett, olyan közel;  hogy  a  hálóinge  széle  súrolta
Jake csizmájának az orrát.

– A kapuig veled lovagolhattam Almásderes nyergében. Nagyon különleges búcsú volt,  csak mi
ketten.  Az  enyém  voltál.  –  Pillantásuk  összekapcsolódott.  Banner  hátrahajtotta  a  fejét,  fekete
hajzuhataga a vállára és a mellére omlott. – Megcsókoltál.

Baráti puszi volt az arcára, de ő soha nem felejtette el.
Jake  erre  az  egyetlen  elsuttogott  szóra  úgy  összerándult,  mintha  áramütés  érte  volna.  Erős

ujjaival durván megragadta Banner felkarját, s a boksz bejárata felé fordította.
– Itt az ideje lefeküdnöd. Az lesz a legjobb, ha kialszod magad.
Banner szándékos lassúsággal követte a férfi sietős lépteit.
– Hol fogsz aludni? A barakkban?
– Nem. Ezt az éjszakát még Vihar mellett akarom tölteni. Itt az istállóban.
– Nem lehet túl kényelmes – mondta Banner, s kiszabadította a karját Jake szorításából.
– Megteszi, Banner, most pedig...
– Eddig hol aludtál? Volt párnád?
– Párnám? – Jake szinte kiabált,  de ha agyonütötték volna, akkor sem tudta volna megmondani,

mi  az,  ami  bosszantja.  –  Olyan  férfival  beszélsz,  aki  több  éjszakát  töltött  a  szabadban  puszta
földön, mint ágyban.

– Ez nem jelenti azt,  hogy akkor is ezt tedd, ha nem muszáj – vágott vissza Banner a férfiéhoz
hasonló durvasággal.

Mielőtt  Jake  megakadályozhatta  volna,  a  lány  sarkon  fordult,  és  min–,  den  bokszba  benézett,
amíg  meg  nem  találta  az  egyikben  a  férfi  nyeregtáskáját  és  takaróját.  Csípőre  tette  a  kezét,  és
szembefordult vele.

–  Jake  Langston,  mit  fognak  gondolni  az  emberek,  ha  megtudják,  hogy  Colemanék  úgy



szállásolják el a vendégeiket River Benden, mintha csavargók lennének?
A  mozdulattól  szétnyílt  a  stóla  Banner  mellén.  Kivillant  hálóinge  rózsákkal  szegélyezett  mély

kivágása,  nem is  beszélve  arról,  ami  alatta  domborodott.  Bannert  majdnem  elhagyta  az  ereje,  kis
híján  összehúzta  a  mellén  a  kendőt  és  elinalt,  de  állta  a  sarat,  s  úgy  tett,  mintha  veszekedne  a
férfival.

–  Nekem  megfelel,  Banner  –  felelte  Jake  morcosan.  Állán  az  izmok  mintha  görcsbe  rándultak
volna, és alig tudta mozgatni a száját. – Most pedig ha kimennél, leheverednék az ágyamra, bármi is
az.

– Nem. Legalábbis addig nem, amíg kényelmesebbé nem teszem a számodra.  Add  ide  azokat  a
felesleges lópokrócokat! Tiszták. Csak annyit engedj meg, hogy a takaród alá terítsem.

Jake  türelmetlenül  a  hajába  túrt,  majd  a  pokrócokért  nyúlt.  Miközben  odaadta  a  lánynak,
összeszorított foggal megszólalt:

– Siess! Késő van, nem szabadna itt lenned.
Banner  rá  se  hederített  a  férfi  egyre  mogorvább  arckifejezésére,  s  mivel  félt  azon  töprengeni,

hogy vajon mit jelenthet, inkább félredobta Jake takaróját,  s  a  kelleténél  hevesebb  mozdulatokkal
kirázta  az  első  lópokrócot,  mielőtt  leterítette  a  szalmára.  Még  hárommal  megcsinálta  ugyanezt,
aztán ráborította Jake  takaróját,  és  letérdelt,  hogy  kisimítsa  a  ráncokat.  Ha  észre  is  vette,  hogy  a
stóla lecsúszott az egyik válláról, és magával húzta a hálóinge ujját, nem törődött vele.

Melle  ringott  az  áttetsző  ruha  alatt.  Érezte,  ahogy  hullámzik,  miközben  kinyújtott  karral
megvetette  a  férfi  szalmaágyát.  Véletlenül  rátérdelt  a  hálóingére,  az  megfeszült  rajta,  s  a  batiszt
gyengéden  simogatta  a  mellbimbóját.  Bőre  lágy  fényben  fürdött  a  lámpás  ragyogásától.  Vajon
észrevette–e Jake,  hogy  már  nem az  a  sírástól  maszatos  arcú,  tizenkét  éves  kislány?  Összeszedte
minden bátorságát, felállt és szembefordult vele.

– Úgy, most már sokkal jobb, nem igaz?
Jake megtörölte tenyerét a nadrágjában. Szája szélén a barázdák szemmel láthatóan elmélyültek.

Homlokán egy ér lüktetett.
–  Igen,  sokkal  jobb.  Most  pedig  jó  éjt,  Banner!  ,  Hirtelen  elfordult,  s  kezdte  előszedegetni  a

holmijait a nyeregtáskából, és elrendezgetni a polcként szolgáló lécen.
– De nem vagyok álmos.
– Akkor is feküdj le!
– Nem akarok.
– De én azt akarom, hogy menj!
– Miért?
– Mert nem szabadna itt lenned... ilyen öltözékben.
– Miért?
– Csak.
A férfi kapkodott és ügyetlenkedett. Csak nagy üggyel–bajjal  sikerült elhelyeznie a borotválkozó

készletét a keskeny polcon.
– Jake?
A férfi válaszként mordult egyet.
– Jake, nézz rám! 
Jake abbahagyta a felesleges szöszmötölést. Egy pillanatra ökölbe szorította a kezét a polcon, és

erőt  gyűjtött.  Banner  látta,  hogy  kihúzza  magát  és  mellkasa  kidülled,  ahogy  nagy  levegőt  vesz.
Aztán megfordult.

Nem nézett rá, hanem egy távoli pontra szegezte a tekintetét  valahol  a  lány  feje  felett.  Banner
összekulcsolta  a  kezét  a  derekán,  és  úgy  szorította,  mintha  erős  mágnes  húzná.  Egyenesen  és
mereven állt, lábát a combjától a bokájáig összepréselte. Ajkát megnedvesítette a nyelvével.

– Szeretkezz velem, Jake.
Percek  teltek  el  némán.  A  levegő  feszültségtől,  ki  nem  mondott  gondolatoktól  és  zakatoló

szívveréstől  vibrált.  Egyikük  sem  mozdult.  Végül  egy  ló  felhorkant.  Jake  arra  fordult.  Lenézett  a
lábára, a sarkára támaszkodott, és úgy bámulta a csizmája orrát, mintha most látná először. Kezét a
nadrágja  zsebébe  süllyesztette,  de  a  következő  pillanatban  előrántotta,  mintha  megégette  volna.
Keresztbe  fonta  a  karját  a  mellén.  Tekintetével  végigpásztázta  a  bokszokat,  felnézett  a



mennyezetre, majd a lámpásra.
Pillantása végül megállapodott Banneren. Ezúttal egyenesen a szemébe nézett.
– Azt hiszem, jobban tennéd, ha most azonnal elmennél és elfelejtenénk amit most mondtál.
A lány meg sem várta, hogy Jake befejezze a mondatot, megrázta a fejét.
– Nem. Kimondtam. Akarom. Ezért jöttem ide. Kérlek, Jake! Szeretkezz velem!
A férfi kurtán felnevetett, és a fejét csóválta.
– Banner, drágám, kedvesem, nem akarlak kinevetni, de...
– Ne merészelj gúnyolódni rajtam! – Szavai csípősek voltak. – Ma éjjel úgyis mindenki ezt teszi a

városban.
Jake komoly képet vágott, nehogy a lány azt higgye, hogy tréfát űz vele.
– Soha nem nevetnélek ki, Banner. De az ajánlatod nevetséges, s ezt te is tudod.
– Miért?
–  Miért?  –  A  férfi  arca  megrándult,  mikor  kiáltása  felriasztotta  a  lovakat.  Várt,  hogy

megnyugodjanak, aztán lehalkította a hangját, és rekedten megszólalt.
– Nevetséges. Én... mi... te... túl fiatal vagy.
– Férjhez akartam menni. JH
– De  nem hozzám!  Banner,  kétszer  annyi  idős  vagyok,  mint  te.  '^B  Banner  elhessegette  ezt  a

magyarázatot.
–  Ma  éjjel  menyasszonynak  kellett  volna  lennem,  Jake,  meg  kellett  volna  ismernem  egy  férfi

szerelmét. Megfosztottak tőle. Segíts! Szükségem van rád. Tedd meg nekem!
– Nem lehet! – csattant fel a férfi.
– De igen.
– Nem!
– Másokkal is megtetted.
– Ilyet nem illik mondani egy fiatal hölgynek.
– Pedig igaz, nem? Hallottam, hogy a férfiak a hódításaidról mesélnek.
Jake megfenyegette az ujjával.
–  Azonnal  hagyd  abba  ezt  a  trágár  beszédet,  Banner!  Feküdj  le,  vagy  úgy  kiporolom  a

nadrágodat, hogy...
– Ne beszélj velem úgy, mint egy gyerekkel!
– Számomra az vagy.
Banner lerázta a válláról a stólát, mely halk suhogással elterült a szalmán.
– Nézz rám, Jake! Már nem vagyok kislány. Nő vagyok. Ó, istenem!
A férfi bensője felizzott. Igen, Banner minden ízében nő  volt.  Gyönyörű,  csábító  asszony.  Jake

mindent megtett, hogy érzéketlen maradjon, de a teste megnehezítette a dolgát. Mikor nőtt  fel az ő
drága  kis  Bannere?  Mikor  szűnt  meg  a  legjobb  barátja  lánya  lenni?  Mikor  változott  át  csontos
könyökű  és  térdű,  hosszú,  esetlen  végtagú,  összekuszálódott,  copfos  hajú  kislányból  vonzó
asszonnyá? Mikor vetkőzte le idomtalan soványságát, és  lett  kecses,  érzékien  gömbölyödő?  Vajon
fokozatosan  ment  végbe  az  átalakulás  az  évek  során,  amióta  nem  látta,  vagy  az  elmúlt  másfél
percben?

A haja olyan fekete volt, mint az éjszaka, ovális arcát lágy tincsek keretezték. Az ember keze el
tudott volna veszni ebben a zuhatagban. Jake elképzelte, ahogy az ujjaira tekeredik, az arcához, az
ajkához, a hasához ér.

Már  évekkel  ezelőtt  rájött,  mennyire  bájos  kislány  Banner,  az  azonban,  aki  most  felnézett  rá
füstös szemével és olyan szájjal, hogy Jake–nek az a gondolata támadt, vagy megízleli,  vagy meghal,
már nem kislány volt.

Az arca érzéki és kihívó volt.  Olyan, akár egy erkölcstelen asszonyé,  aki  tudja,  milyen  hatással
van a férfiakra, és mivel őrjítheti meg f őket.  Hogy  ez  az  arc  egy  édes,  ártatlan  lányhoz  tartozott,
akit gyermek– í kora óta ismert, az Úr legkegyetlenebb tréfája volt.

Szemében olyan tűz égett, ami ellentmondott tisztaságának. Túl merészek,  túl  érdekesek  és  túl
csábítóak voltak azok az ívelt,  sötét szemöldökök  és  szúrós  fekete  szempillák,  amik  körbevették,
ahhoz, hogy az ember ne gyönyörködjön bennük. Egyetlen pillantás érzéki ajkára s  bármelyik  férfi
átlépte  volna  a  hűség  és  az  elkötelezettség  határát.  Ki  tudna  a  régi  barátságra  gondolni,  amikor



ekkora a kísértés?
Banner orrnyergét pimasz szeplők borították. Bőre olyan selymesnek tetszett,  mint  a  szatén,  és

olyan melegnek, mint a friss tej.  Jake elképzelni sem merte, milyen  íze  lehet.  Illatozott,  mintha  az
imént fürdött volna meg virágillatú szappannal. Jake szerette volna bokrétájába temetni az arcát.

Meztelen volt az áttetsző,  szűzies hálóing alatt.  Jake  már  azzal  is  óriási  bűnt  követett  el,  hogy
elképzelte, milyen lehet Banner Coleman meztelenül. Tudta, hogy Ross nem teketóriázna lelőni azt
a férfit, akiről csak úgy látszik, mintha a meztelen Banner Colemanről fantáziálna.

De  milyen  vér  folyik  annak  a  férfinak  az  ereiben,  akinek  nem  fordul;  meg  a  fejében,  milyen
lenne, ha ez a karcsú test,  mely kirajzolódik a puha szövet alatt,  ráfonódna  az  övére?  Milyen  férfi
az, akit hidegen hagy Banner telt melle, mely minden egyes alkalommal, amikor a lány nagy levegőt
vesz,  meglebegteti  a  hálóingét?  Ó,  bárcsak  vethetne  egy  pillantást  arra  az  árnyékos  völgyre...  A
fenébe!  Banner  kecses  lábára  és  a  combjai  között  megbúvó  feketeségre  már  gondolni  sem  mert,
különben megőrül és olyat tesz, amiért fel is akaszthatják.

Banner nőiessége többet jelentett egy provokáló arckifejezésnél és| egy  csábító  testnél.  Már  az
egyénisége  felgyújtotta  a  férfiak  képzeletét.  Volt  benne  valami  vadság,  ami  azért  kiáltott,  hogy
megszelídítse,  akinek  van  elég  bátorsága  hozzá.  Lobbanékonysága  kihívást  jelentett|  minden
valamire való férfinak, akik szerették volna, ha megtömi nem is, de legalább meghajlásra késztetni
az akaratuk előtt.

Ez a nő lépett oda hozzá olyan merészséggel, amit Jake csak csodálni tudott, s kérte arra,  hogy
vegye el a szüzességét.

De bármilyen csábító volt is a gondolat, nincs az a pénz, amennyiért Jake hozzáért volna.
Szerette  Bannert,  azért,  amilyen.  Nem  akart  feláldozni  egy  húszéves  barátságot  húszpercnyi

gyönyörért.  Elátkozta  magát,  amiért  múlt  éjjel  nem  csillapította  a  vágyát  Priscilla  valamelyik
szajhájával.  Akkor  nem  lenne  ilyen  kiéhezett  a  teste.  Könnyebben  mondana  nemet  Bannernek.
Meggyőzte magát, hogy ezért gondolkodott a dolgon még ennyit is.

Válasza  nem hagyhat  kétséget  maga  után.  Ki  kell  ábrándítania  a  lányt.  De  finoman.  Anélkül,
hogy kockára tenné a barátságukat. Anélkül, hogy újabb csapást mérne a büszkeségére.

– Tudom, hogy már felnőtt  nő vagy, Banner.  Őszintén  szólva,  döbbenten  tapasztaltam,  milyen
nőies lettél.

– Akkor szeretkezz velem.
– Nem. Ezzel csak rontanánk a helyzeten. Ma este sebzett vagy, úgy érzed visszautasítottak egy

másik nőért.  Megértem.  Kétségbe  vagy  esve.  Ez  természetes  azok  után,  amit  Sheldon  tett  veled.
Megpróbálod  kiköszörülni  a  büszkeségeden  esett  csorbát.  Az  a  szemét  megalázott,  és  vissza  kell
szerezned a méltóságodat. De nem így.

– De így – erősködött Banner.
A  férfi  megrázta  a  fejét.  Előrelépett  és  Banner  vállára  tette  a  kezét.  Kockázatos  volt,  de  úgy

érezte, meg kell  tennie. Meg akart győződni  róla,  hogy  hozzá  tud  még  érni  a  lányhoz  úgy,  hogy  a
nagybátyjakent gondoljon rá. Azonkívül meg kellett értetnie vele, mit érez iránta.

– Banner, most ne beszéljünk erről.  Kérlek,  menj  vissza  a  házba.  Reggel  mindent  más  színben
látsz majd. Megígérem. Kilovagolunk együtt, és...

– Nem kívánsz. Jake? – kérdezte kétségbeesetten Banner. – Nem vagyok elég vonzó?
– Banner – nyögte a férfi, s behunyta a szemét.
– Ha nem az lennék, aki vagyok, kívánnál?
– De az vagy.
– Ilyen sokat számít ez?
– Csak ez számít. Te vagy Banner, Ross és Lydia kislánya.  Emlékszem  a  születésedre,  az  isten

szerelmére!
Banner szíve kalapált, a férfi mellére tette a kezét, s felnézett rá.
– De ha nem emlékeznél rá...
–  De  emlékszem.  –  Jake  elhúzódott,  és  hátat  fordított  neki.  Fejét  lehorgasztotta,  s  a  szemét

dörzsölte tenyere élével. Ha legalább nem érezné Banner illatát,  és nem látná. Bárcsak ne működne
egyetlen érzékszerve sem. De működött mind és reagált. Korábban is a testi vágy okozta a vesztét,
s irányította a döntését, amikor az agyának kellett volna.



Megvetette  magát.  Nem  lehet,  hogy  szenvedélyre  lobbanjon  az  iránt  a  kislány  iránt,  aki
sikoltozott örömében, amikor magasra lökte  a  hintán.  De  mégis.  Pokoli  szenvedélyre.  Hogy  lehet
ez? Hogy hagyhatja cserben a teste a lelkiismeretét?

– Te ma éjjel egy férfit akarsz, Banner – mondta nyersen. – Rendben, í megértem,  együtt  érzek
veled,  bár  továbbra  is  az  a  véleményem,  hogy  nem  ez  jelenti  a  gyógyírt  egy  összetört  szívre.  –
Elhallgatott,  hogy  nagy  levegőt  vegyen.  –  De  esküszöm,  hogy  én  nem  felelek  meg  neked.  En
csavargó  vagyok,  egy  földönfutó  cowboy,  aki  elől  a  gazdák  elrejtik  a  lányaikat.  Olyan  dolgokat
csináltam,  olyasmiket  láttam,  amiktől  viszolyognál.  Nem bírom a  kötöttséget.  Vándorolok,  nincs
semmim,  csak  amit  belegyömöszölhetek  a  nyeregtáskámba.  Amikor  van  egy  pár  dollárom,  azt
whiskeyre,  kártyára  és  szajhákra  költöm.  Nem  vagyok  válogatós.  Túl  mocskos  a  kezem,  hogy
hozzád érjek vele. Gondold meg!

– Szeretlek, mindegy ki vagy és mit csináltál. Nem számít. Mindig szerettelek.
–  Én  is  szeretlek,  Banner.  De  nem  egy  nyelvet  beszélünk.  –  Olyan  visszavonhatatlansággal

engedte le a karját,  hogy  Banner  ne  érthesse  félre.  –  Nem én  vagyok  az  a  férfi,  akire  ma  éjszaka
vágysz.

– Te sem engem akarsz, Jake – felelte élesen a lány. – Hanem az anyámat.
Jake megpördült.
– Mit mondtál? – Testtartásából eltűnt a lemondás, a beletörődés. Az alázat és  az  önostorozás.

Arca  megkeményedett.  Szemöldökét  mélyen  összehúzta  a  szeme  felett,  s  lázasan  kutatta  a  lány
arcvonásait.

– Azt mondtam, hogy az anyámat akarod – felelte Banner tisztán érthetően. A férfi mérgesen és
szúrós tekintettel bámult rá. Banner felemelte az állát. – Szereted őt, Jake.

– Te nem tudod, mit beszélsz.
–  Azt  hiszem,  a  lelkem  mélyén  mindig  is  tudtam,  de  csak  mostanában  fogtam  fel.  –  Jake

továbbra  is  átható,  könyörtelen  szemmel  vizslatta.  –  Szerintem  Mama  is  tudja.  Ezért  nem
erősködött  soha,  hogy  visszatartson,  igaz?  Azért  nem maradtál  hosszú  időre,  mert  nem  bírtad  őt
együtt látni apával.

Jake arcán érzelmek cikáztak át. Úgy vibráltak, mint nyáron száraz préri felett a hőhullámok.
– Ross a legrendesebb ember, akivel valaha találkoztam. A legjobb barátom.
Banner arca ellágyult és elmosolyodott.
– Tudom, Jake. Valószínűleg ugyanúgy szereted apát is,  mint anyát, csak másképp. De  ne  sérts

meg azzal, hogy letagadod, szerelmes vagy az anyámba. Tudom, hogy így van.
A férfi ismét elfordult, de ezúttal nem teljesen, s Banner profilból látta.  Jake a hajába túrt, majd

összefűzte az ujjait, és egymáshoz ütögette a kezét. Arcára sajnálkozás és bűntudat ült ki.
Banner  szíve  megtelt  részvéttel.  Kijátszotta  az  aduját,  tarolt,  de  nem érzett  diadalt.  Mindig  is

gyanította, miért választotta Jake önként a magányt. Most beigazolódott, amitől  tartott.  Odalépett
elé, hozzásimult, s átkulcsolta a derekát, ahogy gyerekkorában tette.

Csak  most  teljesen  más  hatással  volt  rá.  Meglepte,  mennyire  jó  érzés  átölelni.  Jake  magasabb,
izmosabb és karcsúbb volt Gradynél. Valami megmozdult a bensejében, valami csodálatos,  valami
tiltott, ami ettől még csodálatosabb lett.

–  Semmi  baj,  Jake.  Nem  azért  mondtam,  hogy  zavarba  hozzalak.  Bizonyára  csak  mi  ketten
tudjuk  az  anyáddal,  és  nem  fogjuk  elmondani  senkinek.  Nem  tehetsz  róla,  hogy  szereted.  –
Felemelte a fejét a férfi melléről. – Mivel ő nem lehet a tiéd, tégy a magadévá engem.

Banner haja a vállára és a hátára borult. Jake gondolkodás nélkül átölelte. Még mindig szédült a
tudattól,  hogy  Banner  leleplezte  az  érzéseit,  amit  évek  óta  táplált  Lydia  iránt,  mióta  először
megpillantotta, amint ott feküdt szinte holtan egy esőáztatta erdőben Tennessee–ben.

– Magányos vagy, Jake, évek óta az után a nő után vágyakozol, akit  szeretsz. De ő mást szeret,
másvalakihez tartozik, és ez már örökre így lesz. Nekem ma éjjel  asszonnyá  kellett  volna  válnom.
Grady  megalázó  viselkedése  után  nem  hiszem,  hogy  még  egyszer  megkockáztatom,  hogy
beleszeressek  valakibe.  De  tudnom kell,  hogy  képes  vagyok–e  felébreszteni  egy  férfi  vonzalmát.
Add vissza az önbizalmamat!

Felemelte  a  kezét,  és  megérintette  Jake  arcát.  Ujjai  végigsiklottak  rajta,  tapintóérzékei
megismerkedtek  minden  egyes  zord  vonással  és  kiálló  csonttal.  Engedett  a  kíváncsiságának,  s



megbizonyosodott róla, hogy a férfi pofaszakálla tényleg olyan sörtés, mint gondolta, a fül–cimpája
pedig éppolyan puha. Aztán követte a szigorú barázdákat, amik Jake száját zárójelbe tették.

– Pontosan egymásra van szükségünk. Szeressük és vigasztaljuk egymást ma este, Jake.
Banner  gyengéd  érintése  felriasztotta  kábulatából  a  férfit.  Szétnyitotta  ujjait  a  lány  hátán,  és

közelebb  húzta  magához.  Arcát  a  hajába  temette,  mely  ugyanolyan  selymes  volt,  mint  a  Lydiáé.
Felnyögött, amikor Banner teste önkéntelenül hozzá simult.

– Nem tehetjük, Banner.
– De igen.
– Neked nincs rám szükséged.
– Te vagy az egyetlen, akitől ilyesmit kérhetek.
– Érintetlen vagy.
– Igen.
– Fájdalmat fogok okozni.
– Képtelenség.
– Meg fogod bánni.
– Azt  fogom megbánni,  ha  nem történik  meg.  –  A  lány  ajka  megérintette  Jake  nyakát  az  inge

nyakánál. Meleg volt a bőre.
A férfi felsóhajtott, és megszorította Banner vállát.
– Ez nem helyes.
–  Már  hogyne  lenne  az?  A  horzsolásaimat  és  a  sebeimet  is  meg  szoktad  csókolni,  hogy

meggyógyuljanak. Most csókolj meg engem, Jake. Űzd el ezt a szörnyű fájdalmat. Még ha azt kell  is
képzelned, hogy az anyám vagyok.

A férfi ajka még azelőtt megérintette, hogy Banner befejezte a mondatot. Csak puhán végighúzta
rajta.  Érezték arcukon  a  másik  leheletét,  mely  olyan  gyengéd  volt,  mint  egy  virágszirom  érintése,
mégis áramütésként hatott rájuk.  Megismételték  a  csókot.  Ezúttal  hosszabban.  Aztán  Jake  a  lány
szájára tapasztotta az ajkát. S nem eresztette.

Banner  félénken  átölelte  a  nyakát.  Jake  megérezte  a  lány  mellbimbóit  a  mellkasán,  s  kis  híján
megfeledkezett a gyengédségről.  Ajka mohóvá vált.  Addig becézte, amíg Banner ki nem nyitotta  a
száját. Ekkor körberajzolta a nyelvével.

Bannernek elakadt a lélegzete, s összerándult, aminek a hatására a teste a férfiéhoz préselődött.
Jake visszafordíthatatlanul elmerült a lány ízében, illatában és puhaságában.
A következő pillanatban a szalmaágyra omlottak.
– Banner, Banner. – A férfi szaggatottan lélegzett. – Hagyd ezt abba. Lehetetlen. Nem szabad.
– Jake, kérlek, szeress.
A férfi minden ellenállása megtört, mint céllövöldében a pálcák, mikor lecsúsztatta a lány egyik

válláról a hálóinget, s szétnyitott ajkával megérintette a nyakát. Lenyúlt és félrehúzta a ruhájukat.
Banner meztelen bőre simogatta, nőiessége ringatta.
Teste puha és hajlékony volt.
Selyemszőnyeggel borított út vezetett a pokolba.
–  Ó,  istenem,  istenem,  segíts,  hogy  ne  tegyem  meg  –  fohászkodott.  De  az  Úrnak  éppen  más

dolga volt, és nem hallotta meg Jake Langston buzgó imádságát.

A  férfi  a  hátán  feküdt,  a  tetőgerendákat  bámulta,  s  Banner  halk  sírdogálását  hallgatta.  Aztán
elfordította a fejét, s megfogta a lány vállát. 

– Banner. – A szó kaparta a torkát.
A  lány  az  oldalán  feküdt,  háttal  neki.  Érintésére  még  jobban  összekucorodott,  s  arcát  a  karja

hajlatába rejtette.
Jake  felült,  visszanézett  rá,  s  mindennek  lehordta  magát.  Felállt,  begombolta  a  nadrágját,  s

kiment az istállóból, hogy időt hagyjon Bannernek. Tudta, hogy szüksége van rá.
Banner egyből  megérezte, hogy egyedül maradt. A hátára fordult, s addig  törölgette  a  könnyeit,

amíg a szeme belefájdult. A könyökére támaszkodott, nagy levegőt vett, hogy összeszedje magát, és
felült.

Remegő kézzel átfésülte a haját,  melybe szalmaszálak tapadtak. Felkapta a stólát, kirázta, majd



maga  köré  tekerte,  és  feltápászkodott.  Elfojtotta  zokogását,  mikor  meglátta  a  vérfoltot  a  férfi
takaróján. A szégyentől szédülni kezdett,  s egy pillanatra a boksz oldalának dőlt,  hogy visszanyerje
az egyensúlyát, mielőtt nekivág az ajtóhoz vezető hosszú útnak.

Kint  a  hűs  levegő  enyhítette  forró  bőrét.  Megkönnyebbülése  azonban  nem  tartott  sokáig.  A
szeme  sarkából  mozgást  észlelt,  s  odanézett.  Jake  az  istálló  falának  támaszkodva  állt  a  sötétben.
Abban a pillanatban ellökte magát, ahogy meglátta a lányt, s tétova lépést tett előre.

– Banner?
Kétségbeesetten  nézte  a  lány  arcának  elgyötört  vonásait,  melyeket  a  halovány  holdfény  még

inkább  kifejezésre  juttatott.  Észrevette  az  űzött  kifejezést  a  tekintetében,  s  a  szemébe  gyűlő
könnyeket.  A  nedves  csíkok  a  sápadt  arcán  azt  bizonyították,  hogy  nem  sikerült  mindet
visszanyelnie.  Ajka  duzzadt  volt,  borostától  horzsolt.  Frizurája  tönkrement,  mikor  Jake  a  hajába
túrt. Szánalomra méltóan kapaszkodott a stólájába, mintha attól félt  volna,  hogy  a  férfi  bármelyik
pillanatban letépi róla, és újra a magáévá teszi. Gyorsan elfordult tőle,  és a ház felé menekült, majd
eltűnt a tornácra boruló sötétségben.

Jake  az  istálló  falának  dőlt.  Fejét  a  fehérre  meszelt  deszkapalánkba  verte,  majd  elvadult
arckifejezéssel felnézett az égre.

– A fenébe!



NÉGY

Banner  azt  hitte,  a  tegnapi  nap  volt  a  legszörnyűbb,  amit  átélt.  Tévedett.  A  mai  volt  az.  Ma
nemcsak Grady Sheldont kellett megvetnie, hanem önmagát is azért az ocsmányságért, amit tegnap
éjjel művelt.

Összekuporodott,  mintha  kínzó  fájdalmat  érzett  volna  a  gyomrában,  ledőlt  az  ágyra,  és  térdét
felhúzta az álláig. Mi ütött belé? Megvolt rá az oka. Azt hitte, hogy ezzel a  vakmerő  cselekedettel
majd elűzheti a kétségbeesését. Jake–nek igaza volt. Most csak még jobban szégyellte magát.

Jake, Jake, Jake. Mit gondolhat rólam?
A férfi imádta Lydiát, piedesztálra emelte. Banner ösztönösen tudta, hogy ezért nem nősült meg

soha, ezért nem kereste tisztességes nő társaságát, akit feleségül vehetett volna. Akkor is hű maradt
a  Lydia  iránt  érzett  szerelméhez,  amikor  szajhákkal  hált,  mert  a  szívét  nem  adta  nekik,  amikor
lefeküdt velük. Lélekben elkötelezte magát Lydiá–nak, s az, hogy csillapította a testi  vágyait,  nem
róható fel neki.

Szerette  őt,  mert  Lydia  lánya  volt.  Most  azonban  rájött,  hogy  semmivel  sem  különb  Wanda
Burnsnél. Banner a lábai elé vetette magát, s könyörgött neki, hogy szeretkezzen vele.  Még most is
látta  maga  előtt,  milyen  döbbent  arcot  vágott,  amikor  először  közelebb  lépett  hozzá.  Elképedt  a
vakmerőségén, talán vissza is hőkölt. De ha akkor nem is, később biztosan, amikor...

Nem,  képtelen  arra  gondolni,  ahogy  odaadta  neki  magát.  Szeretett  volna  elsüllyedni
szégyenében. A viselkedésével kiirtott Jake–ből  minden szeretetet és csodálatot, amit a  férfi  eddig
esetleg  táplált  iránta.  Nem fogja  többre  becsülni,  mint  bármelyik  szajhát,  akivel  dolga  volt.  Nem
lesz más, csak egy újabb strigula a derékszíján. Nem érdemel más bánásmódot, csak amit a szajhák.

– Banner?
Hirtelen  felült,  és  megtörölte  kisírt  szemét.  Sietve  megigazította  a  haját,  s  még  a  mellén  is

végigsimított. Látszik rajta valami? Észreveszi, rajta az anyja, hogy mit tett?
Kiugrott az ágyból, és felkapott magára egy köntöst attól félve, hogy a hálóinge leleplezi a titkát.
– Igen, anya?
Lydia kinyitotta az ajtót, és belépett.  Nagy  gonddal  rendezte  be  lánya  szobáját.  Megadott  neki

mindent, amit neki nélkülöznie kellett, és amire mindig is vágyott.
A  vaságyat  makulátlan  fehérre  festették.  Lydia  és  Langston  mama  órákat  dolgozott  a  színes

paplanon,  ami  egyben  ágytakaróként  is  szolgált.  A  két  ablakot  fehér,  lukacsos  függönyök
díszítették. A párkányokon anyagdarabokból összedolgozott, libatollal kitömött párnák sorakoztak.
A  padlót  zsinóros  rongyszőnyegek  borították  elszórtan.  Szerető  kéz  nyoma  látszott  az  egész
helyiségen. S bármilyen fiús volt is Banner, nem veszett kárba a szobára áldozott nőiesség.

Lydia  aggodalmasan  összehúzta  szemöldökét.  Banner  az  egyik  ablaknál  állt.  Testtartása
büszkeséget  Sugarzott,  de  nem fért  kétség  hozzá,  hogy  átsírta  az  éjszakát.  Lydia  becsukta  maga
mögött az ajtót.

–  Aggódtunk  érted.  Megértem,  hogy  nem jöttél  le  reggelizni,  de  most  már  majdnem  dél  van.
Velünk ebédelsz vagy hozzam fel tálcán?

Lydia  szerető  gondoskodása  láttán  Bannert  ismét  sírógörcs  kerülgette,  de  igyekezett
visszafojtani. Mit gondolnának róla a szülei, ha látták volna, hogyan vonaglik Jake alatt? A szégyen
hullámokban árasztotta el.

– Nem kívánok semmit, anya, de köszönöm. Azt hiszem, ma a szobámban maradok.
Lydia megfogta a kezét és megszorította.
– Múlt éjjel lejöttél. Olyan szörnyű volt? – Azt remélte, hogy Banner folytatja az életét, s ahogy a

cowboyok, ha ledobta őket egy még be nem tört ló, rögtön visszaszáll a nyeregbe.
– Nem erről van szó – felelte kitérően a lány. – El kell döntenem, mihez kezdjek most.
Lydia a karjába vonta, és megsimogatta a haját.
– Tegnap semmi esetre sem szóltam volna neked erről.  Még túl friss volt a sebed. Most azonban

el  kell  mondanom valamit,  s  szeretném,  ha  nem értenél  félre.  –  Egy  pillanatra  elhallgatott,  hogy
gondosan megválogassa a szavait. – Örülök, hogy nem mentél hozzá Gradyhez.

Banner elhúzódott, hogy anyja arcát tanulmányozza.



– Miért? Azt hittem, kedveled.
–  Kedveltem  is.  Nagyon.  Mindig  is  úgy  gondoltam,  hogy  rendes  ember.  –  Az  asszony

borostyánszínű szeme elfelhősödött. – Talán épp ez volt  a  baj.  Hogy  túl  rendes  volt.  Nem bízom
azokban a férfiakban, akiknek nincs semmi hibájuk.

Banner szinte már megfeledkezett a nyomorúságáról, és felnevetett.
–  Anya,  te  tele  vagy  ellentmondásokkal.  Minden  más  anya  örülne,  ha  a  lánya  olyan  tökéletes

fiatalemberhez menne hozzá, mint Grady
– Nem mintha én nem örültem volna. Csak nem hiszem, hogy  Grady  szilárd  jellem.  Legalábbis

nem olyan  férfi,  mint  amilyet  te  megérdemelsz.  –  Lydia  szerint  Grady  mindig  is  túl  puhány  volt
Bannerhöz. Nem elég erős akaratú. Félt,  hogy Banner idővel unatkozni fog mellette, s Lydia ennél
fenyegetőbb  veszélyt  el  sem  tudott  képzelni  egy  házasságban.  Ők  Ross–szal  civakodtak,
turbékoltak, nevettek. Sohasem volt unalmas az életük, s azt akarta, hogy a lányáé se legyen az.

Kedvesen megérintette Banner arcát.
– Szerintem te sokkal jobbat érdemelsz. Van egy csodálatos ember, aki csak rád vár. Azt hittem,

hogy az életemnek vége, mielőtt Ross–szal találkoztam, ő ugyanezt érezte, amikor Victoria meghalt,
és magára maradt egy újszülöttel. Nem tudhattuk előre, hogy kapunk egy másik lehetőséget, s most
nézd meg, milyen szépen élünk.

Banner  torka  elszorult.  Megölelte  az  anyját,  hogy  Lydia  ne  láthassa  a  bűntudatot,  ami
nyilvánvalóan meglátszana az arcán, ha az anyja közelebbről  megvizsgálná. Ha várt volna is rá egy
csodálatos férfi, most már biztos, hogy nem akarná őt. Erkölcstelenül viselkedett. Nem Jake, hanem
ő mocskolta be saját magát.

Jake  férfi.  Igazi  férfi.  Ha  lett  volna  valami  kétsége  efelől,  múlt  éjjel  eloszlott.  Egy  ilyen
kísértésnek  még  egy  szent  sem  tudott  volna  ellenállni.  Jake  nem tehet  arról,  ami  történt.  Banner
szerette volna áthárítani rá a  felelősséget,  de  nem tudta.  Ha  mást  el  is  vesztett,  az  igazságérzetét
még nem. Pontosan azt kapta, amit akart. Most pedig fizetnie kell érte.

– Beszéltem Ross–szal – mondta Lydia. – Arra gondoltunk, hogy talán szeretnél elutazni. Valami
igazán izgalmas helyre. St. Louisba vagy New Orleansba. Ahová csak...

–  Nem,  anya  –  tiltakozott  Banner  a  fejét  rázva.  –  Ez  nem  az  én  stílusom.  Én  soha  nem
menekülnék  és  bujdosnék  el.  Grady  az,  akinek  szégyellnie  kell  magát,  nem  nekem,  s  én  nem
engedem,  hogy  elűzzön  az  otthonomból  és  azoktól,  akiket  szeretek.  –  Szaggatottan,  mélyen
fellélegzett.  – Szeretném megkapni a földemet. Át akarok költözni a folyón túlra, és megkezdeni a
gazdálkodást, ahogy terveztem. Lydia döbbenten nézett a lányára.

– De, drágám, ezt együtt akartátok csinálni Gradyvel, miután  összeházasodtatok.  Egyedül  nem
fogsz boldogulni.

– De igen, és így akarom. – Banner hangja meggyőzően csengett. Hajnalban jutott eszébe, hogy
csak  úgy  tudja  túltenni  magát  a  történteken,  ha  beleveti  magát  a  munkába,  ha  olyan  célt  tűz  ki,
aminek  a  megvalósítása  fizikai  és  szellemi  kihívást  jelent  a  számára,  s  ami  visszaadja  az
önbecsülését. – Meg kell tennem, anya. Ugye megérted?

Lydia sóhajtott, s Banner eltökélt arcát fürkészte.
– Én megértem, de nem vagyok benne biztos, hogy Ross is így lesz vele.
Banner megfogta Lydia kezét.
– Győzd meg, anya. Nem tudok ölbe tett kézzel ülni és várni, hogy felbukkanjon egy új udvarló.

Ezen  már  túl  vagyok.  Nem  is  vágyom  rá.  Ha  továbbra  is  Ross  és  Lydia  Coleman  szegény
szerencsétlen lánya maradok, akinek kútba esett a házassága, abba belehalok. Muszáj dolgoznom.

–  Beszélek  vele  –  biztosította  Lydia  halkan.  –  Te  pihenj!  Biztos  vagy  benne,  hogy  jól  érzed
magad? Sápadtnak látszol.

–  Igen,  anya,  semmi  bajom.  De  beszéld  meg  a  papával,  amit  mondtam.  Már  alig  várom,  hogy
elkezdhessek tervezgetni. Minél hamarabb elfoglalom magam, annál jobb.

Lydia megcsókolta a homlokát.
– Meglátom, mit tehetek. De ne izgasd fel túlságosan magad, Banner! Ne hamarkodj el semmit!
Miért  nem figyelmeztette  az  anyja  erre  múlt  éjjel?  Vajon  megfogadta  volna  a  tanácsát?  Nem

valószínű.
– Tudom, mit csinálok, anya – felelte gyengéden, s remélte, hogy így is van.



–  Csak  nem  akarom,  hogy  túl  szigorú  légy  magadhoz.  Az  összetört  szívnek  idő  kell,  hogy
begyógyuljon.

Lydia Gradyre célzott. A múlt éjszaka mellett azonban  eltörpült,  ami  a  templomban  történt.  A
Jake–kel való együttlét elhomályosította Grady kétszínűségének jelentőségét.

Amikor Lydia elment, Banner a fésülködőasztalhoz lépett, levetette a köntösét, s a  hálóingét  is
hagyta leesni a földre. Belemerített egy rongyot a hideg vízbe, s rányomkodva duzzadt, égő szemére,
megmosta az arcát. Amikor már nem odázhatta tovább, szembenézett a tükörképével. Látható jelét
nem  vette  észre  a  változásnak,  bár  érezte,  hogy  más  lett,  mint  azelőtt  volt.  Minden  kiürült  a
bensejéből, aztán miután újraformálódott, visszakerült ugyanabba a testbe. De semmi sem volt már
a régi.

Kezét tétován az ajkára tette, s visszagondolt arra, amikor Jake először érintette meg a szájával.
Végigsimított a nyakán. Egy alig észrevehető horzsolás, mely olyan halvány volt,  hogy még az anyja
sem fedezte fel, olyan emlékeket idézett  fel  benne,  amitől  a  szíve  úgy  kezdett  verdesni,  mint  egy
kolibri szárnya.

Ez nem lehet. Nem jól emlékszik. Jake nem érintette meg, nem csókolta, nem tette a magáévá.
Nem.

De  becsapta  magát.  A  teste  elárulta.  Ha  behunyta  a  szemét,  szinte  még  érezte,  ahogy  a  férfi
megérinti, érezte gyengéd lélegzetvételét a bőrén, ajkának édes biztatását a  száján.  Bármennyire  is
próbálta  feledni,  nem  tudta.  Bármennyire  is  igyekezett  kiirtani  az  agyából,  száguldó  vére  nem
engedte.

– Hé, Jake!
A férfi belépett a barakkba, és nyílegyenesen  a  tűzhelyhez  ment,  ahol  egy  óriási,  forró  kávéval

teli kanna állt.
– Igen? – morogta, miközben kitöltötte az erős feketét egy porceláncsészébe.
– Ross látni akar, mihelyt befejezted a reggelit – közölte vele az egyik cowboy. – Megkért, hogy

szóljak neked.
A csésze megállt félúton Jake szája felé.
– Említette, mit akar?
– Nem.
– Kösz.
Jake azon sem lepődött volna meg, ha ma reggel Ross pisztolycsövére ébred. Nyilvánvaló, hogy

ha  öreg  barátja  megtudná,  mi  történt  tegnap  éjjel  az  istállóban,  megölné,  s  attól  sem  lenne
lelkiismeret–furdalása, ha hátba kellene lőnie.

Néhány  évvel  ezelőtt  Lee  meghallotta,  amint  egy  cowboy  valami  megjegyzést  tesz  Banner
serdülő alakjára. Lee megvédte a testvére becsületét, s dulakodni kezdett a cowboyjal. Amikor Ross
szétválasztotta őket, megismételtette a durva megjegyzést. Olyan éktelen dühbe gurult, hogy képes
lett volna agyonverni a fiatalembert, ha Jake és még néhány munkás le nem fogja.

Az  asszonyok  nem tudtak  az  esetről,  de  a  River  Benden  élő  férfiak  soha  nem  felejtették  el.
Emberként  és  a  munkaadójukként  is  tisztelték  Rosst,  de  nagy  ívben  elkerülték,  amikor  kijött  a
sodrából.  Ez  után  az  eset  után  minden  igyekezetükkel  azon  voltak,  hogy  még  csak  oda  se
sandítsanak  Bannerre,  bármilyen  csábító  látványt  is  nyújtott.  Azokat,  akiket  később  vettek  fel,
figyelmeztették, hogy a főnök lánya tiltott gyümölcs.

Jake  leült  a  hosszú  kecskelábú  asztalhoz,  s  a  gőzölgő  kávét  kortyolgatta.  Amikor  Cookie  egy
tányér kétszersülttel és szalonnával kínálta, megrázta a fejét.

Nem.  Rossnak  sejtelme  sincs  a  múlt  éjszakáról.  Máskülönben  ő  már  halott  volna.  Ha  Ross
megtudja,  hogy  egy  ujjal  is  hozzáért  Bannerhez,  olyan  haragra  gyúl,  amit  még  a  barátságuk  sem
képes megfékezni.

De hogy a pokolba kerüljön  a  szeme  elé?  Hogyan?  Hogyan  nézzen  a  szemébe,  amikor  nemrég
tette magáévá a lányát? Meggyalázta az ő édes kicsi Bannerjét.

Az önutálattól majdnem visszaöklendezte a kávét, amit lenyelt.
– Hallottam, Jake, hogy Fort Worthön vezetett át az utad.
– Igen – válaszolta Jake kurtán.



– Jártál a Pokol Tornáca negyedben? – kérdezte egy másik kíváncsi tekintetű cowboy.
Lee és Micah szüntelenül öregbítették Jake hírnevét a River Bend–i munkások körében, akiknek

a  szemében  a  férfi  mára  már  legendává  vált.  Sokan  túl  fiatalok  voltak  ahhoz,  hogy  hosszú  útra
vállalkozzanak.  Az  idősebbeket,  akik  sok  tapasztalattal  dicsekedhettek  e  téren,  nagy  tisztelet
övezte.

– Csak egy rövid időre.
– Milyen volt?
– Lármás.
–  Igen?  Voltál  az  Édenkertben?  Amennyire  én  hallottam,  madám  Priscillánál  vannak  a

legcsinosabb szajhák az egész államban. New Orleansban taníttatta őket. Ez igaz?
–  New  Orleansban?  –  vigyorgott  Jake  a  fiatalemberek  hiszékenységen.  Mi  értelme  lenne

kiábrándítani őket? – Igen, azt hiszem, néhányan ott kezdték a szakmát.
– Voltál valamelyikkel?
–  Naná  –  felelte  egy  másik  a  társán  gúnyolódva.  –  Minddel.  Jake  felüdülés  a  számukra.

Hallottam, hogy azóta sem hervadt le a  mosoly  madám  Priscilla  örömlányainak  ajkáról.  Komplett
bolondnak tűnnek, mert úgy vigyorognak, mint a tejbe tök.

Az asztalnál ülők felnevettek. Jake csak a vállát vonogatta,  és  újabb  kortyot  ivott  a  kávéjából.
Nem volt  túlságosan  büszke  nőcsábász  hírnevére,  jóllehet  mindent  elkövetett,  hogy  kivívja.  Már
hozzászokott, hogy hálószobai virtuskodásával hecceljék.

Ma reggel azonban túlságosan aggódott az elkövetkező beszélgetés miatt Ross–szal,  s ügyet sem
vetett a szokásos élcelődésre. A szex vagy annak hiánya gyakori  téma  volt  a  magányos  cowboyok
körében,  akik  gyakran  hónapokon  át  nélkülözték  a  női  társaságot.  Nem  volt  olyan  közönséges
történet, amit Jake ne hallott volna, sikamlós tréfa, amit ő maga is ne ismételt volna el egyik–másik
tábortűz  körül.  Ma  már  azonban  nem  gyakoroltak  rá  olyan  hatást,  mint  a  fiatalabbakra,  akik
mindent elhittek.

Elengedte a füle mellett az apró szurkálásokat és a túlzott dicséreteket, mígnem az egyik cowboy
azt mondta:

–  S  hogy  tudtál  túlélni  egy  olyan  magányos  éjszakát,  mint  a  tegnapi  Jake?  Vagy  talán  sikerült
becsalogatnod egy lotyót az istállóba?

Jake felállt, s olyan gyorsan húzta elő a pisztolyát a tokjából, hogy a nevetés a cowboyok torkára
forrt. Fegyvere csövét csupán néhány centiméter választotta el a szerencsétlen  fiatalember  orrától,
miközben összeszorított foggal azt kérdezte:

– Hogy érted ezt?
Az  ifjú  cowboy  lenyelte  a  félelemtől  a  torkában  nőtt  gombócot.  Hallott  már  róla,  hogy  Jake

Langston kegyetlen is tud lenni, ha akar, hogy a vérmérséklete egy csörgőkígyóéhoz hasonlítható, s
hogy nem lehet  vele  packázni.  Most  első  kézből  tapasztalta  meg  a  dolgot,  s  azt  kívánta,  bárcsak
Cookie  kétszersültjével  tömte  volna  be  a  száját,  ahelyett,  hogy  olyasmivel  tréfálkozott,  ami  az
életébe kerülhet.

– S... semmit. Jake, semmit. Csak vicceltem.
Jake tudta, hogy a fiú igazat mond, s hirtelen zavarba jött, amiért annyira elvesztette a fejét, hogy

képes volt fegyvert rántani. Persze ha a cowboy csak egyetlen szóval is utalt volna arra, hogy látta
Bannert bemenni az istállóba, lelőtte volna, mielőtt beszennyezhette volna a lány jó hírét.

Visszaengedte a pisztoly kakasát, s a helyére csúsztatta.
– Sajnálom. Azt hiszem, ma nem vagyok vicces kedvemben. – Megeresztett egy félmosolyt, de a

korábbi  derű  már  nem  tért  vissza  az  asztalhoz.  Az  emberek  lassan  visszahordták  a  tányérjukat
Cookie–nak, aki a barakk konyháját vezette,  vették  a  kalapjukat,  a  kesztyűjüket  és  a  lasszójukat,
hogy folytassák a munkát.

Jake  ivott  még  egy  csésze  kávét.  Amikor  már  nem  halogathatta  tovább,  elindult  a  ház  felé.
Anabeth és Lydia a tornácon üldögéltek, s az udvaron játszó kis Drummondokat nézték.

– Jó reggelt! – köszönt Jake óvatosan.
– Szia, Bubba – felelte Anabeth. Lydia felmosolygott rá.
– Jó reggelt. Hiányoltunk a reggelinél.
– Megsétáltattam Vihart. Még fájlalja a patáját.



– Ettél?
Jake bólintott, pedig nem reggelizett.
– A barakkban. Hol vannak a többiek?
–  Hector  madárijesztőt  csinál  Mamának,  amit  majd  felállítanak  a  kukoricásban  –  mondta

Anabeth  mosolyogva.  –  A  gyerekek  annyira  megijedtek  tőle,  hogy  elhoztam  őket  ide.  Marynell
tanul, mint mindig.

Jake  szó  nélkül  bólintott.  Tekintete  a  gyerekekre  siklott,  akik  éppen  elmerültek  a  bakugrás
művészetében.

– Hogy van... hogy van Banner? – Teljesen normális kérdés volt.  Mindenki aggódott Bannerért a
tegnap  történtek  után.  Sem  Anabeth,  sem  Lydia  nem  tulajdonított  különleges  fontosságot  az
érdeklődésének, bár azt észrevették, hogy Jake mennyire zavarba jött.

– Az előbb benéztem hozzá – válaszolta Lydia. – A  szeme  duzzadt  í  volt.  Biztosan  egész  éjjel
sírt. – Lydia azt nézte, hogyan igyekszik a legkisebb Drummond felmászni a nővére hátára, így nem
vette  észre,  hogy  Jake  szája  széle  megrándul  a  bűntudattól.  –  Beszélgettünk.  Azt  hiszem,  idővel
rendbe jön.

Lehet, hogy Banner Sheldon disznóságán idővel túlteszi  magát.  De  ;  a  múlt  éjszakán?  Soha.  A
fájdalom, amit okozott neki, gyógyíthatatlan.

– Ross bent van? Szóltak, hogy beszélni akar velem.
– Igen – felelte Lydia váratlanul szikrázó szemmel. – Az irodájában van.
Jake megbillentette a kalapját a két hölgy felé, majd  átvágott  a  tornácon,  és  belépett  a  bejárati

ajtón.
– Aggódom miatta – szólalt meg Anabeth, amikor Jake hallótávolságon kívülre ért.
– Aggódsz? Miért?
– Amióta a papa meghalt, és Jake beállt marhahajcsárnak, mintha  kicserélték  volna.  Nézz  csak

rá! Egyik napról a másikra él,  s nincs rá semmi kilátás,  hogy javuljon a helyzet. Szeretném, ha már
letelepedj  ne,  felesége  és  gyermekei  lennének,  nem  pedig  vándorolna  egyik  helyről  a  másikra.
Felnőtt férfi. Úgy is kellene viselkednie.

– Mama is aggódik miatta – jegyezte meg Lydia. – Én nemkülönben.
–  Tudod  mit?  –  folytatta  Anabeth.  –  Azt  hiszem,  nem tudta  feldolgozni  Luke  meggyilkolását.

Tudom,  hogy  ez  őrültségnek  hangzik.  Majdnem  húsz  év  telt  el,  de  azóta  Jake  nem  ugyanaz  az
ember,  aki  volt.  Talán  ha  kiderült  volna,  hogy  ki  ölte  meg,  és  győz  az  igazságszolgáltatás.  Jake
könnyebben megbékélt volna.

Lydia lesütötte a szemét. Jake tuddta, ki ölte meg a testvérét – Lydia féltestvére, Clancey Russell
Saját  kezébe  vette  az  igazságszolgáltatást,  s  halálos  ítéletet  hozott.  Tizenhat  éves  volt,  amikor
bosszút  állt  rajta.  De  a  testvére  meggyilkolásán  soha  nem  tudta  túltenni  magát.  Lydia  ismerte
egyedül a titkát. Ez olyan kapocs volt kettejük között, amit semmi sem szakíthatott szét.

Jake a ház hátsó felébe igyekezett az árnyékos folyosón át,  s bekopogott egy ajtón.  Ugyanolyan
félszegség tört rá, mint mikor először találkozott Ross–szal.  Az elmúlt évek és Jake elkerülhetetlen
felnőtté  válása  kiegyenlítette  a  kettejük  közti  korkülönbséget.  A  lelkiismeret–furdalástól  azonban
ma is ugyanolyan izgatott volt, mint egy kisfiú, aki épp rossz fát tett a tűzre.

– Ross.
Ross felemelte a fejét az íróasztalán heverő nagy kupac iratból.
– Gyere be. Jake, és ülj le. Köszönöm, hogy eljöttél. Feltartalak valamiben?
–  Nem.  –  Jake  helyet  foglalt  az  íróasztal  másik  oldalán,  s  megpróbált  fesztelenül  viselkedni.

Feltette  egyik  lábát  a  térdére,  levetette  a  kalapját,  és  a  fal  mellett  álló  kanapéra  dobta.  –  Úgy
terveztem, hogy Mamával töltöm a nap nagy részét.

– Helyes – felelte Ross komolyan. – Nagyon hiányzol neki.
– Igen, tudom. – Jake sóhajtott. Kegyetlenség volt,  hogy rögtön az apja halála  után  elment.  De

nem bírta tovább elviselni az életet a farmon. Beleőrülhetett volna az igyekezetbe, akkor sem tudott
volna tisztességes termést kivakarni a sziklás földből, ami szerinte vágómarha–tenyésztésre való, de
erről  hiába  próbálta  meggyőzni  a  szüleit.  Ők  csak  a  földműveléshez  értettek,  s  semmivel  sem
lehetett jobb belátásra bírni őket.

Lelkiismeret–furdalás  gyötörte,  amiért  magára  hagyta  az  anyját.  Ő  volt  a  legidősebb  fiú,  neki



kellett gondoskodnia a családról. Valahányszor fizetést kapott, mindig küldött haza pénzt, de tudta,
hogy az anyjának sokkal inkább rá volna szüksége, mint a pénzére.

Igazságtalanul bánt vele. Azzal a férfival pedig, akivel most szembenézett, még gyalázatosabban
viselkedett.

– Miért akartál beszélni velem, Ross?
– A régi nóta. Ugyanazért, ami miatt mindig idekéretlek, ha River Benden jársz. Munkát ajánlok.
– A válaszom most is ugyanaz. Nem.
– Miért, Jake?
A  férfi  nyugtalanul  fészkelődött  a  széken.  Eddig  mindig  Lydia  volt  az  oka.  Banner  múlt  éjjel

fején találta a szöget. Azért nem bírta ki sokáig River Benden, mert túlságosan szerette az asszonyt.
Előbb vagy utóbb kiderült volna, s ez  tönkretette  volna  a  barátságát  Lydiával  és  Ross–szal.  Nem
érte  meg  kockáztatni.  Most  azonban  már  más  oka  is  volt  a  visszautasításának.  Soha  többé  nem
tudna Banner szemébe nézni.

Egyedül csak ő a hibás. Igen, Banner ment oda hozzá. Igen, elcsábította .  Ő  pedig hagyta magát.
S  őszintén  szólva  Bannernek  nem nagyon  kellett  erőltetnie  a  dolgot.  Kapva  kapott  az  alkalmon,
mohón és buzgón.
ő volt az idősebb, neki kellett volna, hogy több esze legyen.  Banner  nyomorultul  érezte  magát,

összetörték a szívét,  vigasztalásra és megnyugtatásra volt szüksége. Ezért fordult hozzá, csak mást
kért. Ő pedig tudta, hogy helytelen, tudta, hogy a Colemanekkel való barátságát kockáztatja,  mégis
engedett a kísértésnek.

Banner most biztosan megveti. Amikor vége volt, ijedten elhúzódott tőle. Szinte rá sem nézett, s
amikor  megtette,  szemében  egy  csapdába  esett  állat  tekintete  tükröződött.  Ekkora  fájdalmat
okozott  volna  neki?  Vajon  még  mindig  szenved?  Nem  tudott  volna  egy  kicsit  gyengédebb  lenni
hozzá?  Ó,  nem,  ő  aztán  nem.  A  gyönyör  palotájának  hercege  nem.  Durván  nekitámadt.  Mihelyt
belehatolt, megfeledkezett róla, hogy Banner szűz és tapasztalatlan.

A  fenébe!  Banner  most  biztosan  azt  gondolja,  hogy  ő  egy  állat.  Minél  hamarabb  eltűnik  az
életéből, annál jobb. Még marad egy kicsit Mamával, aztán eltakarodik. Még ma, ha Vihar készen áll
az útra.

– Nem maradhatok – felelte Rossnak ridegen.
– Szeretném, ha megbeszélnénk a dolgot, mielőtt végleges választ adsz.
– Ahogy akarod. A te idődet vesztegetjük, nem az enyémet.
– Mit szólnál egy kávéhoz?
– Köszönöm, nem kérek.
– Whiskeyt?
– Nem. – Jake elvigyorodott. – Mire készülsz, meg akarsz vesztegetni?
Ross is elmosolyodott.
– Ha csak így lehet rávenni,  hogy  maradj.  Tudod,  hogy  azóta  szeretnék  együtt  dolgozni  veled,

mióta a szekértábor felbomlott Jeffersonban.
– Akkor lehetetlen volt. Most ugyanaz a helyzet.
–  Az  ördögbe  is,  miért?  –  Ross  az  asztalra  csapott  az  öklével.  –  Más  munka  vár  rád?  Azt

mondtad, felmondtál Panhandle–ben.
– Így is van.
– Akkor mihez akarsz kezdeni?
– Keresek munkát valahol máshol.
– Miért, hiszen én is adhatok  neked?  Egy  átkozottul  jó  munkát.  Ross  felállt,  és  megkerülte  az

asztalt. Jake Langston mindig is ilyen
szeretett volna lenni, eltekintve az ősz  tincsektől  Ross  fekete  hajában.  Ismét  elfogta  az  undor.

Ha Ross tudná, mit művelt Bannerrel, inkább eltemetné, mint marasztalná.
– Azt akarom, hogy te legyél Banner farmján a munkavezető. Jake felkapta a fejét a névre.
– Banner farmján? Miféle farmon?
Ross felbátorodott Jake hirtelen támadt kíváncsiságától.
– Néhány évvel ezelőtt neki is és Lee–nek is körülkerítettem néhány holdat. Lassan gyűjtögettem

össze  a  földet  az  idők  során,  egy  parcellát  itt,  egy  másikat  ott.  Többnyire  kiaknázatlan.  Banner



részét neki és Gradynek adtam nászajándékként. – A férfi zöld szeme szúróssá vált. – El sem tudod
képzelni, milyen szíves örömest megöltem volna azt a gazembert tegnap.

– De igen. Én is ugyanígy éreztem.
Jake már látta Rosst dühöngeni. Elég jól ismerte a múltját ahhoz, hogy tudja, milyen irgalmatlan

tud lenni...  szó szerint. Nem kételkedett benne, hogy Ross képes akár gyilkolni is,  s  csak  az  isteni
gondviselés közbenjárásának volt köszönhető,  hogy nem ölte meg Sheldont. Semmit sem ért volna
el vele, csak még nagyobb bajt hoz a családja fejére.

–  Bárkit  meg  tudnék  ölni,  aki  bántani  merészeli  Bannert  –  jelentette  ki  Ross.  –  Sheldon  nem
nyűgözött le különösebben mint férj, bár azt hiszem, minden apa úgy érzi, hogy még nem született
olyan férfi a világra, aki elég jó lenne az ő lányának. Nem hibáztatom Sheldont.

Banner  a  biztonságot  választotta,  amikor  mellette  döntött.  Amióta  elég  idős  lett  ahhoz,  hogy
magára vonja a férfiak figyelmét, mindig  attól  féltem,  hogy  egy  napon  majd  beállít  ide  egy  léhűtő
cowboy, és elcsavarja a fejét.

– Jogos volt az aggodalmad.
–  Ha  Sheldon  elvette  volna  feleségül,  csak  gyerekeket  és  nyomorúságot  vitt  volna  Banner

életébe, miközben szajhákra, kártyára és italra költötte volna a pénzemet.
Jake zordan mosolygott.
–  Sheldonnak  legalább  volt  vagyona  és  társadalmi  rangja.  Kétségbe  sem  vontam  az

erkölcsösségét. – Ross káromkodott, mint egy kocsis. – Azt  hiszem,  ebből  is  látszik,  milyen  rossz
emberismerő  vagyok.  Egyébként  –  folytatta,  miközben  kezével  a  hajába  túrt,  mintha  ki  akarná
törölni  Grady  Sheldont  a  fejéből  –,  építettünk  egy  kis  házat  ezen  a  birtokon  Bannernek  és  neki.
Banner  megmondta,  hogy  nem  akar  a  városban  lakni.  Lydia  szerint  oda  akar  most  költözni,  és
hozzálátni a gazdálkodásnak, ahogy tervezte. Grady nélkül. Egyedül.

Jake–et magával ragadta Ross magyarázata, és kibukott belőle az igazság.
– Ez őrültség. Nem tudja megcsinálni.
Ross  csak  felmordult,  mintha  azt  akarná  mondani,  jobban  teszi  mindenki,  ha  nem  hergeli

Bannert azzal, hogy kételkedik benne.
– Indulásnak ígértem neki egy ménest és néhány kancát,  de a vágómarha–tenyésztést is ki akarja

próbálni egy kevésbé termő legelőn.
– Mennyit ért ő a vágómarhákhoz?
– Mint tyúk az ábécéhez. Ahogy én is, kivéve, hogy sütve  szeretem.  –  Tekintete  Jake  szemébe

fúródott. – Te viszont annál többet. Ez egy elsőrendű birtok, Jake. Csodákat művelhetsz vele.
Jake  bármikor  ugrott  volna  egy  ilyen  lehetőségre.  Ő  lenne  a  munkavezető.  Úgy  irányíthatná  a

ranchot, ahogy neki tetszik. Istenem, micsoda kísértés, mint egy érett alma, ami csak arra vár, hogy
leszakítsák. De nem fogadhatja el az ajánlatot, ezért nincs értelme rágódni rajta.

Felállt, az ablakhoz lépett, és tenyerével kifelé a farmerja farzsebébe csúsztatta a kezét.
– Sajnálom, Ross, de nem tehetem.
– Csak egy okot mondj, hogy miért nem!
– Banner –  felelte  Jake,  és  megfordult.  A  lány  kiverné  a  huppot,  ha  meghallaná.  Jake  biztosra

vette,  hogy többé a  színét  sem  akarja  látni,  nemhogy  munkavezetőként  alkalmazza  a  csábítóját  a
birtokán.  –  Maga  akarja  majd  kiválasztani  a  munkavezetőjét.  Biztos  vagyok  benne,  hogy  már
megvan a saját elképzelése.

Ross gyengéden kuncogott.
– Ebben én is biztos vagyok, de ez semmit nem változtat azon, hogy még mindig én felügyelem a

birtok  dolgait.  Nem hiszem,  hogy  a  történtek  után  hiányzik  neki  még  egy  kudarc.  Lydia  szerint
azonban makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy odaköltözzön. Viszont nagyon téved, '5 ha azt  hiszi  –
mondta, miközben mutatóujját a mennyezetre emelte –, hagyom, hogy egyedül éljen és dolgozzon a
farmon. Először is fizikai képtelenség. Banner erős lány, de nincs felkészülve arra a munkára, amit
ott végezni kell. Egyetlen nő sem lenne rá képes.

– Felvehetsz béreseket.
Ross felvonta sötét szemöldökét.
–  Cowboyokat,  akiknek  viszket  a  tenyerük,  hogy  rátehessék  a  mancsukat  a  lányomra?  –  Jake

azonnal  visszafordult  az  ablakhoz.  –  Miután  mindenki  hallott  róla,  mi  történt  tegnap,  a  hír



futótűzként fog terjedni. Tudod, hogy beszélnek a férfiak a nőkről. Azt fogják hinni, Banner annyira
felajzotta Sheldont, hogy az kénytelen volt olyan lotyóhoz menekülni, mint Burns.

– Banner gyönyörű fiatal lány, Ross – felelte Jake halkan. – Lehet, hogy igazuk van.
– Lehet – morogta Ross. – De mi illően neveltük Lydiával.  Szándékosán soha nem tüzelte volna

Gradyt. Erre mérget vennék. S ha Sheldonban lett volna egy szemernyi tisztesség, lenyelte volna a
békát,  és  tartotta  volna  magát.  Mindenesetre  nem  akarom,  hogy  léha  cowboyok  siserehada
kopogtasson  munkáért,  csak  azért,  hogy  Banneren  legeltethessék  a  szemüket.  A  lányom  ezt  nem
egyhamar  fogja  kiheverni.  Lydia  és  én  halálra  izguljuk  magunkat  miatta.  Most  nagyon  könnyű
fájdalmat  okozni  neki.  Kétségbeesetten  vágyik  rá,  hogy  visszanyerje  az  önbizalmát.  Jön  egy
szánalmas cowboy, és kihasználja,  hogy sebzett. Megölném minden teketóriázás nélkül, de  Banner
élete örökre kisiklana.

A  szülei  jól  ismerték  Bannert.  Jake  keze  ökölbe  szorult  az  ablakpárkányon.  Szeretett  volna
belecsapni az üvegtáblába, hogy beléhasítson a fájdalom, hogy büntesse magát. A bűntudat  keserű
gombóccá nőtt a torkában. Nem tudott szabadulni tőle. Belülről rágta, mint a rák. Megfertőzte.

Ross akaratlanul is csak rontott a helyzeten.
–  Te  vagy  az  egyetlen,  akiben  megbízunk,  Jake.  Kérlek,  tedd  ezt  meg  nekünk.  Vállald  el  a

munkát. így lenne a legjobb neked is és Bannernek is.
Jake  behunyta  a  szemét,  és  azt  kívánta,  bárcsak  ugyanígy  befoghatná  a  fülét  is.  Végül  lassan

megfordult. Sokáig bámulta a padlót, mielőtt megszólalt.
– Nem tehetem, Ross. Sajnálom.
– Százötven dollár havonta. Egy vagyon.
– Nem a pénzről van szó.
– Akkor miről?
– Nem tudok egy helyben megmaradni. Én csavargó vagyok.
– Baromság.
Jake szomorúan mosolygott.
– Lehet, hogy az. Az is lehet, hogy már elegem van  belőle.  De  nem akarhatod,  hogy  egy  olyan

öreg marhahajcsár irányítsa Banner farmját, mint én.
– Naná, hogy  azt  akarom.  Te  vagy  a  legjobb  lovas,  akit  valaha  láttam,  persze  csak  utánam.  –

Öntelten  elvigyorodott,  majd  újra  elkomolyodott.  –  Nem  tudlak  jobb  belátásra  bírni?  –  Jake
megrázta a fejét. – Legalább gondolkodj rajta, amíg itt vagy.

Jake felkapta a kalapját, és elindult az ajtó felé. Már kinyitotta, amikor Ross utánaszólt.
– Jake?
– Igen?
– Még ha én el is fogadom a nemleges választ, Lydia nem. S tudod, milyen, amikor a fejébe vesz

valamit.

Az asszony a folyóparton talált rá Jake–re, horgászott. Lydia szó nélkül lehuppant mellé a fűbe.
–  Fogtál  valamit?  –  Nyilvánvaló  volt,  hogy  nem.  Ahogy  az  is,  hogy  Jake–et  egy  cseppet  sem

érdekli a horgászat.
– Épp erre jártál? – kérdezte, vastag szivarral a szájában.  Körülbelül  félmérföldnyire  lehettek  a

háztól.
Lydia felmosolygott rá, pontosan úgy, mint húszéves korában, amikor rabul ejtette Jake szívét.
– Mama mondta, hogy itt vagy.
–  Ő  honnan  tudja?  Van  valami  trükkje,  amivel  mindig  rám  talál,  ha  nem  akarom.  Egyszer

rajtakapott, amint Friscilla Watkinsszal enyelegtem a patakban. Azt hittem, szíjat hasít a hátamból.
Tizenhat  éves  voltam.  –  Jake  kék  füstfelhőt  fújt  a  levegőbe.  –  Most  harminchat  vagyok,  és  még
mindig beleüti az orrát a dolgaimba.

– Szeret téged.
– Tudom – felelte Jake szomorúan. – Pont ez az. Elmentem hozzá vacsorázni. Mindenki ott volt.

Mama, Anabeth és a gyerekek, Marynell, Micah. Mégis annyian hiányoztak. Papa, a kicsik, akik még
a gyerekkort sem érték meg, Atlanta és Sámuel. S persze Luke. – Tűnődve bámulta a vizet.  – Még
mindig hiányzik, Lydia.



Az asszony megfogta a férfi karját.
– Mindig is hiányozni fog. Bubba. Jake mosolyogva megrázta a fejét.
– Olyan régen történt. De néha mintha még most is hallanám a nevetését. Olyankor azon kapom

magam, hogy keresni kezdem.
– Nekem az öreg Moses hiányzik ennyire. – A fekete férfi akkor csatlakozott hozzájuk, amikor a

szekértábor felbomlott. Korábbi munkaadóját, Winston Hillt megölték. Nem volt hová mennie.
Moses  lett  Lydia  barátja  és  védelmezője  a  házassága  első  nehézki–s  heteiben.  Amikor

letelepedtek,  Rosst  lefoglalta  az  istállóépítés  a  lovaknak,  s  Moses  segítsége  felbecsülhetetlennek
bizonyult Lee nevelésében. Lydia még most is úgy gondolt rá, mint a legjobb barátjára.

–  Aznap,  amikor  eltemettük,  eszembe  jutott,  hogyan  vitte  be  a  karjában  Luke  holttestét  a
szekértáborba.  S  hogy  milyen  méltósággal  sírt,  amikor  Winstont  megölték.  Ő  volt  a
legkönyörületesebb férfi, akit valaha ismertem.

Jake megfogta az asszony kezét a karján.
– Az a nyár megváltoztatta mindannyiunk életét, nem igaz?
–  Főleg  a  Rossét  és  az  enyémet.  –  Lydia  Jake  profilját  tanulmányozta.  Még  mindig  idegenek

voltak számára férfias vonásai,  s mint mindig, most is meglepődött rajtuk.  Amikor  Jake–re  nézett,
mindig  arra  a  hirtelenszőke,  kék  szemű  kisfiúra  számított,  aki  rátalált  az  erdőben.  –S  a  tiédet  is,
Jake. Azt hiszem, a tiédet a legjobban.

Jake nem vitatta. Azon a nyáron intett búcsút az ártatlanságának. Abban a pár hónapban sokkal
több csapás érte,  mint  ami  más  embert  egész  életében.  Bubba  Langston  gyorsan  férfivá  érett.  Az
ilyen hirtelen felnőtté válás azonban elkerülhetetlenül nyomot hagy az emberen.

Lydia felhúzta a lábát, betakarta a szoknyájával, és a térdére támasztotta az állát.
– Beszéltem Ross–szal.
– Ő pedig megmondta neked, mi a válaszom.
– Meg foglak győzni.
– Ne számíts rá, Lydia. Ne számíts rám semmiben.
– De igen. Számítok a barátságodra.
– A barátod vagyok, de...
– Szükségünk van rád. Segíts Bannernek túljutni ezen a csapáson.
– Nem én vagyok rá a megfelelő ember.
– De igen. Megvan hozzá a szükséges tapasztalatod.
– Nem a munkáról beszélek. Bannerről van szó. Lydia felnevetett.
–  Elismerem,  hogy  néha  nehéz  kordában  tartani.  Akaratos  és  indulatos.  Felnőtt  nő,  de

egyszerűen nem engedhetjük meg, hogy olyan hibát kövessen el, amit egész életében bánni fog.
– Nem vagyok fegyőr – csattant fel Jake.
–  Nem  is  ezt  várom  tőled.  Légy  az,  aki  mindig  is  voltál  a  számára,  a  barátja,  a  pártfogója.

Megbízunk benned.
A fenébe, bárcsak ne mondogatnák folyton ezt! Jake nyomorultul érezte magát. Muszáj örökösen

emlékeztetniük rá, hogy elárulta őket?
– Majd találsz valakit,  mást, aki ugyanilyen alkalmas, és talán még megbízhatóbb is a  feladatra.

Észre sem veszed, és már folyik is a munka a farmon.
– Nem értesz, Jake. Ross csak akkor adja át neki a birtokot, ha te itt maradsz és irányítod.
Jake oldalra kapta a fejét.
– Ez nem igazságos. Banneren áll bosszút az én döntésemért.
– Ross köti az ebet a karóhoz. Ma mondta a beszélgetésetek után, hogy  nem fogja  megengedni

Bannernek, hogy a birtokra költözzön, ha te nem maradsz.
– Az ördögbe! – Jake talpra ugrott, és dühösen járkálni kezdett. Belepöccintette szivarját a lomha

folyóba,  s  az  sercegve  kialudt.  Kirántotta  nád  horgászbotját  a  sáros  földből,  ahová  ledugta,  és
félrehajította. – Ez zsarolás – mondta. – Bannernek nem fog tetszeni. Rossnak be kell  látnia, milyen
fontos ez neki. Különösen most.

– Belátja. De makacs, mint az öszvér. Sem patakzó könnyek, sem hisztériarohamok nem fogják
megváltoztatni a döntését, ha úgy találja jónak, hogy ez szolgálja Banner érdekeit.

Jake a víz széléhez sétált, s a fekete mélységbe bámult. A válla idegesen rángatózott az inge alatt,



mely hirtelen mintha összezsugorodott volna. Sarokba szorították, és ez nem tetszett neki. Cseppet
sem. Bannert lehet, hogy kényszeríthetik, de őt  nem. Ő  ki nem állhatta,  ha  béklyóba  verték.  Nem
tűrte.

A pokolba! Nem tartozik nekik semmivel!
Aztán  a  válla  elernyedt,  és  mozdulatlanná  vált.  El  kellett  ismernie,  hogy  a  múlt  éjszaka  után

nagyon is sokkal. Banner szüzességét nem adhatja nekik vissza, de kárpótolhatja őket azzal, hogy itt
marad, ha ez a kívánságuk.

–  Egyébként  is  maradnod  kellene,  Jake  –  mondta  Lydia.  –  Mama  öregszik.  Nem  akarlak
nyugtalanítani,  de  már  nem olyan  erős,  mint  régen.  Ha  elmész,  és  esetleg  évekig  távol  maradsz,
lehet, hogy soha többé nem látod élve.

Jake sarka lyukat fúrt a sáros földbe, ahogy megfordult és vádló kék szemét Lydiára függesztette.
Az asszony bűnbánóan lehorgasztotta a fejét.

– Mama olyan erős, mint a bika – mondta Jake. – Te is zsarolni próbálsz, Lydia.
Az  asszony  korát  meghazudtoló  fürgeséggel  és  kecsességgel  ugrott  fel.  A  férfihoz  lépett,

hátrahajtotta a fejét, és egyenesen a szemébe nézett.
– Rendben. Nem tisztességes eszközökkel harcolok. De a lányom életéért küzdök, s ha róla van

szó, félreteszem a büszkeségemet. Szüksége van rád.  Mindarmyiunknak  szükségünk  van  rád.  Arra
kérlek, maradj, Jake. Ne hagyj itt minket.

A férfi lenézett az arcra, amit soha nem tudott kiverni a fejéből.  Már olyan régóta szerette, hogy
nem is  emlékezett  arra  az  időre,  amikor  nem.  Érezte,  hogy  az  elszántsága  gyengülni  kezd,  mint
amikor egy bomlásnak induló kötél kirojtosodik.

Hogy  is  tudná  visszautasítani  Lydia  kérését?  Egyszer  már  ölt  érte,  megszabadította  a
mostohatestvérétől,  aki megerőszakolta  és  kínozta.  Véletlen,  hogy  éppen  Clancey  oltotta  ki  Luke
életét  is,  s  neki  épp  kapóra  jött.  De  ettől  eltekintve  is  szíves  örömest  eltüntette  volna  Clancey
Russellt Lydia életéből.

– Nem kell azonnal válaszolnod – szólalt meg az asszony gyengéden, majd megfogta a férfi kezét
és megszorította. – Aludj rá egyet. Holnap beszélünk.

Felbaktatott  a  meredélyen,  ami  a  folyópartot  szegélyezte,  és  eltűnt  a  dombtető  mögött.  Jake
sétálni indult a víz mellett.  A fű magasra nőtt.  A fák zöldelltek a feje felett.  A levegőben vadvirág
illata szállt. Jake észre sem vette. Mitévő legyen?

Tartozik  ennyivel  Lydiának  és  Rossnak,  amiért  olyan  régóta  hű  barátai,  de  ha  mostantól  csak
nekik dolgozik egész életében, akkor sem tudja jóvátenni a múlt éjszakát.

Komolyan gondolták, amikor  azt  mondták,  hogy  őt  tartják  a  legmegfelelőbbnek  a  munkára.  A
pokolba is, kiválóan végezné a dolgát. Efelől semmi kétsége. De a szemébe tudna nézni Bannernek
nap nap után?

Az  anyjának  szüksége  van  rá.  Cserbenhagyta.  Mama  soha  nem  kérte,  hogy  maradjon,  pedig
boldog lett volna, ha a fia végre megállapodik.

Banner.  Nem  tudott  szabadulni  a  gondolatától.  A  lánynak  erős  támaszra  volt  szüksége.
Védelemre.  Ross  hathatós  érveket  sorakoztatott  fel.  Mostantól  loholni  fognak  Banner  után  a
szoknyapecér cowboyok.  Ő  képes  lenne  bármire,  hogy  megvédje  tőlük.  Senki  sem  nyúlhat  hozzá
egy ujjal sem, csak a holttestén keresztül.

Meglepte, mennyire elragadta a féltékenység és a birtoklási vágy. Meggyőzte magát, hogy pusztán
azért, mert Banner Lydia lánya, nem pedig mert olyan odaadó volt az ajka,  olyan édesen mozgott az
ölelésében,  és  olyan  jó  érzés  töltötte  el,  amikor  belehatolt.  Szűk  volt  és  forró...  A  pokolba!
Abbahagynád és visszatérnél a lényegre? Ha nem marad itt,  Banner nem kapja meg a földjét.  Ross
megmakacsolja magát, mondván, hogy Banner érdekeit tartja szem előtt.

Már megfosztotta a szüzességétől,  most képes lenne megfosztani a földjétől  is?  Rossnak  persze
majd megjön az esze, de mikor? Bannernek most van szüksége a farmra, hogy elterelje a  figyelmét
Sheldonról. Döntött?

Marad.  Amíg  Banner  talpra  áll,  és  a  dolgok  elsimulnak.  Bannernek  nem  lesz  ínyére.  Nagy
ramazurit fog csapni. Már szemtanúja volt,  hogyan viselkedik, ha nem tetszik neki valami, s tudta,
hogy  a  szülei  temperamentumát  örökölte.  Persze  tisztázni  fogja  már  az  elején,  hogy  el  kell
felejteniük a múlt éjszakát, s úgy tenniük, mintha soha nem történt volna meg.



Meg  fogja  győzni  Bannert,  hogy  az  ő  érdekében  marad.  Akár  tetszik  neki,  akár  nem,  ő  lesz  a
munkavezetője.

Miss Banner Colemannek hozzá kell  szoknia a gondolathoz, hogy nap mint nap látni fogja  Jake
Langstont.



ÖT

– Micsoda?
Pontosan az történt, amire Jake számított, hatalmas botrány.
– Mit mondtál?
– Jake–et alkalmaztam a munkavezetődként.
Amint a szavak elhagyták Ross ajkát, Banner elfehéredett, majd lángolni kezdett az arca. A keze

ökölbe szorult és megdermedt. A haja szinte sercegett a feszültségtől.
Közvetlenül  reggeli  után  az  apja  irodájába  kérették.  Korábban  mindig  sikerült  a  kisujja  köré

tekernie Rosst. Ma reggel azonban, mivel a jövője az apja kezében volt,  nyugtalanul  közeledett  az
irodája felé.

Még  jobban  nyugtalanította,  hogy  Jake–et  is  ott  találta.  A  férfi  háttal  állt,  s  kifelé  bámult  az
ablakon. Vékony szivarjából füst gomolygott a feje körül.

Banner teljesen elgyengült, mikor meglátta.
Megtudták  a  szülei?  Jake  bevallotta  nekik?  Ó,  istenem,  kérlek,  ne.  A  szülei  szeretik,  de  ha

értesülnének róla, mit művelt,  kiábrándulnak belőle.  De Jake  biztosan  nem árult  el  nekik  semmit.
Mert akkor most nem aggodalmasan, hanem vádlón néznének rá.

Lydia bátorítóan elmosolyodott.
– Ez az új szoknyanadrágod? Nagyon csinos. A blúzodat pedig mintha rád öntötték volna.
–  Jó  reggelt,  hercegnőm.  –  Ross  odalépett  hozzá,  és  gyengéden  arcon  csókolta.  –  Még  mindig

sápadtnak tűnsz. Miért nem mész ki egy kicsit a levegőre? Sétáltasd meg Szürkét. – A bőrkanapéhoz
vezette a lányt, és úgy ültette le, mintha valami értékes kristály lenne.

– Kérlek, ne babusgassatok! – ripakodott rájuk Banner,  megvillogtatva  régi  énjét.  –  Túl  fogom
élni.

Olyan nagy kő esett le a szívéről,  hogy a szülei nem tudnak Jakerői,  hogy megengedett magának
egy kis udvariatlankodást.

Jake jelenléte azonban továbbra is zavarta, s kénytelen volt egy levegőt  szívni vele.  Most először
találkoztak, mióta... azóta.

Korábban fel sem figyelt rá, milyen feszes a férfi fenekén a nadrág. Vajon mindig ilyen széles volt
a válla? Ilyen laza a testtartása? Ilyen izmos a combja?

Jake  szikár,  nyurga  alakja  kirajzolódott  az  ablak  előtt.  Bannernek  eszébe  jutott  a  férfi  teste,  s
hogy milyen érzés volt hozzásimulni.

Csak egy szerető tudhat olyasmiket, amiket felidézett magában, s a gondolatra, bár rázta a hideg,
melegség árasztotta el egész testében. Úgy érezte, ha Jake felé fordul, ő abban a pillanatban elájul.

–  Nem  akarunk  a  terhedre  lenni,  Banner  –  mondta  Lydia  diplomatikusan.  –  Csak  arra
gondoltunk, hogy a friss levegő...

–  Ma  kilovagolok  a  folyóhoz  –  vágott  közbe  lázasan  Banner.  Jake  a  szivarját  pödörte  hosszú
ujjaival a szája előtt. Előre–hátra, hol erre, hol arra. Banner gyorsan elfordította a tekintetét,  mintha
azon kapták volna, hogy valami bensőséges dolgot les ki.

–  Épp  erről  akartam  veled  beszélni  –  szólalt  meg  Ross.  –  Anyád  szerint  a  birtokra  akarsz
költözni, és megkezdeni a gazdálkodást.

– Igen, apa.
Ross Lydiára pillantott, majd vissza a lányára. Remélte, hogy helyesen cselekszik. Banner  olyan

sebzettnek, olyan zavarodottnak látszott. Ross meg tudta volna fojtani Sheldont egy kanál  vízben.
Nem  fogja  hagyni,  hogy  az  a  gazember  tönkretegye  a  lánya  életét.  Talán  Lydiának  igaza  van.
Bannernek  szüksége  van  erre  a  lehetőségre,  hogy  ismét  egyenesbe  hozza  az  életét.  Öntudatos,
energikus fiatal nő. Soha nem tud–" na tétlenkedni. Már az is idegesíti, hogy kényeztetni akarják.

– Rendben. Engedélyezem.
Banner szemében a hála könnyei csillogtak. Azt hitte, Gradyt szereti a világon a legjobban. Most

azonban rájött, hogy közel sem szerette annyira, mint a földjét. Sokkal nagyobb fájdalmat jelentett
volna a birtokot elveszteni, mint őt.

– Köszönöm, apa.



– Jake beleegyezett, hogy a munkavezetőd legyen.
Ez volt az a pont, amikor Banner felugrott a szófáról, mintha bolha csípte volna meg. Követelte,

hogy Ross ismételje meg, amit mondott.
Amikor felfogta a szavak iszonyatos értelmét, a férfihoz  fordult,  aki  még  mindig  némán  állt  az

ablaknál. Jake meg sem mozdult. Akár süketnéma is lehetett volna a reakciójából ítélve.
Banner visszafordult a szüleihez.
– Nincs szükségem munkavezetőre.
– Dehogynem – érvelt Ross. – Egyedül nem tudod elvezetni a birtokot.
– De igen!
– Nem. De ha el is tudnád, akkor sem engedném meg, hogy egyedül élj ott.
– Csak néhány mérföld.
– Tudom, milyen messze van – mondta Ross, kissé felemelve a hangját. – A vita le van zárva.
– Nem, nincs lezárva, apa. – Banner is kiabálni kezdett.  – A föld  az  enyém.  Nekem  adtad.  Én

döntök.
– A föld csak ezzel a kikötéssel a tiéd.
– Ez nem tisztességes!
– Lehet, hogy nem, de ez van.
– Lecsillapodnátok? – avatkozott közbe Lydia csendesen. – Viselkedjetek!
Banner  és  Ross  elhallgatott,  de  a  méreg  tovább  forrt  mindkettejükben.  Banner  tekintete

ugyanúgy izzott, mint ahogy Ross zöld szeme, s az álla ugyanolyan makacsságról árulkodott.
Lydia játszotta a békebíró szerepét.
–  Azt  hittük,  örülni  fogsz,  Banner.  Nem ezt  akartad?  Nem lehet  kifogásod  Jake  ellen.  Mindig

kedvelted, és valahányszor elment, könyörögtél neki, hogy maradjon.
Banner lopva Jake–re pillantott. A férfi továbbra is kifelé bámult az ablakon, mintha cseppet sem

érdekelné, miről folyik a beszélgetés.
–  Nem arról  van  szó,  hogy  bármi  kifogásom  lenne  Jake  ellen.  Természetesen  nincs.  –  Banner

idegesen megnedvesítette a száját és összeszorította. – Csak nem szeretném, ha bárki is felügyelne
rám. Nem vagyok már gyerek. Azt hiszitek, nem végezném rendesen a munkámat?

– Anyád és én bízunk benned – nyugtatta meg Ross.
– Akkor hagyjátok, hogy úgy irányítsam a farmot, ahogy nekem tetszik.
– Jake nem fog ellenkezni  veled  –  mondta  Ross.  –  Jake,  még  egy  szót  sem  szóltál.  Gondolod,

hogy képes lennél olyasmit tenni, ami Bannernek nem tetszik?
Jake lassan a szoba felé fordult, de Banner nem nézett rá. Gyorsan lesütötte a szemét.
– Tudom, mi a kötelességem – felelte Jake elharapva a szavakat. – Ahogy Banner is.  Azt hiszem,

kitűnően együtt tudunk majd  működni.  De  csak  akkor  fogadom el  az  állást,  ha  ő  is  így  akarja.  –
Jelentőségteljes szünetet tartott. – Mit szólsz hozzá, Banner?

Banner  egyszerűen  képtelen  volt  egy  hangot  is  kinyögni.  Képtelen  volt  a  férfi  szemébe  nézni,
nem akarta látni tekintetében a gúnyt. De nem volt más választása. A szülei figyelték, és a válaszára
vártak. Lassan felemelte a fejét, és Jake–re pillantott.

A férfi arca kifürkészhetetlen volt.  A szeme rideg, se nem vádló,  se  nem megvető.  Ugyanolyan
üres, mint amilyermek Banner érezte magát az elmúlt két napban. Szerette volna tovább bámulni, és
kiolvasni, milyen gondolatokat forgat fejében az áthatolhatatlan maszk mögött, de sürgette az idő.

– Az én földem – mondta rekedten. – Jogom van megválasztani a saját munkavezetőmet.
Jake ajka megrándult, s gyorsan pislantott egyet, mintha szúró fájdalom hasított volna belé.
– Azt hiszed, nem vagyok elég rátermett?
Banner hirtelen dühbe gurult. Ha Jake nem lenne lekötelezve Ross–nak és Lydiának, most  nem

került volna ilyen helyzetbe. A férfi védekező hangja pedig csak fokozta a haragját.
– De igen. Tudom, hogy érted a dolgodat. De a szüleim  arra  szemeltek  ki,  hogy  a  dadám  légy.

Nekem nincs szükségem házőrzőre!
–  Dada!  –  kiáltotta  Jake,  s  néhány  harcias  lépéssel  átszelte  a  szobát,  míg  már  csak  néhány

centiméter választotta el  őket  egymástól.  –  Azt  hiszed,  egész  nap  azzal  fogom tölteni  az  időmet,
hogy  téged  dajkáljalak?  Térj  észhez!  Van  fogalmad  róla,  milyen  nehéz  karámokat  építeni,
szögesdrótot hajtani és szénát rakni? Kérdezd meg Rosstól, milyen megerőltető és embert próbáló.



Te nem emlékszel, mennyi vér és veríték árán építette fel Lydia és Ross River Bendet, de én igen.
Banner szeme vészjóslóan megvillant.
– Nem vagyok ostoba. Jake Langston, ezért megkérlek, hogy ne is beszélj velem úgy, mintha az

lennék.
–  Rendben,  akkor  ne  célozgass  arra,  hogy  egész  nap  a  fenekemen–fogok  ücsörögni  és  téged

szórakoztatni, mert nem így lesz.
– Szórakoztatni... engem... – fröcsögte Banner.
Ross keresztbe tette  a  lábát,  karba  fonta  a  kezét  a  mellén,  és  az  íróasztalának  dőlt.  Élvezte  a

jelenetet.  Jake  eddig  ugyanúgy  kényeztette  Bannert,  mint  bárki  más.  Épp  itt  volt  az  ideje,  hogy
megismerje a lánya rossz tulajdonságait is.  Mégis úgy látta,  mintha Banner  fennhéjázása  nem hogy
elriasztotta volna Jake–et az állástól, hanem inkább vonzotta volna.

Lydia csendben leült a kanapéra, megigazította a szoknyáját, és úgy  tett,  mintha  matinét  nézne
egy  színházban.  Banner  ismét  a  régi  volt,  makacsságával  és  akaratosságával  együtt.  Cseppet  sem
hasonlított arra a sírós menyasszonyra, akit faképnél hagytak. Lydia örömmel nézte az átalakulást.

– Senkitől sem várom el, hogy szórakoztasson.
– Helyes. Akkor ezt megbeszéltük.
– Ki akarom venni a részem a munkából. – Banner egy türelmetlen kézmozdulattal hátravetette

a haját a válláról.
– Mérget vehetsz rá, hogy így is lesz. – Jake mutatóujjával a lány orra hegyére koppintott,  hogy

nyomatékot adjon szavainak.
Banner félreütötte a kezét. ' – Akkor ebben egyetértünk. És ne ordíts velem!
– Csak nem akarom, hogy inadba szálljon a bátorságod, amikor odaérünk.
– Még soha életemben nem szállt inamba a bátorságom.
– Mert  nemcsak  a  birtokon  kell  elvégezni  a  munkát  –  folytatta  Jake,  mintha  Banner  meg  sem

szólalt volna –, hanem a háztartásban is, főzni, vizet hordani, tüzelőt gyűjteni.
– El tudom magamat látni,  Mr. Langston, de ne gondold,  hogy  ott  fogok  a  forró  tűzhely  fölött

szöszmötölni, amikor kint a körmünkre ég a munka.
– Neked kell főznöd Jake–re, Banner.
A  lány  az  anyja  arcát  kutatta.  Eltátotta  a  száját,  de  nem  jött  ki  hang  a  torkán.  Aimyira

meglepődött, hogy elakadt a szava.
– De... nem a barakkban fog étkezni a többi munkással?
– Az nagyon kényelmetlen volna – magyarázta Ross. – Ott fog lakni veled. Úgy gondoltuk, hogy

alhat a szerszámos kamrában az istálló végében.
Banner tekintete hitetlenkedve ugrált hol egyikükre, hol másikukra.  Végül  megállapodott  Jake–

en.
– Te beleegyeztél, hogy ott aludj... hogy ott lakj?
A kérdés óriási jelentőséggel bírt Banner és Jake számára. Már majdnem közös nevezőre jutottak

azt illetően, hogy együtt fognak dolgozni a  birtokon.  Mindenkinek  meglesz  a  maga  feladata.  Nem
fognak  lépten–nyomon  egymásba  botlani.  De  hogy  a  férfi  minden  este  ott  maradjon,  a  ház
közelében aludjon és együtt egyenek, az teljesen új helyzetet teremtett.

– Hozzátartozott az egyezséghez. – A szavak mintha nehezen törtek volna utat maguknak Jake
összeszorított fogai között.

Banner elfordult. Abba talán, talán, beleegyezett volna, hogy Jake vezesse a farmot. De hogy ott
éljen a közelében, s valahányszor ránéz, az az éjszaka jusson az eszébe? Soha.

Rossra pillantott, és büszkén felemelte a fejét.
– Nem fogadom el a feltételeket.  Mint már korábban is mondtam, a magam lábára akarok állni.

Nincs szükségem rá, hogy felügyeljenek rám, mint egy gyerekre.
– Akkor ez a beszélgetés csak időpocsékolás volt –  mondta  ridegen  Ross  –,  mert  egyedül  nem

költözhetsz oda.
Banner olyan mosolyt villantott az apjára, amivel mindig ki tudott csalni tőle még egy cukorkát.
– Meg fogod gondolni magad, apa.
– Ezúttal nem, Banner. Ha Jake nem mehet, nem kapod meg a birtokot.
Banner megborzongott apja elszánt hangjától.



– Ezt nem gondolhatod komolyan.
– De igen. – Jake olyan meggyőzően beszélt, hogy Banner kénytelen volt ránézni. – Először én is

visszautasítottam az ajánlatát. Éppúgy elleneztem, mint te. De nem fogja neked adni a földet, csak
ha elfogadod a feltételeit. – Másodperceken át farkasszemet néztek. Banner fordította el elsőként a
tekintetét.

– Anya?
– Rossnak igaza van, Banner. Csak jót akar neked. Szükséged van Jake védelmére.
Banner  fölöttébb  mulatságosnak  találta  a  dolgot,  de  nem mert  nevetni.  Félt,  hogy  ha  elkezdi,

nem tudja abbahagyni. Nincs joga hisztérikus jelenetet rendezni? Micsoda luxus lenne ordítani, sírni,
elveszteni a fejét. De  nem kockáztathatta  meg,  hogy  szabadjára  engedje  az  érzelmeit,  mert  lehet,
hogy soha nem térne észhez.

Jake  üres  tekintettel  bámult  rá.  Mire  gondolhat?  Mi  tükröződhet  a  szemében?  Sajnálat?  Isten
ments!  Vajon  a  férfi  csak  sajnálatból  fogadta  el  az  állást?  Miért?  Mert  Grady  megalázta  az  egész
város előtt, vagy mert bolondot csinált saját magából, amikor odaállt elé,  hogy elcsábítsa? Ügyetlen
volt?

Még  magasabbra  emelte  a  fejét.  Úgy  éljen,  hogy  nem  fog  elfogadni  alamizsnát  egy  olyan
ingyenélőtől, mint Jake Langston, s a férfi még keservesen megbánja azt is, hogy felajánlotta.

– Gondolkodom a dolgon, és majd értesítelek benneteket – jelentette ki gőgösen. Azzal magasra
tartott fejjel kivonult a szobából.

Mihelyt az ajtó becsukódott. Jake iszonyú káromkodásban tört ki.
– A fenébe, megmondtam, hogy nem fog tetszeni neki az ötlet. Hagyjuk az egészet.
Ross kuncogott.
– Észhez fog térni, Jake. Túlságosan akarja azt a földet. Csak csökönyös. Nem árt neki, ha tanul

egy kis engedelmet. El van kényeztetve, és megszokta, hogy mindenki úgy  táncol,  ahogy  ő  fütyül.
Lydia nem bánt vele elég erős kézzel.

– Én! – Lydia csípőre  tett  kézzel  szembefordult  a  férjével.  –  Bagoly  mondja  a  verébnek,  hogy
nagy  fejű,  Ross  Coleman.  A  tenyeréből  ettél.  A  makacsságát  különben  is  tőled  örökölte,  a
lobbanékonyságáról nem is beszélve.

Ross kinyújtotta a karját, megragadta az asszony szoknyáját a derékpántjánál fogva, és magához
rántotta.

– A duzzogást pedig tőled – morogta Lydia ajkát keresve.
– Ross, hagyd abba! Komolyan beszélek. Mindjárt ebédidő, s nekem...
A  férfi  szenvedélyesen  rátapasztotta  az  ajkát.  Lydia  csak  egy  pillanatig  tiltakozott,  mielőtt

átölelte Ross nyakát, és felemelte a fejét, hogy viszonozza a csókot.
– Meg kell dolgoztatnom Vihart – mormolta Jake, miközben leakasztotta az ajtó melletti szögről

a kalapját,  és a fejébe nyomta. Becsapta maga után az ajtót, amikor kiment, de Lydia és Ross nem
hallották.

Miután  mindenki  megebédelt,  Drummondék  elindultak  haza.  Marynell  velük  tartott  Austinig.
Búcsúzóul megölelték és megcsókolták  egymást.  Banner  igyekezett  tudomást  sem  venni  Jake–ről.
Nem sok sikerrel. Ha a férfi aggódott is amiatt, hogyan fog Banner dönteni, nem mutatta. Eljátszott
az  unokatestvéreivel,  megvitatta  Hectorral  a  tápanyagok  árát,  és  addig  ugratta  Marynellt,  hogy
vénlány marad, amíg az fejbe nem csapta egy ón merőkanállal.

Banner mihelyst búcsút vett  a  társaságtól,  fejfájásra  hivatkozva  visszavonult  a  szobájába.  Jake
látszólagos érdektelensége felbosszantotta, főleg hogy az ő fejében zűrzavar uralkodott.

Bárcsak mást választott volna ki az apja, nem Jake–et...
A  gondolatra  száguldó  agya  csikorogva  lefékezett.  Ki  mást,  ha  nem  Jake–et?  Ha

visszaforgathatná az időt két nappal, s kitörölhetné a múltjából azt az órát, majd kibújna a bőréből
örömében, amiért Jake elvállalta, hogy a munkavezetője legyen.

A helyzetet súlyosbította, hogy volt mit a szemére vetnie önmagának.
Mit lát vajon Jake, ha rápillant?
Egyszerű fehér blúzban és tengerészkék  szoknyában  jelenik  meg  előtte?  Vagy  örökre  abban  az

áttetsző hálóingben égett bele a férfi emlékezetébe, amiben elcsábította?



Vajon emlékszik még arra a pillanatra, amikor szétnyitotta az ajkát, hogy még szenvedélyesebben
csókolhassa? Ö biztosan nem fogja elfelejteni Jake nyelvének becézgetését, sem érzéki simogatását.

Ó, istenem, nyögött fel. Vajon emlékszik rá Jake, hogyan kelt önálló életre a keze, és túrt bele a
hajába? S amikor a férfi belehatolt ritmikus döféseivel, hogyan ismételgette szégyentelenül a nevét,
mint valami könyörgő imádságot?

Hát persze, hogy emlékszik rá. Ha benne olyan  elevenen  élnek  a  történtek,  hogy  már  a  puszta
gondolatára hevesebben kezd verni a szíve, és  a  teste  mintha  újra  átélne  mindent,  miért  ne  lenne
ugyanez a helyzet Jake–kel is?

Banner a kezébe temette az arcát. Fel kell adnia az álmát, hogy saját birtoka lehessen, csak mert
őrültséget csinált egy éjszaka? Nem túl nagy árat fizet a büszkeségéért?

Igen, hibát követett el, és vállalnia kell a következményeit. De nem ostorozhatja magát egy egész
életen át.  Jake  nyilvánvalóan  el  akarja  felejteni,  ami  történt,  és  élni  tovább  az  életét.  Miért  nincs
neki is elég bátorsága hozzá? Most már  örökre  menekülni  fog  előle?  Legyen  átkozott,  ha  megadja
neki ezt az örömet!

Az  ablakpárkányra  csapott,  s  feldúlt  arccal  a  párnákra  vetette  magát.  Ekkor  vette  észre  az
ablakon át a porfelhőt,  melyet Anabeth és Marynell szekere húzott  maga  után  a  vasútállomás  felé
vezető  úton.  Banner  figyelmét  más  dolgok  kötötték  le  a  látogatásuk  alatt,  s  nem is  tudott  örülni
nekik.  Most  sóvárogva  és  szeretettel  gondolt  rájuk.  Olyanok  voltak,  mint  egy  nagy  család,  pedig
nem is voltak rokonok.

A  felnőtté  válása  során  gyakran  tűnődött  el  azon,  miért  nincsenek  neki  nagyszülei  és
unokatestvérei.  Amikor  először  ment  iskolába  és  fedezte  fel,  hogy  az  ő  életéből  hiányoznak  a
rokonok, megkérdezte a szüleit.  Hol vannak az ő nagyszülei, nagybácsijai és  unokatestvérei?  Neki
miért nincsenek, ahogy a többi gyereknek?

Nem kapott  egyértelmű  és  kielégítő  választ.  Amikor  már  elég  nagy  lett  ahhoz,  hogy  rájöjjön,
Lydia és Ross szándékosan kerülik a témát.

tapintatosan  abbahagyta  a  faggatózást.  Mintha  az  életük  csak  azon  a  napon  kezdődött  volna,
amikor megérkeztek Texasba. Még a szekértáborban eltelt időszak eseményeit is homály fedte.

Bannert mindig is furdalta a  kíváncsiság  származása  fehér  foltjai  iránt.  Van  valami  közös  titka
Lydiának és Rossnak? Ezért mosolyogtak néha úgy össze, mintha a világ nem is létezne körülöttük?
Mert; volt egy fal körülöttük, amin még Lee és ő sem tudtak áthatolni.

Nem  értette,  miért  nem  hagyja  nyugodni  a  dolog.  Egyre  csak  hajtotta  a  kíváncsiság,  hogy
rájöjjön, kik a szülei, honnan jöttek, hogyan ; vezette egymáshoz őket a sors.

Ha  valaki,  hát  Jake  volt  az,  aki  információval  szolgálhatott.  Sokszor  fognak  találkozni  az
elkövetkezendő  időben.  Az  ilyen  gyakori  együttlét;  bizalmat  szül.  Talán  megnyílik  a  férfi,  és
beszélni fog. Akaratlanul is elejthet  egy–egy  olyan  megjegyzést,  ami  segít  összerakni  Bannernek  a
kirakós játék hiányzó láncszemeit. Mindent megér, hogy fényt derítsen a szülei múltjára.

Kezdett  Jake  javára  billeni  a  mérleg.  Eltekintve  attól,  milyen  kínos  lesz  nap  mint  nap
szembenézni vele,  minden jel  arra  mutatott,  ha  tőkét  kovácsolhat  a  munkavezetőjéből.  Nem lesz
könnyű,  de az múlt  két  napban  megtanulta  elviselni  a  csapásokat.  S  nem volt  már  esedékes  ez  a
lecke?  Élete  első  tizennyolc  évében  úgy  élt,  mintha  a  világ  rózsaszínű  lenne,  tele  szeretettel.  Az
ártatlanság kora nem tart örökké. Itt volt az ideje, hogy megismerkedjen a keserű valósággal.

Banner vacsoraidőig várt, hogy lemenjen, szándékosan meg akarta izzasztani Jake–et.  A konyha
hatalmasnak  és  üresnek  tűnt  Langstonék  és  Drummondék  nélkül.  Lee  a  barakkban  vacsorázott.
Jake–nek  a  színét  sem  lehetett  látni,  s  senki  nem említette,  merre  jár.  Csak  Ross  és  Lydia  ült  az
asztalnál.

Banner  egészen  addig  várt,  hogy  szóba  hozza  a  farmot,  amíg  el  nem  kezdték  leszedni  a
tányérokat. Ross látszólag egykedvűen iszogatta a vacsora utáni kávéját. j

– Úgy döntöttem, hogy amilyen hamar csak lehet,  a  birtokra  költözöm  –  jelentette  be  hirtelen.
Ross kérdőn felvonta egyik szemöldökét. Banner lenyelte az utolsó keserű pirulát  és  hozzátette:  –
És magammal viszem Jake–et mint a munkavezetőmet.

Nem kerülte  el  a  figyelmét  az  az  elégedett,  ám  korántsem  kárörvendő  pillantás,  amit  a  szülei
váltottak. Ross csak annyit válaszolt:



– Helyes – mielőtt  közönyösen újabb kortyot ivott a kávéjából.  – Kezdetnek kapsz két csődört
és öt kancát. Ez eggyel több ló, mint amennyi nekünk volt anyáddal.

–  S  egy  kis  működő  tőkét  –  tette  hozzá  Lydia.  A  mosogatónál  állt,  a  kezét  törölgette  egy
kendőbe.

Ross odakapta a szemét.
– Működő tőkét? – ismételte.
Lydia nyugodtan állta a férfi jól ismert haragos tekintetét. Már rég nem ijedt meg tőle.
– Igen, működő tőkét.
Ross ajka elkeskenyedett  a  bajsza  alatt,  zöld  szeme  szikrákat  szórt.  Az  akaratok  néma  csatája

következett.
– S némi működő tőkét – morogta végül, majd kiitta a csészéjét.
– Köszönöm, apa. Egy éven belül minden kölcsönt visszafizetek kamatostul. – Banner fejedelmi

testtartással felállt,  mintha  Ross  lett  volna,  aki  jobb  belátásra  tért,  s  nem ő.  –  Kérlek  mondjátok
meg Jake–nek...

–  A–a.  Te  mondod  meg  neki.  A  te  munkavezetőd.  Te  ragaszkodtál  a  gondolkodási  időhöz.
Különben már reggel tisztázni lehetett volna mindent. Mivel tőled kellett függővé tennie a  terveit,
azt hiszem, neked kell közölnöd vele a jó hírt.

– De... – Banner elharapta a tiltakozását, mert mindketten kíváncsi tekintettel meredtek rá. Nem
akarta, hogy a szülei furcsállni kezdjék, miért vonakodik egyedül beszélni Jake–kel.  Azonkívül nem
árt ha hozzászokik, hogy együtt kell megbeszélniük a mindennapos dolgokat. – Rendben.

Cipője sarka fürgén kopogott a padlón, ahogy elhagyta a konyhát. Kihúzta magát, fejét magasra
tartotta, belül azonban remegett.

Megállt a hallban, hogy megvizsgálja magát a tükörben. Hiába fésülte meg a  haját,  az  a  tavaszi
nyirkosságtól  csigákba  kunkorodott  és  begöndörödött.  Sápadtnak  látszott,  miután  két  napig  bent
rostokolt  a  házban.  Gyorsan  megcsipkedte  az  arcát,  s  ez  javított  valamelyest  a  helyzeten.
Lesimogatta kissé gyűrött vászonblúzát. Sóhajtott.

– Meg kell tennem.
Kinyitotta  a  bejárati  ajtót,  s  egy  bitóra  küldött  rab  lelkesedésével  vágott  át  a  tornácon.  Mit

tegyen, menjen a barakkba, és hívassa ki Jake–et? Bolondot csinál magából. Különben is  a  barakk
volt az egyetlen hely a birtokon, ami tiltott területnek számított előtte.

Próbálja  először  az  istállóban?  Lehet,  hogy  a  férfi  Vihart  ápolja?  Banner  léptei
elbizonytalanodtak.  Képtelen  lenne  még  egyszer  betenni  a  lábát  az  istállóba.  Még  túlságosan
elevenen éltek emlékezetében a történtek.

Tanácstalanul  megállt  az  udvaron.  A  szerencse  rámosolygott.  Meglátta  Jake–et,  amint  ott
üldögélt a ház melletti legelőt  körbekerítő karám legfelső korlátján. A férfi beakasztotta a csizmája
sarkát  a  következő  lécbe.  A  háta  kissé  meggörnyedt.  Mozdulatlanul  ült,  és  a  legelőt  bámulta.  A
sűrűsödő alkonyban kirajzolódott a profilja. Szivarozott.

Banner hangtalanul odalépett hozzá. Jake csak akkor vette észre, amikor már majdnem mellette
állt.  Ekkor  hirtelen  oldalra  kapta  a  fejét.  Banner  esetlenül  hátraszökkent.  Egyik  kezével  a
mellkasához kapott, nehogy a szíve kiugorjon a helyéről.

Elátkozta magát, amiért úgy viselkedik, mint egy buta csitri.
– Én... beszélnünk kell, Jake.
A férfi leugrott a kerítésről,  s ugyanazzal a mozdulattal leemelte a kalapját.  Aztán mintha rájött

volna,  milyen  nevetséges,  amit  csinált,  visszatette  és  hátra  tolta  a  hüvelykujjával.  Vállával
megkereste a korlátot, amin  az  előbb  ült,  s  hanyagul  nekidőlt.  Ha  Banner  tudta  volna,  hogy  Jake
szíve is ugyanolyan szabálytalanul ver, mint  az  övé,  kevésbé  lett  volna  ideges.  De  a  férfi,  mintha
teljesen  ura  lett  volna  önmagának,  mozdulatlannak,  megközelíthetetlennek,  zárkózottnak  és
ridegnek látszott.

Banner  bátorsága  olyan  gyorsan  párolgott  el,  ahogy  a  lehelete  elkeveredett  a  fülledt  esti
levegővel.  Arra fordította a fejét, ahová a férfi  nézett  néhány  pillanattal  ezelőtt.  A  profilja  tisztán
kivehetővé vált  a  sötétedő,  ibolyakék  égen.  A  déli  szél  bele–belekapott  a  hajába,  az  arcába  fújta
ébenfekete tincseit, majd ellibbentette.

Banner  megnyalta  a  száját.  Jake  észrevette  az  öntudatlan  mozdulatot.  Olyan  ártatlan,  mégis



olyan kihívó volt.  Behunyta a szemét, hogy gátat szabjon a testén átcikázó vágynak.  Éppen  akkor
nyitotta ki, amikor Banner végre felnézett rá.

– Szeretném, ha a munkavezetőm lennél.
– Szeretnéd?
Banner türelmetlenül legyintett.
– Nincs más választásom.
– De igen, Banner. Mondd, hogy csomagoljak, tűnjek el, és soha többé nem látsz az életben.
– Ez a másik lehetőségem? Azt fogják hinni, hogy  veszekedtünk.  Rájönnek,  hogy  valami  nincs

rendben  köztünk,  mert  elüldöztelek,  ahelyett,  hogy  megpróbáltalak  volna  visszatartani,  ahogy
azelőtt  mindig.  Mi  lenne  akkor?  Te  elmennél,  én  meg  itt  maradnék,  és  magyarázkodhatnék.  –
Banner  zavarba  jött  a  mondat  végére,  és  gyorsan  elfordult.  Karját  a  kerítés  legfelső  korlátjára
fektette, és ráhajtotta a fejét.

Meghallotta a férfi sarkantyújának a csilingelését, és tudta, hogy Jake közelebb lépett hozzá. De
nem csak a fülével érzékelte  a  férfi  jelenlétét.  Érezte  a  hátán  a  Jake  testéből  Sugarzó  meleget.  A
férfi  eltaposta  a  szivarját,  de  a  dohányillat  továbbra  is  ott  lebegett  körülötte.  Nyersbőr  szag  és
férfiasság  áradt  belőle.  Banner  úgy  érezte,  mintha  súlytalanná  vált  volna,  aztán  hirtelen
ólomsúlyúvá, a benseje felizzott és a combja közötti völgybe áramlott.

– Banner? – kérdezte gyengéden a férfi. – Jól vagy? A lány felemelte a fejét, és ránézett.
– Hogy érted ezt?
Jake  tekintete  Banner  szemébe  fúródott,  s  bármilyen  fájdalmas  is  volt,  levetkőzött  minden

színlelést.
– Pontosan úgy, ahogy mondom. Jól vagy? Nem vagy... beteg, nem fáj semmid?
Banner hirtelen szerette volna megbüntetni. Szerette volna rávetni magát, és püfölni az öklével a

mellét. El akarta mondani, hogy vérzett és kínzó fájdalom gyötörte azután, amit Jake tett vele.
De képtelen volt rá. Mert nem lett volna igaz. Jake nem tett semmit, amire nem kérte. Megrázta

a fejét, majd elfordította a pillantását.
– Nem.
Érezte,  hogy  nagy  kő  esik  le  a  férfi  szívéről.  A  feszültség  azonnal  felengedett  Jake  testében,

mintha kiengedte volna a sokáig visszafojtott levegőt.
–  Istenem,  halálra  izgultam  magam.  Már  reggel  meg  akartam  kérdezni,  de...  nos  nem  volt

alkalmunk beszélgetni. – Mivel Banner nem válaszolt, Jake sietve folytatta. Kétségbeesetten rendbe
akarta hozni a dolgokat. Szerette volna, ha Banner azt mondja neki, nincs miért aggódnia .  Hallani
akarta, hogy jól van, és megbocsátott neki. – Figyelmeztettelek, hogy fájni fog, Banner.

– Számítottam rá.
– És fájt?
– Egy kicsit.
– Gyengédebbnek kellett volna lennem.
– Semmi baj.
– Nem akartam fájdalmat okozni.
–  Kérlek,  Jake  –  suttogta  Banner.  Fejét  a  mellére  hajtotta,  s  befogta  a  fülét,  hogy  ne  hallja  a

férfit. Azokat a szavakat azonban, amik a fejében visszhangoztak, sajnos nem sikerült elnémítania.
Nem akarok fájdalmat okozni neked, Banner. Fájni fog.
Ó, istenem, milyen szép vagy.
Aztán zihálás szakadt fel a torkából. Újra és újra. Ismét átélte azt a pillanatot, amikor a szörnyű

fájdalom beléhasított, és megtapasztalta a férfi teljes erejét.
Jake lenézett rá, s tehetetlen dühöt érzett. Banner olyan törékenynek és védtelennek látszott. A

blúza hátán a gombsor csak kiemelte háta kecses ívét.  Szerette volna  megérinteni,  megvigasztalni,
de nem tehette.

Azelőtt  nem  csinált  belőle  gondot,  ha  meg  akarta  ölelni.  Sokszor  megtette,  megszorongatta,
miközben  Banner  fájdalmat  színlelve  sikoltozott,  megráncigálta  rakoncátlan  haját.  Hiszen  az
esküvője  reggelén  még  a  fenekére  is  rápaskolt.  Most  el  sem  tudta  képzelni,  hogy  ilyesmire
vetemedjen. Efféle játékosságnak már nem volt helye köztük.

– Nem akarok róla beszélni – mondta Banner mogorván, és elvette a kezét a füléről.



–  Muszáj.  Nem nézhetünk  egymás  szemébe  nap  mint  nap  azzal  a  tudattal,  hogy  valami  nincs
rendben köztünk. Egy héten belül megőrülnénk.

Banner mérgesen szembefordult vele.
–  Miért  nem  gondoltál  erre  hamarabb,  Jake?  Miért  kellett  választás  elé  állítanod?  Miért  nem

tudtad egyszerűen visszautasítani az állást és továbbállni?
– Megpróbáltam. Képtelen voltam rá.
– Miért?
Bannerből  eltűnt a megalázottság, a  félénkség,  s  ismét  lázadó  lett.  Egész  testében  reszketett  a

felgyülemlett elkeseredéstől.
Hogy  lehetett,  hogy  Jake  még  mindig  kívánta?  Hogy  lehetett,  hogy  legszívesebben  magához

rántotta volna ezt a törékeny testet,  hogy még egyszer, csak egyetlenegyszer  megízlelje  édes  ajkát,
miközben mindent megadott volna, hogy visszacsinálja a történteket?

Képtelen volt szabadulni az emlékektől. Beleégtek az agyába, hogy kínozzák, mint lebegő vörös
zászló a bikát.  Most már tudta, milyen érzés, amikor Banner haja az ujja köré tekeredik. Ismerte  a
bőre  ízét  és  fülcimpája  selymességét.  Tekintete  önkéntelenül  a  lány  mellére  siklott,  mely  zihálva
emelkedett és süllyedt a dühtől. Tényleg a tenyérében tartotta, vagy csak így emlékszik?

Banner  arcára  emelte  a  pillantását,  majd  rászegezte  az  ajkára.  Bejárta,  kutatta,  simogatta  a
nyelvével.  Még  a  legolcsóbb  szajhák  közötti  volt  olyan,  aki  nem  engedte  meg,  hogy  ilyen
bensőségesen  csókolják  Jake  később  gyűlölte  magát,  s  csodálkozott,  hogy  Banner  miért  ne
tiltakozott.  Most  viszont  csak  arra  tudott  gondolni,  hogy  megismételje.  Újra  érezni  akarta  a  lány
szájának édes ízét.

S megint csak gyűlölte magát érte.
Hirtelen  elfordult,  s  a  kerítés  felső  korlátjára  könyökölt.  Ujjait  szorosan  összekulcsolta,  s

hüvelykujjával a metszőfogait ütögette. Állár zord barázdák jelentek meg.
– Úgy érzem, tartozom neked annyival, hogy maradjak.
– Tartozol? – kiabálta Banner.
– Igen. így kárpótollak azért, amit elvettem tőled.
– Nem kérek az áldozatvállalásodból. Nem vettél el semmi olyas–; mit, amit nem kínáltam fel.
A férfi karján rángatózott egy izom.
–  Felkínálkoztál,  de  a  fejedre  kellett  volna  koppintanom,  és  visszazavarnom  a  házba.  –

Tekintetével  végigmérte  a  lányt  tetőtől  talpig.  –  Nem  tettem.  Tartozom  neked  annyival,  hogy
beindítsam a birtokodon a munkát. Akkor talán tisztára moshatom a lelkiismeretemet.

– Nincs szükségem a sajnálatodra!
Jake odafordult felé, s Banner visszahőkölt a szemében megvillanó rideg fénytől.
–  Azon  az  estén  sem  sajnálatból  tettem,  amit  tettem.  A  részvét  biztosan  nem  szerepelt  az

indokaim  között.  –  Előrelépett  és  megragadta  lány  vállát.  –  Kívántalak.  Egyszerűen  kívántalak.
Felizgattál, Banner Annyira, hogy nem tudtam magamon uralkodni. De ha már meg kellett tennem,
miért nem csináltam lassan, miért támadtalak le, mint egy…

Később nem tudta volna megmondani, mitől  állt  el a szava.  Hirtelen  elhallgatott,  és  leblokkolt
az agya. Banner felnézett rá. A tekintete tiszta volt. Ajka kissé szétnyílt. Jake csak bámulta, teljesen
megbabonázva.

Miközben  cikáztak  fejükben  a  gondolatok,  újra  átélték  azt  a  szenvedélyes  pillanatot,  amikor
egymáséi  lettek.  Képtelenek  voltak  eltemetni  agyukban  ezt  az  emléket.  Nagyon  is  eleven  élt
bennük. Forrt köztük, szinte kézzelfoghatóan. Kavargott körülöttük láthatatlan, néma kísértésként,
mely megrázta lelkük mélyét, ahogy Jake remegett meg a beteljesülés pillanatában.

Aztán vége lett.
Elsőként  Banner  fordította  el  a  tekintetét.  Jake  keze  lehanyatlott  a  lány  válláról.  A  csend

hosszúra  nyúlt.  Mindketten  zavarba  jöttek.  Banner  remélte,  hogy  Jake  nem  sejti,  ő  még  mindig
vágyakozik  valami  megfoghatatlan,  valami  ismeretlen  után.  Jake  azon  tépelődött,  vajon  Banner
tudja–e, mennyire szeretne ismét beletemetkezni.

– Miért maradtál?
– Szükségem volt az állásra.
Suttogva  beszéltek.  Nem  néztek  egymásra.  Tisztázniuk  kellett  a  dolgot.  Most,  különben



erjedésnek indul, és megkeseríti a kapcsolatukat.
– Cowboyt mindig keresnek.
– Igen, de ez nem élet így. Legalábbis nem az én koromban. Muszáj megtennem, Banner.
– Értem. – S így is volt. – Ez az egyetlen ok?
– Mama közelében akarok maradni. – Ugyanazzal érvelt,  mint Lydia. De  Mama  igenis  öreg.  Ki

tudja, mikor jár le az ideje?
– Megértem.
– De először visszautasítottam Ross ajánlatát. Ezt tudnod kell.
– Miért?
– Mert tudtam, hogyan fogod fogadni azok után, hogy... az után az éjszaka után.
– Miért gondoltad meg magad?
– Mert Ross nem tágított. Nem adta volna neked, amit akartál, csak velem együtt.
– Mindketten tudjuk, hogy végül úgyis meggyőztem volna. – Banner most a férfi szemébe nézett.

Gyűlölte, hogy fel kell tennie ezt a kérdést, de tudnia kellett a választ.
– Miért maradtál, Jake?
A férfi őszinte tekintettel nézett vissza rá.
– Mert Lydia megkért rá.
Banner némán bólintott. Elfordult, és elindult a fűben a ház felé. Feltett egy kérdést. Jake pedig

válaszolt.
Bannert meglepte, s kissé meg is ijesztette, mennyire fájt, amit hallott.



HAT

– Ez minden?
A mindig szutykos Wanda Burns csípőre tette ökölbe szorított kezét,  és szembefordult újdonsült

férjével. Átkutatta a ládát, amit Grady becipelt a kalyibába, ahol az apjával lakott.  Ruhák, kalapok,
cipők és kesztyűk hevertek szanaszét a csupasz ágymatracon.

– Minden? – üvöltötte Grady. – Nem elég? Úgysem tudod felvenni egyiket sem, amíg a poronty
meg nem születik.

Aférfi  leplezetlen  utálkozással  nézett  rá.  Wanda  koszos  volt,  az  arca  felpuffadt,  a  keze  és  a
bokája bedagadt. Testét csúnyán eldeformálta a gyerek; Grady még mindig nem volt meggyőződve,
hogy az övé. El sem tudta képzelni, miért ragaszkodott ahhoz Wanda, hogy  kicserélje  a  ruhatárát.
Hacsak nem azért, hogy még mélyebbre vájja bele a karmait, s minden kétséget eloszlasson  afelől,
hogy ő Mrs. Grady Sheldon.

– Úgy akarok kinézni, mint egy igazi hölgy, amikor bemegyek veled a városba – felelte Wanda.
Grady  tudta,  hogy  abban  a  pillanatban  szörnyethal,  ahogy  Wanda  társaságában  kell  elmennie

valahová,  különösen  a  városba,  ahol  az  emberek  gúnyolódásai  árnyékként  követték  valahányszor
végigsétált az utcán.

Kinevette, amikor Wanda új ruhákat követelt.  De hamar meggondolta magát, amint  észrevette,
milyen gúnyos vigyorgással simogatja Doggie a puskája csövét. Grady kötelességtudóan  megígérte,
hogy legközelebb, amikor meglátogatja a fenyőerdő mélyén álló kalyibában, hoz neki néhány holmit.
A kunyhót nem csak a távolság választotta el a civilizációtól.

Burnsék  bolondot  csináltak  belőle,  s  neki  ez  egyáltalán  nem  tetszett.  Valamit  ki  fog  találni.
Hamarosan. De mit? És mikor?

–  Elég  vacak  holmik,  Wanda  –  szólalt  meg  Doggie  az  ajtóban.  Két  mókustetemet  tartott  a
kezében, majd ügyet sem vetve rá, hogy még véreznek, ledobta azokat  a  rönkasztalra.  –  Jól  bánik
veled a férjed, drágám?

–  Azt  hiszem  igen,  apa  –  felelte  Wanda  vontatottan.  –  De  még  mindig  nem  engedi,  hogy
beköltözzem abba a szép városi  házába.  –  Száját  Gradyre  csücsörítette,  s  a  férfi  azon  töprengett,
hogy az ördögbe találhatta ezt a durcás ajkat egykor annyira vonzónak, hogy megcsókolja.

Első este, amikor megismerte, Wanda nagyon csinos volt.  Alkoholért  lovagolt  ki  az  erdőbe,  de
nem Doggie,  hanem  Wanda  szolgálta  ki.  Az  őszi  éjszakában  világított  a  fák  tetején  ülő  hatalmas
hold. A levegő friss és hideg volt.

Wanda éppen akkor fürdött meg a közeli patakban, tiszta volt,  legalábbis viszonylag. Szűk,  itt–
ott kifoszlott ruhája rátapadt vizes bőrére, s elárulta, hogy nem visel alatta semmit. Wanda mindent
megtett, hogy felhívja a férfi figyelmét buja testére, kéjesen mozgott előtte, és hozzádörgölőzött.

Suttogva  beszélt,  mintha  máris  valami  édes  titkuk  lenne.  Gradynek  közel  kellett  hajolnia,  s
lehajtania  a  fejét,  hogy  hallja,  mit  mond.  De  megérte  az  erőfeszítést.  A  lány  minden  szava
legyezgette a hiúságát.

Hogy Grady milyen magas.
Hogy Wanda mennyire imádja a göndör hajú férfiakat.
Még azt is eljátszotta, hogy nem bírja el az egyik hordót, s hálás köszönetet rebegett a férfinak,

amikor az a vállára vette, és becipelte helyette.
Micsoda bolond voltam, gondolta Grady. Mindenért  Bannert  hibáztatta.  Ha  ő  nem korbácsolja

fel a vérét, nem lett volna olyan  nagy  szüksége  nőre.  Ha  Banner  ártatlan  csókjai  nem kecsegtetik
hatalmas szenvedéllyel, nem vágyakozott volna Wanda ajka után. Amint megcsókolta, s megérezte
a meleg fogadtatást, amit a lány teste ígért, már nem volt visszaút.

Utána csodálatosan érezte magát. Wanda úgy sikoltozott a gyönyörtől,  mint egy nőstényleopárd.
Dicsérte, hogy mennyire jóképű,  s hogy egyetlen férfi sem ér fel vele az ágyban. Azt mondta,  amit
Grady hallani akart.

A  férfit  aggasztotta,  hogy  egy  Ross  Coleman  formátumú  ember  lesz  az  apósa.  Féltékeny  volt
Colemanre.  De  készséggel  vállalta  azt  az  áldozatot,  hogy  Coleman  árnyékában  éljen  cserébe
Bannerért és minden másért, ami ezzel a házassággal járt volna. Az erdőért  például.  Pedig  minden



alkalommal, amikor River Benden járt, csorbát szenvedett a büszkesége. Soha nem fog felérni Ross
Colemannel sem a társadalom szemében, sem Bannerében.

Wanda Burns azonban visszaadta neki az önbecsülését. Ezüsttálcán kínálta fel a testét.  Az első
alkalom  után  Grady  még  gyakorta  meglátogatta.  Mindig  szemérmetlenül,  buján  és  vadul
szeretkeztek.  Wanda  fizikailag  teljesen  kimerítette,  de  büszke  volt  rá,  hogy  ki  tud  elégíteni  egy
ekkora szexuális étvággyal rendelkező nőt.

Beszélt néhány férfival a városban. Wanda híre nem maradt titokban előtte.  Sokan úgy tartották,
hogy  ez  a  kis  szórakozás  kijár  nekik,  ha  a  feleségük  gyengélkedik.  Grady  nem  értette,  miért  ne
járhatna el Wandához azután is, ha Bannerrel összeházasodtak.

Természetesen  szerette  Bannert.  Nagyon  szép  lány  volt,  és  a  teste  bizonyára  éppolyan
szenvedélyes, mint amilyennek felsejlett előtte. A nászágyuk nem lett volna terméketlen. De Grady
túl  gyakorlatias  volt,  hogy  különösebb  jelentőséget  tulajdonítson  a  szerelemnek,  bár  szavakkal
hódolt Bannernek.

A  lány  kapóra  jött  neki.  Ha  feleségül  veszi,  feljebb  emelkedik  a  társadalmi  ranglétrán,  hiszen
Colemanék  nagy  köztiszteletnek  örvendtek.  Hogy  Banner  csinos  volt,  ugyanakkor  népszerű  is  a
város  háziasszonyainak  körében,  csak  további  előnyt  jelentett  a  számára.  Nem  is  beszélve  a
birtokról, amit a lány majd a házasságba visz.

Banner  megosztotta  vele  dédelgetett  álmait  a  földdel  kapcsolatban.  Grady  tudott  a  lovakról,
amiket  Banner  keresztezni  akart,  a  vágómarhákról,  amiket  tenyészteni  kívánt.  Érdeklődést  és
lelkesedést színlelve hallgatta a terveit, közben pedig halálra unta magát.
Ő  ugyanis  teljesen  mást  tervezett  a  földdel.  Tenyésszen  csak  Banner  lovakat  és  legeltessen

marhát, ha ehhez van éppen kedve, neki úgyis csak azért fájt a foga a birtokra, mert az állam egyik
legsűrűbb  erdejével  határos.  Fűrészmalmot  akart  építeni,  egy  hasonlót  ahhoz,  ami  a  városban
működött. Egy év alatt megháromszorozhatná a termelékenységét.

Ezt  persze  nem  említette  Bannernek.  Ráért  volna  a  mézeshetek  után.  De  a  mézeshetek
elmaradtak. Az a lotyó tehetett mindenről,  aki ott páváskodott  előtte  egy  esernyő  alatt,  amit  neki
hozott. Wanda ragaszkodott az esernyőhöz.

Grady nekigyürkőzött a témának, amit a lány néhány pillanattal ezelőtt felhozott.
–  Már  elmagyaráztam,  miért  nem  költözhetsz  be  a  városi  házba.  El  akarom  adni.  Akkor

hirdettem meg, amikor eljegyeztem Bannert. Ott akartunk élni a birtokon.
Wanda vihogott.
– Soha nem fogom elfelejteni, milyen képet vágott a finomkodó Miss Coleman – mondta előkelő

járást mímelve –, aki mindig fenn hordott orral sétálgatott a városban.
Bármilyen nevetséges volt is Wanda utánzása, Grady  furcsa  örömet  lelt  benne.  Már  régóta  úgy

gondolta,  hogy  Colemanék  túl  magabiztosak,  és  nem  ártana,  ha  valaki  letörné  a  szarvukat.
Különösen Rossét; Az  ördög  vigye  el,  amiért  a  férfi  nevetségessé  tette  az  esküvőn.  Hogy;,  merte
megfenyegetni? Ezt soha nem fogja neki elfelejteni, sem megbocsátani.

–  Megkapták  a  magukét  az  esküvőn,  ugye,  drágám?  –  Wanda  odasomfordált  hozzá,  és
megdörzsölte  a  férfi  nadrágja  elejét.  Grady  ellökte  a  kezét.  –  Colemanék  örökre  megemlegetik  a
Burnsöket,  ugye,  Grady  drágám?  Ők  is  és  az  a  magas  szőke  férfi  is,  aki  a  gigádhoz  nyomta  a
pisztolyát. – Wanda felkacagott, amikor  Grady  elvörösödött  a  szégyentől.  –  Mit  mondtál,  hogy  is
hívják?

– Langston.  Jake  Langston.  –  Grady  az  asztalhoz  lépett,  az  undorító  mókustetemek  dacára  az
ajkához emelte a mellettük álló flaskát, és nagyot húzott Doggie torokégető pálinkájából.

– Jake Langston – ismételte Wanda ábrándosan. Kéjesen körbenyalta a száját,  miközben lesütött
pillái  alól  Gradyt  bámulta.  –  Mmm.  Lehet,  hogy  Colemanék  barátja,  de  azért  én  is  szívesen
megismerném.

Doggie egy ugrással mellette termett, és úgy pofon vágta, hogy Wanda feje hátrabicsaklott.
– Fogd be a mocskos szádat!  Férjed  van,  és  vagy  felhagysz  a  kéjelgéssel,  vagy  átszabom  azt  a

gőgös pofádat.
Wanda meghunyászkodott, s a szájából csöpögő vért törölgette.
– Nem gondoltam komolyan, apa.
– Éhes vagyok. Láss hozzá a mókusokhoz. Grady, te itt maradsz vacsorára.



– Nem lehet...
–  Azt  mondtam,  itt  maradsz.  –  Doggie  halkan  beszélt,  de  reszelős  hangja  sokkal  fenyegetőbb

volt,  mintha  kiabált  volna.  Szeme  üvegessé  vált  bozontos  szemöldöke  alatt,  és  vészjóslóan
villogott. Gonosz mosolyra húzódott ajka dohánylétől  csillogott. Grady felé tolta a flaskát.  –  Igyál
még egyet, és mondd el, miért nem lakhat Wanda veled a városban.

Grady dühösen és kiábrándultan huppant le egy rozoga székbe.
– Egy család  meg  akarja  venni.  Nem költöztethetem  be  Wandát,  hogy  utána  kiebrudaljam,  ha

nyélbe ütöttük az üzletet.
– Ne add el! – mondta Doggie, s megtörölte száját az öklével, miután ivott a flaskából.
– Ez nem ilyen egyszerű.
Doggie lecsapta az üveget az asztalra a mókusok ragacsos, alvadt vértócsájába. Watida kivitte a

tetemeket a rogyadozó tornácra, hogy megnyúzza. A felesleges részeket odadobta egy csapat rühes
kutyának, amelyek vicsorogva küzdöttek a cafatokért.

Grady visszafojtotta az undorát. A világ minden kincséért sem élne együtt ezzel  a  söpredékkel.
Nem volt más  választása,  mint  elvenni  Wandát.  A  pap  kéznél  volt,  Doggie  pedig,  ha  nem is  szó
szerint,  de  képletesen  a  hátát  csiklandozta  a  puskacsövével.  Egyre  csak  halogatta,  hogy
beköltöztesse őket a házába, s már kifogyott a kifogásokból.

Tennie kell  valamit,  mielőtt  megfosztják a józan eszétől  éppúgy, ahogy minden mástól is,  amije
van. Kétségbe volt esve, s hajlandó  lett  volna  bármilyen  drasztikus  lépésre,  hogy  megszabaduljon
ettől a veszedelemtől.

Miután döntött, Banner hozzálátott a megvalósításhoz. Másnap Lydiával összepakoltak mindent,
amire úgy gondolták, hogy szükségük lesz egy háztartásban. A dobozokat egy szekérre rakták, hogy
átszállítsák a folyón túlra.

–  A  szekrényben  nem  sok  hasznát  veszem  ezeknek  –  mondta  Banner  ledobva  egy  halom
fáradságos munkával kihímzett párnahuzatot és törlőkendőt,  amit a hozományos ládájában  tartott.
– Akár el is használhatom őket.

–  Banner,  mit  érzel  most  Gradyvel  kapcsolatban?  –  kérdezte  Lydia.  –  Tudsz  róla,  hogy
hozzákényszerítették a Burns lányhoz. Az egész város erről beszélt, amikor Ross tegnap belovagolt.

Banner sóhajtott, és lerogyott a földre az anyja mellé, ahol az a levendulaillatú lepedőket pakolta
bele egy dobozba. Babrálni kezdte a párnahuzatok díszes szélét.

–  Nem  érzek,  anya,  semmit.  Hát  nem  furcsa?  Azt  hittem,  szeretem.  Valahol  még  most  is
szeretem. Sajnálom, hogy tönkretette az életét^ Először mérges voltam. Most csak üres.

Lydia megszorította a kezét.
– Helyesen cselekedtél.  Nem emésztheted  magad  olyasmi  miatt,'!  ami  nem a  te  hibád.  Büszke

vagyok rá, hogy a lányom vagy.
–  Ó,  anya.  –  Banner  az  anyja  arcát  fürkészte.  Nem  csoda,  hogy  Lydia  két  férfi  szerelmét  is

elnyerte.  Klasszikus  értelemben  nem  volt  vonzó.  A  szépsége  az  eredetiségében  rejlett.  Arcbőre
Sugarzó,  alakja  kihívó  volt.  Banner  még  nem értette,  miért,  de  már  gyakran  megfigyelte,  hogy  a
cowboyok kezében megállt a lasszó,  és  az  anyja  után  fordultak,  ha  Lydia  átment  az  udvaron.  Ha
választania kellett volna, akkor sem olyan anyát kívánt volna magának, mint a városi hölgyek, akik
vérszegénynek tűntek Lydia mellett, hanem azt, akivel megáldotta az ég.

Előrehajolt, és arcon csókolta az anyját.
–  Én  is  örülök,  hogy  te  vagy  az  anyám.  Mindig  büszke  voltam  ráú  Lydia  elhessegette  feltörő

érzelmeit.
– Folytassuk a munkát, mielőtt elérzékenyülünk. 
Szorgalmasan dolgoztak egészen estig, s mire  eljött  az  ideje,  hogy  Banner  felmenjen  lefeküdni,

már  elég  kimerült  és  elcsigázott  volt  ahhoz,  hogy  azonnal  álomba  merüljön,  és  ne  kísértsék  az
emlékek.

Másnap kora reggel frissen és kipihenten ébredt. Ross és Lydia már a konyhában voltak Lee–vel,
amikor lement hozzájuk.

– Azt hiszem, ez az utolsó közös reggelünk – mondta Lee.
– Lee! – jajveszékelt Lydia. – Ne légy ilyen vészmadár!



– Kérlek! – nyögött fel Ross. – Anyád végigbőgte az éjszakát.
–  Akárcsak  te  –  vágott  vissza  Lydia.  Ross  megpaskolta  a  feneké|  mikor  az  asszony  elhaladt

mellette a tűzhely felé menet.
– Tényleg, apa? – kérdezte Banner mosolyogva.
– Te vagy az én hercegnőm, nem?
– És az is maradok. Ross rákacsintott.
– Edd meg a reggelidet. Mindenkinek üzentem, hogy nyolckor gyülekező az udvaron.
Egy órával később Banner még egyszer körbenézett  a  szobájába  hogy  meggyőződjön  róla,  nem

hagy itthon  semmi  életbevágóan  fontosat.  Hirtelen  honvágya  támadt,  de  elfojtotta  olyan  gyorsan,
ahogy rá tört. Csak tőle függ, hogy saját otthont teremtsen magának. Ő  akar így. Elszántan lesietett
a lépcsőn, és kilépett a házból.

A szekéren ott ült Mama, s a gyeplőt szorongatta a kezében.
– Te is velünk jösz. Mama? – kérdezte Banner boldogan.
– Ha! – mordult fel az öregasszony. – Muszáj ellenőriznem, hogy rendben menjenek a dolgok.
– Ugye gyakran meglátogatsz majd?
– Meghívtok?
– Természetesen.
Mama mosolygott.
– Akkor megyek.
Lydia egy kosárral a karján igyekezett kifurakodni az ajtón.
– Hoztam néhány szendvicset. – Felült Mama  mellé  a  bakra.  Ross,  Lee  és  Jake  lovagolt  be  az

udvarra három River Bend–i munkással a nyomukban. Ross bemutatta a cowboyokat Jake–nek.
– Péter, Jim és Randy. Rendes emberek. Magam választottam őket.  Fiúk, az új munkavezetőtök.

Jake Langston. Biztos vagyok benne, hogy már ismeritek.
A három férfi bólintott. Jake kurtán üdvözölte őket:
– Örülök, hogy együtt fogunk dolgozni.
Múlt  éjjel  Ross  már  tájékoztatta  Jake–et,  kik  fognak  vele  tartani  a  birtokra.  Jake  titokban

felkereste Micah–t.
– Mit tudsz róluk?
–  Pete  a  legidősebb,  az  ősz  hajú.  Szűkszavú.  Dolgos,  bikaerős.  Nem  szeretném,  ha  érzékeny

pontján érinteném, de még soha nem láttam, hogy kijött volna a sodrából. Jim a sebhelyes arcú. Azt
állítja,  hogy  egy  kiálló  szögesdrót  majdnem  levitte  a  fél  száját.  Lehet,  hogy  így  van,  de  másik
változatot is hallottam. Vannak, akik szerint egy félvér komancs  késelte  meg.  Mocskos  szája  van,
de  barátságos.  A  legjobb  lasszós,  akit  valaha  láttam.  Randy  alig  néhány  hónapja  van  itt,  de
mindenkivel  remekül  kijön.  Szereti  a  whiskeyt,  de  csak  szombat  esténként  issza  le  magát,  igaz,
akkor a sárga földig. Csal a pókerban, de csak nevet, amikor rajtakapják. Á, Jake, én rajta tartanám
a szemem, ha Banner közelében van.

Jake  eddig  egy  szót  sem  szólt.  Erre  a  megjegyzésre  azonban  oldalra  billentette  a  fejét,  és
összehúzta szőke szemöldökét.

– Miért?
– Úgy hírlik, nagy nőcsábász.
Jake gondolkodóba esett.
– Te mit  mondasz?  –  Látta,  hogy  Micah  nem akarja  befeketíteni  a  barátját,  de  nem könyörült

rajta. – Nos?
Micah az alsó ajkát rágta.
–  Lehet,  hogy  igazuk  van  –  felelte  vonakodva.  –  Nagy  népszerűségnek  örvend  a  városban.

Mindig mosolyog. Csak csettintenie kell, s a nők ragadnak rá, érted, mire gondolok.
– Igen – felelte Jake, majd lassan felállt,  és kiköpte a szalmaszálat,  amit rágcsált. – Értem, mire

gondolsz.
Most, miközben fekete kalapjának széles karimája alól szemügyre vette a három cowboyt, arra a

következtetésre  jutott,  hogy  rendes  fickóknak  látszanak.  Amíg  végigdolgozzák  a  hetet,  őt  nem
érdekli,  hogy leisszák–e magukat szombaton, vagy összeverekednek–e a félvérek kel.  Azt azonban
jobban teszik, ha távol tartják magukat Bannertől.



–  Indulhatunk?  –  kiáltotta  Ross.  Amikor  mindenki  kórusban  vágta,  hogy  „Igen”,
megsarkantyúzta lovát a kapu felé.

Lee  követte.  Mama  csettintett  a  nyelvével,  s  megrántotta  a  szekeret  húzó  lovak  gyeplőjét.
Banner elindult Szürkéhez. A ló a tornácoszlophoz állt kikötve. 

Jake eddig nem nézett a lányra, bár minden idegszálával érzékelte a jelenlétét. Most, hogy Banner
hátat fordított neki, kárpótolta magát. A lány haja,  mielőtt  a  fejébe  nyomta  volna  széles  karimájú
kalapját, fekete tükörként verte vissza a reggeli napsugarakat. Fehér blúza éles kontrasztot alkotott
fekete hasított szoknyájával,  melyet fekete, ezüsttel kivert bőröv díszített.  Ross hozta neki néhány
évvel  ezelőtt  Mexikóból,  amikor  lovakat  vásárolni  utazott  oda.  Jake–nek  eszébe  jutott,  .  milyen
büszkén mutogatta neki Banner, amikor River Bendre látogatott.

Elszorította a derekát, és kihangsúlyozta nőies csípőjét.  A szoknya feszesen rásimult a fenekére,
mielőtt  kibővült és leomlott egészen a térdéig. Fekete bőr lovaglócsizmája ruganyosan fogta  körbe
izmos lábát, kirajzolva a formáját.

Jake  nézte,  ahogy  Banner  belelép  a  kengyelbe,  majd  megkapaszkodik  a  nyeregkápában.  Mikor
felhúzta  a  térdét,  kerek  feneke  kidomborodott,  s  megfeszült  rajta  a  szoknya.  Ahogy  felpattant  a
nyeregbe és elhelyezkedett, az embernek az az érzése támadt, hamarabb tanult meg lovagolni, mint
járni. Ez  a  kifogástalan  tartás  volt  a  felelős  azért  a  látványért,  amitől  Jake–nek,  miután  tekintete
Banner mellére siklott, elállt a lélegzete, kiszáradt a szája, izzadni kezdett a tenyere és bizseregni az
ágyéka. De csak részben. Jake enélkül is tudta, milyen kerek és felfelé álló...

–  A  fenébe!  –  morogta,  és  megrántotta  Vihar  kantárját.  Ahogy  megfordította  a  lovát,
összeütközött  Randy  hátasával.  A  cowboy  előrehajolva  ült  a  nyeregben.  Szemét  Banneren
legeltette, épp mint Jake néhány pillanattal ezelőtt.

–  Mit  bámulsz?  –  Jake  hangja  fenyegető  volt,  azt  ajánlotta  a  cowboy–nak,  jobb  ha  olyasmit
válaszol, ami kedvére való.

– S–semmit. Semmit, uram.
– Akkor eredj! Mindhármatokra szükség lesz, hogy a lovakat átvezessük a hídon.
Randy  megpöckölte  a  kalapját,  és  a  többiek  után  iramodott.  Banner  Jake  mellé  kormányozta

Szürkét.
– Randy úgy elvágtatott, mintha puskából lőtték volna ki. Mi a baj? 
– Nem tudtál volna mást felvenni? – mordult fel Jake ellenségesen. 
Banner zavarodottan nézett rá.
– Tessék!?
 – Felvenni,  tudod,  ruhát,  amit  hordani  szoktak  –  felelte  türelmetlenül.  Banner  meghökkenten

nézett magán végig, fogalma sem volt, miről  beszél a férfi. Jake rá sem ismert magára,  s  ettől  még
dühösebb lett. 

–  A  pokolba,  ne  is  törődj  vele!  De  egyvalamit  tisztázzunk,  Banner.  Nem akarok  civakodást  a
cowboyok között. Van elég gondom anélkül is, hogy összeverekedjenek. Tartsd távol magad tőlük!

A lány szeme mérgesen megvillant.
– Az egyetlen,  akitől  minden  erőmmel  igyekszem  távol  tartani  magam,  az  te  vagy.  –  Térdével

megnyomta lova oldalát.  Szürke pedig előrenyargalt. Patái az út  kockakövein  csattogtak,  de  aztán
ahelyett, hogy Banner a kapun vágtatott volna keresztül, átugratott a kerítésen.

–  Elkényeztetett  csitri  –  mondta  Jake,  és  a  szájába  vett  egy  szivart,  majd  mogorva  arccal  és
összeszorított szájjal a karaván után eredt.

–  Azt  hiszem,  készen  vagyunk  –  mondta  Mama.  Összehajtogatta  a  törlőkendőt,  és  gondosan
letette a konyhapultra.

Jake körbenézett a konyhában.
– Úgy tűnik, minden rendben. Banner nagyra értékeli majd, hogy segítettél neki kipakolni.
– Nekiláttam a vacsorának is – folytatta az  asszony,  s  fejével  a  sarokban  álló,  feketén  csillogó

tűzhely felé bökött.
– Finom illata van.
Mama fél szemmel elsőszülött fiát méregette. Jake nem is  látta,  mit  serénykedett  a  konyhában,

ahogy a csülkös bab illatát sem érezte. Teljesen máshol  járt  az  esze.  Az  asszony  mindig  tudta,  ha



valami nem hagyta nyugodni a férfit. Olyankor magába zárkózott, s mintha viszketegség tört volna
rá, mindig babrálni kezdett valamivel, mint például most a kesztyűvel.

Kisfiú korában addig sürgölődött körülötte, míg magára nem vonta a figyelmét. Utána már nem
sokat  kellett  nógatni,  hogy  elmondja,  mi  nyomja  a  szívét.  Legtöbbször  valami  apró–cseprő
rosszaságot követett el, aminek nem tudott ellenállni.

Mama határozottan emlékezett egy ilyen alkalomra. Jake  másodszor  érkezett  vissza  Kansasból,
ahová egy marhacsordát hajtott. Vacsora után ott téblábolt az asztal körül. Mama értette a célzást,  s
úgy intézte, hogy kettesben maradjon vele a konyhában.

Megkérdezte  tőle,  milyen  a  cowboyélet.  Jake  kitérő  választ  adott.  Végül  Mama  nem
teketóriázott:

– Tettél valamit, ami miatt szégyenkezned kell?
Jake ekkor felnézett rá. Mama pedig rájött, hogy az ő Bubbája már nem kisfiú többé. Érett férfi,

akinek a vállára egy világ súlya nehezedik.
– Muszáj volt megtennem, Mama.
Az  asszony  a  mellére  vonta.  Jake  pedig  úgy  zokogott,  mint  egy  kisgyerek.  Mama  soha  nem

kérdezte, mit kellett megtennie, mert úgy gondolta, jobb, ha nem tudja. De gyászolta azt a  kisfiút,
aki férfivá érett, s akinek a felnőtté válása ilyen fájdalmas volt.

Jake szemében most ugyanez a kifejezés ült. Üres, reménytelen, s arról árulkodott, hogy szeretne
elmondani valamit, amiről képtelen beszélni.

Mama  persze  mindig  tudta,  hogy  Jake  szerelmes  Lydia  Colemanbe.  Vele  együtt  szenvedett.
Gyanította, hogy Lydia  is  tudja.  Évek  hosszú  során  át  rengeteg  titkot  és  féltve  őrzött  gondolatot
megosztottak egymással, ez a téma azonban soha nem merült fel köztük. Mintha attól féltek volna,
ha egyszer hangosan kimondják, valami örökre megváltozik. S igazuk volt.

Jake  felpillantott  a  kesztyűről,  amit  gyűrögetett.  A  csésze  kávé,  amit  Mama  kitöltött  neki,  ott
hevert mellette érintetlenül, kihűlve.

– Egy szóval sem említetted, mi a véleményed arról, hogy itt maradtam.
Mama leült a fiával szemben.
– Nem kérdezted.
– Most kérdezem.
Az asszony nagy levegőt vett, egyébként is telt keble most még jobban kidomborodott.
– Örülök neki, hogy letelepedsz. Gyűlöltem  esténként  azzal  a  gondolattal  lefeküdni,  vajon  hol

lehetsz  most.  Azt  hiszem,  önző  vagyok,  de  szeretném,  ha  mindig  mindannyian  itt  lennétek  a
közelemben. 

Jake szomorúan mosolygott.
– Volt, akiről le kellett mondanod.
Mama savanyú képet vágott. «
– Sok asszony eltemeti a férjét és a gyermekeit. Én sem vagyok kivétel.
Jake félredobta a kesztyűt,  és lötyögtetni kezdte a csészében a kávéját körbe–körbe, véget  nem

érően.  Mama  tudta,  hogy  még  nyomja  valami  a  szívét.  Valami  még  nem  hagyta  nyugodni  a
lelkiismeretét.

– Gondolod, hogy együtt tudunk majd működni Bannerrel? 
Az  asszony  agyából  kiröppent  minden  más  gondolat,  s  csak  a  férfi  szavai  maradtak,  mintha

bezárult  volna  körülötte  egy  fal.  Banner.  Banner?  Lehetséges  volna?  Titokban  alaposabban
szemügyre  vette  Jake–et.  A  férfi  úgy  fészkelődött  a  széken,  mintha  bolhák  bújtak  volna  a
nadrágjába; ujjai nyugtalanul jártak a bögrén, mintha forró lett volna. A tünetek megegyeztek. Igen,
erről van szó. Valami történt Banner és közte.

Az a lány ugyanolyan forróvérű,  mint  az  anyja.  Olyan  érzékien  vonzó,  hogy  egyetlen  férfi  sem
tud neki ellenállni. De Jake és Banner? Ez hihetetlen. Ott van már maga a korkülönbség... tizenhét,
nem, tizennyolc év. Jake mindig úgy bánt vele, mint a kishúgával. Persze történhetnek fura dolgok.

– Szerintem igen – felelte Mama fesztelenül. – Banner nehezen  kezelhető,  ne  hibázz!  –  Felállt,
hogy megkavarja a tűzhelyen fortyogó babot. – Mindenki csak kényeztette ezt a lányt River Benden,
beleértve  engem is.  Élete  első  nagy  csalódása  érte.  Ki  nem állhattam  azt  a  Sheldont.  Ha  engem
kérdezel, így a  legjobb.  Bannernek  valamikor  meg  kell  tanulnia,  hogy  az  életben  nem mindig  úgy



mennek  a  dolgok,  ahogy  ő  akarja.  Lehet,  hogy  ez  kegyetlenül  hangzik,  pedig  tudod,  hogy  én  a
sajátomként szeretem azt a kis csitrit. De Banner csökönyös és akaratos. Mint egy köteg robbanásra
kész dinamit. Az a férfi pedig, aki meggyújtja a kanócot, vagy egész életében bánni fogja, amit tett,
vagy a legboldogabb lesz a világon. Attól függ, ki az illető.

Az asszony látta,  hogy  Jake  ádámcsutkája  hatalmasat  liftezik,  mielőtt  visszaáll  eredeti  helyére.
Semmi kétség, Bannerről van szó. Elfordult és megsózta a babot.

– Honnan tudod, hogy egy férfi majd... ööö, lángra fogja lobbantani?
Mama nevetett.
– Mert az anyja lánya. No és az apjáé. A szülei nem titkolták előtte az érzéseiket egymás  iránt.

Banner számára nem idegen, ami egy férfi és egy nő között történik. Érted, mire gondolok?
– Mire? – kérdezte Jake olyan hangon, mely tőle teljesen idegen volt.
– Azt hiszem, inkább csak férjhez akart menni, de nem feltétlenül Grady Sheldon felesége lenni.
– Nekem fogalmam sincs. – Jake hirtelen felállt,  a mosogatóhoz vitte a csészéjét,  vizet engedett

bele és elöblögette. Kinézett az ablakon. Banner éppen a családjától búcsúzkodott. Lee lehajolt, és
arcon  csókolta.  A  lány  gyengéden  meglegyintette.  A  fiú  a  gyomrába  öklözött.  Nevettek.  Ross  és
Lydia egymás derekát átkarolva állt, és mosolygott.

– Mondok én neked valamit – szólalt meg Jake szigorú hangon, s olyan lendülettel fordult meg,
hogy Mamát teljesen meglepte.  –  Ross  munkát  adott  nekem.  Átkozottul  jó  munkát,  és  én  örülök
neki, még ha rengeteget kell is gürcölnöm. De nem fogom eltűrni Banner szeszélyeit. Nekem itt nem
fog  hisztériázni.  Ezt  minél  hamarabb  a  fejébe  vési,  annál  jobb.  –  Azzal  vette  a  kalapját,  és
kiviharzott a hátsó ajtón.

– Lám–lám –  tűnődött  Mama.  Aztán  elmosolyodott,  és  csatlakozott  a  többiekhez  az  udvaron.
Ideje volt indulni.

– Ízlett a kukoricakenyér?
– Igen. Finom volt.
– Mondhattad volna.
– Most mondtam. Finom volt!
– Köszönöm. – Banner szabályosan elrántotta a férfi elől  a tányért. Jake keze ökölbe szorult az

asztal  szélén,  behunyta  a  szemét,  és  elszámolt  tízig,  hogy  megőrizze  hidegvérét.  Ez  volt  az  első
közös étkezésük. Colemanék és Mama magukra hagyták őket, majd nem sokkal később a cowboyok
is. Csak napfelkeltekor jönnek vissza. Addig kettesben maradtak.

Ez az első este fogja meghatározni a többit. Ha a  ma  éjjelt  átvészelik,  talán  van  esélyük,  hogy
kibírják egymás mellett.

Mikor Jake kinyitotta a szemét, Banner  háttal  állt  a  konyhapultnál;  és  a  tányérokat  mosogatta.
Átöltözött valamikor a nap folyamán. A. szoknyát és a blúzt tarka mintás vászonruha  váltotta  fel.
Jobban elrejtette az alakját, de lengébb volt, így egyszersmind csábítóbb. 

Jake  tudta,  hogy  nem  érintheti  meg.  Tehát  jobb,  ha  kiveri  még  ;  gondolatot  is  a  fejéből.
Hátratolta a székét, és a mosogatóhoz vitte a kistányérokat.

– Ne fáradj – mondta Banner, mikor a férfi letette a pultra.
– Nem fáradság. Te is megfőzöd a vacsorámat, így egyeztünk meg. Segíteni akarok, úgyhogy ne

vitatkozzunk erről.
Ugyanazt a hízelgő  hangot  ütötte  meg,  mint  amikor  Banner  még  kislány  volt,  s  amivel  mindig

sikerült  kiengesztelnie,  ha  duzzogott.  Az  arc  azonban,  amely  most  felé  fordult,  nem egy  kislányé
volt,  hanem  egy  felnőtt  nőé.  A  lámpa  lágy  fényben  fürdette.  Verítéktől  csillogott  a  forró  vízből
felszálló párától. Megpirult kint a szabadban, és kijöttek rajta a szeplők.

A  szeme  kivételes  szépségű  volt.  Jake  mindig  azt  hitte,  hogy  a  Lydiáét  látja  benne,  de  most
rájött,  hogy  a  Banneré  még  páratlanabb.  Észrevette  magát  zöldes  aranyfényében,  s  kis  híján
felnevetett, mikor meglátta, milyen ostoba képet vág. Mint aki nekiment egy láthatatlan falnak.

De akkor sem tudott volna magán nevetni, ha az élete múlik rajta. Ahogy ahhoz sem volt ereje,
hogy elfordítsa a tekintetét.

A ház falai úgy  zárultak  be  körülöttük,  mint  egy  gyengéden  összeszoruló  ököl.  Az  épület  nem
volt  nagy,  csak  egy  előszobából  állt,  amely  egyik  oldalon  a  hálószobába,  a  másikon  a  konyhába



vezetett. Úgy építették, hogy később majd ki lehessen bővíteni. Ez a szűk tér azonban most mintha
még közelebb sodorta volna őket egymáshoz. A csend bensőségesre nyúlt közöttük.

– Olyan tüskés vagy, mint egy sündisznó, Banner – suttogta a férfi. Vajon attól félt, hogy megtöri
a varázst, ha hangosabban beszél?

– Te is.
– Igaz.
– Mindenen megsértődsz, amit mondok.
– Már nem ugrathatjuk úgy egymást, ahogy régen, ugye?
– Nem.
– Már nem bánhatok veled úgy, mint azelőtt. 
Banner szaggatottan felsóhajtott.
– Tudom. A dolgok már soha nem lesznek ugyanolyanok.
– Bánod?
– Igen, te nem?
Jake bólintott.
– Akkor kellett volna erre gondolnom, mielőtt  megkértelek, hogy… – Banner beharapta az alsó

ajkát,  majd  folytatta.  –  Az  az  éjszaka  mostantól  örökre  kettőnk  közé  áll.  Sohasem  fogjuk  tudni
elfelejteni.

Hogy  is  tudnák.  Jake–nek  beleivódott  minden  porcikájába.  Gyalázatos  volt,  hogy  a  tekintete
mennyire  nem  engedelmeskedett  az  akaratának,  s  szinte  rátapadt  a  lány  tökéletes  ívű  ajkára.
Bárcsak ne emlékezett volna apró,  fülbemászó  zihálásaira,  amikor  nyelvével  először  ízlelte  meg  a
száját. Bárcsak el tudta volna feledni, hogyan tanult meg Banner szája válaszolni az érintésére.

Önkéntelenül közelebb húzódott hozzá, amíg meg nem érezték egymás melegét. Jake észrevette,
hogy Banner nyakán lüktet az ér, melyre aznap éjjel újra és újra rátapasztotta  a  száját.  Szinte  még
érezte nyelvén az ízét.

A lány melle vonzotta a tekintetét. Mellbimbója mereven állt a ruha alatt. Majd megőrült érte.
Önkéntelenül  nyögés  szakadt  fel  a  mellkasából  és  torkából.  Férfiassága  felágaskodott,  és

megkeményedett  a  nadrágjában.  Felnézett,  tekintetét  végigjáratta  a  lány  arcát  keretező  fekete,
rakoncátlan hajzuhatagon, s elfogta a vágy, hogy a magáévá tegye.

– Banner...?
– Igen?
Hirtelen  rádöbbent,  milyen  közel  állt  hozzá,  hogy  ismét  megcsókolja.  S  ha  megtenné...  Ha

megtenné, már nem tudna megálljt parancsolni magának. Lehajtaná a fejét,  s  megcsókolná  Banner
mellét a ruhán keresztül. Beszívná ajka közé az  édes  bimbókat.  Megfogná  a  csípőjét,  és  közelebb
húzná  magához,  ahogy  akkor  tette,  amikor  felemelte  merev  férfiasságához.  Újra  megtenné,  ami
elképzelhetetlen.

Mielőtt engedett volna a kísértésnek, ellépett a lánytól.
– Semmi. Holnap reggel találkozunk. Ha szükséged van valamire, kiálts.
– Hová mész? – Még túl korán volt lefeküdni.
– Ellenőrzöm az ideiglenes karámot, amit felállítottunk. Randy nem tudta befejezni.
– Szerintem, jól végezte a dolgát ahhoz képest, hogy ma volt az első napja.
Az, hogy Banner kiállt  a cowboy mellett,  volt az utolsó csepp a pohárban. Jake kiadta  magából

keserűségét a dühével együtt.
–  Én  nem vagyok  tőle  lenyűgözve.  Ha  nem  embereli  meg  magát,  le  is  út,  fel  is  út.  –  Azzal

kiviharzott a hátsó ajtón.



HÉT

Koromfekete éjszaka volt.  Banner fel sem  fogta,  milyen  elhagyatott  ez  a  kis  ház,  amíg  rá  nem
borult a sötétség.

Még  soha  életében  nem  aludt  egyedül  egy  házban.  Ma  éjjel  életében  először  maradt  magára,
teljesen.

Nem jött álom a szemére. Hegyezte a fülét minden zajra. A nyugovóra térő ház hangjai soha nem
zavarták. River Benden,  fent  a  hálószobájában  az  ismerős  neszek  megnyugtatóan  hatottak  rá.  Az
ablakán át minden árnyékot felismert.

Ma éjjel azonban baljóslatúnak tetszett a  fák  suhogása.  Az  erdő  mintha  panaszosan  sírt  volna.
Az árnyak ijesztőnek tűntek.

Hibát  követett  el  azzal,  hogy  elhagyta  az  otthonát  és  a  családját?  Soha  nem értette,  hogy  tud
Langston  mama  egyedül  élni  a  kalyibájában.  Lydia  és  Ross  mindig  unszolták,  hogy  költözzön  be
hozzájuk a házba, és használja az egyik emeleti hálószobát, ő azonban hajthatatlan maradt. Banner
el  sem  tudta  képzelni,  hogy  lehet  jobban  szeretni  a  magányt,  mint  azt,  ha  az  embert  körülveszik
azok, akiket szeret és azok, akik szeretik.

Kínszenvedés  volt  számára  a  magány.  Lehet,  hogy  elhamarkodottan  cselekedett,  amikor
ideköltözött. Mi van, ha úgy kell leélnie a napjait, hogy éjjelente nem lesz kihez odabújnia? Mi van,
ha  itt  fog  megöregedni  egyedül?  Mi  öröme  lesz  egy  jövedelmező  birtokban,  ha  nincs,  akivel
megossza?

Felpaprikázódva saját magán, amiért ilyen komor gondolatok járnak a fejében, lerúgta a takarót,
és az ablakhoz lépett. Legalább a hold világított egy  kicsit.  Az  istállóra  tévedt  a  pillantása.  Újnak
tűnt,  szinte  kirívónak.  Nem  volt  meg  benne  az  a  rusztikus  jelleg,  ami  River  Bend  legrégebbi
istállójában, ahol gyerekkorában Lee–vel bújócskázott. Idegennek érezte.

Egyik  ablakából  azonban  egy  lecsavart  petróleumlámpa  gyér  fénye  szűrődött  ki.  Jake  ott  volt
nem messze,  hallótávolságon  belül  arra  az  esetre,  ha  elviselhetetlenné  válna  számára  a  ráboruló
sötétség és a magány.

Megnyugodott a férfi jelenlététől,  s amikor visszament az ágyhoz, már el tudott  aludni.  Mihelyt
megvirradt,  felkelt  és  felöltözött.  A  konyhaablakon  át  beáramló  gyöngyházszínű  napfényben
hozzálátott reggelit készíteni. A helyiség otthonosabbá vált  a  ragyogó  napsütésben,  s  Banner  jobb
kedvre derült a lehangoló, magányosan töltött  éjszaka  után.  Még  dúdolgatni  is  kezdett,  miközben
felvágta a szalonnát, és belehelyezte a vastag szeleteket a serpenyőbe.

De  elakadt  a  hangja,  mikor  meglátta  Jake–et  kijönni  az  istállóból.  Igazság  szerint  teljesen
ledermedt. Kezében petyhüdten himbálódzott egy szalonnaszelet. Ajka szétnyílt.

A férfi a fejét vakargatta,  és ujjaival a haját fésülte, mely összekuszálódott, aranyló pókhálónak
tűnt  a  rásütő  rózsás  napfényben.  Nagyot  ásított,  előtűntek  szabályos,  fehér  fogai.  Nos,  az  igazat
megvallva, az alsó sor egy kicsit görbe volt elöl, de alig észrevehetően.

Jake  összekulcsolta  az  ujjait,  kifordította  a  kezét,  a  feje  fölé  emelte,  és  egy  puma  hajlékony
komótosságával nyújtózkodott.

A szalonnaszelet kicsúszott Banner ernyedt ujjai közül.
Jake  nadrágot  és  csizmát  viselt,  de...  a  nadrágját  még  nem gombolta  be.  Banner  kíváncsiságát

nem az keltette fel, amit látott, hanem az, amit nem.
Ahogy  a  férfi  ott  nyújtózkodott  önfeledten,  szétvetett  lábbal  és  ívbe  feszített  háttal,  Banner

akadálytalanul  gyönyörködhetett  izmos  felsőtestében.  A  szája  kiszáradt,  egy  másik  testrésze
azonban éppen ellenkezőképpen reagált. Nem mintha még soha nem látott volna derékig meztelen
férfit. Nagyon is sokszor. Az apját,  Lee–t,  Micah–t.  De  Jake–et  még  soha.  Bármennyire  is  próbált
elfogulatlan véleményt kialakítani, el kellett ismernie, hogy van mit nézni a férfin.

A válla széles volt.  Felsőkarján kidudorodtak az izmok. Hónalját világosbarna szőrzet borította.
Mellén aranyszőke szálak göndörödtek, szinte világítottak rézszínűre barnult bőrén.

Banner nagyot nyelt, és összeszorította a combját.
Jake  mellizmait  mintha  egy  szobrász  ujjai  faragták  volna.  Szikár  volt,  de  jól  láthatóan

kitüremkedett rajta minden egyes hullámzó izomköteg.



Mellkasa  lefelé  elkeskenyedett,  és  lapos  hasba  torkollott.  A  mellén  burjánzó  sűrűből  vékony
szőrcsík futott le, majd terebélyesedett ki a köldöke körül. Sötétebbé és sűrűbbé vált.  Banner addig
követte  a  pillantásával,  amíg  el  nem  tűnt  Jake  nyitott  nadrágjának  V  alakjában.  Egyre  jobban
furdalta a kíváncsiság. Miért húzza fel Jake annyira a nadrágját?

Furcsa,  gondolta,  hogy  együtt  aludt  ezzel  a  férfival,  mégis  ez  az  első  alkalom,  hogy  lenge
öltözékben látja. Benseje dagadt a büszkeségtől.  Jake–nek nagyszerű teste volt.  Gyönyörű.  Vékony
és  barna.  Legalább  amiatt  nem  kell  szégyenkeznie,  hogy  az  első,  s  talán  az  egyetlen  szeretője
visszataszító külsővel rendelkezik.

Jake leengedte a karját,  és megrázta, hogy meginduljon benne a vérkeringés. A ház és  az  istálló
között  álló  nyomós  kúthoz  ment  az  udvaron,  lehajolt,  s  hagyta,  hogy  a  fejére  meg  a  nyakára
csobogjon a víz, amit kipumpált. Amikor felegyenesedett, arcát a kezébe temette és megborzongott.
Lassan  lecsúsztatta  a  kezét,  s  megrázta  a  fejét,  hogy  leperegjenek  róla  a  vízcseppek.  Mintha
gyémánt eső hullott volna, úgy repültek róla szerteszét, visszatükrözve a napsugarakat.

Jake csak annyi időre ment  vissza  az  istállóba,  hogy  felkapja  az  ingét.  Éppen  belebújt,  amikor
ismét megjelent az ajtóban. Megkerülte az istállót, majd eltűnt Banner szeme elől.

A lány néhány pillanatig Jake hűlt  helyét bámulta. Aztán, mintha révületből  ocsúdott  volna  fel,
pislogott és zihálva nagyokat lélegzett. Izmai egymás után elernyedtek, s  végtagjaiból  kiengedett  a
feszültség. Csodálkozva vette észre, hogy egy szelet szalonna a földre pottyant, és kárba veszett.

Kissé bizonytalanul állt a lábán, de kényszerítette magát, hogy befejezze a reggeli készítést.  Jake
most már bármelyik pillanatban betoppanhat, hogy követelje forró kávéját és a meleg ételt.

Vajon tényleg olyan kipirult az arca, mint ahogy érzi?
Rájön Jake, hogy kileste?
S  akkor  mi  van,  gondolta  Banner  mérgesen.  Jake–nek  nincs  joga  félmeztelenül  parádézni  az

udvaron!  Ő  rá  se  akart  nézni;  véletlen  volt.  Arra  sem  vágyott,  hogy  megértse...  valahol.  S  az  a
gyenge  csalódottság,  amit  a  gyomra  legmélyén  érzett,  az  sem  azért  támadt  benne,  mert  Jake
ugyanazt az inget viselte, amit azon az éjszakán, amikor szeretkeztek. Dehogy! Valószínűleg nem is
lett volna jó újra érezni a mellén azokat a szőrös, kemény izmokat.

Banner köhögött, hogy hirtelen összeszorult torka kiengedjen.
Mikor  a  férfi  bekopogott  a  hátsó  ajtón,  összerezzent,  mint  egy  ijedt  nyúl,  és  éppen  idejében

fordult meg ahhoz, hogy lássa, amint Jake belép.
A férfinak azonnal feltűnt, mennyire izgatott.
– Mi a baj?
– Semmi – hadarta Banner.
– Biztos?
– Igen. Persze. Mi baj lenne?
– Nem tudom, azért kérdezem. 
Banner hátat fordított.
– Ülj le! Kész a reggeli. 
Jake furcsán nézett rá, de azért engedelmeskedett, kihúzott egy széket, és lehuppant rá.  Banner

sietve az asztalhoz vitte a kávéskannát. Átnyúlt a férfi válla felett, hogy töltsön neki egy csészével. 
– Jól aludtál? – kérdezte Jake. Elfordította a fejét, és felnézett a lányra. Megdermedtek.
Ahogy  Banner  előrehajolt,  és  kinyújtotta  a  karját,  melle  egy  vonalba  került  a  férfi  arcával.

Annyira közel volt  hozzá,  hogy  ha  Jake  csücsörített  volna  a  szájával,  elérte  volna.  Banner  még  a
férfi lélegzetvételét is  érezte  a  mellbimbóján,  mely  rejtélyes  módon  megmerevedett,  bár  nem volt
hideg a konyhában. Igazság szerint Banner még soha nem érzett ilyen fullasztó hőséget. Kitöltötte a
kávét, és gyorsan visszavonult.

– Igen, és te?
–  Remekül.  –  Jake  a  fogát  csikorgatta,  és  a  székkel  hintázott.  Előrenézett  és  úgy  tűnt,  így  is

szándékozik maradni örökre. Első lecke: soha, soha ne fordítsd el a fejed, amikor Banner ételt tesz
eléd. Megköszörülte a torkát. – Barátságos ez a helyiség.  –  Hazug.  Le  sem  hunyta  a  szemét,  csak
percekre  egész  éjjel.  Forgolódott  és  hánykolódott,  Bannerre  gondolt  a  házban,  aggódott,  hogy
bezárta–e az ajtót, nem fázik–e, nincs–e melege, éhes–e, fél–e.  Ezerszer próbálta meggyőzni magát,
hogy meg kellene néznie, nagyon jól tudva, hogy nem szabad.



–  Ugye  nem  lesz  nagyon  meleg  az  istállóban  nyáron?  –  Banner  úgy  érezte,  muszáj  felületes
társalgást folytatnia, hogy leplezze az idegességét, miközben megteríti az asztalt.

– Ha igen, majd kint alszom a szabad ég alatt. Nem lesz újdonság a számomra.
Ezt már akkor éjjel is említette Bannernek. Mi a fenének kellett most ismét előhozakodnia vele,

mintha  fel  akarná  hánytorgatni  a  történteket?  Lehet,  hogy  a  lány  nem  is  emlékszik.  De  amikor
felemelte a tekintetét, és találkozott a pillantásuk, tudta, hogy tévedett.  Banner elpirult, és gyorsan
elfordult.

Jake ekkor fogta fel, hogy a lány nadrágot visel.
Vagy Lee  egyik  kinőtt  farmerjét  vette  fel,  vagy  a  szabó  varrta  neki  méretre,  mert  ahogy  az  az

édes kis fenekén állt, észveszejtő volt.
A  pokolba!  Hogy  várhatja  el  Banner  tőle,  hogy  egy  falatot  is  lenyeljen  a  rántottájából  –  amit

egyébként az ő szája íze szerint készített el –,  amikor ilyen átkozottul szűk nadrágban sürgölődik a
konyhában, és tesz–vesz előtte?

Be kellene tiltani. Mert ha Jake korábban morfondírozott is azon, milyen lehet a lány combja, ez
a nadrág most semmi kétséget nem hagyott felőle.  Hosszú volt és olyan formás, hogy minden  férfi
szája  kiszáradt  volna  tőle.  Jake  látott  már  táncoslányokat  botrányos  neylonharisnyában,  de  egyik
sem volt olyan kihívó, mint Banner ebben a kifakult,  testhez simuló farmerben. Csupán pár  napja,
hogy  játékosan  a  fenekére  csapott,  és  utána  rá  sem  gondolt.  Most  azonban  igen.  Olyan  mélyen
belegondolt,  hogy  viszketni  kezdett  a  tenyere.  Ha  csak  még  egyszer  megérinthetné  azt  az  édes,
kerek domborulatot, az nem tréfás paskolás lenne, hanem simogatás.

Amikor  mindent  az  asztalhoz  vitt,  Banner  leült  a  férfival  szemben.  Jake  fellélegzett.  De  nem
sokáig  örülhetett.  A  lány  blúza  mágnesként  vonzotta  a  tekintetét.  Banner  egyszerű  pamutinget
viselt,  mint bármelyik cowboy.  Rajta  azonban  teljesen  máshogy  állt.  A  zsebébe  akkor  sem  tudott
volna beletenni semmit, ha akart volna. Kitöltötte a melle.

– Szószt?
– Mit? – A férfi elkapta a szemét Banner melléről, és felnézett kérdő arcába.
– Még meg sem kóstoltad a szószomat. Félsz? – Banner félrebillentette a fejét. Bátor kísérlet volt

arra,  hogy  ugratással  visszaállítsa  a  dolgokat  a  helyes  kerékvágásba.  Jake  ugyanolyan  furcsán
viselkedett,  mint ő.  Biztosan még mindig ideges  a  tegnap  esti  vitájuk  miatt,  s  ezért  feszült  meg  a
szája széle.

Visszasírta azt az időt,  amikor még bizalmas jó  barátok  voltak.  Amikor  Jake  a  mellére  húzta  a
fejét,  mert  egy  elveszett  kismacskát  siratott.  Akkor  nem  érezte  a  gyomrában  ezt  a  reszkető
melegséget. Miért nem tudnak most is ilyen fesztelenül viselkedni?

Micsoda buta kérdés! Tudja, miért. A dolgok már soha nem lesznek köztük ugyanolyanok, mint
régen, de talán még úgy tehetnek, mintha az az éjszaka az istállóban soha nem történt  volna  meg.
Legalább meg kell próbálnia.

– Azt hiszed, nem tudok főzni?
Jake kuncogott, s hatalmas adag sűrű, gőzölgő szószt kent a kétszersültjére.
– Vasból van a gyomrom, különben már rég éhen haltam volna. Azt hiszem, a  te  főztödet  is  le

tudom tuszkolni.  –  Harapott  egyet,  behunyta  a  szemét,  és  rágni  kezdett.  Csak  azután  nézett  fel,
hogy tettetett erőlködéssel nyelt egyet. Megnyalta a száját, és kijelentette: – Finom.

Banner a férfira mosolygott és megnyugodott.
– Azon gondolkodtam, milyen nevet adjak a farmnak.
– Azt hittem, már van neve.
Banner kortyolt egyet a kávéjából, és megrázta a fejét.
–  Külön  akarom  választani  River  Bendtől.  Azt  szeretném,  ha  saját  neve  lenne.  Van  valami

ötleted?
– Hmm. Még nem gondolkodtam rajta.
Banner letette a villáját a tányérjára, összekulcsolta az ujjait, és a könyökére támaszkodott.
– Mit szólnál a Szilváspatak Farmhoz?
– Szilváspatak?
– Így hívják a patakot, ami a birtok erdős szélén csörgedezik, és a folyóba ömlik.
– Szilváspatak Farm? – tűnődött a férfi hangosan, összeráncolt homlokkal. – Valahogy olyan...  –



A megfelelő szót kereste. – Nőiesen hangzik.
Banner szerette volna, ha Jake arca felragyog a lelkesedéstől  a név hallatán, s bosszantotta, hogy

nem így történt.
– Nő vagyok.
A férfi felkapta a fejét, pillantása  találkozott  a  lányéval,  majd  rögtön  utána  lesiklott  a  mellére,

mely  ezúttal  lágyan  hullámzott  az  idegességtől.  Jake  tenyere  viszketett  a  vágytól,  hogy
megérinthesse. Azt az egyet nem tagadhatta, hogy Banner nő.

–  A  te  birtokod,  nevezd  úgy,  ahogy  neked  tetszik  –  mondta  végső  elkeseredésében  csípősen,
miután ismét felnézett a lányra.

– Köszönöm a beleegyezésedet. – Banner hangja éles volt,  mint a borotva. Hátralökte a székét,
felállt és csörömpölve egymásba rakta a tányérokat.

Jake is felemelkedett.
– Nem hiszem, hogy a munkások szívesen dolgoznának egy ilyen finomkodó nevű farmon.
– Csak egy javaslat volt. Még nem döntöttem.
Egy  kés  kicsúszott  a  tányérok  közül  útban  a  mosogató  felé.  Banner  lehajolt,  hogy  felvegye,  s

közben a feneke az égnek meredt. Jake felnyögött. Banner szándékosan akarja az őrületbe kergetni?
Az ajtó felé fordult.

– A munkások nemsokára megérkeznek. Indulnom kell.
– Mit fogsz ma csinálni?
– Az ideiglenes karámot építjük.
– Később majd megnézem.
Ebben a nadrágban, kiengedett, rakoncátlan hajjal Banner még egy eunuch  figyelmét  is  elvonta

volna  a  munkáról.  Már  csak  az  hiányzott  Jake–nek,  hogy  egy  rakás  léha  cowboy  meressze
kocsányon a szemét Bannerre, a munka meg ne haladjon.

– De előtte öltözz át!
– Micsoda?
– Jól hallottad.
– Miért?
–  Mert  sokkal  könnyebben  meg  tudlak  védeni,  ha  nem  szűk  nadrágban  illegeted  magad  a

cowboyok előtt.
– Illegetem magam?!
– Ez... erkölcstelen.
Banner lecsapta a tányérokat a pultra.
– Erkölcstelen? – kiáltotta mérgesen.
De Jake ekkor már az udvaron ment keresztül.

– Ó... Priscilla... drágám.
Dub  Abernathy  szemében  égett  a  vágy.  Homloka  izzadságtól  gyöngyözött.  Ősz  haja,  melynek

minden  tincsét  nagy  becsben  tartotta,  rátapadt  nyirkos  fejtetőjére.  Ujjai  eszeveszetten  igyekeztek
kigombolni  a  mellényét.  A  kabátját  már  az  ajtóban  levetette.  Mindig  így  tett,  mielőtt  elfogadott
volna egy pohárkával a madám legjobb whiskeyjéből.

Az asszony és a whiskey tiltott gyümölcsnek számítottak a számára, amelynek minden kedden és
csütörtök délután behódolt, néha még szombat reggel is,  ha Priscilla ráért, ő pedig be tudta sűríteni
a napjába.

– Hmmm – mormolta, miközben leráncigálta magáról a mellényt, és a földre dobta. Megfogta  a
háromlábú kisasztalon álló poharat, és felhajtotta az italt. – Gyerünk, fejezd be!

Priscilla fűzőben, harisnyában és magas sarkú cipőben állt  előtte.  A fűző előre– és felfelé tolta a
mellét,  derekát  vészesen  összeszorította,  és  kiemelte  csípőjének  természetes  ívét.  Fekete
neylonharisnyáját,  mely  éles  ellentétben  állt  bőrének  gyöngyházszínével,  szalagos  harisnyatartó
szorította a combjára.

Priscilla  élvezte,  hogy  a  végsőkig  ingerelheti  Dubot.  A  férfi  vágya  teljesen  nyilvánvaló  volt.
Szégyentelenül szabadosan és erkölcstelenül viselkedett az ágyban. Priscilla ezért kedvelte.  A  férfi
átengedte magát a szenvedélynek, réges–rég  rájött  és  elfogadta,  hogy  a  szerelemnek  ehhez  semmi



köze. Nem kergetett ábrándokat. Szerinte az emberek képtelenek önmagukon kívül mást is szeretni.
De  gyönyörrel  megajándékozhatják  egymást.  Ez  a  lassú  sztriptíz  egyike  volt  azoknak  az  erotikus
játékoknak, amikkel szórakoztatni szokták egymást.

Az  elmúlt  néhány  évben  Dub  Abernathy  állandó  vendége  lett  Priscillának,  és  egyike  azon
keveseknek, akiket az asszony maga szolgált ki.  Egyetlen találkájukat sem halasztották el.  Priscilla
élvezte pajkoskodásaikat, Dub vállalkozó kedvét.  A férfi  önzetlenül  bánt  vele  az  ágyban.  Számos
okból felbecsülhetetlen barátnak bizonyult, nem utolsósorban társadalmi rangja miatt.

Lehet, hogy Abernathy az Édenkert leghűségesebb támogatója volt, de nagy tiszteletnek örvendő
üzletember  is  Fort  Worthben.  Tagja  az  egyik  városi  bank  igazgatótanácsának,  elnöke  az  Első
Baptista Templom diakónusainak, aktivistája a városi tanácsnak.

Szélhámos.
Ez  volt  a  másik,  amiért  Priscilla  szerette.  Imádta,  hogy  megforgathatja  a  fertőben  a

társadalomnak ezt az oszlopos tagját.
Priscilla  lassan  felemelte  a  karját,  és  kivette  a  tűket  a  hajából.  Az  egyik  fénylő,  hosszú  tincse

mintegy vezényszóra a vállára omlott, és a mellére tekeredett.
Ugyanaz a száj,  mely vasárnap reggelente imára nyílt az Úrhoz, most istenkáromlón emlegette a

nevét. Priscilla önelégülten elmosolyodott.
Hátrahajtotta  a  fejét,  és  ide–oda  ringatta,  tudván,  mennyire  szereti  nézni  Dub,  ahogy  haja

meztelen hátát simogatja.
– Érintsd meg magad – suttogta a férfi rekedten. Priscilla a mellére fektette a tenyerét, és addig

csúsztatta  lefelé,  míg  be  nem  borította  a  kerek  domborulatokat.  –  Ó,  istenem,  ó,  istenem,  ó,
istenem  –  zihálta  Dub.  Kigombolta  a  nadrágját  és  szétnyitotta.  A  bankár  konzervatív,  szürke
nadrágjában ott ágaskodott tomboló vágya. Priscilla kéjes tekintettel nézte.

Kezét a mellére szorította, lassú körkörös mozdulatokkal masszírozni kezdte, behunyta szemét,
és érzékien ringatózott. Dub lélegzete felgyorsult. Jutalmul, amiért a férfi annyira  kívánta,  Priscilla
levetette a fűzőjét, és feltárta a mellét.

– Izgasd magad – parancsolta Dub rekedten.
Ez  is  hozzátartozott  a  rituáléhoz,  de  Priscilla  vágyát  mindig  felkorbácsolta.  A  férfi  valósággal

eszét  vesztette,  annyira  kívánta.  Lehet,  hogy  befolyásolni  tudta  a  városi  tanács  szavazatait,  és  a
szentírást  értelmezte  a  vasárnapi  iskolában,  ahol  tanított,  de  amikor  belépett  ebbe  a  szobába,
Priscilla a hatalmába kerítette. S a hatalom volt a legjobb ajzószer.

Az  asszony  ujjaival  a  mellbimbóját  cirógatta,  először  lassan,  majd  egyre  gyorsabban,  Dub
egyenetlen  lélegzésének  ritmusára.  Összecsippentette  a  hüvelyk–  és  a  mutatóujjával,  s  élvezte,
ahogy a férfi nyögdécsel.

– Gyere ide!
Priscilla ringó mozgással sétált feléje, igézően. Már csak pár lépésnyire voltak egymástól, amikor

Dub  felugrott  a  székből,  megragadta  az  asszony  derekát,  magához  szorította,  és  visszaült.  Ajka
forrón tapadt Priscilla mellbimbójára. Az asszony átfogta a férfi fejét, ahogy az szerette. Hüvelyujja
párnáját Dub halántékához nyomta. Lovagló ülésben ráereszkedett, és karóba húzta magát.

A  férfi  ajka  lázasan  mozgott  Priscilla  egyik  melléről  a  másikra,  nyalogatta  a  nyelvével,  majd
beleharapott,  hogy  fájjon.  Az  asszony  bedugta  a  kezét  Dub  inge  nyakába.  Körmét  belevájta  a
nyakába, pumpáló mozgása egyre jobban felgyorsult.

Aztán az üzletember, aki számos vállalkozásban  többségi  részvénytulajdonos  volt,  aki  testületi
üléseken elnökölt, aki soha nem bántotta volna meg a feleségét, úgy sikoltozott, mint egy haláltusát
vívó állat, és Texas leghíresebb szajhájának lába közé lövellt.

Mivel ő is eljutott a csúcsra, Priscilla elnézte Dubnák, hogy összenyálazta a mellét.
Kecsesen  felállt,  és  visszavonult  a  spanyolfal  mögé,  hogy  megmosakodjon,  és  rendbe  hozza

magát.  Amikor  újra  csatlakozott  Dubhoz,  a  férfi  meztelenül  feküdt  az  ágyon,  és  várta,  hogy
Priscilla,  mint  mindig,  most  is  lefürdesse.  Az  asszony  végigdörzsölte  egy  meleg  vízbe  mártott
törölközővel.

– Még egy italt? – kérdezte megnyugtatóan. A férfi Priscilla mellével játszott.
– Nem. Inkább nem. Ma délután találkozóm van.
Az asszony félretette a törölközőt.  Dub mellé  feküdt  az  ágyra,  és  a  mellére  vonta  a  férfi  fejét,



ahogy  szokta.  Ez  volt  pásztoróráik  legbecsesebb  része.  Élvezte  a  szexet,  de  az  információkat,
amiket utána összegyűjtött, még többre becsülte.

– Mi újság a vasúttársasági részvényeimmel?
– Megkétszerezted a befektetésedet – morogta Dub, miközben az asszony nyakát csókolgatta. –

Ahogy ígértem. Az acélművek is virágzik. Akarsz áldozni egy versenylóra is?
– Mulatságosan hangzik.
–  Figyelemmel  kísérem  a  betanítását,  és  tájékoztatlak.  –  Dub  kissé  felült,  hogy  jobban  lássa

Priscillát.  Tömpe ujja az asszony mellén körözött.  –  Ha  már  a  lovaknál  tartunk,  nem te  mondtad
egyszer, hogy ismered a River Bend–i Colemaneket Larson megyében?

Priscilla keze, mellyel gyengéden a férfi hátát vakargatta, megállt.
– De igen. Mi van velük?
– Valamelyik nap hallottam egy pletykát. Van egy lányuk.
– Tudom. Férjhez ment. Dub kacagott.
– Csak akart.  De az esküvőt  meghiúsította  egy  zugpálinkafőző.  Bevonszolta  várandós  lányát  a

templomba és közölte, hogy a vőlegény a gyerek apja.
Priscilla szeme felcsillant, agyában lejátszódott a kínos jelenet.
– Nem!
– Esküszöm, hogy ezt beszélik. Az egyik kliensem hivatalos volt az esküvőre. Ő  mondta nekem,

s miért hazudna?
– Mi történt? Dub elmesélte az esetet.
–  A  fickónak,  azt  hiszem,  Grady  vagy  Brady  Sheldonnak  hívják,  a  Coleman  lány  helyett  a

szeszfőző lányát kellett elvennie.
– Colemanék mit csináltak?
– Hazasomfordáltak barátaik és pártfogójuk kíséretében.
Jake Langston, gondolta Priscilla. Gyűlölte a gondolatot, hogy a férfi Colemanék szoknyáján ül,

de titokban örült, hogy Lydia lányának nem sikerült megtartani a vőlegényét.
– Köszönöm az információt – búgta Dubnák. Cserébe végigfutatta kezét a férfi testén.
– Jézus, kislány, meg akarsz ölni? – kérdezte Dub rekedten, mikor az asszony ujjai ráfonódtak.
– Nem jó? – Priscilla nyelve a férfi fülcimpáját nyalogatta.
Dubnák  nagyon  is  jó  volt,  s  nem tartott  soká,  hogy  ismét  fellángoljon  benne  a  vágy.  Ezúttal

sokkal  erősebb  és  keményebb  volt.  Utána  ernyedten  Priscillára  omlott,  de  örült.  Legyezgette  a
hiúságát, valahányszor a magáévá tette a madamot. Prűd,  illemtudó  feleségének  fogalma  sem  volt
róla, hogy olyasmiket is lehet csinálni, mint amilyeneket ő és Priscilla szoktak. Mrs. Abernathy soha
nem elégítette ki, Dub pedig csak egy nem túl bájos lányt tudott neki nemzeni.

Az  a  férfi,  aki  olyan  keményen  dolgozik,  mint  ő,  megérdemli  a  gyönyört,  amit  Priscilla  tud
nyújtani. Ezzel igazolást talált a kicsapongására, s megnyugtatta vele maradék lelkiismeretét.

Priscilla  éppen  a  kabátját  segítette  fel,  amikor  a  férfi  olyasmivel  hozakodott  elő,  ami
mindkettőjüket érintette.

– Drágám, figyelmeztetnem kell, hogy légy óvatos.
– Miért?
– A nőegylet újabb tüntetést szervez, hogy a Pokol Tornácát eltöröljék a föld színéről.
Priscilla felkapott egy hajkefét, és fésülködni kezdett.
– Már korábban is próbálkoztak – felelte félvállról. – Hiába. Dub mogorvának látszott.
– Talán most nem. Maguk mellé állították az új, kénkövet okádó papunkat.
Priscilla letette a fésűt, és megfordult.
– Azt hittem, távol tudod tartani. Dub vállat vont.
– Megpróbáltam. Leszavaztak. – Az asszony vállára tette a kezét.  – Komolyan veszi a hivatását,

Priscilla. Fanatikus, és sokan támogatják. Az emberek dicsőítik.
– Lehet, hogy a farmerek és az ostoba...
– Nem. Üzletemberek is.
Priscilla lerázta magáról a férfi kezét, és járkálni kezdett.
– De a fenébe is, mi  lendítettük  fel  Fort  Worthben  a  kereskedelmet.  Ha  bezáratnak,  annak  az

egész társadalom kárát látja.  A cowboyok nem ide fognak jönni elkölteni a pénzüket.  Nem csak  a



szalonok  profitálnak  belőlük,  ezt  te  is  tudod.  A  városban  minden  bolt  részesedik  az  átmenő
forgalomból,  amit  idevonzunk.  –  Felkapott  egy  legyezőt,  végighúzta  kezét  a  selymen,  aztán
visszadobta az öltözködő asztalára. Dühöngött. – Prédikálnak és fellázadnak ellenünk, de évek óta
köztudott, hogy a tiltakozásuk csak porhintés. Szeretik, hogy itt vagyunk.

Dubot idegesítette, hogy Priscilla nem látja át a helyzetet.
– Régen talán így volt,  de most a cowboyok nélkül is megy az üzlet.  Egyre több család költözik

ide. Biztonságos várost akarnak, amit tisztességes emberek laknak. – Priscilla felhorkant, de a férfi
tovább  erősködött.  –  Fort  Worth  már  nem  csak  a  cowboyok  élettere,  ahol  elkártyázhatják  a
pénzüket, leihatják magukat, és kiereszthetik a gőzt.

Priscilla szembefordult vele.
–  Csinálj  valamit,  Dub.  Nyugtasd  meg  őket!  Tégy  valami  nagyvonalú  gesztust,  amivel

betömheted a szájukat, ahogy régen. Emlékszel,  kik tüntettek tavaly az első sorban? Szinte mind a
vendégem volt, aki transzparenst vitt. Azért vonultak az utcára, hogy megnyugtassák a feleségüket,
és sikerült. Sikerülni fog most is.

Dub  nem akarta  felzaklatni  az  asszonyt.  De  ő  látta  a  falfirkálásokat,  ha  Priscilla  nem  is.  Az
Édenkert napjai meg voltak számlálva. Priscilla már eddig is hatalmas vagyonra tett szert. Elegendő
jól  jövedelmező  befektetéssel  rendelkezett  ahhoz,  hogy  gond  nélkül  élhessen  egész  hátralévő
életében.  De  Dub  azt  is  tudta,  mennyire  szeret  az  asszony  az  állam  leghíresebb  madamjának
szerepében tetszelegni. Számára ez büszkeségi kérdés volt,  s senki sem vehette el tőle a címet harc
nélkül.

A férfi átölelte, és megsimogatta a hátát.
– Nem akartalak felizgatni. Csak légy óvatos. Lehet, hogy elharapóznak a dolgok.
–  De  aztán  végül  mindig  lecsendesülnek.  –  Priscilla  Dub  kabátja  alá  csúsztatta  a  kezét,  és

magához szorította. – Amíg olyan barátaim vannak, mint te, nem történhet velem semmi baj. Igaz?
–  Igaz.  –  A  férfi  gyorsan  megcsókolta,  mielőtt  Priscilla  felfedezhette  volna  tekintetében  a

kétkedést.
Az  asszony  sokáig  ült,  és  töprengett  a  jövőjén,  miután  Dub  elment.  Gyűlölte,  ha  kicsúszott  a

kezéből a dolgok irányítása.



NYOLC

Túlélték  az  első  két  hetet  anélkül,  hogy  megfojtották  volna  egymást.  Figyelembe  véve  a
helyzetüket,  és  hogy  mennyi  szócsatát  vívtak,  ez  nagy  teljesítménynek  számított.  Banner
gondolatban mindkettőjüknek gratulált, miközben a göröngyös talajon hajtotta a szekerét.

Dél volt. A nap melegen tűzött. Jake és a három munkás szögesdrót kerítést húztak a legelőnek
szánt  terület  köré.  Banner  már  halálra  unta  magát,  és  tűkön  ült  otthon,  ezért  csinált  egy  kancsó
limonádét, hogy kivigye a földekre egy kosár szendviccsel és süteménnyel együtt.

Kedvessége  azonban  Jake–ből  csupán  rosszallást  váltott  ki.  A  férfi  szüntelenül  zsörtölődött.
Igazság  szerint  valahányszor  Bannerre  pillantott,  a  homloka  helytelenítő  ráncba  szaladt.  Attól  az
első reggeltől  fogva, amikor megparancsolta neki,  hogy  ne  hordjon  nadrágot,  Banner  csak  azért  is
azt vett fel minden nap, sőt még este is, amikor a férfi bement vacsorázni a házba.

Egy lázadó kisördög a bensejében arra sarkallta,  hogy provokálja Jake–et.  Hogy miért,  képtelen
lett volna megmondani. A férfi olyan volt, mint egy tombolni készülő hurrikán. Banner felkészült rá.
Nem bírta már elviselni a kettejük közötti komor, szikrázó, paprikás hangulatot. Inkább törjön ki a
vihar és tisztuljon ki az ég, minthogy tovább forrjon körülöttük a levegő.

Megcsattintotta  a  gyeplőt  a  ló  farán.  A  göröngyös  talajon  való  poroszkálás  az  állatnak  sem
lehetett  könnyebb,  mint  neki.  Valahányszor  a  szekér  kereke  lepattant  egy  kőről,  Bannernek
összekoccant  a  foga.  Szívesebben  ült  volna  lóháton,  az  egyik  tenyészkanca  nyergében.
Harmadannyi  idő  alatt  megtette  volna  az  utat.  De  muszáj  volt  magával  vinnie  a  limonádét,  a
szendvicseket  és  a  süteményeket,  hogy  ürügyül  szolgálhassanak,  miért  megy  oda,  ahonnan  Jake
kifejezetten eltiltotta. Ehhez pedig szüksége volt a szekérre.

Maga is szeretett volna kerítést építeni vagy  legalább  felügyelni  azt.  Jake  egyikbe  sem  egyezett
bele. Ellentmondást nem tűrően megrázta a fejét.

– Kemény munka.
– Hozzászoktam a kemény munkához.
– Nem ehhez a fajtához.
– Mindenfajtához.
– Veszélyes. Megvághatod magad.
– Nem fogom.
– Így igaz, nem fogod, mert nem jössz oda. Foglald el magad a háztartással, és hagyd rám a birtok

vezetését.
Jake ezzel csak azt érte el, hogy Banner dacosan megvetette a lábát, és a szeme szikrákat hányt.
– Egész életemben kint dolgoztam  a  birtokon.  Unatkozom  a  házban.  Nem tudok  mit  csinálni.

Berendeztem, ahogy akartam. Tízre elvégzem a házimunkát, s a nap további felében tétlenkedem.
– Lovagolj!
– Hol? A kertben? Azt mondtad, ne menjek messzire.
– Akkor találj magadnak valami hobbit. De maradj távol tőlem és a munkásoktól.
Ahogy az már minden veszekedésükkor lenni szokott, a férfi a bajsza alatt morogva kiviharzott.
Banner a fejébe vette,  hogy ma nem marad otthon. Ez volt az első igazi nyári nap, a szabadban

akarta tölteni és élvezni.
Megállította a szekeret egy árnyékos fa alatt, ahol a mező összeolvadt az erdővel.  Mikor a három

cowboy megpillantotta, abbahagyták a munkát, s beletörölték homlokukat  az  ingujjukba.  Jake  egy
szigorú szavára, amit Banner nem hallott, azonnal visszafordultak a kerítéshez.

A lány leugrott a bakról, fogta a kancsót és a kosarat, majd nekivágott, hogy gyalog tegye meg a
maradék távot.

– Azt hiszem, mindannyian megérdemelnek egy kis  pihenést  –  kiáltotta  vidáman.  Szándékosan
ingerelte Jake–et a jókedvével,  hogy kiprovokálja zord tekintetét.  A férfira rá se hederítve, ragyogó
mosolyt vetett a három munkásra. – Limonádé, szendvics és sütemény.

– Valóságos piknik – szólalt meg Randy vontatottan, lekapta a kalapját és sűrűn hajbókolt.
Mintha  kést  forgattak  volna  meg  Jake  szívében,  mikor  Banner  felkacagott.  Csak  nézz  rá,

gondolta, hogy kelleti magát abban az átkozott nadrágban. Jake gyűlölte.



Nem, tetszett neki. Nagyon is.
De a többieknek is, s ezt nem bírta elviselni.  Tudta, hogy a lány szándékosan veszi fel, hogy őt

bosszantsa.  Ezt  még  eltűrte.  De  attól,  ahogy  a  cowboyok  a  szemüket  meresztették  Bannerre,
amikor farmerban volt, kinyílt a bicska a zsebében.

– Nagyon kedves magától. – Jim sebhelyes szája mosolyfélére húzódott. Pete nem szólt semmit,
de hálás tekintettel méregette a kosarat.

Anélkül,  hogy  Jake–kel  megbeszélték  volna,  nekiláttak  az  ebédnek,  amit  Banner  hozott,  és
körbeadták a limonádés kancsót. Úgy cseverésztek a lánnyal, mintha vasárnapi zsúron lennének és
nem munkaidőben. Egyiküknek sem jutott eszébe, hogy megkérdezze, tarthatnak–e  szünetet.  Jake
volt a munkavezetőjük, az igaz. Miss Coleman viszont a farm tulajdonosa. Bármennyire is szeretett
volna  a  férfi  rápirítani  Bannerre,  barátként  azért,  hogy  ne  flörtöljön  asszonyra  éhes  férfiakkal,
munkavezetőként pedig amiért aláássa a tekintélyét, egy árva szót sem szólt. Elfordult, és rátekerte
a drótot a póznára, amit az imént vertek a földbe.

– Te nem kérsz semmit, Jake? – kérdezte Banner.
A  lány  haja  szivárványszínekben  játszott  a  tűző  napfényben,  s  úgy  csillogott,  mint  a  holló

szárnya. Mintha életre kelt volna a göndör fürtök és csigák kavalkádja,  s Bannerben nem volt annyi
illendőség, hogy összekösse vagy szerény kalap alá  rejtse.  Arca  kipirult.  Jake  alig  látta  a  szemét  a
sűrű  sötét  pillák  mögött,  miközben  Banner  hunyorogva  felnézett  rá,  de  tudta,  hogy  gúnyos  a
tekintete.

Semmi mást nem szeretett volna jobban, mint lecsókolni a lány ajkáról azt a megvető kifejezést.
– Nem, köszönöm.
– Ahogy akarod. – Banner hátat fordított neki, és teljes figyelmét Randynek szentelte, akinek  a

hangja olyanná változott, mint az olvadt vaj.
A covboyok igazi mesterei voltak annak, hogyan nevetessék meg Bannert úgy, hogy hátrahajtsa a

fejét és éjfekete hajtömege a hátára omoljon. Amikor így tett,  akadálytalan pillantás nyílt a nyakára,
nem is b szelve a V kivágásról a közönséges munkásing gallérja között. Jake csak képzelődött, vagy
ma tényleg jobban feszült Banner mellén a blúz?

A  férfi  felkapott  egy  kalapácsot,  bevert  egy  szöget  a  kerítésoszlopba,  és  sikerült  a  kettő  közé
szorítania a hüvelykujját.  Cikornyás káromkodására egy pillanatra  elszállt  a  jókedve  a  tőle  csupán
néhány  méterre  állóknak,  de  ismét  feléledt,  mikor  Banner  megkérte  Randyt,  hogy  meséljen  a
legutóbbi rodeóról, amin részt vett.

Jake számos rodeón nyert már trófeát. Érdeklődött Banner valaha is az ő díjai iránt? Nem.
Banner  ezután  spontán  lasszóversenyt  szervezett  a  férfiak  között.  Amikor  Randynek  egymás

után háromszor sikerült ráhurkolnia a  kerítésoszlopra,  és  Banner  tiszteletteljes  imádattal  a  karjára
tette a kezét. Jake elvesztette a fejét.

– A partinak vége – üvöltötte. Ledobta a kalapácsát, és úgy fordult velük szembe, hogy senkinek
se  legyen  mersze  szembeszállni  vele.  Megfenyegette  őket  jeges  pillantásával,  mely  számos  deltás
cowboyt elijesztett már.

Jim és Pete köszönetet mondott Bannernek, majd alázatosan visszatértek a munkájukhoz. Több
eszük volt annál, hogy ujjat húzzanak Jake–kel.  A férfi igazságos munkavezető volt.  Nem követelt
tőlük  sem  többet,  mint  saját  magától.  De  rájöttek,  hogy  Bannerrel  kapcsolatban  olyan  vérmessé
vált, mint egy anyamedve.

Randy ügyet sem vetett rá.
– Hadd segítsek visszavinni ezeket a szekérhez, Banner.
– Köszönöm, Randy. 
Mióta  szólítják  egymást  a  keresztnevükön,  csodálkozott  Jake.  Nem  tiltakozhatott  Randy

felajánlkozása  ellen,  ha  csak  nem  akart  jellemtelen  fráternek  tűnni.  A  fogát  csikorgatta,  mikor
Banner felmosolygott rá.

–  Szép  munkát  végeztél,  Jake  –  mondta,  mintha  a  férfi  nem  lenne  más,  csak  egy  alantas
bérmunkás.

Jake nézte, ahogy Banner elsétál, arcát kacérkodva Randyre emelve. Az állán rángatózni kezdett
egy ideg. Ross pontosan azzal bízta meg, hogy az efféle kalandoktól megvédje a lányát.  De hogy a
fenébe tegye, amikor Banner úgy néz, ahogy  néz,  s  minden  női  praktikát  bevet,  hogy  felforrósítsa



ezeknek a cowboyoknak a vérét?
Banner agya nem a vidám beszélgetésen járt, amit Randyvel folytatott, őt  nézte mosolyogva, de

Jake–et látta, hideg szemét és a gyűlöletet, ami áradt belőle. Ennyire megvetné?
Megérkeztek  Randyvel  a  szekérhez,  a  férfi  pedig  feltette  a  kancsót  és  a  kosarat.  Banner  már

éppen azon volt, hogy felüljön a bakra, amikor a cowboy megállította.
– Hoppá, Banner. Ne mozogjon, kedvesem. – A férfi megragadta a derekánál fogva.
– Mi az?
– Egy hernyó mászik a gallérján. Biztosan a fáról esett le.
A gondolattól, hogy bármiféle csúszómászó érjen hozzá, Banner hisztériában tört ki.
– Hol? Hol? Szedje le! Gyorsan!
– Nyugalom, maradjon... á, a fenébe. Beesett. Banner sikoltozni és ugrálni kezdett.
– Fogja meg, Randy. Érzem. Fogja meg, fogja meg!
– Rendben, megfogom, de maradjon nyugton, és ne mozogjon. – A férfinak végre sikerült a lányt

háttal magához szorítania, átölelve a derekát. Másik kezével benyúlt  Banner  blúza  alá  hátul,  hogy
megkeresse a hernyót.

– Ó, Randy, ne...
– Csss! Ne ficánkoljon!
– Randy, kérem.
– Engedd el!
A  szavak  ugyanolyan  hidegek  és  kemények  voltak,  mint  a  pisztoly  acélcsöve,  ami  Randyre

irányult. Azok ketten,  akik  ebben  a  furcsa  ölelésbe  zárva  álltak,  kővé  dermedtek.  Két  tágra  nyílt
szempár meredt Jake–re, aki Banner első kiáltására futásnak eredt, és most alig három méterre  állt
tőlük, karját vállmagasságban előrenyújtva, és Randyre célozva.

– Azt mondtam, vedd le róla a kezed! – sziszegte összeszorított foggal.
Randy megnyalta a száját, de nem mozdult.
– Óvatosan azzal a pisztollyal, Jake.
– Menj hátrébb! – ordította a másik.
Randy lassan mozgott, azt akarta, hogy ez a rideg tekintetű férfi egyetlen mozdulatát se tévessze

szem elől.  Először a derekát engedte el Bannernek. Aztán fokozatosan kihúzta a kezét a blúzából.
Végül ellépett a közeléből. A lány is hátrébb húzódott, s némán Jake–re szegezte a pillantását.

Randy kinyitotta az öklét, hogy Jake is lássa. Egy dühös hernyó mászott a tenyerén.
– Csak ezt akartam kivenni. – Megrázta a kezét, a hernyó pedig lepottyant a földre.
Jake Randy kezét bámulta. Máskor felkacagott volna, és jól mulatott volna azon, hogy bolondot

csinált magából. De a látvány, hogy egy másik férfi Bannerhez ért, túlságosan felizgatta ahhoz, hogy
viccesnek  találja  a  helyzetet.  Eltette  a  pisztolyát,  fejével  Jim  és  Pete  felé  bökött,  akik  a
kerítésoszlopnál  álltak,  és  szomorúan  ingatták  a  fejüket,  hogy  milyen  bolondok  tudnak  lenni  a
férfiak, ha nőkről van szó.

–  Indulj  a  dolgodra!  –  Mást  nem  kellett  mondania.  Randy  sietve  megbiccentette  a  kalapját
Banner felé, és elsietett. Örült, hogy életben volt. – Szállj fel – parancsolta Jake a lánynak.

Banner  túlságosan  dühös  és  megalázott  volt  ahhoz,  hogy  vitatkozzon.  Felült  a  bakra,  és
megrántotta a gyeplőt.  Jake füttyentett, Vihar pedig előbukkant a fák közül,  ahol  eddig  árnyékban
legelészett.

Utolérte Bannert, és ott lovagolt mellette, miközben a lány egyéneen előreszegezve a tekintetét,
arra sem méltatta, hogy ránézzen, nem hogy szóljon hozzá.

Amikor megállította a kocsit a ház előtti udvaron, leszállt, és mereven elindult a tornác felé. Jake
dühösen leugrott a nyeregből,  Banner után szaladt, és elkapta, mikor a lány a bejárati  ajtó  kilincse
után nyúlt. Megragadta Banner farmerjának derékpántját, és visszarántotta.

– Beszélni akarok veled.
Banner megpördült, tizennyolc év alatt még soha nem volt ilyen dühös, mint most.
–  Én  nem.  Legalábbis  addig  nem,  amíg  le  nem  csillapodom.  Különben  attól  félek,  olyasmit

mondok, amit később magam is megbánok.
– Például? – Jake előrehajolt.
– Például, hogy zsarnokoskodó vagy, erőszakos és ingerült...



– Ingerült? Én?
– Igen, te.
– A hidegvéreddel te sem dicsekedhetsz, Miss Coleman.
–  Csak  mert  nekem  volt  okom  elveszíteni.  Igazság  szerint  rengetegszer  ebben  az  elmúlt  két

hétben, mióta összeálltam veled. Bármit teszek, neked nem tetszik semmi. Kritizálod a ruháimat, a
hajamat, mindent. Ellenséges vagy és zsémbes, amikor bejössz reggelizni és vacsorázni. Elegem van
abból, hogy a tányérod felett morogsz, és úgy csinálsz, mintha beszélgetnél.

– Még valami? – zsörtölődött Jake pontosan úgy, ahogy Banner leírta.
– Igen. Szépen kérlek, hogy ne üsd bele az orrod a személyes ügyeimbe, mert nem rád tartoznak!

– A lány sarkon fordult, és gőgösen.] besétált az ajtón.
Jake azonnal mögötte termett, és berúgta az ajtót, amit Banner megpróbált bevágni az orra előtt.

Az nekicsapódott a falnak, de észre sem vették.
–  De  még  mennyire,  hogy  az  én  dolgom,  amikor  egy  olyan  cowboy  fogdos,  mint  Randy.

Megígértem Rossnak, hogy...
– Fogdos? Egy hernyót vett ki a blúzomból.
– Elég sokáig totojázott! Miért kiabáltál?
– Megijedtem.
– A frászt hoztad rám. Fogalmam sem volt róla, mit miivel veled. Mit kellett volna gondolnom?
– Pontosan erről van szó. Neked nem kell gondolnod semmit.
– Tehát ha kiáltozni kezdesz az éjszaka közepén, forduljak a másik oldalamra és aludjak tovább,

ezt akarod mondani? Ne is gondoljak rá, hogy bajban vagy.
Banner megsemmisítő pillantással jutalmazta a férfi gyenge felfogását.
– Egy hernyó bemászott a blúzomba.
–  Akkor  miért  kiabáltál?  Emlékszem  még  arra  az  időre,  amikor  hernyókkal,  egerekkel,

kukacokkal és isten tudja, hogy mikkel játszottál.
Bannernek minden erejére szüksége volt, hogy megőrizze hidegvérét. Nem válaszolt, hanem nagy

levegőt vett. Rajta lehet, hogy segített, Jake–et azonban nem nyugtatta meg. Banner blúzát bámulta,
mely megfeszült a mellén.

– Megváltoztam, mióta hernyókkal játszottam.
Jake  kénytelen  volt  ezzel  egyetérteni,  miközben  le  nem  vette  a  szemét  a  lány  melléről.  De

túlságosan dühös volt ahhoz, hogy józanul tudjon gondolkodni.
– Ha legközelebb egy hernyó mászik a hátadon, szólj nekem, és én majd kiveszem.
– Miért vagy te más, mint Randy vagy bárki a többiek közül?
– Mert nekem nem lóg a nyelvem, valahányszor meglátlak, azért. Banner úgy bámult rá, mint egy

ütődöttre.
– Te megőrültél – mondta hitetlenkedve. – Nem lóg a nyelvük.
–  Nem?  –  Jake  fenyegetően  felemelte  az  ujját.  –  Figyelmeztettelek,  hogy  ne  hordj  ilyen  szűk

nadrágot, és ne illegesd magad a férfiak előtt.
– Illegetem? – Banner félrecsapta a férfi ujját.
–  Igen,  illegeted.  –  Jake  lehúzta  bőr  munkáskesztyűjét,  és  a  középkori  hagyományok  szerint  a

kihívás  jeleként,  ledobta  a  földre.  Aztán  a  kalapja  következett.  –  Úgy  parádézol  itt,  mint  egy
királynő, addig ingerled őket...

– Én nem parádézom. – Banner külön hangsúlyozott minden szót. – És nem ingerlek senkit.
– De még mennyire.
– Azért viselek nadrágot, mert ebben a legkényelmesebb és legpraktikusabb dolgozni a birtokon,

nem másért.
Jake közelebb hajolt hozzá, és azt suttogta:
–  Nem  bizserget  a  tudat,  hogy  itt  mindére  férfi  téged  kíván?  Banner  visszahőkölt,  mintha

megütötték volna. Arcából kiftitott a vér.
Ezt  gondolja  róla  a  férfi?  Azt  hiszi,  hogy  amiért  olyan  szégyentelenül  könyörgött  neki,  hogy

feküdjön le vele, bármikor megtenné mással is?
– Nem – kiáltott fel a könnyeivel küszködve.
– Nem?



– Nem.
– Akkor viselkedj illendőbben és úrihölgyhöz méltóan. Lehet, hogy a következő alkalommal nem

leszek a közeledben, és akkor Randy megteszi, amit kérsz tőle.
– S mi lenne az. Jake Langston? Mit kérek?
– Ezt.
A  férfi  kinyújtotta  a  karját,  s  olyan  lendülettel  húzta  magához,  hogy  a  levegő  kiszorult  a

tüdejükből, mikor összeütköztek. Keményen, könyörtelenül, megtorlón csapott le a lány szájára.
Az  érzelmek,  melyek  eddig  meghúzódtak  a  mélyben,  felszínre  törtek,  de  nem  düh,  hanem

szenvedély  formájában.  A  férfi  Banner  hajába  túrt.  Ujjai  belevesztek  a  göndör  sörénybe.  Durván
oldalra húzta a lány fejét, és birtokba vette az ajkát.  Nyelvével áttört Banner összeszorított  fogán,
és a szájába hatolt.

Banner először éktelen haragra gerjedt. Aztán összezavarodott. Hogyan reagáljon? Ellenkezzen?
Próbálja  meggyőzni  Jake–et  a  tiltakozásával,  hogy  nincs  kiéhezve  úgy  a  férfiakra,  ahogy  azzal
vádolja? Vagy adja meg magát? Hódoljon be nyelve édes kínzásának?

Igen, ezt akarta.  Átadni magát a férfi könyörtelen ölelésének, élvezni csókja ízét,  s elmerülni az
élményben, mely úgy áradt szét a testében, mint megduzzadt patak egy tavaszi eső után.

Nem állt  módjában  dönteni.  Egyszerűen  csak  válaszolt  a  férfi  érintésére,  gondolkodás  nélkül.
Átkarolta a derekát, kezét pedig a hátára szorította. Mind a tíz ujja belemélyedt Jake izmaiba az ing
és a mellény alatt.

Á férfi felnyögött, s gyengéddé vált  nyelvével még mélyebbre hatolt a  szájába.  Kezét  kihúzta  a
lány hajából, végigsimított a hátán és karcsú derekán, majd még lejjebb csúsztatta.  Tenyere rátapadt
a kerek domborulatra, mely napok óta kínozta. Megszorította, és közelebb vonta magához Bannert.

A  lány  megérezte  Jake  kemény  vágyát,  és  mély  torokhangon  felnyögött.  Ahelyett,  hogy
elhúzódott  volna,  még  jobban  a  férfihoz  simult.  Már  túl  volt  azon,  hogy  szégyellje  magát.  Jake
csodálatos  csókja  feledtette  vele,  hogy  restellkedjen,  kiirtotta  belőle,  mintha  soha  nem is  ismerte
volna ezt az érzést. Felnyúlt a férfi karja alatt, míg el nem érte a vállát, és közelebb húzta magához.

Jake  elveszett.  A  vörös  köd,  ami  a  dühtől  a  bensejében  kavargott  még  alig  néhány  perccel
ezelőtt, a vágy arany fátyolává olvadt. Teljesen elborította. Párolgott a pórusaiból.

Ó, istenem, Banner ajkának még édesebb volt az íze, mint ahogy emlékezett rá. Nyelve  újra  és
újra  behatolt  mennyei,  titokzatos  mélységébe,  de  bármennyi  mézet  gyűjtögetett  is  belőle,  nem
tudott betelni vele.

Banner érett, telt melle a  mellkasához  préselődött.  Igen,  igen,  emlékezett  rá,  milyen  érzés  volt
megfogni. Még úgy is betöltötte a markát, és túlcsordult belőle,  hogy a lány hanyatt feküdt. A puha
nászéjszakai  hálóing  lecsúszott  róla,  miközben  becézte.  Hüvelykujja  a  bimbókat  ingerelte.  Azok
pedig válaszoltak, s édesen megkeményedtek.

De  ő  nem merte  levenni  a  hálóinget.  Nem látott  annyit  a  lány  melléből,  mint  szeretett  volna.
Nem ízlelte meg. Most pedig másra  sem  tudott  gondolni,  miközben  nyelve  Banner  nyelve  hegyén
körözött,  csak  arra,  hogy  nézhet  ki,  milyen  lehet  az  íze.  Milyen  érzés  lenne,  ha  megérintené  a
nyelvével?

Halk dorombolás indult felfelé a teste mélyéből,  és tört elő  belőle.  A  lány  ágyékához  dörzsölte
csípőjét  azzal  a  hiábavaló  igyekezettel,  hogy  közelebb  kerüljön  hozzá.  Istenem,  mit  nem  adott
volna, ha még egyszer beletemetkezhetett volna abba a selymes csatornába, amely olyan szűken illet
rá, és pont megfelelt az ő méretének.

Felnyögött, kiszabadította a száját, és magához szorítva Bannert, a vállgödrébe temette az arcát.
Imádkozott, hogy bárcsak feledni tudná az emléket, és lenne annyi ereje, hogy elengedje a lányt, és
soha ne gondoljon arra, amire a teste rá akarja venni.

Még elevenen élt benne a pillanat, amikor Banner szűzhártyája utat engedett neki. Sajnálta,  hogy
fájdalmat okoz a  lánynak,  de  ez  sem  csorbította  azt  a  csodálatos  érzést  és  végső  tehetetlenséget,
ami  elárasztotta,  amikor  Banner  teste  magába  fogadta.  Érezte,  amint  végre  áthaladt  a  nehezen
elérhető célvonalon.

Banner arra termett, hogy szeressék, vagyis  hogy  ő  szeresse.  Egyetlen  nő  sem  illett  még  hozzá
ennyire.  Tétovázott,  hogy  mozogni  kezdjen–e.  Bannernek  mindegy  lett  volna,  ha  ott  is  hagyja
akkor. Nem tudta volna, mi a különbség, s most neki nem kellene  azzal  a  bűntudattal  élnie,  hogy



milyen szörnyűséget tett, s még ráadásul élvezte is.
Hat  lóval  sem  lehetett  volna  elvontatni.  Lassan  mozogni  kezdett,  s  érezte,  hogy  a  lány  teste

dermedt a rémülettől. Hamarosan azonban felengedett, és megkönnyítette a dolgát. Addig simogatta
és becézte, míg a benseje szét nem robbant, sokkal hevesebben, mint korábban bármikor.

Aztán  elernyedt  és  kimerült.  Most  azonban,  ahogy  felidézte  magában  az  emlékét,  csak  arra
vágyott, hogy újra átélje ezt a kis halált. Testén verítékcseppek ütköztek ki. Összeszorította a fogát,
hogy elfojtsa a vágyat, mely átcikázott rajta, és fájdalmasan összetömörült az ágyékában.

Végül elszakította magát a lánytól, és hátat fordított neki. Nagyokat lélegzett, de hiába. Gyorsan
visszanézett  Bannerre  a  válla  fölött,  s  miután  egy  pillanatra  felvillant  előtte  a  lány  sápadt  arca  –
Banner most biztosan megijedt tőle – kisietett a hátsó ajtón, miközben hátraszólt.

 – Délután bemegyek a városba vásárolni. Ne várj meg a vacsorával.

Banner  felnézett  a  pekandiófa  lombos  ágaira.  Fára  mászásban  mindig  ő  vitte  el  a  pálmát.  A
sípcsontját lehorzsolta a fa durva kérge, közben azon igyekezett,  hogy  minél  többször  legyőzhesse
Micah–t  és  Lee–t.  Mára  sem  nőtte  ki  ezt  a  hajlamot,  hogy  minél  magasabbra  másszon,  s
megnyugvást találjon föld és ég között lebegve. Fent tiszta fejjel tudott gondolkodni, mintha a földi
gondok nem érhetnének fel hozzá.

Délután  ólomlábakon  járt  az  idő.  Nem  bírta  elviselni  a  házban  a  bezártságot.  Lehangolt,
csüggedt és zavarodott volt. Egyvalami okozta minden baját.

Jake Langston. Mihez kezdjen Jake Langstonnal?
Nem tudott dűlőre jutni vele kapcsolatban. Az az éjszaka az istállóban megtörtént. Azt kívánni,

hogy  bárcsak  ne  így  lenne,  vagy  sajnálkozni  felette,  hogy  megesett,  felesleges  volt.  Örökre
megváltoztatta a kapcsolatát Jake–kel. A dolgok már soha nem lesznek ugyanazok kettejük között.
Ezzel meg is békélt volna.

Hanem a jelennel  nem tudott.  Nem élhetnek  így  tovább  Jake–kel,  mint  két  mohó  dögkeselyű.
Mindketten  túlságosan  önfejűek,  makacsok,  indulatosak,  és  mindketten  túlságosan  bánják  azt  az
éjszakát  ahhoz,  hogy  úgy  tudjanak  viselkedni,  mintha  semmi  sem  történt  volna,  így  csak
tönkreteszik egymást, s magukkal rántják Szilváspatakot is.

Mert igenis Szilváspataknak fogja elnevezni a birtokát, akár tetszik a férfinak, akár nem!
Majdnem elmosolyodott.  Gondolatban  még  akkor  is  vitázott  Jake–kel,  ha  a  férfi  ott  sem  volt.

Ajka  azonban  nem  húzódott  mosolyra.  A  délutáni  csók  után  olyan  új  problémákkal  kellett
szembenéznie, amelyek nem ismertek tréfát.

Élvezte.  Nagyon.  Sokkal  jobban,  mint  kellett  volna.  Annyira,  hogy  nem  is  remélhette,  hogy
egyhamar elfelejti.

Mivel  provokálta  ki?  Jake  az  egyik  pillanatban  még  kiabált  vele,  s  úgy  festett,  képes  lenne
kitekerni a nyakát.  A  következőben  pedig  olyan  szorosan  ölelte,  hogy  nem volt  menekvés.  Ajkát
olyan szenvedélyesen tapasztotta az övére, hogy Banner bensejét még  most  is  melegség  árasztotta
el, ha csak rágondolt.

Mi  történik  vele,  amikor  Jake  hozzáér?  Miféle  kölcsönhatás  megy  végbe  közöttük,  ami  eddig
soha  nem tapasztalt  érzéseket  vált  ki  belőle,  és  amitől  úgy  viselkedik,  hogy  nem  ismer  magara?
Miért vágyik rá, hogy ismét úrrá legyen rajta ez az érzés? 

Elhelyezkedett  a  fatörzsön,  és  a  kéregre  hajtotta  a  fejét.  Lustán  szanaszét  tépett  egy  levelet,
hagyta, hogy a darabjai a földre hulljanak, aztán leszakított egy másikat.

Nem tudott  szabadulni  egy  gondolattól,  ami  szöget  ütött  a  fejébe.  Merész  volt,  hihetetlen,  de
mindig merész és hihetetlen dolgokat művelt, s tudta, hogy soha nem riadt vissza tőlük.  Szüntelenül
ott forgott a fejében, mint egy szélmalomlapát.

Összeházasodhatnának Jake–kel.
Jól  van,  szavakba  öntötte  a  gondolatot,  a  világ  mégsem  dőlt  össze.  Nem  hasított  belé

villámcsapás. A föld nem nyílt meg alatta, és nem nyelte el.
Miért lenne olyan nevetséges ötlet?
Igenis van értelme. Szüksége van Jake–re a farm vezetéséhez. A férfinak szüksége van a farmra.

Szilváspatak biztos jövőt teremt neki. Évek óta vándorolt, és céltalanul pazarolta el a tehetségét és
a fiatalságát. Ilyen lehetőség nem adódik kétszer az életben. Miért ne ragadná meg?



Nyilvánvalóan nincs senki, akit  feleségül vehetne.  Banner  tudta,  ki  az,  akit  Jake  igazán  szeret.
De Lydia elérhetetlen volt a számára, és mindig is az lesz. Ettől Jake még férfi marad. Szüksége van
asszonyra, méghozzá gyakran, s ha a csókból, ami délután és az istállóban elcsattant, következtetni
lehet, Banner mellett semmiben sem szenvedne hiányt.

A házasélettel nem lenne gondjuk. Meghitt pillanatokat töltenének az ágyban.  Efelől  a  lánynak
semmi kétsége nem volt. Azonkívül mindketten akarnak gyereket.

Egész  testét  forróság  árasztotta  el  arra  a  gondolatra,  hogy  éjről  éjre  Jake–kel  aludhatna.  Nem
vetette meg a szexet. Mi szégyellni való van  ebben?  A  szülei  arra  tanították,  hogy  semmi.  Arra  is
figyelmeztették azonban, hogy a szenvedélynek csak „a házasság kötelékén belül” szabad hódolni.

Ostobaság lenne úgy tenni, mintha nem élvezné Jake csókjait.  Nos,  az  élvezni  enyhe  kifejezés.
Azt akarta, hogy a férfi sose hagyja abba. Ha Jake a hálószobába vitte volna, örömmel adta volna be
a derekát, s semmi értelme nem lenne, hogy megpróbálja meggyőzni magát az ellenkezőjéről,  dacára
az erkölcsi leckéknek, amiket gyerekkora óta kapott.

Ösztönösen tudta, hogy azon az első éjszakán valami elérhetetlen maradt a számára. Csalódottan
töprengett, vajon mitől  remegett Jake teste, mielőtt  annyira elernyedt a kielégüléstől,  hogy alig bírt
megmozdulni. Az ő testében nem hagyott alább a forróság, az izgatottság és a vágy, hanem tovább
izzott valami megnevezhetetlen után. Ha másért nem is, azért ismét ágyba bújt volna ma Jake–kel,
hogy megtudja, mi az.

Nem volt szerelmes belé. Vagy igen? Korábban el sem tudta volna képzelni Jake–et mint a férjét,
pedig mindig szerette. Most csak meg kell tanulnia másképp szeretni.

S  elérni,  hogy  soha  ne  maradjon  egyedül.  Nem  bírta  a  magányt.  Minden  éjjel,  amikor  Jake
visszavonult az istállóba, és őt otthagyta egyedül a házban, kétségbeesés tört rá. Elképzelte, hogy a
férfi  ott  ül  vele  a  nappaliban,  s  szivarozik,  miközben  ő  az  ingét  stoppolja.  Bizonyára  eltúlozta  a
dolgot, de ebből is látszik, mennyire vágyik a közelségére. Jake is ugyanolyan magányos lehet, mint
ő.

Banner  tudta,  hogy  sebezhető  a  férfiakkal  szemben.  Ha  nem  Randy  az,  aki  megpróbálja
elcsábítani – s bár nem vallotta be Jake–nek, de tudta, hogy a cowboy flörtölt  vele  a  hernyós  eset
előtt –, talán másképp történik minden.

Lehet,  hogy  a  végén  azért  törne  meg  az  ellenállása,  hogy  ne  legyen  magányos.  Más  férfi  nem
vigyázna úgy a jó hírére, mint Jake. Addig hencegne, amíg az  apja  megneszelné  a  dolgot,  és  véget
vetne  neki  azzal,  hogy  megöli  az  illetőt.  Banner  lenne  a  hibás,  amiért  szégyenbe  hozta  az  egész
családját.

Vagy  ha  elég  szerencsés  is  lenne  ahhoz,  hogy  találjon  valakit,  akit  annyira  szeret,  hogy
hozzámenjen,  a  férje  rájönne,  hogy  tisztátalanul  lépett  a  házasságba.  Egy  ilyen  csalódás  örökre
megmételyezné a házasságát. Nem, senki máshoz nem mehet feleségül.

Félt, hogy egyik veszekedésük végleg elüldözi Jake–et. Ez ijesztően szomorú képet festett előtte.
Szerette volna, ha nem így van, de nem tehetett ellene semmit. Látta magát, ahogy kisírt szemmel a
férfi után fut az úton, ahogy gyerekkorában, és könyörög neki, hogy ne menjen el.

Elviselhetetlen volt a gondolat.
Tehát  ha  nem akarja,  hogy  Jake  eltűnjön  az  életéből,  ám  képtelen  tovább  így  élni,  őrlődve  a

bűntudattól a történtek miatt, és vágytól, hogy újra megtörténjen, akkor mi lehet hátra?
Leereszkedett a legalsó faágra, s leugrott a földre. Kezét leporolta a nadrágja fenekén, miközben

megfogalmazódott benne a válasz.
– Rá kell vennem Jake–et, hogy feleségül vegyen.
Ultimátumot nem adhat  neki.  Kirohanna  a  világból.  Úgy  kell  intéznie,  hogy  Jake  álljon  elő  az

ötlettel. Ha mostantól fogva úgy viselkedik, mint egy feleség, a férfi talán más szemmel néz majd rá.
Nem szabad dühbe gurulnia, kedvesnek és készségesnek kell  mutatkoznia, olyannak, amilyennek a
férfiak a nőket szeretik. Legalábbis azokat, akiket feleségül vesznek.

Mivel Banner soha semmit sem bízott a véletlenre, tervet szőtt. Nem hitt a sorsban. Ha az ember
akar valamit, tennie kell érte. A jövője a saját kezében van.

Miután  korábbi  rosszkedve  elpárolgott,  ínycsiklandó  vacsorát  főzött.  Megfürdött  a
hálószobájában, nem akarta ugyanis azzal vesztegetni az időt, hogy vizet forral és megtölti a dézsát.
Mindennek  haptákban  kell  állnia,  mire  Jake  hazaér.  Napnyugtáig  van  ideje.  Jake  ma  nem  fogja



magára hagyni, miután a cowboyok visszatérnek River Bendre.
Amikor a férfi behajtott az udvaron,  Banner  kilépett  a  tornácra.  Az  ablakon  át  kiszűrődő  fény

glóriát vont a feje köré, melynek tetejére laza lófarokba kötötte a haját,  rakoncátlan fürtöket húzva
a nyakára és az arcába.

– Szervusz, Jake – mondta lágyan.
– Szervusz.
– Sikerült elintézni a dolgodat? Kaptál mindent?
–  Igen.  Tetemes  számlát  csináltam  a  boltban.  –  A  férfi  leugrott  a  szekérről.  Nem  nézett

Bannerre, ezért  a  lány  előrelépett  a  tornác  végébe.  Ha  Jake  észre  is  vette,  hogy  Banner  szoknyát
visel a gyűlölt nadrág helyett, nem mutatta.

– Ugye nem akarsz még ma éjjel kirakodni?
– Muszáj. – A férfi végre felnézett.
Banner esküdni mert volna, hogy Jake szeme elkerekedett az örömteli meglepetéstől,  de lehetett

a fény játéka is, amit látott a sűrűsödő sötétségben. Összekulcsolta a kezét.
– Később. Melegen tartottam a vacsorádat.
– Mondtam, hogy ne várj meg – felelte ingerülten a férfi.
Banner majdnem elvesztette a fejét. De sikerült megőriznie a lélekjelenlétét,  s  fizikai  eszközzel

kordában tartani azáltal, hogy megharapta az alsó ajkát.
– Ettél a városban? – kérdezte, miután lecsillapodott. A férfi vállat vont.
– Pár falatot.
– De még férne a gyomrodba. Hús krumplival?
Jake vállat vont, és hüvelykujját a nadrágszíjába akasztotta.
– Azt hiszem, még tudnék enni egy kicsit.
– Akkor gyere.
Banner megfordult, és elindult, hogy megtegye azt a hosszú, gyötrelmes pár lépést az ajtóig. Csak

amikor meghallotta Jake csizmájának kopogását és sarkantyújának csilingelését a tornácon, engedte
ki visszafojtott lélegzetét, és sóhajtott egy nagyot.



KILENC

Jake  követte  Bannert  a  nappaliba.  Enyhén  vonszolta  magát,  mint  egy  halálra  ítélt  rab  az
akasztófa  felé.  A  lány  kissé  hallgatagnak  tűnt,  de  tudta,  milyen  hangulatember.  Beleavatkozott
Banner dolgába,  amikor  a  lány  világosan  közölte  vele,  hogy  a  magánélete  tabu.  Ha  flörtölni  akar
Randyvel, neki nincs joga megakadályozni.

Aztán pedig megcsókolta. Mi ütött belé, hogy rávetette magát ma délután? Annyira dühös  volt,
hogy képes lett volna megfojtani, mégis más módját választotta,  egy sokkal veszélyesebb módját az
érzelmei levezetésének. Azon sem lepődött volna meg, ha Banner abban a pillanatban tüzet nyit rá,
ahogy behajt az udvarra. Ehelyett úgy fogadta, mint egy királyt, aki visszatér a kastélyába.

– Akaszd fel a kalapod a fogasra. Jake  –  mondta  a  lány.  –  Azt  hiszem,  a  pisztolytáskádra  sem
lesz már szükséged ma este.

– Banner, ami a délutánt illeti...
– Felejtsd el!
– Hadd kérjek bocsánatot.
–  Ha  már  mindenáron  bocsánatot  akarsz  kérni,  akkor  fordulj  Randyhez.  Nem  tett  semmi

olyasmit, amiért fegyvert kellett volna rántanod rá.
– Őt  holnap  akarom  megkövetni.  Nem tudom,  mi  ütött  belém.  –  Jake  tehetetlenül  széttárta  a

karját. – Ross azt mondta, hogy védjelek meg, és amikor meghallottam, hogy sikoltozol...
– Megértem.
– S a másik dologgal kapcsolatban...
– Megbántad, hogy megcsókoltál. Jake? 
A férfi figyelmét teljesen lekötötte Banner arca. A fekete hajzuhataggal körülvéve sápadtnak  és

bársonyosnak  tetszett  az  aranyló  lámpafényben.  Szeme  elkerekedett  a  kíváncsiságtól,  mintha
mindennél nagyobb  fontossággal  bírna  a  számára,  hogy  Jake  mit  válaszol.  Ajka  olyan  reszkető  és
nedves volt, mintha a férfi épp most csókolta volna meg.

Jake nem bánta meg. De ezt nem ismerhette be hangosan, így nem szólt semmit.
Banner mentette meg őket a kínos csendtől.
– Gyere a konyhába.
– Még meg sem mosakodtam.
– Itt is megteheted. Melegítettem neked vizet.
Banner  megfordult,  s  miközben  szinte  kisuhant  a  helyiségből,  suhogott  a  szoknyája.  Egyszerű

puplinruhát  viselt,  de  rajta  még  ez  is  különlegesnek  látszott.  A  zöld  szövetet  krémszínű  csipke
szegélyezte. Mindkét árnyalat kiemelte az arcszínét. A fodros kötény inkább csak dísznek szolgált,
mint a célnak megfelelőnek. Banner hetyke szalagcsokorba kötötte össze a pántot hátul a derekán.
Valahányszor lépett egyet, a masni meglibbent. Nagyon kellemes látványt nyújtott.

Banner  megfordult,  és  rajtakapta  a  férfit,  hogy  bámulja.  Egy  pillanatra  összeakaszkodott  a
tekintetük, és egymásba fúródott, mielőtt a lány megszólalt.

– Megmosakodhatsz a mosogatónál, amíg én felszolgálom a vacsorát.
Jake bugyután bólintott.
Az asztal közepén egy vázában virágcsokor állt. Jake számára, aki rendszerint alumíniumlábasból

evett a szekér mögött, úgy tűnt, mintha a Fort Worth–i Ellis Hotel ebédlőjében készült volna leülni
egy vászonterítővel és háromszögűre hajtogatott  szalvétával  megterített  asztalhoz.  A  tűzhely  felől
ínycsiklandó illatok szálltak. A lámpát annyira lecsavarták, hogy alig–alig pislákolt a láng az olajjal
átitatott kanócon.

Ha Jake nem ismerte volna jobban Banner Colemant, azt hihette volna, hogy rosszban sántikál.
– Egy egész napig sütöttem a húst hagymás zsírban – szólalt meg Banner a tűzhelynél.
Jake kigombolta az inge ujját a mosogatónál, és felhajtotta a könyökéig.
–  Finom  illata  van,  az  biztos.  –  Ahogy  Banner  ígérte,  a  férfit  egy  lavór  meleg  víz  várta.

Belemártotta a kezét és beszappanozta. – Ettem a városban sonkás tojást a Mabel kávéházban, de
nem ízlett.

Banner felháborodott.



– Az nem vacsora egy kétkezi munkásnak.
A  férfira  mosolygott  a  válla  fölött,  mire  Jake–nek  összeszorult  a  gyomra.  Kétségbeesetten

dörzsölte a kezét,  mintha a lelkiismeretét akarná tisztára mosni. Éppen lerázta róla a vizet,  amikor
Banner megszólalt:

– Minden kész. Ülj le, Jake.
A férfi lehajtotta az inge ujját,  és visszagombolta a  kézelőjét,  miközben  átvágott  a  konyhán  az

asztalhoz, és helyet foglalt. A meleg étellel teli  tálakat,  a gőzölgő kávéskannát és a virágokat nézte.
Túl szép volt.  Gyorsan hozzá tudna szokni az ilyen királyi kiszolgáláshoz. De erre még gondolni is
veszélyes. Jobb ha most a helyére teszik a dolgokat.

– Büszke lehetsz magadra, hugi.
Banner  szeme  dühösen  megvillant.  Nem  ezt  akarta  hallani.  Jake  annál  inkább  örült,  hogy

kimondta. Meg kell tudnia, hogy Banner valami rosszban töri–e a fejét.
A lány gyorsan összeszedte magát, és elmosolyodott.
–  Ha  nem látsz  neki,  mindet  felfalom  egyedül.  Farkaséhes  vagyok.  Miközben  kiszedte  a  férfi

tányérjára az ételt, a mai napi vásárlásról
érdeklődött. Evés közben a farmról beszélgettek. A vacsora fenséges  volt.  Banner  nem hagyta,

hogy  Jake  tányérja  megüresedjen,  de  mindig  megvárta,  hogy  megegye,  ami  rajta  van.  A  maga
szokásos pimasz, kötekedő és vidám modorában társalgott, ám volt valami új a viselkedésében, ami
aggasztotta a férfit. Banner kedvesebbnek és sokkal nőiesebbnek tűnt.

Azon kapta magát, hogy a lány száját bámulja evés közben. Banner kecsesen az ajkához emelte a
szalvétát,  majd  ismét  az  ölébe  terítette.  Zöld  és  arany  fények  villantak  meg  a  szemében
valahányszor egy kicsit is meglibbent a gyertya lángja. Egy hollófekete göndör hajtincs kacérkodva
simult a nyakára.

Ruhájának széles pántja hátul a lapockáján, elöl pedig a mellén futott keresztül. A varrást három
centiméter széles pamutcsipke szegélyezte, ami minden egyes alkalommal megremegett, ha Banner
megmozdult.

Jake  nem  tudta  róla  levenni  a  szemét.  Sem  az  ajkáról,  sem  a  szeméről,  sem  kecsesen  ívelt
nyakáról, sem selymes hajáról. Banner teljesen elbűvölte.

Ez volt a legkellemesebb közös étkezésük, mondhatni Jake legkellemesebben elköltött vacsorája
egész életében. Sajnálta, hogy olyan hamar véget ért. Annyira jó volt gyönyörködni Bannerben. Úgy
vélte, azért élvezi olyan nagyon, mert a lány Lydiára emlékezteti. De mégis...

– Befejezted, Jake?
A férfi a gyomrára tette a kezét.
– Egy falatot sem bírok többet enni.
– Akkor esetleg még egy csésze kávét? Jake vigyorgott.
– Egyfélét.
Banner a mosogatóhoz vitte a tányérjaikat,  majd visszatért a kávéskannával.  Megtöltötte a férfi

csészéjét, s lemosolygott rá, mikor Jake felkiáltott:
– Hé!
– Talán szomjasabb vagy, mint gondolod.
A férfi megszegte saját sarkalatos szabályát,  és felpillantott a lányra. Banner őt  bámulta. Csak a

képzelete játszott vele,  vagy Jake tényleg úgy látta,  hogy a lány a kelleténél tovább hajolt fölé? így
ugyanis neki akadálytalan pillantása nyílt a mellére, mely tökéletesen kitöltötte ruhája elejét.

A pokolba! Jake férfiassága mocorogni és duzzadni kezdett a nadrágszíja alatt.  Gyorsan lesütötte
a szemét.

Amikor  Banner  csatlakozott  hozzá  az  asztal  túloldalán,  és  kortyolni  kezdte  a  kávéját,  a  férfi
eltökélten kerülte a tekintetét.  Csendben iszogattak. Aztán a lány felkönyökölt az asztalra, és állát
megtámasztva a tenyerén, a két kezébe vette az arcát, mintha odakínálná a férfinak.

– Te olyan szerencsés vagy. Jake, hogy ilyen nagy családod van.
A  férfi  meglepődött,  de  meg  is  könnyebbült  Banner  témaválasztásán.  Kínosan  érezte  magát  a

súlyos  csendben,  de  azt  sem  akarta,  hogy  magukról  beszéljenek.  Vagy  esetleg  veszekedjenek,
miután a lány annyi gondot fordított a vacsorakészítésre.

– Igen. De tudod, hogy sok testvéremet elvesztettem.



–  Tudom.  –  Banner  sóhajtott,  és  szomorúan  a  férfira  mosolygott.  –  Mama  mindegyikükről
mesélt, a csínyekről, amiket a szekértáborban elkövettek. Ott találkoztál először a szüleimmel.

– Igen. – Jake kortyolt egyet a kávéból.
– Meséld el!
A férfi letette a csészét.
– Mit?
– Hogyan kerültél ilyen közeli barátságba anyával és apával?
– Ross alkalmazott, hogy törődjek a lovaival. Öt kancája és egy csődöre volt,  Lucky. A legszebb

ló, amit valaha láttam. 
– Emlékszem rá. Ötéves lehettem, amikor le kellett lőni. Anya napokig siratta. River Benden  a

legtöbb ló Lucky ivadéka. – Banner hol elbontotta, hol összehajtogatta a szalvétáját.  – És anyával?
Vele mikor ismerkedtél meg?

Miben töri a fejét Banner? Miért érdeklődik hirtelen a múlt után? Jake tudta, hogy Ross és Lydia
titkolnak egyet s mást a múltjukból a gyermekeik elől,  ő pedig nyilvánvalóan nem akarta kifecsegni
azokat.

Gondosan megválogatta a szavait, amikor válaszolt.
–  A  testvérem.  Luke  és  én  az  erdőben  találtunk  rá.  Eltévedt.  Visszavittük  Mamához.  Ross

felesége nem régen halt meg, miközben Lee–t a világra hozta. Mama küldte oda Lydiát, hogy...
Tudja  vajon  Banner,  hogy  Lydia  szoptatta  Lee–t?  Tud  róla,  hogy  az  anyja  egy  halva  született

gyermeket szült, amikor Luke és ő rátaláltak? Jake kételkedett benne, s esze ágában sem volt erről
beszélni.

– ... hogy segítsen Lee–t gondozni – fejezte be.
– De mit keresett az erdőben? Honnan került oda? Nem volt családja? 
Jake arca  megkeményedett,  és  ökölbe  szorult  a  keze,  mikor  eszébe  jutott  Clancey  Russell,  aki

minden ok nélkül, puszta kegyetlenségből megölte a testvérét.
– Nem – felelte kurtán. – Nem tudok róla.
Banner eltöprengett és gyanakvóan méregette a férfit, mintha tudta volna, hogy hazudik.
– Bárcsak nagyobb lenne a családunk, nagyszülők és unokatestvérek, akikkel játszhattunk volna.
– Ott vannak neked Langstonék – mondta Jake vidáman, igyekezvén elterelni a beszélgetést.
–  Igen,  és  örülök  neki.  De  ez  mégsem  olyan,  mint  amikor  vér  szerinti  rokonai  vannak  az

embernek. Nekem senki sem mondta: „Banner, hogy te mennyire hasonlítasz a nénikédre!"
– Azt hiszem, sem Rossnak, sem Lydiának nincs családja.
– Pontosan ez az! Soha nem beszélnek róluk – kiáltott fel a lány. – Egyszer sem említették, hogy

valamelyik  rokonuk  meghalt  volna.  Mintha  azelőtt  nem  is  léteztek  volna,  hogy  megismerkedtek
egymással. Ez az, ami mindig zavart engem.

– Miért?
– Nem tudom – válaszolta Banner csalódottan  széttárva  a  karját.  –  Úgy  érzem,  mintha  valami

szörnyű  titok  lappangana  körülöttünk,  ami  egyszer  napvilágra  kerül,  és  mindannyiunkra
balszerencsét hoz.

Jake–nek magának is volt titkolnivalója. Nem tudta, az jobb–e Bannernek, ha nem tud semmit,
és nincs miért bánkódnia, vagy kiderül az igazság, és meg kell birkóznia a múlt szellemeivel.

– Ne törődj vele, Banner.
A lány savanyú képet vágott.
– Ezt mondogatta az öreg Moses is. 
Jake elmosolyodott.
– Hűségesen szolgálta a szüleidet. Tudnod kellett volna, hogy belőle nem szedsz ki semmit.
–  Nagyon  szerettem  –  mondta  Banner,  s  a  hangulata  ismét  szentimentálissá  vált.  –  Az  egyik

legjobb  barátom  volt.  Törődött  velem,  amikor  anyának  és  apának  nem volt  rám  ideje,  Lee  pedig
ügyet sem vetett rám. Elvitt magával horgászni. Fütyülni tanított. Soha nem jöttem rá a csínjára, de
csinált nekem játékokat, amivel játszhattam. Én találtam rá, amikor meghalt.

Jake  látta,  hogy  a  lány  szemébe  könnyek  szöknek.  Ösztönösen  átnyúlt  az  asztalon,  és
megszorította a kezét. 

– Nem tudtam. 



Banner bólintott.
– Kora reggel elmentem a kunyhójába. Azt terveztük, hogy szamócát szedünk. A tornácon ült.  –

A lány hirtelen kihúzta magát, a hangja megváltozott. – Sosem engedte meg apának, hogy segítsen
neki. Azt mondta, valamikor rabszolga volt, s nem akar ismét függeni valakitől.  Saját maga építette
fel a kalyibáját a patakparton.

Jake bólintott.
– Szóval – folytatta Banner – a tornácon ült. Amikor közelebb értem, láttam, hogy furcsán tartja

a  fejét.  Kiáltottam  neki,  de  nem  mozdult.  Tudtam,  hogy  meghalt.  Elsírtam  magam  és
visszarohantam a házba.

Jake együtt érzően dörzsölte Banner keze fejét a hüvelykujjával.
–  Ismerted  Winston  Hillt,  azt  a  férfit,  akivel  Moses  Texasba  jött?  –  kérdezte  végül  Banner  a

szemét törölgetve a szalvétával.
– Igen. Igazi déli úriember volt, nagyon udvarias. Már–már idegesítően.
– Moses elmondta, hogy útközben halt meg.
De azt nem, hogy hogyan, gondolta Jake. Hillt mellbe lőtte Russell Clancey, miközben az Lydiát

védte.  Senki  sem  tudta,  csak  Jake.  Kihallgatta  Clanceyt,  amikor  azzal  hencegett  Lydiának,  hogy
megölte Winston Hillt és Luke–ot. Clancey már nem sokáig élt ezután.

Jake még csak tizenhat éves volt, de élete végéig emlékezni fog Clancey Russell üres tekintetére,
amikor Luke kése a gyomrába szűrődött, s tudta, hogy meg fog halni.

Jake  rádöbbent,  hogy  elszorítja  Banner  kezében  a  vérkeringést,  s  azonnal  elengedte.  Amikor
felemelte  a  pillantását,  látta,  hogy  a  lány  egyenesen  a  szemébe  néz.  Nem  akarta,  hogy  Banner
megtudja, neki is megvannak a maga titkai.  Kényszerítette magát, hogy hanyagul igyon egy kortyot
a kávéjából.

– Semmi említésre méltó nem történt azon a nyáron – jelentette ki élesen. Luke. Luke. Szeretett
volna Luke–ról beszélni Bannernek, de nem tudta rávenni magát,  hogy  kiöntse  a  szívét.  Túl  mély
volt a seb még ennyi év után is.

–  Megpróbáltam  meggyőzni  anyát  és  apát,  hogy  meséljenek  a  szekértáborról,  de  nem  sikerült.
Vagy ha igen, abbahagyták, amikor kérdezősködni kezdtem.

– Már nagyon rég volt. Talán nem is emlékeznek rá. – Banner szúrós pillantást vetett rá, s a férfi
felkacagott.  –  Komolyan  beszélek.  Lehet,  hogy  amikor  megszülettél,  annyira  elkápráztatta  őket,
hogy  ilyen  lányuk  van,  hogy  mindent  elfelejtettek,  ami  azelőtt  történt  velük.  –Jake  áthajolt  az
asztalon, és azt suttogta: – Azt hiszem, a szekértáborban fogantál.

Banner beharapta az alsó ajkát, és pajkosan elmosolyodott.
– Én is azt hiszem – súgta vissza. – Alig telt el kilenc hónap azután, hogy megérkeztek Texasba.
Jake nevetett és visszaült.
– Egy igazi úrihölgy nem beszél ilyesmiről férfitársaságban. Nem is szabadna tudnod róla.
A lány tekintete elfelhősödött. Lassan lesütötte a szemét, majd visszaemelte a férfi arcára.
– De tudok róla, Jake.
Ez talált. Bármit tudott is Banner arról, hogy mit csinálnak a férfiak és nők együtt, azt egy halom

szénára borított lópokrócon tanulta meg egy istállóban attól a férfitól, akinek nem volt joga  leckét
adni neki.

Jake a zsebébe nyúlt, és elővett egy szivart. Aztán visszagyűrte.
– Elnézést.
– Miért?
– A szivar miatt. A legtöbb nő nem szereti, ha a háza dohányfüsttől bűzlik.
– Én szeretem a dohányszagot. Rágyújthatsz, ha akarsz.
Jake  tudta,  hogy  jobb  lenne  most  elmennie,  mielőtt  a  beszélgetés  ismét  személyes  témára

terelődik,  de  kivette  a  szivart  a  zsebéből,  és  leharapta  a  végét.  Aztán  gondosan  a  csészealjra
helyezte a csikket. A foga közé vette, miközben hiába keresgélt gyufa után a zsebeiben.

– Majd én hozok. – Mielőtt  Jake tiltakozhatott volna, Banner felugrott,  a  tűzhelyhez  sietett,  és
leemelt egy doboz gyufát. Amikor visszament, a férfi a kezét nyújtotta érte, de Banner a fejét rázta,
és maga nyitotta ki.  Meggyújtotta,  s  addig  tartotta  a  szivar  végéhez,  amíg  az  fel  nem izzott.  Jake
pöfékelt, és füstfelleg emelkedett kettejük közé.



Jake felnézett rá a kékesszürke gomolyagon keresztül. Banner, miközben szemét le nem vette a
férfiról, csücsörített a szájával, és elfújta a gyufát.

Jake–et nem hagyta hidegen a dolog. Kis híján megfulladt a füsttől,  amit beszívott. A vágy nyila
beléhasított, és elérte célját. Olyan elemi erővel tört rá, hogy az ágyéka megfájdult tőle.  Lesütötte a
szemét,  mert  attól  félt,  ha  még  egy  pillanatig  nézi  a  lány  kihívó  arcát,  a  földre  dobja  a  szivarját,
megszeg  minden  szabályt,  amit  felállított  magának,  miközben  bekocsizott  délután  a  városba,  s
lüktető ölébe húzza Bannert.

A  lány  visszaült.  Állát  ismét  a  kezébe  támasztotta,  s  leplezetlenül  bámulta,  ahogy  a  férfi
szivarozik.

– Olyan jó az íze is, mint az illata?
– Néha, mint például most, igen.
– Hadd próbáljam ki.  – Fellelkesülve a hirtelen ötlettől,  Banner kihúzta magát, a mellén fityegő

csipke pedig megremegett.
– Nem!
– Kérlek.
– Hová gondolsz, kislány?
– Ki akarom próbálni.
– Nem. A szüleid megölnének.
– Kérlek, Jake. Nem tudják meg.
– Nem biztos.
– Elmondod nekik?
– Nem.
– Én sem. Kérlek. Mi rossz van benne?
– Hölgyek nem szivaroznak.
– Vannak, akik igen.
– Ők nem hölgyek.
– Ismersz olyan nőket,  akik szivaroznak? – kérdezte Banner elkerekedett szemmel. Csupán vad

találgatás volt a részéről, hogy ilyesmi létezhet.
– Néhányat.
– Kik azok?
– Nem ismered őket.
– Örömlányok?
Jake köhögött, a szeme könnybe borult.
– Hol hallottad ezt a szót?
– A Bibliában van. – Amikor a férfi gyanakvóan összehúzta a szemét, Banner bevallotta. – Lee–

től és Micah–tól.
– Örömlányokról beszélgetnek veled? – képedt el Jake.
– Nem egészen – felelte a lány védekezően. – Nem tudom megállni, hogy néha ne hallgassam ki

őket.
Jake hahotában tört ki.
– Te kis hallgatózó. Jobb lesz, ha vigyázol  –  mondta,  s  megfenyegette  Bannert  a  szivarjával.  –

Lehet, hogy olyasmit hallasz, amit nem kéne.
– Nem vagyok már gyerek. Ha nem is ismerem a szót, azt tudom, hogy mit jelent. Csak egy nőről

mesélj, aki szivarozik. Fogadni mernék, hogy szajha. Priscilla Watkins?
Jake két percen belül másodjára akart megfulladni.
– Hol hallottad ezt a nevet?
– Lee és...
– Micah – fejezte be a férfi. – Atyaisten, igazi pletykafészkek. Banner lehorgasztotta a fejét.
–  Azt  mondták,  ismered  ezt  a  Watkins  nőszemélyt,  aki  olyan  híres.  Jake  látta,  hogy  a  lány  őt

figyeli szempillái védőfala mögül. Ha az élete  múlott  volna  rajta,  akkor  sem  tudta  volna  felidézni
ebben  a  pillanatban  Priscilla  arcát.  Vagy  ami  azt  illeti,  egyetlen  más  nő  arcát  sem.  Csak  Bannert
látta, de óvatosságból közönyös képet vágott.

– Igen, ismerem.



– Azt mondják, a barátod. A férfi vállat vont.
– Így is lehet nevezni.
– De szajha.
Jake kuncogott, s addig pörgette szivarja végét a csészealjon, amíg le nem esett róla a hamu.
– Határozottan.
– Meglátogatod?
– Néha.
– A bordélyházában?
– Igen.
–  Le  is...  –  A  lány  hangja  rekedt  suttogássá  halkult.  –  Együtt  alszol  vele?  –  Merészen,  égő

tekintettel állta a férfi pillantását, kényszerítve, hogy ne hazudjon neki.
–  Nem.  –  Jaíce  halkan  beszélt,  mégis  tisztán  érthetően  és  őszintén,  Banner  pedig  tudta,  hogy

igazat mondott.
– Ó! – kiáltott fel halkan.
A férfi Banner arcát fürkészte. Meg mert volna esküdni rá, hogy a lány féltékeny. Férfiúi hiúsága

szerette volna tudni, mit szólna hozzá Banner, ha megtudná, hogy Priscilla a szeretője  volt.  Ő  ma
délután  úgy  viselkedett,  mint  egy  őrült,  amikor  meglátta,  hogy  Randy  Bannert  tapogatja.
Nyilvánvalóan a lány is féltékeny volt Priscillára. Veszélyes játékot űztek.  S  Jake  tudta  ezt.  Minél
hamarabb véget vet ennek a hangulatos estének, annál jobb. Hátratolta a székét és felállt.

– Elkeli...
–  Ne,  várj!  –  Banner  úgy  pattant  fel,  mint  egy  kitekeredő  ostor,  s  két  sietős  lépést  tett  előre.

Amikor a férfi úgy nézett rá, mint akinek elment az esze, hátrált egyet. – Szívességet szeretnék kérni
 – hadarta csípőre tett kézzel. – Ha van... ha van időd.

– Miről van szó?
– A nappaliról. Szeretnék felakasztani egy képet, ha tudnál segíteni.
A férfi bepillantott a középső szobába a válla fölött. Csak egyetlen kis lámpa égett a sarokban. A

helyiség  árnyékba  borult,  ugyanolyan  meghittnek  látszott,  mint  az  istálló  akkor  éjjel.  Ráadásul  a
csók is itt csattant el ma délután. Jake nem szívesen elevenítette fel az emlékét.

– Nem vagyok jó képakasztó – szabadkozott.
–  Értem.  –  Banner  legyintett.  –  Már  így  is  egész  nap  dolgoztál,  s  azt  hiszem,  különben  sem

tartozik egy munkavezető feladatai közé.
A pokolba! Most Banner azt gondolja, hogy nem akar neki segíteni. Csalódottnak és szomorúnak

tűnt,  amiért  nem  fog  felkerülni  a  falra  a  kép,  és  zavartnak,  amiért  segítséget  kért  és  ő
visszautasította.

– Nem tart sokáig, ugye?
–  Nem,  nem  –  felelte  Banner,  és  lelkesen  felkapta  a  fejét.  –  Már  mindent  előkészítettem.  –

Elviharzott a férfi mellett a nappaliba. – Délután  elhoztam  az  istállóból  a  szöget  és  a  kalapácsot,
amíg  te  a  városban  voltál.  Megpróbáltam  feltenni  magam,  de  nem tudtam  megállapítani,  hogy  jó
helyen van–e.

Banner egy  szuszra  hadart  el  mindent.  Jake  azt  hitte,  a  lány  is  azért  ideges,  amiért  ő,  mert  be
kellett  lépnie  vele  abba  az  ominózus  szobába.  De  Banner  ügyet  sem  vetett  rá,  hogy  felerősítse  a
lámpa fényét, vagy hogy még egyet meggyújtson. Ehelyett egyenesen a szemközti falhoz ment.

Vajon így  akarta  a  tudtára  adni,  hogy  megbocsát  a  délután  történtekért,  hogy  nem fél  egyedül
maradni vele egy üres  házban  jóval  napnyugta  után?  Vajon  minden,  amit  ma  este  tett,  azt  akarta
jelenteni, hogy ássák el a csatabárdot? Ha igen, akkor nagyon hálás volt érte. Képtelenség volna így
élni hosszú távon, vagy megölnék egymást, vagy...

Jobb ha nem is gondol a másik eshetőségre. Különösen, hogy Banner ismét szembefordult vele.
– Arra gondoltam, erre a falra akasztom, körülbelül ide – mondta, s fejét oldalra billentve, ujjával

egy pontra mutatott.
– Szép lesz. – Jake úgy érezte, éppannyira ért ahhoz, hogy tanácsokat osztogasson lakberendezési

témákban, mintha női kalapot kellene választania egy boltban.
– Szemmagasságba?
– Kinek a szemmagasságába? Az enyémbe vagy a tiedbe? 



Banner nevetett.
– Értem, mire gondolsz. – A feje tetejére tette a tenyerét, s addig húzta vízszintesen  előre,  míg

bele nem ütközött a férfi mellkasába. – Én csak eddig érek neked, nem igaz?
Amikor felnézett rá, a férfi lélegzete elakadt valahol a tüdeje  és  a  torka  között.  Hogy  tarthatta

gyereknek valaha is ezt az elbűvölő tekintetű,  incselkedő mosolyú teremtményt? Olyan  szajhákkal
hált, akik büszkék voltak arra, hogy minden csínját–bínját tudják, hogyan tüzeljék fel egy férfi vérét
forráspontig.  De  még  soha  egyetlen  nő  sem  gyakorolt  rá  ilyen  hatást,  mint  Banner.  Kivéve  talán
Lydiát azokban a hónapokban, amiket együtt töltöttek a szekértáborban.

Az iránta érzett szerelem azóta elhalványult.  Már nem érezte,  hogy  viharos  szenvedély  ragadná
el,  valahányszor  meglátja.  Azon  a  nyáron,  amikor  Tennessee–ből  Texasba  vándoroltak,  örökösen
izzott benne a vágy. Kívánta Lydiát, kívánta Priscillát, kívánt minden nőt.

Tizenhat  éves  volt,  a  fiatalság  nedve  édesen  és  fájdalmasan  csörgedezett  a  testében.  Most
ugyanezt  érezte,  amikor  Bannerre  pillantott.  Mintha  ismét  tizenhat  éves  lett  volna,  s  most  sem
tudna jobban uralkodni a testén, mint akkor.

A lány szoknyája a nadrágjához súrlódott. Melle kínzóan közel került a mellkasához. Illata olyan
finom  volt,  hogy  be  kellett  volna  tiltani.  Jake  szinte  harapni  tudta  Banner  lélegzetét,  mely
gyengéden  az  állát  simogatta.  Mielőtt  elmerülhetett  volna  tekintetének  örvénylő  mélységében,
megszólalt:

– Talán jobb lenne, ha...
– Ó, igen! – kiáltott fel zihálva  Banner.  Elvette  a  háromlábú  kisasztalt  egy  fotel  elől,  a  falhoz

vitte, majd felemelte a szoknyáját a bokájáig, és fellépett rá. – A kép ott van az asztalon. Add ide,
kérlek, aztán lépj hátra, és szólj, hogy mikor jó.

Jake felemelte a bekeretezett képet.
– Szép.
Tájat ábrázolt, lovak legelésztek egy zöldellő mezőn.
–  Arra  gondoltam,  pont  olyan,  mint  Szilváspatak.  –  A  férfira  nézett,  várta,  hogy  Jake  valami

lekicsinylő megjegyzést tegyen a névválasztásra.
– Nem mondtam semmit.
– Nem, de tudom, mire gondolsz – felelte vádlón a lány. Jake csak mosolygott, és odaadta neki a

festményt.
Banner hátat fordított, felemelte a karját, és elhelyezte a képet a falon.
– Milyen?
– Egy kicsit lejjebb.
– Ide?
– Jó lesz.
Banner hátranézett, miközben a falhoz támasztotta a festményt.
– Tényleg úgy gondolod, vagy csak minél hamarabb túl akarsz lenni az egészen?
–  Minden  tőlem  telhetőt  megteszek  –  felelte  Jake  sértődöttséget  színlelve.  –  Ha  nem  tudod

értékelni a segítségemet, még mindig megkérhetsz valaki mást.
– Például Randyt?
Banner viccnek szánta a csipkelődést, de a férfi komolyan vette.  Az orra fölött V betű formába

szaladtak a ráncok, miközben szemügyre vette a látványt,  amit a lány nyújtott a falhoz hajolva.  Jó
öt  centi  kilátszott  az  alsószoknyájából  vékony  bokája  fölött.  A  feneke  kidomborodott.  Köténye
szalagcsokrának, mely édesen kiugró popsiját koronázta, egyetlen férfi sem tudott  volna  ellenállni.
Melle körvonala tisztán kirajzolódott, ahogy nyújtózkodott. Még csak az kéne, hogy Randy segítsen
neki. Ha Jake–en múlik, soha.

Ezúttal alaposabban megvizsgálta a kép fekvését.
– Egy kicsit balra, hogy középen legyen. – Banner szót fogadott. – Rendben. Tökéletes.
– A szöget körülbelül húsz centivel magasabbra kell verni a zsinór miatt. Hozd ide a kalapáccsal

együtt! Amíg én megtartom a keretet, te beütheted a szöget.
Jake  engedelmeskedett  szétvetette  a  lábát  és  ráhajolt  Bannerre.  Szerette  volna  elkerülni,  hogy

hozzá  érjen,  ezért  számos  különböző  szögből  próbált  odaférkőzni  a  ponthoz,  ahová  a  szöget  be
kellett vernie, de sehogy sem sikerült.



– Csak nyúlj fel egyik kezeddel a két karom közt, a másikkal pedig a fejem fölött.
Jake  nagyot  nyelt,  és  visszafojtott  lélegzettel  igyekezett  tudomást  sem  venni  a  lány  melléről,

miközben  benyúlt  a  két  karja  közé.  Másik  kezével  a  helyére  illesztette  a  szöget,  bár  nem  volt
könnyű, a gyomra ugyanis reszketett.

Nevetséges! Hány asszonnyal  lefeküdt  már  életében.  Ne  viselkedj  már  úgy,  mint  egy  zöldfülű,
hanem verd be azt a szöget, és tűnj el innen, parancsolt magára.

Óvatosan  hátrahúzta  a  kezét,  amiben  a  kalapácsot  tartotta.  De  nem  vigyázott  eléggé.
Könyökével oldalba vágta a lányt,  térde  a  lábának  ütközött,  ujjának  bütykei  pedig  belesüppedtek
gömbölyded mellébe.

– Elnézést – motyogta.
– Semmi baj.
Jake  ráütött  a  szögre,  és  imádkozott,  hogy  egyetlen  csapással  belemenjen  a  falba.  Nem  volt

szerencséje. Újra és újra meg kellett lendítenie a kezét, mire a szög utat tört magának a falba. Aztán
gyors egymásutánban még néhányszor vadul rávert. |

– Ennyi elég lesz – mondta nyersen, és leengedte a karját.
– Igen, én is azt hiszem. – Banner hangja éppolyan bizonytalan volt, mint a férfié.
Ráakasztotta  a  szögre  a  selyemzsinórt,  s  amennyire  csak  tudott,  hátrahajolt,  még  mindig  a

kisasztalon egyensúlyozva.
– Hogy mutat?
– Remekül. – Jake a legközelebbi asztalra tette a kalapácsot, s beletörölte az ingujjába verítéktől

gyöngyöző homlokát.
– Egyenes?
– A bal sarka kicsit lejjebb van.
– Most?
– Még egy kicsit.
– Így?
A fenébe, szitkozódott magában Jake. Ki kell jutnia innen, különben felrobban. Odasietett,  hogy

gyorsan megigazítsa a képet, és utána kimenekülhessen a szobából friss levegőt  szívni.  De  annyira
kapkodott, hogy csizmája orrával belerúgott a kisasztal egyik lábába, mire az vészesen megingott.

Banner rémülten felsikoltott, s karja cséphadaróként járt a levegőben.
Jake reflexei villámgyorsra edződtek a hosszú éveken át tartó vándorlásban.  Szempillantás  alatt

átölelte  Bannert,  és  magához  szorította.  Amikor  a  kisasztal  feldőlt,  a  lány  lába  már  a  föld  felett
kalimpált.

Egyik  karja  Banner  derekára  fonódott,  a  másik  a  mellére  lapult.  Lassan  leeresztette,  s  addig
hajolt  vele,  míg  a  lány  lába  földet  nem  ért.  De  még  ekkor  sem  eresztette  el,  s  ahogy  ott  állt
szétterpesztett lábbal, Banner kényelmesen befészkelte magát a combjai közé.

Jake  odasimult  hozzá,  s  amikor  már  nem  tudott  tovább  ellenállni  a  lány  közelségének,
melegségének  és  illatának,  elfordította  a  fejét,  és  megcirógatta  a  fülét.  Önkéntelenül  erősített  a
szorításán, s Banner nevét suttogta.

Hogy lehet rossz, ami ennyire jó? Kívánta a lányt. Annak ellenére vágyott rá, hogy a lelke mélyén
tudta, az, ami az istállóban történt, nem helyes. Nem volt értelme  hazudni  magának.  Egyszer  már
fájdalmat okozott Bannernek. Megesküdött rá, hogy soha többé nem teszi.  Visszaélt a barátsággal,
ami mindennél többet jelentett neki a világon.

Érvei azonban úgy illantak el,  mint déli napsütésben a köd, amikor ajkát végigsimította  Banner
haján, és beszívta kölnijének illatát, amit a lány a füle mögötti puha pontra permetezett.

– Mondd, hogy menjek el, Banner!
– Képtelen vagyok rá.
A lány elfordította a fejét, és odatartotta Jake–nek. A férfi ajka rátalált a nyakára.
– Ne hagyd, hogy újra megtörténjen...
– Azt akarom, hogy a karjaidban tarts.
– Akarlak, akarlak.
Jake  keze  felfelé  indult  a  lány  melléről  a  nyakára,  majd  az  állára,  míg  tenyerébe  nem fogta  az

arcát. Érezte ujjain Banner forró és gyors lélegzetét.



Mint egy vak,  úgy térképezte fel a lány arcvonásait érdes kezével,  mely hirtelen  gyengéddé  vált
arra, hogy kitapintson minden apró  hajlatot.  Végighúzta  ujját  a  szemöldökén,  melyről  tudta,  hogy
hollófekete  és  gyönyörűen  ívelt.  Aztán  végigsiklott  az  arccsontján.  Képzeletében  megjelentek  a
szeplők.  Egyre inkább tetszett neki minden pötty. Banner orra tökéletes volt,  ha egy kicsit  pimasz
is.

A szája.
Újra  és  újra  végigsimított  rajta  ujjaival.  Hihetetlenül  puha  volt.  Banner  meleg  lehelete  nyirkos

nyomot hagyott a férfi bőrén. Jake a lány arcát, fülét és haját csókolgatta.
Tenyere  szétnyílt  Banner  derekán.  Ujjaival  a  feszes  húsba  markolt.  Banner  nyöszörgött.  Jake

figyelmeztette  magát,  de  már  semmi  sem  akadályozhatta  meg,  hogy  kezét  végighúzva  a  lány
hullámos bordáin, el ne érje a mellét. Egymásba olvadt a nyögdécselésük.

Banner  telt,  érett  melle  kitöltötte  a  tenyerét,  s  körkörösen  mozgó  hüvelykujja  alatt
gyöngyszemmé duzzadt mellbimbója a vágytól.

– Jake...
– Mennyei.
– Ez máskor is megtörténik.
– Micsoda?
–  Ez  –  zihálta  Banner,  miközben  a  férfi  az  ujjai  közé  szorította  a  mellbimbóját.  –  Így

kigömbölyödnek... amikor rád nézek.
– Édes istenem, Banner, ne mondd ezt.
– Mit jelent ez?
– Azt, hogy sohasem lenne szabad itt maradnom.
– Nem húzódnak vissza. Sokáig. így maradnak, bizseregnek és vágyakoznak...
– Ó, hallgass.
– ... s ilyenkor azt szeretném...
– Mit?
– ...hogy megint ott legyünk az istállóban, és te ismét...
– Ne mondd ki!
– ... bennem legyél.
–  Jézusom,  Banner,  hagyd  abba!  Tenyere  bölcsőjébe  fogta  a  lány  arcát,  és  lassan  maga  felé

fordította.
Banner  egész  testével  Jake  felé  fordult.  A  ruhája  úgy  tapadt  a  férfiéhoz,  mint  hullámverés  a

parthoz, eggyé vált vele, mégis külön életet élt.
Amikor  pillantásuk  találkozott,  és  mohón  egymásba  kapcsolódott,  Jake  lehajtotta  a  fejét.

Nyelvével mélyen a lány szájába hatolt, miközben duzzadt férfiasságához húzta a csípőjét.  Banner a
combjai közé fogta.

Jake kiszabadította a száját.
– Ne, Banner. Egyszer már fájdalmat okoztam neked, emlékszel?
– Igen, de nem ezért sírtam.
– Akkor miért?
– Mert jó volt... s attól féltem, meggyűlölsz azért, ahogy viselkedtem.
– Nem, nem – suttogta Jake hevesen Banner hajába.
– Olyan... nagy voltál.
– Sajnálom.
– Egyszerűen csak nem számítottam rá, és... és...
– Egyáltalán jó volt neked, Banner?
– Igen, igen. Csak túl hamar véget ért. 
Jake zihálva lélegzett, de meg se moccant.
– Túl hamar?
–  Úgy  éreztem,  mindjárt  történni  fog  valami,  de  nem  így  lett.  Jake  meglepődött.  Lehetséges

volna? Tudta, hogy az örömlányok csak színlelik a gyönyört. Még soha nem volt dolga tisztességes
asszonnyal. Szűzzel pláne nem. Se tisztességessel, se erkölcstelennel. Soha nem tett magáévá senkit,
aki iránt gyengédséget érzett volna.



Banner  iránt  azonban  elborította  a  gyengédség.  Két  kezébe  vette  a  lány  arcát,  s  az  igazságot
kutatta a szemében. Nem látott félelmet benne, csak kínzó vágyat, mely vetekedett az övével.  Mély
torokhangon felnyögött, s ismét lehajtotta a fejét.

– Hello! – hallatszott egy vidám hang. – Van  itthon  valaki?  Csak  ekkor  jutott  el  a  tudatukig  a
lószerszám csilingelése és egy

szekér félreismerhetetlen zaja, amint megáll a ház előtt.
– Banner? Hol vagy? Lydia volt az.



TÍZ

Banner  nézte,  ahogy  a  hajnal  rózsaszínű  sugarai  aranysárgává  válnak,  s  erőtlenül  besütnek  a
hálószobája  ablakán.  Arcát  a  párnához  szorítva  feküdt.  Egy  könnycsepp  lepottyant  az  alsó
szempillájáról, és végiggördült az arcán. A puha párnahuzat beszívta ezt is, mint a többit.

A  múlt  éjszakán  járt  az  esze.  Képtelen  volt  elhinni,  ami  történt.  Mielőtt  Lydia  váratlanul
betoppant, minden a terv szerint ment. Sikerült romantikus hangulatot teremtenie, hogy behálózza
Jake–et.

Mivel korábban még soha senkit nem kellett elcsábítania – leszámítva azt az estét az istállóban –
megpróbálta felidézni, milyen férjfogó praktikákra és fortélyokra esküdtek a barátnői.  Finom étellel,
selymes fénnyel, virágokkal, csinos  ruhával,  kedveskedéssel  kell  elcsavarni  a  férfi  fejét,  állították,
hogy arra gondoljon, milyen csodálatos lenne, ha örökké élvezhetné ezt a szerető gondoskodást.

Banner mindig méltóságán alulinak tartotta ezeket a machinációkat, összeegyeztethetetlennek az
őszinteségével,  ráadásul  teljesen  nevetségesnek  érezte.  Barátnői  hitetlenkedésére  még  ki  is
jelentette, hogy nem akar olyan férfit magának, aki ilyen könnyen manipulálható.

De  lehet  valami  az  efféle  női  fortélyokban,  hiszen  minden  simán  ment.  Amíg  Lydia  be  nem
kopogott.

Jake  összerándult,  mintha  meglőtték  volna.  Felbukott  a  kisasztalban,  mely  még  mindig  az
oldalára dőlve hevert. Csak a csoda és fürge lába mentette meg attól, hogy el ne terüljön a földön.

Banner megigazította  a  haját,  égő  arcára  szorította  a  kezét,  s  néhány  pillanatig  az  ajtófélfához
támasztotta lüktető homlokát, mielőtt kitárta az ajtót.

– Anya! Milyen kellemes meglepetés!
– Szervusz, drágám.
Lydia bevonult, s magával hozta a friss esti levegő illatát,  melyet mintha úgy ontott volna a haja

és a ruhája, ahogy egy gallyacska szulák illatosít be egy egész házat.
Bannernek összeszorult a szíve.
Lydia csodásan festett egyszerű ekrüblúzában és barna szoknyájában. Whiskeyszínű szemével és

a fahéj barnásvörös árnyalatát idéző hajával még mindig  el  tudta  bűvölni  a  férfiakat.  Karcsú  volt,
melle és csípője azonban asszonyosan  kerek.  Melyik  férfi  ne  akarná  erre  az  anyai  szívre  hajtani  a
fejét, és ott maradni egész éjjel? Meghittségét árasztott, mintha elégedettséget és boldogságot tudott
volna adni minden férfinak.

– Szervusz, Jake. – A férfira mosolygott, s Banner jókedve még tovább süllyedt  a  búskomorság
felé. Lydia mosolya ártatlan, nyílt és barátságos volt, érthetetlen, hogy Jake miért nem olvadt el tőle.

Inkább  úgy  festett,  mintha  épp  most  nyelt  volna  le  valami  förtelmes  ízű  ételt,  s  bármelyik
pillanatban ki akarta volna adni magából.

– Lydia. – Hirtelenszőke fejének egyetlen kurta biccentése volt mindaz, ami üdvözlésképpen telt
tőle,  s Banner tudta, ez minden, amit ki  tudott  nyögni.  Éppen  meg  akart  csókolni  egy  nőt,  mikor
belépett az, akire igazán vágyott. Ettől még a legmegbízhatóbb férfiak is zavarba jöttek volna.

Kínos  csend  telepedett  rájuk,  amíg  Banner  meg  nem ragadta  a  pillanatot,  és  a  képre  mutatva
előre nem lépett.

– Mi a véleményed, anya? Jake éppen segített felakasztani,  amikor meghallottuk, hogy  megáll  a
szekered.

– Csodálkoztam is, miért tart ilyen  sokáig  ajtót  nyitni  –  felelte  Lydia  hányavetien,  miközben  a
festményt tanulmányozta. – Tetszik. – Lassan körbefordult, s szemügyre vette az egész nappalit. –
Csodálatos munkát végeztél, Banner. Minden nagyon szép és... otthonos.

– Köszönöm.
– Talán szükség  lenne  egy  másik  lámpára  is  –  folytatta  az  asszony,  s  elgondolkodva  az  arcára

szorította a mutatóujját. – Kissé sötét van itt.
Banner  azt  kívánta,  bárcsak  megnyílna  alatta  a  föld,  és  elsüllyedne,  de  mivel  nem így  történt,

megkérdezte:
– Kérsz egy kávét? – Kétségbeesetten vágyott rá, hogy valamivel  lefoglalja  a  kezét,  s  megállja,

hogy ne tördelje.



– Nem. Túl meleg van.
– Valami mást?
– Egy széket? – ugratta Lydia a lányát. Banner a szívéhez kapott.
– Sajnálom, anya. Persze, ülj le. Jake...? – A férfi felé fordult és hellyel kínálta.
– Ki kell rakodnom a szekeret – felelte Jake félszegen, s az ajtó melletti fogas felé indult, ahol a

kalapja és a pisztolytáskája lógott.
– Ülj le, Jake, az isten szerelmére – kiáltotta Lydia elkeseredve. – Ez nem hivatalos látogatás. Mi

van veletek?
– Semmi. – A  szó  valósággal  kibukott  Banner  ajkán  sietségében.  Jake–re  pillantott  támogatást

várva,  de a férfi beleroskadt a székbe,  és  a  padlót  bámulta.  –  Jake  duzzog.  Nem örült  neki,  hogy
megkértem, akassza fel a képet.

– Akárcsak Ross. Gyűlöl ilyen „piszlicsáré dolgokkal” foglalkozni a házban, ahogy ő nevezi.
Banner bátorságot gyűjtött anyja barátságos mosolyából.
– Boldog vagyok, hogy meglátogattál, anya.
–  Ezer  éve  nem  jártatok  River  Benden.  Már  attól  féltünk,  hogy  megsértettünk  benneteket

valamivel. – Lydia még mindig mosolygott, de a tekintetében kíváncsiság villant.
–  Nem –  nevetett  Banner  kényszeredetten.  –  Csak  nagyon  elfoglaltak  vagyunk.  El  sem  tudod

hinni, mennyi mindent csináltunk a birtokon.
– A munkások már mesélték – felelte Lydia. – Jól dolgoznak, Jake? A férfi az asszonyra emelte a

tekintetét,  és  kissé  kihúzta  magát  ültében.  Olyan  volt,  mint  egy  kisfiú,  akit  felelni  hívtak  ki  az
iskolában.

– Igen, remekül.
– Őszintén szólva aggódtam a fiatalabbik, Randy miatt.
Jake szeme csak a pillanat egy tört részére villant Bannerre, mielőtt válaszolt:
– Faragatlan, semmi kétség, de kordában tudom tartani. Hogy van Mama?
– Jól. Egy kicsit haragszik rád, amiért nem látogatod meg.
– Hamarosan átlovagolok.
– Ezért is jöttem ma este. Várhattam volna holnapig, de Ross és Lee végeérhetetlen dámacsatát

vív, és olyan szép este van. – Elhallgatott, majd nagy levegőt vett. – Szombat este esélyt adunk.
– Estélyt? – kérdezte Banner meglepetten. – Minek a tiszteletére?
– Hogy megmutassuk az embereknek, az életünk, különösen a tiéd, nem ért véget az esküvődön

történtek miatt.
Banner megdermedt. Hosszú pillanatokig meg sem mozdult. Aztán  felállt,  és  járkálni  kezdett  a

szobában, megigazítva ezt, arrébb téve azt, lefújva a láthatatlan porszemeket.
– Ezt gondolják? – kérdezte csípősen. – Hogy vége az életemnek, hogy emésztem magam?
–  Kérlek,  Banner,  ne  érts  félre.  Apádat  és  engem fikarcnyit  sem  érdekel,  mit  gondolnak  vagy

fecsegnek  az  emberek.  Joguk  van  hozzá,  hogy  saját  véleményük  legyen.  De  tudjuk,  milyen
kellemetlen, ha megbélyegeznek valakit.

– Hogy érted ezt?
Lydia Jake–re pillantott, de a férfi arca merev maradt, és nem árult el semmit.
– Nem akarjuk, hogy az emberekben rossz benyomás alakuljon ki rólad, mert előfordulhat, hogy

később már nem lehet rajta változtatni.  Ross pár nappal ezelőtt  bent  járt  a  városban.  Az  emberek
úgy kérdezgettek felőled, mintha beteg lennél, s bármelyik pillanatban meghalhatnál. Lee és Micah
szerint az a szóbeszéd járja, azért költöztél ide, hogy kiheverd a csalódást.

– Ez nem igaz! – kiáltotta Banner. Arca elvörösödött, ezúttal teljesen más okból. Dühös  lett,  s
mint  ilyenkor  mindig,  gőgösen  felvetette  a  fejét.  –  Sokkal  elevenebbnek  és  vidámabbnak  érzem
magam, amiért a saját birtokomon dolgozhatom, mint eddig bármikor.

–  Ezért  tartjuk  az  estélyt.  Azt  akarjuk,  hogy  az  emberek  olyannak  lássanak,  mint  régen,  és
hagyják abba a pletykálkodást, mielőtt elfajulnak a dolgok.

– De egy estélyt? – Banner csüggedten visszaült a székébe, hirtelen lesújtotta a gondolat, hogy az
emberek sajnálkoznak rajta. – Muszáj? Nem jártam a városban az  esküvő  óta.  Nem lehetne,  hogy
ott találkozzam az ismerőseinkkel?

Lydia megrázta a fejét.



– Tudod, milyenek. Nem fognak megszólítani az utcán. Sugdolóznak majd a legyezőjük mögött,
és  azt  gondolnak,  amit  akarnak.  Az  estélyen  kénytelenek  lesznek  szóba  elegyedni  veled,  s  akkor
nem maradhat kétségük afelől, hogy minden rendben van veled. Nem hivatalos estély lesz. Csak egy
kerti mulatság. Mit szólsz?

– Legyen! – Banner Jake–re pillantott. A férfi nem nézett rá, s ez fájt.  Vajon csak a testi vágyát
akarta  csillapítani,  amikor  a  karjában  tartotta?  Bármilyen  nő  megfelelt  volna  neki?  Csak  ő  volt
kéznél ma este? Most pedig gyűlöli magát és őt is, amiért hűtlen volt a Lydia iránti érzéseihez?

Banner  rá  akarta  venni  Jake–et,  hogy  feleségül  vegye.  Milyen  ostoba  volt.  Lehet,  hogy  más
férfiak bedőltek volna a női  praktikáknak, de Jake soha. Rájött, hogy mire készül,  és  csak  játszott
vele, hogy kiszórakozza magát? Banner elszalasztottá a lehetőséget.

– Azt hiszem, itt az ideje, hogy ismét emberek közé járjak. –  Az  emberek  alatt  férfiakat  értett.
Nyilvánvalóan ez szolgáltatta az estély apropóját is.

Lydia hirtelen felállt, mintha teljesítette volna a küldetését.
–  Nagyszerű.  Természetesen  téged  is  várunk,  Jake.  –  Anélkül,  hogy  megvárta  volna  a  férfi

válaszát,  Bannerhez  lépett,  és  szorosan  megölelte.  –  Borzasztóan  hiányzol  nekünk,  de  nagyon
büszkék vagyunk rád. Minden rendben?

– Igen, anya. Majd gyakrabban meglátogatlak. – Arcon csókolta Lydiát. – Már menned kell?
– Igen. Megígértem Rossnak, hogy nem maradok sokáig. Jó éjt – mondta, és egy csókot nyomott

Banner homlokára. – Szombaton találkozunk.
–  Kikísérlek  –  szólalt  meg  Jake,  s  levette  a  kalapját  meg  a  pisztolytáskáját  a  fogasról.  –  Már

éppen indultam, amikor megérkeztél. Köszönöm a vacsorát, Banner.
Alany ott állt  a folyosón  egyedül,  miközben  Lydia  és  Jake  átvágtak  a  tornácon,  és  lesétáltak  a

lépcsőn. A férfi figyelmességből az asszonyba karolt, s összesúgtak.
– Tényleg jól van, Jake? Annyira aggódunk miatta – hallotta Banner anyja halk hangját.
– Igen.
– Ross és én halálra izgulnánk magunkat, ha te nem vigyáznál rá.
– Mindent megteszek. – Jake felsegítette Lydiát a bakra. – Mi ütött Rossba, hogy sötétedés után

elengedett egyedül? |
–  Köszönöm,  Jake  Langston,  de  tudok  vigyázni  magamra  –  felelte  s  Lydia  fennhéjázva,

miközben játékosan megpaskolta a férfi karját.
– Van fegyvered?
– Igen – felelte az asszony fáradtan. – Ross sehová  sem  enged  nélküle.  Ti  ketten!  Azt  hiszitek

tehetetlen vagyok, akinek fogni kell a kezét.
–  Vigyázz,  amikor  áthajtasz  a  hídon.  Néhány  helyen  rozogának  tűnik.  Mihelyt  végeztem  itt  a

munka dandárjával, aládúcolom.
–  Ne  aggódj  miattam!  Nem  lesz  semmi  baj.  Jó  éjt!  Találkozunk  szombaton  hét  óra  körül.

Említettem Bannernek az időpontot?
– Majd én megmondom neki. Siess haza, mielőtt még jobban besötétedik!
– Jó éjszakát, Jake – mondta az asszony, majd csettintett a lónak.
– Jó éjt, Lydia.
Jake még sokáig állt az udvaron, miután az asszony elment. Banner nézte, ahogy a férfi az anyja

után bámul, s hazaküldi szerető férjéhez.
Ahogy párszor az este folyamán, most is könnyek szöktek a szemébe. Bolondot csinált magából!

Hogy is képzelhette,  hogy  Jake  majd  szeretni  fogja,  legalább  egy  kicsit,  amikor  a  gondolatai  csak
Lydia  körül  forognak?  Majd  megszakadt  a  szíve,  amikor  látta,  hogy  a  férfi  görnyedten,  leverten
visszasétál az istállóba.

Hogy nézzen a szemébe azok után, hogy a lábai elé vetette magát? Miután bevallotta neki...
Istenem,  tényleg  elmondta  neki,  mit  érzett  akkor  éjjel,  tényleg  hangosan  kimondta,  milyen

gondolatokat dédelgetett magában heteken át,  gondolatokat, amiket még önmaga előtt  is szégyellt?
Ő is ugyanolyan hévvel válaszolt,  mint amilyen szenvedéllyel a férfi csókolta? Az egésszel nem ért
el semmit, csak azt, hogy Jake még jobban megvesse.

Kudarcot vallott, két színtéren is. Felajánlkozott, és kosarat kapott. Jake nem tért vissza, miután
Lydia  elment,  hogy  ott  folytassák,  ahol  abbahagyták.  Amikor  pedig  faggatni  kezdte,  semmilyen



információt nem tudott kiszedni be őle a szülei múltjáról. Jake elzárkózott a válaszadás elől,  ahogy
mindenki más, amikor kérdezősködött.

Valami  nem stimmelt.  Miért  említette  Lydia,  hogy  mások  megbélyegzik  az  embereket?  Mikor
tartották Lydiát másnak, mint ideális farmerfeleségnek és anyának? Történt valami a múltban, amit
a szülei nem akartak elárulni Lee–nek és neki, s mindenki, aki szerette őket, megtartotta a titkukat?

Banner most már nemcsak megalázottnak érezte magát, és aggódott a származása miatt, hanem a
szombat esti mulatságtól is félt. Ha

csak  róla  lett  volna  szó,  fütyült  volna  mindenkire  Larsen  megyében.  Hadd  fecsegjenek,  amit
akarnak. Gondoljanak, amit nekik tetszik.

De  ott  az  apja  és  az  anyja,  ők  mindig  a  legjobbat  akarták  neki.  Sokat  adtak  arra,  mi  a
véleményük  az  embereknek  a  Colemanekről.  Az  apja  kapcsolatban  állt  a  város  vezetőivel.  A
férfiaknak feleségeik voltak, akik szerettek pletykálni.  Az anyjának igaza van.  Meg  kell  mutatniuk
mindenkinek, hogy Grady Sheldon nem győzte le Cole–manéket.

De arról, hogy hogy fogja túlélni ezt a hetet addig az átkozott kerti mulatságig, fogalma sem volt.

A  víz  elhűlt  a  dézsában,  de  Banner  nem  szállt  ki.  A  haját  már  kora  délután  megmosta  az
esővízben, amit egy hordóban gyűjtött a hátsó ajtó mellett.  Most feltűzte,  mielőtt  beleült a konyha
közepére  állított  kádba,  s  megtöltött  a  mosogatónál  használt  vízszivattyúból,  majd  hozzáadta  a
tűzhelyen fazekakban forralt vizet.

Rendes körülmények között egész héten  a  mulatságot  várta  volna.  Ma  azonban  semmi  örömet
nem  lelt  a  készülődésben.  Jake  olyan  bolond  volt,  mint  egy  éhes  farkas.  Csak  a
legszükségesebbekről váltottak szót egymással. Igazság szerint a férfi, amennyire tudta, kerülte. Az
ételt  úgy habzsolta be, mintha tatárok hajtották volna.  Nem maradt  sem  kávézni,  sem  szivarozni,
hanem sietősen távozott a hátsó ajtón, miután kurta köszönömöt vakkantott.

Banner  többnyire  bent  maradt  a  házban,  miután  reggelente  megmozgatta  a  lovakat.
Hangsúlyozottan távol tartotta magát a cowboyoktól, nem akarván kihívni maga ellen Jake haragját.

Ami a  birtokot  illette,  szépen  haladtak  ezen  a  héten.  Befejezték  a  szögesdrót  kerítést  a  legelő
körül. Banner lemeszelte az oszlopokat, miután a férfiak elmentek.

Mégis feszültségben telt a hét, s a munkások megérezték  a  hangulatváltozást.  Mivel  azt  hitték,
hogy  ez  még  a  hernyóval  történt  incidens  utórezgése,  tojáshéjon  járkáltak  Jake  körül.  Az  elmúlt
néhány napban Szilváspatak egyáltalán nem bizonyult boldog helynek.

Banner  hozzászokott,  hogy  forró  fürdővel  csillapítsa  idegességét,  és  enyhítse  izmaiban  a
feszültséget. De ha azt akarta,  hogy elég ideje maradjon az öltözködésre, ki kellett szállnia. Éppen
kilépett a dézsából, amikor valaki bekopogott a hátsó ajtón.

– Banner? Jake!
–  Egy  pillanat.  –  Felkapta  a  köntösét,  magára  borította,  s  miközben  az  ajtóhoz  ment,  hogy

kinyissa, összevizezte a padlót.
A férfi arca elsápadt, mikor meglátta.
– Mit csinálsz?
– Fürdők – felelte Banner édesen.
– Jézusom! – sziszegte Jake a foga  között,  s  visszanézett  a  három cowboyra,  akik  a  nyeregben

ülve vártak az utasítására. – Csak azért jöttem, hogy megmondjam, kihagyom a ma esti mulatságot.
Visszalovagolok a fiúkkal. Érted küldöm Lee–t. S az isten szerelmére, öltözz fel!

– Nem.
– Nem? – kérdezte a férfi halkan.
– Nem, nem hagyod ki a ma esti mulatságot.
–  Azt  csinálok  szombat  este,  amit  akarok.  i  Banner  hallotta  a  lovak  prüszkölését,  ezért  ő  is

lehalkította a hangját.
– Nem érdekel, mit csinálsz más szombatokon, de ma este eljössz a mulatságra.
– Miért mennék?
– Mert furcsának tűnne, ha nem lennél ott, s nem akarom, hogy bárki is azt higgye, valami nincs

rendben köztünk.
A férfi sokáig bámult rá zordan, az idegességtől  vékony vonallá keskenyedett a szája.  Hátraszólt



a válla fölött:
– Menjetek előre! Bannernek és nekem még van egy kis megbeszélnivalónk.
A  három férfi  morogva  elbúcsúzott.  Jake  várt,  amíg  kiérnek  az  udvarból,  aztán  visszafordult

Bannerhez.
– Valami nincs rendben köztünk.
A  lány  pillantása  lesiklott  a  férfi  arcáról  a  nyakában  viselt  kendőre.  Soha  nem  vált  meg  tőle,

ahogy egyetlen cowboy sem, de Jake–en annyira jól állt, még így porosan is.
– A múltkori estéről beszélsz – mondta Banner lágyan.
– Mindenről. Az első esetről az istállóban, a múltkori estéről, minden egyes alkalomról, amikor...
Jake elhallgatott, a lány pedig felnézett rá.
– Amikor mi?
Most  a  férfin  volt  a  sor,  hogy  elfordítsa  a  tekintetét.  Napok  óta  átkozta  magát,  amiért  ilyen

veszélyes  játékot  űz.  Egy  köteg  dinamit  körül  táncolt,  kezében  égő  fáklyával,  azt  várva,  mikor
robban az arcába.

Mit gondolt volna Lydia, ha a karjában találja a lányát csókolózás közben? Ez a kérdés kínozta
egész héten. Meghűlt  volna  ereiben  a  vér.  Tudta,  hogy  Lydia  kedveli,  mint  egy  testvért,  s  bármit
megadna neki, amit kér, ha módjában állna. Bármelyik Langstonért megtette volna.

De  nem úgy  szerette,  mint  a  vejét.  Az,  hogy  a  barátjuk,  rendben  van,  de  hogy  a  lányuk  férje
legyen?  Ajjaj!  Jake  okosabb  volt  annál,  hogy  áltassa  magát.  Ross  és  Lydia  hercegnőként  bánt
Bannerrel, ő pedig olyan messze állt egy hercegtől, amennyire csak lehet.

Ha Ross meglátná, hogy Bannerrel csókolózik, Lydia  haragja  kismiska  lenne  az  övéhez  képest.
Ross  ott  helyben  megölné.  Tudta,  milyen  nagy  nőcsábász  hírében  áll  Jake  még  mesélt  is  neki  a
legvadabb kalandjairól. Jót mulattak a hódításain, miközben whiskeyt iszogattak  és  szivaroztak  az
éjszaka közepén. Minél kapatosabbak lettek, annál bujább történetekkel álltak elő.

– Le fog esni az a jó  kis  farkad,  amire  olyan  büszke  vagy,  ha  nem pihenteted  –  figyelmeztette
Ross egyik éjjel, örömkönnyeket törölgetve a szeméből.

– Isten végkimerülésben fog magához szólítani – felelte Jake gügye vigyorral az arcán.
Ross akkor fölöttébb szórakoztatónak találta a dolgot, de rögvest megváltozna a véleménye, ha

Bannerről  lenne szó. El tudná viselni,  hogy Jake keze, mely szajhákat fogdosott, a lányához  érjen?
Kizárt dolog. Őrült lenne, ha nem lőné agyon.

A legokosabb az lenne, ha felmondana, búcsút venne, felnyergelné Vihart, ellovagolna, és vissza
sem térne, amíg Banner férjhez nem ment.

De nem tudta rávenni magát.
A  birtok  már  beleette  magát  a  bőrébe.  Élvezett  minden  verítékcseppet,  amit  beleölt.

Képzeletben  látta,  hogy  ugyanolyan  szép  lesz,  mint  River  Bend.  A  részese  akart  lenni  a
fejlődésének. Értelmet kellett adnia az életének. Nem akart dolgavégezetlenül távozni.

Mióta megölte Clancey Russellt, csak menekült a felelősség elől. De egy férfi nem élhet így, nem
bújhat ki a kötelezettségei alól,  valamit le kell  tennie az asztalra. Kapott  egy  lehetőséget,  talán  az
utolsót, hogy bebizonyítsa magának, tudja vinni valamire. Egyszerűen muszáj végigcsinálnia.

De  hogyan  maradjon  távol  a  lánytól?  Különösen  olyankor,  amikor  úgy  néz  rá  a  szemével,
melyben hol zöld, hol aranyszínű szikrák lobbannak, mint most. Banner bőre nedves és illatos volt a
fürdőtől. Uram, könyörülj, nem tudja a lány, hogy rátapad a köntös, és átlátszik rajta büszke, kerek
melle,  hegyes  mellbimbója,  combja,  közötte  a  delta,  minden,  aminek  feltétlenül  rejtve  kellene
maradnia?  Van  fogalma  róla,  mennyire  csábító  a  haja,  ahogy  véletlenszerűen  feltűzött  fürtjeiből
több szabadult el, mint maradt leszorítva? Tudja, mennyire csókolnivaló a szája?

– Jake, merre jársz? Mire gondolsz? Úgy kezdted, „mindig, amikor”, aztán elhallgattál,  s én tudni
akarom, mit akartál mondani.

Jake felocsúdott zavarodottságából, és nyersen felelt:
– Több jelentőséget tulajdonítunk annak, ami kettőnk között történt, mint kellene.
– Csak a magad  nevében  beszélj!  –  kiáltotta  Banner.  –  Aznap  este  megkaptam,  amit  akartam.

Nem bántam meg.
– Rendben – dühöngött a férfi. Bárki más is megtette volna, akit  Banner az istállóban talál? Egy

fiatalabb? Vonzóbb? Bujább? – Akkor bizonyára nagyon várod a mai estét.  – Gúnyosan mosolygott.



 –  Táncolhatsz  és  flörtölhetsz  a  fiatal  városi  csődörökkel,  akiknek  minden  vágyuk,  hogy  Banner
Colemannel hemperegjenek.

– Kegyetlen vagy.
– Nem ezért rendezik a mulatságokat?
– Miért?
– Számodra azért, hogy kicsinosítsd magad, és ott parádézhass a partiképes fiatalemberek előtt.

Hogy  flörtölhess,  nevetgélhess  és  összehasonlíthasd  a  táncrendedet  a  hasonló  körökből  származó
facér lányokéval.

Banner behunyta a szemét, és lassan elszámolt magában tízig, hiábavaló kísérletet téve arra, hogy
megzabolázza az idegeit.

– Megint itt tartunk?
– Hol?
– Úgy beszélsz velem, mint egy gyerekkel.
– Hozzám képest az vagy.
Banner  meggondolatlanul  csípőre  tette  a  kezét,  amitől  nedves  köntöse  kifeszült  a  mellén.

Hátravetette  a  fejét,  ami  ugyancsak  nem  volt  bölcs  dolog,  a  haja  ugyanis  leomlott,  s  feltárult  a
nyaka. De Banner észre sem vette. Elragadta a vita heve.

– Ó, igen. Szegény öreg Jake Langston. Te vén, te aggastyán. Fogadni mernék, anya azért akarta,
hogy ott legyél a mulatságon, hogy vigyázz ránk, fiatalokra.

A férfi a fogát csikorgatta.
– Nem megyek el. – Úgy erőszakolt ki magából minden szót, mintha most tanult volna beszélni.

Orra vészesen közel került a lányéhoz, miközben a nyomaték kedvéért előrehajolt.
– Akkor én sem – vágta rá Banner fölényesen. Sarkon fordult, és becsapta a férfi előtt az ajtót.
De az  csak  a  másodperc  töredékéig  maradt  zárva,  mielőtt  majdnem  kiszakadt  a  helyéről.  Jake

berontott, kinyújtotta a kezét, megragadta a lány karját, és maga felé pördítette.
– Mit jelentsen ez?
– Amit mondtam. Ha te nem mész, én sem. – Banner a férfi mellkasára bökött mutatóujjával.  –

És te fogsz bennünket kimenteni.
Jake  elengedte,  és  az  ajtó  melletti  fogas  felé  repítette  a  kalapját.  Nem  találta  el,  a  kalap

belepottyant  a  víztócsába,  amit  a  lány  nedves  lába  hagyott  a  kövezeten.  Káromkodott,  a  hajába
túrt,  és  rosszalló  megjegyzéseket  mormogott  elkényeztetett  lányokról,  akik  pokollá  teszik  maguk
körül mindenki életét.

– Rendben van, Banner – mondta végül, s felemelte az ujját.  – De ez az utolsó alkalom, hogy te
nyertél. Komolyan beszélek. Maradj távol tőlem,  megértetted?  Ha  már  részt  kell  vennem  azon  az
átkozott estélyen, mulatni akarok, világos?

Banner a szempilláját rezegtette.
–  Természetesen,  Jake  –  felelte  mézesmázosan.  –  Én  is  pontosan  ezt  akarom  tenni.  Nem  te

mondtad, hogy ezért vannak a mulatságok?
Jake sürgető vágyat érzett, hogy a  térdére  fektesse  a  lányt,  és  jól  elnáspángolja.  De  akkor  meg

kellene érintenie. Ő pedig nem érinthette meg, úgy nem, hogy csak egy vékony pamutvászon legyen
a  védőfal  kettejük  között.  Banner  meztelen  volt  a  köntös  alatt.  Jake–nek  nem  kellett  hozzá
enciklopédia, hogy megállapítsa. Bőre rózsásan piroslott. Biztosan meleg és...

A fenébe! Az ajtó felé fordult.
– Majd érted jövök.
– Nem akarsz megfürödni?
Jake lába földbe gyökerezett útközben, majd lassan megfordult.
– Tessék?
– Fürödni. Melegítek vizet.
– Lemegyek a patakhoz.
Banner fintorgott, szeplőire vonva a férfi figyelmét.
–  Az  nem  ugyanaz,  mint  egy  kellemes,  megnyugtató,  forró  fürdő.  Anélkül,  hogy  Jake

beleegyezésére várt volna, nekilátott, hogy új
fürdővizet  készítsen.  Ellenőrizte  a  fazekakat  a  tűzhelyen,  s  megállapította,  hogy  még  mindig



forró bennük a víz. Halkan dudorászva kimert egy vödörrel a dézsából, és kiöntötte a hátsó udvarra.
így lett elég helye a friss forró víznek, amit beletöltött. Megkeverte a kezével.

–  Úgy.  Most  jó.  –  Szembefordult  a  férfival,  miután  ügyet  sem  vetett  rá  aközben,  hogy  a
fürdővizet készítette. – Ugye megfürdesz?

Jake összeszorította a fogát. Úgy állt ott, mint egy tökkelütött, s hagyta, hogy a lány az ujja köré
csavarja.  Banner teste a rátapadt köntösben annyira magával ragadta,  hogy  mozdulni  sem  bírt.  Az
áttetsző ruhadarab a lány csípőjére feszült, miközben a dézsa fölé hajolt, s feltárta  kecses  vonalait
Jake  mohó  tekintete  előtt.  Szétnyílt,  amikor  Banner  kiöntötte  a  vödörből  a  vizet,  s  a  férfi
megpillantotta selymes mellét.

Éjfekete fürtök tapadtak a lány nedves arcára. Csupasz lába túl kicsinek tűnt felnőtt  létére. Jake
szerette volna közelebbről  megvizsgálni. Amikor Banner elment mellette, hihetetlenül törékenynek
látszott, mint aki védelemre szorul.

Bár Jake tudta, hogy olyan gyorsan kellene menekülnie, ahogy csak tud, azon kapta magát, hogy
megszólal:

– Úgy érzem muszáj, ha már ennyit vesződtél vele.
– Keresek törölközőt,  amíg behozod a tiszta ruháidat az istállóból. A férfi még nem tért vissza,

amikor Banner már ismét a konyhában
volt.  Nyugtalanul  kikukucskált  az  ablakon.  Csak  akkor  lélegzett  fel,  amikor  meglátta  Jake–et

karján a ruháival. Mikor a férfi kinyitotta a hátsó ajtót, ő már a törölközővel,  a fürdőszivaccsal és a
szappannal szöszmötölt, hogy Jake keze ügyébe helyezze az asztalra.

– Most magadra hagylak – mondta kedvesen.
– Köszönöm.
– Szívesen.
Banner  becsukta  az  ajtót,  és  bement  a  hálószobájába.  Azt  már  nem  zárta  be.  Valami  a

bensejében,  egy  csintalan  kisördög,  aminek  a  létezéséről  nem  is  tudott,  megakadályozta  benne.
Amikor  levetette  a  köntösét,  a  konyhaajtó  felé  fordult,  és  azt  kívánta,  bárcsak  Jake  kilépne  és
meglátná.

De  nem így  történt.  Vízcsobogást  hallott.  A  férfi  már  a  dézsában  ült.  A  gondolatra  forróság
árasztotta  el,  elöntötte  a  combját,  bekúszott  közé,  fel  a  bensejébe,  át  a  mellén.  A  mellbimbója
megduzzadt.

Tétován felemelte a kezét. Elevenen élt benne az emléke, ahogy Jake megérintette, s olyasmiket
tanított  meg  neki  önmagáról,  amiről  ne  is  tudott.  Megremegett.  Érezte,  hogy  forró  nedvesség
képződik a lába között.

Gyorsan  leengedte  a  kezét,  attól  félve,  hogy  kihívja  maga  ellen  az  Úr  haragját  buja
viselkedésével.

De nem tudott szabadulni a képtől, hogy Jake ott fekszik a dézsában. Miután volt fiútestvére, ő a
hozzá  hasonló  lányokkal  ellentétben  tudta,  milyen  egy  férfitest.  De  még  soha  nem  látott  felnőtt
férfit meztelenül,  s  néhány  házasságban  élő  barátnőjétől,  akinek  volt  mersze  felhozni  ilyen  tiltott
témát, úgy értesült, hogy félelmetes látvány.

Szerinte  azonban  nem lehetett  más,  csak  gyönyörű.  Jake  többi  testrésze  is  szép  volt,  miért  ne
lenne az teljes egészében? Nem lepődött volna  meg.  Tenyészfarmon  nőtt  fel,  tudta,  mi  történik  a
hímekkel, amikor izgalmi állapotba kerülnek.

Azonkívül tapasztalta is.  Megijedt,  amikor  a  férfi  először  hatolt  belé  keményen,  de  a  fájdalom
hamar  elmúlt.  Érezte  magában  Jake  selymesen  hosszú  és  acélosan  kemény  férfiasságát.  Látni
azonban soha nem látta, s fúrta az oldalát a kíváncsiság, hogy milyen lehet.

Talán fel kellene ajánlania, hogy megmossa a hátát.
S bár tett egy lépést a konyha felé, elvetette az ötletet, hogy túl átlátszó.
Szörnyen  erkölcstelennek  tartotta  magát,  mégis  reménykedett,  hogy  egy  napon  Jake  és  ő

megismétlik,  ami  történt,  s  akkor  meztelenek  lesznek.  Miközben  felöltözött,  a  hideg  szövet
simogatta felforrósodott bőre minden négyzetcentiméterét.

Élénkzöld ruhát választott.  A nyaka mélyen  kivágott  volt,  a  derekánál  feszesen  rásimult.  Szűk
szoknyája  csak  enyhe  ringást  engedett  járás  közben.  Hátul  gombolódott,  s  ebből  származott  a
bonyodalom. A legfelső néhány gombot nem tudta elérni a ráfeszült fűző miatt.



A konyhaajtóra pillantott. Még mindig zárva volt,  de már  percek  óta  nem hallott  vízcsobogást.
Átvágott a szalonon, és bekopogott.

– Jake?
– Igen?
– Bejöhetek?
– A te házad.
Banner  kinyitotta  az  ajtót.  A  férfi  éppen  a  dézsát  vonszolta  keresztül  a  helyiségen.  A  hátsó

ajtónál előredöntötte, és kiöntötte a vizet a lépcsőkre.
Banner  megbabonázva  állt.  Jake  csupán  egy  tiszta  fekete  nadrágot  viselt.  Félmeztelen  és

mezítláb  volt.  Mellén,  karján  és  hátán  az  izmok  játéka,  miközben  felemelte  az  üres  dézsát,  és
visszatette a mellékhelyiségbe, teljesen lekötötte a lány figyelmét. Amikor Jake szembefordult vele,
elakadt a lélegzete.

Közelről a férfi mellkasa még csodálatosabb volt, mint távolról. Banner az aranyló szőrcsomóban
fészkelő bronz mellbimbókorongot bámulta. Vajon éppúgy reagálna, mint az övé, ha megérintené és
megsimogatná?

Tekintetével követte a selymes szőrsávot, mely egyre keskenyedve kúszott lefelé a férfi köldöke
felé,  ahol  éppen  a  nadrággombja  fölött  kiszélesedett.  A  fekete  szövet  kidomborodott  Jake  nemi
szervén.  A  szűk  fazon  semmit  nem  bízott  a  képzeletre.  Bannert  ismét  megrohanták  korábbi
gondolatai, és beleszédült.

Felemelte pillantását a férfi arcába.
– Segítenél begombolni a ruhámat? – Hangja érdes és önkéntelenül meghitt volt.  Odalépett Jake

–hez, és hátat fordított neki. Összefogta a haját, és elhúzta a nyakából.
A  férfi  sokkal  fürgébben  gombolta  be  a  ruháját,  mint  ahogy  azt  Banner  szerette  volna.  Vajon

hányszor kérték már ugyanerre? Kik? A gondolatot aggasztónak találta.  Összehasonlította Jake más
asszonyokkal, akiket ismert? Ha nem, ő majd gondoskodik róla, hogy megtegye! Rá fog jönni, hogy
senki sem illik úgy hozzá, mint ő. Efelől kezeskedik. Nem fogja feladni.

Haját még mindig felfogva megfordult, és szempillái alól felnézett a férfira.
– Egy fürdővizet használunk, begombolod a ruhámat. Látszólag olyan, mintha házasok lennénk,

nem igaz?
Jake arca mozdulatlan és rideg volt. Kék szeme már–már elszíntelenedetett.
– Aligha, Banner.  Ha  házasok  lennénk,  s  te  egy  vizes  köntösben  nyitnál  ajtót  nekem,  azonnal

ágyba vinnélek, és úgy megkefélnélek, hogy csengene tőle a füled.
A lánynak tátva maradt a szája.  A levegő kiszorult a tüdejéből  egyetlen hitetlenkedő  zihálással.

Hátrált egy lépést, a melléhez kapott, mintha a férfi megütötte volna. Arca elsápadt, s megnyúlt.
Aztán  megpördült,  és  kirohant  a  konyhából.  Jake  hallotta,  ahogy  a  hálószobaajtó  becsapódott

mögötte.
Az ajtófélfának dőlt. Kezét ökölbe szorította, ujjain elfehéredtek a bütykök.
– Sajnálom, Banner – suttogta, tekintetét a mennyezetre emelve. Nem tudta, mikor jött rá. Talán

már egész héten ott motoszkált a
fejében.  De  lehet,  hogy  villámcsapásként  érte  a  felfedezés.  Mindenesetre  valahol  a  ház  és  az

istálló között, amikor tiszta ruhákért ment, megvilágosodott előtte.
Banner  megpróbálta  elcsábítani,  de  nem azért,  hogy  ágyba  bújjon  vele,  hanem  hogy  elvetesse

magát.
Ezért  rendezte  a  múltkori  estét.  A  kedvessége,  a  tökéletes  vacsora,  a  megkülönböztetett

figyelem, a néma felhívás, hogy ha le akar feküdni vele,  megteheti, csak ezt a célt szolgálta. Milyen
vak és bolond volt!

Majdnem  sikerült  neki.  Ha  Lydia  nem látogatja  meg  őket,  behódolt  volna  testi  vágyainak,  és
szeretkezett volna Bannerrel.  Egy  alkalmat  még  meg  lehetett  bocsátani,  hiszen  a  lány  könyörgött
neki. De kettőt? Soha. Kénytelen lett volna feleségül venni.

Nem hibáztatta Bannert. Még gyerek  volt,  érzékeny  fiatal  lány,  akinek  durván  megsértették  az
önérzetét.  Tárgyilagosan  nézve  a  dolgokat,  a  házasság  nem is  lett  volna  elvetendő  ötlet.  A  lelke
mélyén vajon őt is foglalkoztatta a gondolat?

Ha nem, miért nem sóvárgott Lydia után úgy, mint azelőtt,  miután útnak engedte? Miért vágyott



sokkal  jobban  arra,  hogy  visszamenjen  a  házba  és  befejezzék,  amit  Bannerrel  elkezdtek?
Elszomorította,  hogy  nem  érezte  az  ismerős,  szívet  tépő  fájdalmat,  amikor  Lydia  hazaindult
Rosshoz.  Az  asszony  szép  volt  most  is,  mint  mindig.  De  már  nem a  legszebb.  Mióta  hasonlított
minden nőt Bannerhez? Nem Lydiát kellene szeretnie? Mi az ördög történik vele?

Túl közel kerültek Bannerrel egymáshoz, erről van szó. Túl intim kapcsolatba. Elszigetelődtek a
birtokon, s ahogy a magányos embereknél szokás, abba kapaszkodtak, aki épp kéznél  volt.  Ennek
véget  kell  vetni.  Kerülni  a  meghitt  pillanatokat,  mielőtt  a  lány  nagyobb  jelentőséget  tulajdonít  a
kapcsolatuknak, mint amennyit a valóságban ér.

Arra  a  következtetésre  jutott,  nincs  más  választása,  mint  megsebezni  Bannert.  Ezért  amikor
visszatért megfürödni, majd  meglátta,  milyen  mohó pillantással  néz  rá  a  lány,  és  megérezte,  hogy
saját teste is ellentmond minden józan akaratának, a fejéhez vágta azt a szörnyűséget.

Megbántotta. S továbbra is meg fogja. Nincs más kiút.  Meg kell  értetnie Bannerrel, hogy köztük
nem lehet semmi. S amíg őt meg tudja győzni, remélte, hogy saját magát is.



TIZENEGY

Grady  Sheldon  már  jóval  azelőtt  meghallotta  a  sikoltást,  hogy  belovagolt  volna  a  tisztásra,  és
kikötötte volna lovát a szomorúfűz alsó ágához.

Első gondolata az volt,  hogy Doggie Bums kiveri a lelket Wandából, ezért a nagy lármázás.  De
ahogy  leszállt  a  nyeregből,  meglátta,  hogy  Doggie  ott  ül  a  rozoga  tornácon.  Egy–egy  kutya
heverészett  mindkét  lábánál,  egy  pedig  az  ölében  nyúlt  el.  A  szeszfőző  összefüggéstelenül
motyogott  nehezen  mozgó  szájával,  melyhez  időről  időre  saját  főzetével  teli  üveget  emelgetett.
Grady meglátása szerint, nem ez volt az első aznap.

Újabb  velőtrázó  üvöltés,  mely  akár  a  pokol  bugyraiból  is  szállhatott  volna,  hallatszott  ki  a
kunyhóból.  Grady  tétovázás  nélkül  odasietett  az  elhagyatott  kalyibához.  Az  egyik  rühes  kutya
rátámadt,  és  morogva  a  lába  után  kapott.  Grady  fejbe  rúgta,  mire  a  bestia  nyüszítve  és
meghunyászkodva visszamenekült a tornác alá.

Doggie felpillantott ködös tekintetével a vejére.
– Mi folyik odabent? – kérdezte Grady.
– Mindjárt megszületik a kölyköd.
Újabb sikoltás rázkódtatta meg a levegőt, majd rekedt zihálás következett,  amitől  Grady gyomra

felfordult.
– Ez így ment egész álló nap – mondta Doggie, s fejével az ajtó felé bökött, majd megtörölte a

száját,  miután nagyot húzott az üvegből.  – Már halálosan unom. Úgy kiabál és  nyivákol,  mintha  ő
lenne  az  egyetlen  asszony,  aki  valaha  is  életet  adott  egy  csecsemőnek.  Nem  hagy  nyugtot  az
embernek, ostoba, átkozott szuka.

A  szülés  gondolatára  Grady  émelyegni,  és  furcsamód  idegeskedni  kezdett.  A  tárva–nyitva  álló
bejárati  ajtón  át  bepillantott  a  sötét  kunyhóba,  mely  hívogatóan  csalogatta  befelé  a  férgek,
vadállatok és élősködők minden fajtáját.

– Hívott orvost?
Doggie alkoholmámoros tekintettel nézett fel a férfira.
– Azt hiszed, megőrültem? Miért kéne ide doktor ahhoz, hogy lekölykezzen? Átkozott kuruzslók.

Csak  kicsalják  az  ember  nehezen  összekuporgatott  pénzét.  Nem,  nem.  Wanda  anyja  is  egy  ilyen
ágyon szülte meg őt,  és  minden  rendben  ment.  Ez  az  ordítozás  meg  jajveszékelés  csak  színjáték,
fiam. Ne hagyd, hogy megtévesszen.

A következő sikoly elnyújtott nyöszörgésbe csapott át,  amitől  Grady–nek  megfagyott  ereiben  a
vér.

– Úgy tűnik, mintha tényleg fájdalmai lennének. 
Doggie rekedten felnevetett.
–  Lehet.  Isten  ezzel  bünteti  a  kurválkodásért.  Minden  szajha,  még  Éva  is  megkapta  az  Úrtól,

amit megérdemelt, amiért léha életet élt. Csönd legyen ott bent! – bődült el olyan hangosan, hogy a
kutyák ! felriadtak. Kinyitották bánatos szemüket, aztán tovább szunyókáltak. – Menj be – mondta
Gradynek. – A te feleséged. S az isten szerelmére, hallgattasd el!  Nem bírom tovább elviselni ezt a
jajgatást.

Grady belépett a sötét, áporodott levegőjű helyiségbe. Olyan bűz fogadta, hogy  belefacsarodott
az  orra.  Igyekezett  sokáig  visszatartani  a  lélegzetét.  A  levegő,  amit  beszívott,  mocsoktól  és
szennytől volt nehéz.

Wanda  koszos  ágyneműn  feküdt  az  ágyon.  Grady  visszanyelte  a  torkába  toluló  gombócot.  Az
elfolyt magzatvíz, mely előrehozta a vajúdást, rózsaszínű foltokat hagyott a durva lepedőn.

Wanda  felhúzta  és  szétnyitotta  a  térdét.  Arca  elszürkült  és  összeráncolódott.  Ajka,  melyen  a
ziháló hangok távoztak, kisebesedett és felrepedt ott, ahol ráharapott, hogy  hiábavaló  igyekezettel
elfojtsa kiáltásait. Haja izzadtan tapadt a fejére. Szemét behunyta. Szűk hálóingét egészen a melléig
felhúzta, közszemlére téve alsótestét.

Gradyt visszataszította a látvány. Olyannyira,  hogy  kis  híján  elhányta  magát.  A  mellei,  melyek
valaha csábították, most tejtől duzzadtak, a bimbói megnőttek és elsötétültek. Wanda egy csöppnyi
részvétet  sem  ébresztett  benne,  még  akkor  sem,  amikor  teste  összerándult,  hogy  erőt  gyűjtsön  a



következő fájdalomhullámra.
A  lány  felült  a  matracon,  átkulcsolta  a  térdét,  és  a  mellére  húzta,  miközben  addig  nyögött  és

feszítette az izmait, míg az arca céklavörössé nem vált az erőlködéstől.  Amikor visszahanyatlott és
kinyitotta a szemét, észrevette, hogy Grady őt figyeli.

– Végre megérkeztél – mondta elhaló hangon, gyorsan lihegve. – Nézd,  mit  műveltél  velem,  te
gazember. Hová juttattál?

– Biztos vagy benne, hogy én voltam, Wanda? – gúnyolódott Grady.
– Te, vagy egy másik csirkefogó, aki szóra sem méltatott a városban  az  utcán,  de  kilopakodott

ide, amikor egy jót akart kefélni. – A lány a fogát csikorgatta, és nyögött kínjában. Nem tudott úrrá
lenni a fájdalmán, s újabb ordítás tört fel belőle, mely megrezegtette a düledező kalyiba falait.

– Apádnak nincs nyugta tőled. Azért küldött be, hogy elhallgattassalak.
– A rosseb vigyen el téged is meg őt is!
– Elbűvölő vagy, mint mindig, Wanda. Nemsokára anya leszel.  – A férfi tekintete végigsiklott a

lány puffadt, szétterült testén és szélesre tárt lábain. A csecsemő feje már kint volt.  Grady gyomra
ismét liftezni kezdett.

Wanda sikoltozva a könyökére támaszkodott, s tiszta erőből  nyomott. Állát a mellére szorította,
miközben olyan mély, állatias torokhangok  törtek  fel  belőle,  hogy  Gradynek  felállt  tőle  a  hátán  a
szőr. Aztán a lány hátravetette a fejét, és addig üvöltött, amíg be nem rekedt.

–  Mondtam  már,  hogy  hallgattasd  el!  –  kiáltotta  Doggie  kintről.  –  Istenverte  asszonyok  –
morogta, miközben levánszorgott a tornácról, a kutyák pedig menekültek,  amerre  láttak.  –  Hozok
magamnak egy másik üveggel. – Azzal elbotorkált a sűrűsödő alkonyatban.

Amikor Grady tekintete visszatért Wandára, a lány ismét összerándult a kíntól.
– Segíts, Grady, segíts! – Már könyörgött, hangjából kiveszett minden pimaszság. Á fájdalomtól

érzelgőssé vált.  – Nem fog megszületni. Nem fog. Segíts! Csinálj  valamit!  –  kiáltozta,  miközben  a
férfi csak állt és nézte.

– Apád azt mondta, hallgattassalak el. – Grady hangja éppolyan kifejezéstelen volt, mint az arca.
– Nem tehetek róla, hogy kiabálok. Fáj.  – Wanda ismét visszarogyott az izzadságfoltos párnára.

Teste megint megvonaglott a fájdalomtól kinyitotta a száját, és hangosan, hosszan jajveszékelt.
A  csecsemő  válla  is  kicsusszant.  Mindjárt  megszületik.  Grady  Sheldonnak,  a  fiatal,  jóképű

üzletembernek  nemsokára  egy  újabb  Burns  lóg  majd  koloncként  a  nyakán.  A  gondolattól,  hogy
gyermeket  nemzett  Wanda  Bumsnek,  még  jobban  felfordult  a  gyomra,  mint  a  körülötte  lévő
látványtól  és  szagoktól.  Elképzelhetetlennek  tartotta,  hogy  egész  életében  erről  a  fehér  proletár
klánról gondoskodjon.

Hetek  óta  törte  a  fejét,  mitévő  legyen.  Az,  amire  jutott,  szintén  elképzelhetetlennek  tűnt  a
számára.  De  kétségbe  volt  esve.  S  a  kétségbeesés  néha  olyasmire  sarkallta  az  embert,  amire
máskülönben gondolni sem mert volna.

– Apád azt mondta, fogjam be a szádat. Én pedig meg is teszem. –  Felvette  a  másik  párnát  az
ágyról. – Ne sikoltozz többet, Wanda!

Alany  üveges  szemmel  meredt  rá,  melyben  már  nemcsak  fájdalom,  hanem  rettegés  is
tükröződött.

– Mit csinálsz? Ha? Ó, istenem. – Összeszorította a fogát, amikor újból beléhasított a fájdalom.
–  Ó,  istenem.  Jézusom  –  kántálta,  miközben  teste  megfeszült,  hogy  kivesse  magából  a  méhében
megnövekedett életet.

– Ne kiabálj! – figyelmeztette Grady fenyegetően.
–  Nem  tehetek...  nem  tehetek...  róla.  –  Wanda  eltátotta  a  száját,  és  kiáltása  minden  eddigit

felülmúlt. Torkaszakadtával a teste is szétrepedt, a gyermek pedig kisiklott belőle.
Grady cselekedett.
A lány arcára szorította a párnát, lenyomta  Wandát  a  matracra,  és  nem engedte  el.  A  lány  alig

küzdött ellene. Az órákon át tartó vajúdás legyengítette. Grady csak jóval azután emelte le a párnát,
hogy Wanda végtagjai mozdulatlanná merevedtek.

Amikor  végzett,  patakokban  folyt  róla  a  hideg  veríték.  Nem nézett  Wandára,  tekintete  a  lány
lába  között  heverő,  síró  kisbabára  vetődött.  Arra  sem  vette  a  fáradságot,  hogy  megfordítsa,  és
megnézze, fiú–e vagy  lány.  Nem vesztegette  rá  az  energiáját.  Úgysem fog  sokáig  élni.  Feltéve  ha



sikerül véghezvinnie a tervét. Muszáj.
Megpördült,  amikor  meghallotta  Doggie  csoszogó  járását.  Lábujjhegyen  az  ajtóhoz  ment,

kikukucskált, s látta, hogy a férfi tántorogva közeledik a kunyhó felé. Körülbelül minden harmadik
lépésnél felemelte az üveget, hátrahajtotta a fejét, és nagyot húzott a pálinkából.

Amikor a kalyibához ért, alkoholgőzös agya felfogta, hogy valami nincs rendben.
–  Mi  az?  –  morogta.  Elindult,  megingott,  s  majdnem  átesett  az  egyik  kutyán.  Szitkozódva

felbotorkált a tornácra, megragadta az egyik  cédrusoszlopot,  hogy  el  ne  essen,  és  bekiáltott:  –  Mi
folyik ott? Wanda? Sheldon? Megszületett  már  a  kölyök?  –  Támolygó  lépést  tett  előre.  –  Mi  ez  a
nagy csend? Ha? Miért...

Nem vette  észre  azt  a  hasáb  tűzifát,  ami  abban  a  pillanatban  lecsapott  a  koponyájára,  ahogy
bedugta fejét az ajtónyíláson. Elterült a földön.

Grady,  miután  perceken  át  visszatartotta  a  lélegzetét,  előlépett  az  árnyékból,  és  Doggie  fölé
hajolt. A férfi nem mozdult. Grady az ingujjába törölte verítékben fürdő arcát.

Az volt a sorsuk, hogy így haljanak meg, győzködte magát. A söpredék nem érdemli  meg,  hogy
egy  bolygón  éljen  a  tisztességes  emberekkel.  Kinek  fog  hiányozni  Doggie  Bums  és  a  lotyója?
Szívességet  tett  a  világnak,  hogy  megszabadította  tőlük.  Csak  egy  kicsit  besegített  a  sorsnak,  ez
minden.

Az almásládához  lépett,  mely  éjjeliszekrényként  szolgált  az  ágy  mellett,  és  hanyagul  fellökte  a
petróleumlámpát,  gondoskodva  róla,  hogy  a  bura  eltörjön  a  hajópadlón,  és  a  petróleum  hatalmas
tócsában kifolyjon.

Senki  sem  hibáztathatja  azért,  amit  tett.  A  sors  nem  bánt  bőkezűen  vele  az  utóbbi  időben.
Elvesztette  Bannert,  egy  nagy  darab  értékes  földet,  Colemanék  támogatását,  akiknek  a  keze
messzire  elért  Larsen  megyében.  Nyilvánosan  megalázták,  a  városban  leköpték  az  emberek,  akik
korábban hízelegtek neki. Kinevették. Mostantól fogva azonban kegyes lesz hozzá a sors.

Elővett  egy  szál  gyufát,  és  meggyújtotta  a  szivarja  végét,  amit  szerencséjére  magával  hozott.
Ugye? Máris fordult a kocka.  Kisétált  a  kunyhóból,  mélyen  beszívta  a  dohányfüstöt,  majd  lassan,
hosszan kifújta.

Mindenki tudta, hogy Burnsék úgy élnek, mint a disznók, és Doggie állandóan részeg. Mellesleg
Wanda  is.  Senki  sem  látta,  amikor  elhagyta  a  várost.  S  ha  mégis,  ki  tudja,  hogy  idejött?  Majd
kerülőutat  tesz,  ellenkező  irányból  megy  vissza,  és  gondoskodik  róla,  hogy  odaintegessen  néhány
embernek, akik emlékezni fognak rá arra az esetre, ha a seriffben kétségek támadnának afelől,  miért
gyulladt ki Burnsék kunyhója.

Bedobta az ajtón a szivarját. Meg sem várta, hogy a kalyiba lángra kapjon.
A szerencse már mellé szegődött.

A mulatság már javában folyt, mire Banner és Jake megérkezett. Elkéstek.
Vitathatatlan  tény,  hogy  Colemanék  tudták,  hogyan  kell  táncmulatságot  rendezni.  A  fák  alsó

ágain  színes  papírlampionok  függtek.  Az  egymás  végébe  tolt  asztalok  ételtől  roskadoztak  az
udvaron.  A  kerti  sütőből  mesquitóval  füstölt  hús  illata  áradt.  Hordókban  állt  a  sör.  Mama
gondoskodott  róla,  hogy  a  puncsostálak  mindig  csordultig  tele  legyenek  limonádéval  a  hölgyek
számára.

A  zene  hangos  és  pattogós  volt.  Két  hegedűs,  egy  bendzsós  és  egy  harmonikás  húzta  egyik
talpalávalót a másik után. Zenei repertoárjuk ugyanolyan korlátozott volt,  mint a szakértelmük, de
mindkét hiányosságukat kárpótolta a lelkesedésük.

Amikor Lydia és Ross észrevették, hogy az ismerős szekér begördül az udvarra, a lányuk és Jake
elé siettek, hogy üdvözöljék őket. Ross leemelte Bannert a bakról és körbeforgatta.

– Már majdnem elfelejtettem, milyen gyönyörű vagy, hercegnő. A gazdálkodás mit sem csorbított
a szépségeden.

– Apa. – Banner szorosan megölelte Rosst, mikor az letette a földre. Csak most jött rá, mennyire
hiányoztak neki a szülei. Itt biztonságban és erősnek érezte magát. Még sokáig szeretett volna apja
oltalmazó  karjában  maradni,  de  nem akart  feltűnést  kelteni.  Úgy  kellett  tennie,  mintha  minden  a
legnagyobb rendben lett volna, pedig a szíve j összetört, s  szívesebben  lett  volna  bárhol  máshol  a
világon, mint itt a mulatságon. á



Jake–kel egy szót  sem  váltottak  azóta,  hogy  a  férfi  a  fejéhez  vágta  azt  a  szörnyűséget.  A  szót
természetesen nem ismerte, de a szöveg– 1 környezetből  és Jake szúrós tekintetéből  ítélve el tudta
képzelni, milyen kimondhatatlanul ocsmány lehetett.

Amikor felöltözött, kiment a tornácra. Jake már a bakon  ült,  szivarozott.  Szinte  rá  sem  nézett,
mégis  leszállt  és  megkerülte  a  kocsit,  hogy  felsegítse.  Banner  ügyet  sem  vetett  kinyújtott  kezére,
hanem  felmászott  egyedül.  Jake  vállat  vont,  visszaült  a  helyére,  megfogta  a  gyeplőt,  és  némán
áthajtott a folyón.

Banner kővé dermedten ült,  s remélte,  hogy  a  férfi  érzi  azt  a  tömény  gyűlöletet,  ami  az  ereibe
pumpálódott minden egyes szívdobbanással.

Ismét bolondot csinált magából, de utoljára. Jake–nek nem lesz több alkalma megalázni. Vége a
barátságnak. Csak a farmmal kapcsolatos dolgokat hajlandó ezután megvitatni  vele,  és  azt  is  csak
akkor, ha feltétlenül szükséges. Ki fogja tiltani a konyhából. Majd kint hagyja neki tálcán  az  ételt.
Úgy fogja etetni, mint egy háziállatot, odateszi elé, de nem eszik együtt vele.

–  Hogy  vagy  Jake?  –  Apja  szívélyes  üdvözlése  visszarántotta  Bannert  a  valóságba.  Ross
barátságosan szorongatta Jake kezét. – Van sör vagy valami erősebb az irodámban.

– Valami erősebbet kérek – felelte a férfi zordan. Ross elmosolyodott a bajsza alatt.
– Gondoltam. Különben is beszélni akartam veled valamiről.
– Ross – nyögött fel Lydia –, ma este ne beszélgessetek üzletről. Lekésitek a mulatságot.
A  férfi  az  asszonyért  nyúlt,  magához  húzta,  és  cuppanós  csókot  nyomott  Lydia  meglepetéstől

tátva maradt szájára.
– Akarsz fogadni? Későbbre kétszemélyes mulatságot tervezek.
– Ross, ne olyan hangosan, és engedj el! Mindenki minket néz – tiltakozott az asszony de az arca

kipirult, a szemében pedig ugyanolyan izgatottság csillogott, mint a férjéében. Ross egy újabb gyors
csók után szabadon engedte.

– Gyere, Jake – mondta, s miután hátba veregette a fiatalembert, barátságosan otthagyta a vállán
a kezét, majd átkísérte az udvaron tolongó vendégek között a házba.

–  Férfiak!  –  fordult  Lydia  elkeseredett  arccal  a  lánya  felé,  de  aztán  azonnal  elmosolyodott.  –
Gyönyörű vagy, Banner.

– Köszönöm, anya. – Jólesett neki a dicséret. Jake persze egyetlen elismerő megjegyzést sem tett
a  külsejére.  A  férfi  közönyössége  jobban  felizgatta,  mint  szerette  volna,  s  ez  már  önmagában  is
bosszantotta. – Minden olyan szép. Megint túl sokat vállaltál.

– Rengeteg segítségem volt. Mama és a fiúk. „A fiúk”, Lydia így nevezte Lee–t és Micah–t.
– Tényleg, hol vannak? Hiányzik az a két kutyaütő, bár nem értem, miért.
Lydia  elmosolyodott,  és  megérintette  Banner  haját,  melyet  a  lány  tökéletes  frizurába  fésült.

Magasra  tornyozta,  de  egy–két  fürtöt  lehúzott  a  nyakába  és  az  arcába.  Sötét  tincsei  közé  a
ruhájához illő zöld szaténszalagot fűzött.

– Sosem ismernék el, de te is hiányzol nekik.
– Nincs akit kínozzanak.
– Minden barátnőd eljött – mondta Lydia gyengéden, mert tudta,  milyen  nehéz  lesz  Bannernek

először szembenéznie velük. – A pekandiófa alatt gyülekeznek.
– Odamegyek hozzájuk most rögtön. – Banner megnyugtatóan megszorította az anyja kezét.
– Érezd jól magad!
Banner  bólintott,  és  keresztülvágott  a  tömegen.  Türelmesen  váltott  egy–két  szót  mindenkivel,

Sugarzóan mosolygott, és elhitette a vendégekkel, hogy nem hullott darabokra  az  élete  azok  után,
amit  Grady  művelt  vele.  Sheldonnak  kell  magát  szégyellnie,  nem  neki.  Azt  akarta,  hogy  ezt
mindenki tudja, s büszkén magasra emelte a fejét.

–  Georgia,  Bea,  Dovie  –  kiáltotta,  mikor  odaért  a  csoportba  verődött  fiatal  lányokhoz.
Mindannyian  pasztellszínű  nyáriruhát  viseltek.  Ahogy  Banner  a  közelükbe  ért  rikító  fűzöld
öltözékében, azok egytől egyig elsápadtak mellette.

–  Banner!  –  köszöntötték  kórusban,  és  köréje  gyűltek.  Vidáman  társalogtak  és  pletykálkodtak
közös ismerőseikről. Mivel

Banner már hetek óta nem találkozott velük, lemaradt  az  eseményekről.  Amikor  megkérdezték
tőle,  igaz–e,  hogy  gazdálkodik,  ő  bólintott,  és  elmesélte,  hogyan  él,  persze  alaposan  kiszínezve  a



dolgot.
A barátnői érdeklődése a kerítések és a keresztezés iránt azonban hamar kihunyt, s a beszélgetés

fonala  eljegyzésekre,  esküvőkre,  teázásokra,  gyerekekre  és  kínai  porcelánokra  terelődött.  Banner
nemsokára unatkozni kezdett, s azon gondolkodott, vajon ő is ilyen felszínes és szűk látókörű volt–
e, mint a többiek.

Kimentette  magát,  és  továbbállt.  Lee  és  Micah  mögé  lopózott,  akik  egy  fa  törzsének
támaszkodva beszélgettek. Mivel nem tudták, hogy Banner hallótávolságon belül tartózkodik, az ő
témájuk sokkal érdekfeszítőbbnek bizonyult, mint a lányoké.

– Gondolod, hogy már túl van rajta?
– Naná. Látni a szeméből. A szemük mindig elárulja őket.
– Mi a helyzet Lulu Bishoppal?
– Hmm. Nem tudom. Talán még nem. Fél az anyjától.
– Igen, de én azt hallottam, hogy nyitott szájjal csókolózik.
– Ki mondta?
– Az a fickó, aki az apja takarmányboltjában dolgozik.
– Az indián területről való?
– Igen. Gondolod, hogy hazudik?
– Lehet.
– Ott van Bormie Jones... s
– Jó melle  van,  mi?  Nagy  és  érett,  mint  a  dinnye.  –  Micah  oldalba  bökte  Lee–t,  s  mindketten

vihogni kezdtek. – Fogadni mernék, hogy az íze is olyan édes.
– Én egyszer már megfogtam – dicsekedett Lee.
–  Menj  a  fenébe!  –  horkant  fel  Micah  kiegyenesedve,  és  felelősségre  vonva  a  barátját,

szembefordult vele.
– Istenemre esküszöm.
– Mikor?
–  Két  éve.  Már  akkor  is  bögyös  volt.  A  július  negyedikei  ünnepségen  történt,  amit  az  egyház

rendezett.
– Az egyház? – ismételte Micah. – Hazudsz!
– Nem! El kellett volna jönnöd.
– A kicsikre kellett vigyáznom. Mama nem engedett el. Mi történt Bonnie–val?
–  Félrehúzódtunk  a  többiektől.  Ismered  azt  a  helyet  a  folyónál,  ahol  a  zúgó  van.  Áthajolt  a

köveken,  elvesztette  az  egyensúlyát,  és  majdnem  beleesett  a  vízbe.  Amikor  átöleltem,  hogy
elkapjam, hozzáértem a melléhez.

– Hazudsz!
– Esküszöm.
– Mit csinált Bonnié?
–  Elvörösödött,  és  a  ruháját  igazgatta.  Azt  mondta:  „Lee  Coleman,  figyelj  oda,  hogy  hova

nyúlsz!”  Én  azt  feleltem:  „Épp  azt  figyelem,  Bonnie  drágám,  épp  azt  figyelem”.  Tudod,
megbámultam.

Micah kacagott.
– Aztán mi történt?
Lee arcáról lehervadt a mosoly.
– Jött a hittantanár,  s  mindnyájunkat  összeterelt  tűzifát  gyűjteni.  Ha  még  két  percig  kettesben

maradhattam volna Bonnie–val,  akkor lett volna  ám  csak  igazi  tűzijáték.  –  Ledobott  a  földre  egy
darab kérget, amit a fa törzséről húzott le. – Azt hallottam, hogy hozzámegy egy tyleri fickóhoz. Én
mondom, igazi élményben lesz része a nászéj–szakán.

– Undorítóak vagytok mindketten – lépett ki Banner az árnyékból, s  úgy  beszélt  velük,  mintha
magas lovon ülne.

– A pokolba, Banner – kiáltotta Lee mérgesen –, nem tudtuk, hogy itt vagy.
– Azt látom.
– Megint a régi trükk? – kérdezte Micah mosolyogva. – Hallgatózol? 
Bannernek győzött a jó természete, és elnevette magát.



–  Ti  vagytok  a  legszórakoztatóbbak  ezen  a  mulatságon.  De  hogy  mersz  így  beszélni  a
barátnőmről, Lee? Bonnié Jones rendes lány, s bárhol is nyúltál hozzá, biztos vagyok benne, hogy ő
sértésnek vette.

– Nem kellett volna hallgatóznod – védekezett a fiú. – Az ilyesmi csak a férfiakra tartozik.
– S te honnan tudod, hogy miről beszélnek a férfiak?
Lee fenyegetően összevonta a szemöldökét, de Banner cseppet sem ijedt meg.
– Mit szólnál hozzá, ha valaki ilyeneket mondana rólam? Mindketten ösztönösen felmordultak.
– Kitépném a hajukat – mondta Lee.
–  Ha  Bonnie–nak  van  egy  bátyja...  Őt  meg  ki  hívta  meg?  –  Banner  félbehagyta  a  megkezdett

mondatot, hogy újabb fiatal lány érkezését kommentálja, aki csatlakozott a többiekhez a pekandiófa
alatt.

–  Kit?  –  kérdezte  Micah  a  tömeget  pásztázva.  Most  már  sokan  táncoltak,  és  nehéz  volt
megkülönböztetni az arcokat.

– Dora Lee Denneyt. Ki nem állhatom. 
A fiúk sokatmondó pillantást váltottak.
– Hogyhogy?
– Alattomos, sznob és ravasz.
– De nagyon csinos – jegyezte meg Micah.
– Ha! – Banner mindig is feltűnősködőnek tartotta  a  kék  szemű  szőkeséget.  A  haja  túlságosan

rendezett, a ruhája túl díszes, a parfümje túl erős volt.  De amit a legjobban gyűlölt Dore Lee–ben,
az az, ahogy belopta magát a férfiak és a nők szívébe egyaránt. Ő  vitte a szót minden társalgásban,
a  kedvenc  témája  pedig  önmaga  volt.  Mindig  mézesmázosan  beszélt,  amiről  Banner  tudta,  hogy
színészkedés. Gyakran szeretett volna behúzni egyet önelégült arcába, csak hogy kicsikarjon belőle
egy őszinte reagálást.

–  Jobb  ha  visszamegyek  és  meghallgatom,  mit  mond.  Képes  lerme  elhíresztelni  mindenkinek,
hogy öngyilkosságot kíséreltem meg az esküvőm után.

Azzal otthagyta őket. Micah utána bámult, s nézte, ahogy Banner ismét csatlakozik a lányokhoz.
– Mit gondolsz?
Lee tekintete ugyanarra a pontra meredt, ahová a Micah–é.
–  Fütyülök  rá,  hogy  a  nővérem  kedveli–e  Dora  Lee–t  vagy  sem.  Én  szívesen  szerencsét

próbálnék vele. S te?
– Egyre gondoltunk. Semmi komoly. Csak gyors kis hempergés a szénakazalban.
– Igen – bólintott Lee összehúzott és elködösült szemmel. – Gondolod, hogy rááll?
– Nem lennék meglepve. Elárulja a...
– Szeme – fejezte be Lee.
–  Mit  árul  el  a  szeme?  –  Amikor  Jake  meggyújtott  egy  gyufaszálat  a  fa  törzsén,  a  két  fiú

összerezzent. A férfi felnevetett zavart arckifejezésük láttán.
Kilépett  a  tornácra,  miután  befejezte  a  beszélgetést  Ross–szal,  s  azt  kívánta,  bárcsak  itt

hagyhatná a mulatságot. Belovagolna a városba, és kiengedné a felesleges gőzt.  Jó whiskeyre, rossz
nőre és kemény kártyacsatára vágyott. Akkor talán ki tudná verni a fejéből  Bannert, s folytathatná
az életét úgy, mint az előtt az átkozott éjszaka előtt az istállóban.

Olyan eleven képek villantak  át  az  agyán,  hogy  azt  várta,  Ross  kitalálja  a  gondolatait.  Banner
hálóingben  a  nászéjszakáján,  Banner  szűk  nadrágban,  Banner,  amint  felszolgálja  neki  a  vacsorát,
meggyújtja  a  szivarját,  ott  áll  a  kisasztalon,  háttal  neki,  kitolt  fenékkel,  Banner,  ahogy  kiszáll  a
dézsából. Banner, Banner, Banner. Nem tudta kiverni a fejéből.  Nem lepődött volna meg, ha Ross
elátkozza, előrántott pisztollyal felugrik  a  székéből,  és  golyót  röpít  a  két  szeme  közé.  S  tekintve,
hogy milyen gondolatokat forgatott a fejében a lányáról, még igaza is lett volna.

De  Ross  úgy  bánt  vele,  mint  mindig,  s  ettől  Jake  csak  még  rosszabbul  érezte  magát.
Megkönnyebbült, amikor Lydia bedugta a fejét az iroda ajtaján, és követelve, hogy Ross üdvözölje
Larsen polgármesterét, aki épp az imént érkezett, véget vetett a beszélgetésnek.

Abban a  pillanatban,  ahogy  kilépett  a  tornácra,  meglátta  Bannert.  A  barátaival  nevetgélt.  Jake
örült,  hogy  nevetni  látja.  A  lány  olyan  sebzettnek  és  ridegnek  tűnt  azok  után,  amiket  délután
mondott  neki.  De  muszáj  volt  megbántania.  Kényszerítve  érezte  magát,  hogy  a  legdurvább,



legkegyetlenebb  módon  okozzon  neki  fájdalmat.  Jobb  ha  Banner  már  most  megtudja,  kivel  van
dolga, és kiver minden romantikus ábrándot a fejéből vele kapcsolatban.

Azt keresvén, mivel terelhetné el a figyelmét zűrzavaros gondolatairól, Lee és Micah felé indult,
akik  cinkosán  összedugták  a  fejüket.  Sejtette,  hogy  valami  rosszban  sántikálnak,  s  bejött  a
megérzése, már amennyire bűntudatos arckifejezésükből erre következtetett.

– Hogy lehet az, hogy az összes lány az  udvaron  van,  ti  ketten  pedig  itt  bujkáltok  a  sötétben?
Talán elkergettek?

–  Nem –  tiltakozott  Micah.  –  Csak  a  nőkről  beszélgettünk  általánosságban,  s  egyről  személy
szerint.

– Személy szerint melyikről? Dora Lee–re mutattak.
– Mi van vele? – kérdezte Jake nem túl nagy lelkesedéssel.
– Csak azon tanakodtunk, vajon igazak–e a pletykák, amiket róla hallottunk–felelte Lee.
–  Miféle  pletykák?  –  Jake  egy  pillanatra  sem  vette  le  fürkésző  tekintetét  a  lányról,  aki  nagy

taglejtésekkel és sűrűn pislogva beszélt. Még ilyen távolról is meg tudta állapítani, hogy Dora Lee az
a  fajta  nőszemély,  akit  megvetett.  Túl  sokat  gondolt  magáról  és  a  külsejéről,  akárcsak  Priscilla
Watkins. Öntelt volt, mozdulatai túlságosan kiszámítottak.

De pontosan ilyen nőre vágyott ma éjjel, olyanra, aki iránt cseppnyi gyengédséget sem érez.
– Az a szóbeszéd járja, hogy... tudod – fejezte be Micah kacsintva. Jake lustán elmosolyodott.
–  Igen?  Majd  én  tisztázom  a  dolgot  itt  és  most.  –  Ellépett  a  fiúktól,  akik  csodálattal  vegyes

tisztelettel bámultak utána.
–  Jake  –  suttogta  Micah  –,  légy  óvatos.  A  polgármester  lánya.  Jake  ismét  felvillantott  egyet  a

lélegzetelállító, vészjósló mosolyából.
– Annál jobb. – A fiúkra kacsintott, akik oldalba bökték egymást.
–  Anya  és  apa  azt  akarják,  hogy  az  új  lányiskolába  járjak  Wacóban,  de  én...  –  Dora  Lee

abbahagyta  a  hencegést,  és  a  férfit  bámulta,  aki  a  táncolók  között  közeledett  felé.  Haja  fehéren
csillogott a lampionok fényében, a bőre ugyanakkor napbarnított volt.  A lány még ilyen távolról  is
látta, hogy a szeme vakítóan kék. – Ki ez? – suttogta.

Banner  követte  Dora  Lee  pillantását,  és  észrevette  Jake–et  a  táncolók  között.  A  cowboyokra
jellemző  hanyag  testtartással  közeledett,  csípője  ringott  járás  közben,  ami  a  derekát  keresztező
pisztolytáskára irányította a figyelmet. Korábban már  neki  is  feltűnt  a  férfi  nemi  szervének  döntő
bizonyítéka,  s  most  mérget  mert  volna  rá  venni,  hogy  a  kéjsóvár  Dora  Lee  sem  maradt  le  a
látványról.

Jake széles vállát  nem tudta  leplezni  a  ráfeszülő  fehér  vászoning  és  a  fekete  bőrmellény,  mely
olyan puhának tűnt, mint a vaj.  A nyakába  kötött  vörös  kendőtől  még  izgatóbbnak  hatott.  Olyan
dörzsöltnek  látszott,  mint  az  a  kandúr,  amelyik  épp  most  kapott  el  egy  egeret,  és  olyan
veszélyesnek, mint egy portyázni induló puma.

Jake megállt, kivette szájából a szivarját,  ledobta a porba, és eltaposta csizmája orrával. Minden
mozdulata érzéki, lassú és eltökélt volt.

– Jake Langston – felelte Banner. – A munkavezetőm.
Dora  Lee  mélységesen  sajnálta,  hogy  nem  ment  el  Banner  esküvőjére.  Szándékosan  tette,

Galvestonba  utazott  az  unokatestvérével,  hogy  ne  kelljen  ünnepelnie  „Banner  Coleman  Napját”,
ahogy  ő  rosszmájúan  nevezte.  Nem  szeretett  osztozni  a  rivaldafényben  senkivel,  különösen
Bannerrel nem, aki minden tekintetben elhomályosította.

Mikor azonban Dora Lee hazatért, és megtudta, mi történt, dühös volt magára, amiért kihagyta a
botrányt, amit ő Banner jól megérdemelt jutalmának tartott. Hallott a cowboyról is,  aki Colemanék
védelmére kelt. Úgy vélte, a beszámolók túloznak, de most a saját szemével győződhetett meg róla,
hogy tévedett.

Jake  addig  közelített  ragadozó  járásával  a  szájtátva  bámuló  Dora  Lee–hez,  amíg  már  csak  pár
lépés választotta el tőle.

– Táncolunk? – Csak ennyit mondott. Elég is volt.  Mivel Dora Lee most az egyszer megszólalni
sem bírt, a férfihoz siklott,  hagyta, hogy az a karjába vegye, és eltáncoljon vele a  irigykedő  lányok
csoportba előtt.

Banner úgy érezte, valami meghalt benne. A férfi rá sem nézett. Szemét azon a lányon legeltette,



akit ő ellenszenvesnek, hangadónak és teljességgel kibírhatatlannak tartott.
Rendben! Legyen az övé! Megérdemlik egymást!
– Miért ácsorgunk itt? – kérdezte tettetett vidámsággal. – Kérjük fel táncolni az urakat.
Körbejárt,  és  mindenkire  azzal  a  Sugarzó  mosolyával  nevetett,  ami  számos  reménykedő

férfiszívet  megdobogtatott,  mielőtt  eljegyezte  magát  Grady  Sheldonnal.  Pillanatok  alatt  akadt
partnere,  aztán  újabb  és  újabb.  Egy  ütemre  mozgott  a  zenével,  vidáman  nevetett,  mosolygott,
meggyőzve a fiatalembereket, akikkel táncolt, hogy ismét van remény elnyerni a szívét,  s elhitetve a
szüleivel, hogy sebhelyek nélkül úszta meg ezt a szörnyű megpróbáltatást.

Közben azonban Jake és Dora Lee egyetlen mozdulata sem kerülte el a  figyelmét.  Látta,  mikor
ölelte át szorosabban a férfi, és húzta magához, s észrevette, mikor hódolt be neki Dora Lee, és adta
át magát. Azt a pillanatot is az agyába véste, amikor eltűntek az istálló mögött.

Jake pillanatokon belül elátkozta magát, amiért a sötétbe csábította Dora Lee–t. A lány ostoba és
hiú  volt,  persze  ezt  már  akkor  is  tudta,  amikor  flörtölni  kezdett  vele.  Fárasztotta  Dora  Lee
kiszámíthatósága. Tartózkodást színlelt, de ellenállás nélkül adta be a derekát.

Jake túl könnyen hódította meg, s nem talált  semmi izgatót, amikor kibontotta a lány fűzőjét,  és
lemeztelenítette mellét a holdfényben.

– Általában nem engedem meg a férfiaknak, hogy...
– De igen. – Jake megcsókolta a nyakát,  aztán felemelte a fejét, hogy lássa, hogyan reagál Dora

Lee a pimaszságára.
A lány kifejezéstelen tekintettel bámult rá. Megnyalta a száját, és újabb kísérletet tett.
– De téged igazán kedvellek, Jake.
– Akkor bizonyítsd be – suttogta a férfi rekedten. 
A lány nyelve  úgy  siklott  körbe  Jake  száján,  mint  egy  csörgőkígyóé.  Olyan  volt  az  íze,  mint  a

kapormártásé.  Jake  egyáltalán  nem kívánta,  de  kényszerítette  magát,  hogy  megmarkolja  hatalmas
mellét. Érzékszervei válaszoltak a női test érintésére, de deréktól fölfelé a vágynak halvány szikrája
sem lobbant fel benne. A magáévá tehette volna Dora Lee–t,  talán enyhíthette volna éhségét, mely
hetek óta nőtt  benne.  De  az  enyhülés  csak  ideig–óráig  tartott  volna.  Holnap  ismét  feléledt  volna
benne a vágy, mert valaki másért égett.

Tisztességtelenül  viselkedett  Dora  Lee–vel,  bármilyen  önző  és  buta  volt  is.  Mióta  törődött  a
szívtipró  Jake  Langston  a  tisztességgel?  Az  óta  az  este  óta  az  istállóban.  Vénségére  puhány  és
szentimentális lett. Máskor gondolkodás nélkül letepert volna egy olyan lotyót, mint Dora Lee.

Most finoman eltolta magától.
– Jobb, ha visszamegyünk. – Már alig várta, hogy megszabaduljon tőle,  s elkezdte begombolni a

ruháját. Látta a lányon, hogy tiltakozni akar, ezért gyorsan hozzátette: – Nem akarom, hogy az apád
a keresésedre induljon.

Dora Lee, hogy mentse a büszkeségét, úgy tett,  mintha ő vetett volna véget  az  enyelgésnek,  és
reszkető kézzel gyorsan megigazította a haját.

– Nem szeretném, ha rossz véleménnyel lennél rólam. Azt hiszem, egy pillanatra elvesztettem a
fejem,  amikor  megengedtem,  hogy  hozzám  érj.  Követelem,  hogy...  tisztelettel  bánj  velem.  –
Egészen addig csacsogott, amíg vissza nem értek a mulatságba.

Jake azonnal kimentette magát, és a söröshordóhoz  ment.  Éppen  nagyot  húzott  belőle,  amikor
Micah és Lee lélekszakadva, tágra nyílt szemmel odafutottak hozzá.

– Na?
A  férfi  szomorúan  elmosolyodott,  milyen  ártatlanok,  s  egy  pillanatra  azt  kívánta,  bárcsak  ő  is

ilyen lenne még.
– Dora Lee határozottan olyan. Sok szerencsét!
A  hangulat  lankadni  kezdett.  Jake  Mamával  beszélgetett,  akit  szüntelenül  elhanyagolt.  Az

asszony  a  tornácon  ült  egy  hintaszékben,  s  egy  legyezővel  hűsítette  magát.  A  férfi  megpróbált  a
társalgásra  koncentrálni,  de  a  pillantása  minduntalan  Bannerre  siklott.  A  lány  minden  férfival
táncolt, fiatallal és öreggel egyaránt.

S  közben  pokolian  jól  érezte  magát.  Muszáj  volt  úgy  tartania  a  fejét,  hogy  felkínálja  a  nyakát
annak  a  parasztnak,  aki  úgy  nézett  rá,  mintha  fel  akarná  falni?  Nem  ölelte  túl  szorosan  az  a
tökfilkó? Most kinek integetett? Kire mosolygott olyan Sugarzóan? Ha pedig Randy még egyszer fel



merészeli kérni, Jake kénytelen lesz csinálni valamit, amivel egyszer s mindenkorra elveszi a kedvét
a nőktől. A kasztrálás volt az első, ami az eszébe jutott.

Jake  teljesen  felhergelte  magát.  Mire  a  vendégek  elmentek,  ő  pedig  induláshoz  készülődve  a
szekerükhöz sétált, a gyomra úgy görcsbe rándult, hogy legszívesebben tört–zúzott volna.

Elbúcsúztak.
– Mi lehet az? – kérdezte Ross. A horizontot bámulta délnyugaton. Vöröslött az ég alja.
– Tűz – felelte Jake, miután követte Ross pillantását. Micah füttyentett.
– Jó nagy tűz lehet, ha így megvilágítja az eget.
– Kíváncsi lennék, mi ég. Jó messzire van a várostól – jegyezte meg Lydia.
–  Talán  bozóttűz  –  mondta  Ross  elgondolkodva.  –  Átkozottul  hiányzik  már  az  eső.  Nagyon

száraz tavasz volt.
Úgy  tűnt,  ezzel  mindenki  kíváncsisága  kielégült  a  tűzzel  kapcsolatban,  mely  közel  sem  égett

olyan ragyogóan, mint a féltékenység Banner zöld szemében.



TIZENKETTŐ

– Ross, ez...
– Hallgass, asszony, és csókolj meg!
– De...
Ross  Lydia  ajkára  tapasztotta  a  száját,  hogy  véget  vessen  színlelt  tiltakozásának.  Az  asszony

tudta,  mennyire  szeret  Ross  megküzdeni  érte,  ezért  néha  kérette  magát.  A  csókja  azonban
ugyanolyan heves volt, mint a férjéé, amikor válaszolt.

Ross lefektette a szénára terített pokrócra, fölé gördült, s a ruhán állt  bosszút, amit az asszony a
mulatságon viselt. A vendégek elmentek, a zenészek összepakolták a hangszereiket és hazaindultak,
Ross  elküldte  Mamát  lefeküdni,  és  nem  engedte  neki,  hogy  rendet  rakjon,  egyszóval  mindenki
nyugovóra tért River Benden. Kettesben maradtak.

Miközben  Ross  a  nyelvével  folytatta  játékos  betöréseit  az  asszony  szájába,  kezével  a  hajában
kotorászott, hogy fürge ujjaival kiszedje belőle a tűket, és kibontsa.

– Szégyelld  magad  –  zihálta  Lydia,  mikor  a  férfi  végre  elengedte  a  száját,  hogy  megcsókolja  a
nyakát.

–  Ma  estére  már  kiveszett  belőlem  minden  modorosság  és  tisztesség  –  nevetett  Ross.  –
Szükségem van egy kis csintalanságra, mint a régi szép komisz időkben.

– Hát ezért cipeltél fel a szénapadlásra a kényelmes hálószobánk helyett.
– Van valami erkölcstelen abban, ha az ember szénakazalban szeretkezik, nem gondolod?
–  Te  már  csak  tudod  –  felelte  Lydia  tettetett  prüdériával.  –  Nemegyszer  hoztál  fel  ide  fényes

nappal. Mindig attól féltem, hogy a gyerekek ránk találnak bújócskázás közben.
Ross nevetett, miközben az asszony fűzőjét gombolta.
– Ettől volt igazán izgalmas.
Lydia a férfi hajába túrt, és felemelte a fejét, hogy a szemébe nézzen.
–  Nincs  szükségem  semmire,  hogy  izgalmasabbá  tegye  az  együttléteinket.  Minden  alkalom

izgalmas, amikor szeretkezünk.
– Ez a fajta beszéd nagy bajt hozhat önre, hölgyem – figyelmeztette Ross mély, remegő hangon.
– Szeretem, ha vad vagy – suttogta Lydia. – Sonny Clark nem veszett ki belőled nyomtalanul, ha

rajtam kívül  nincs  is  más,  aki  emlékezzen  rá.  Te  vagy  az  én  banditám,  és  szeretlek,  nem számít,
hogy hívnak.

Ross  tekintetéből  smaragd  láng  csapott  ki.  A  Lydia  arcán  tükröződő  érzelmek  ugyanolyan
féktelenek voltak, mint az övéi.

– Szeretlek Lydia.
– Tudom. Én is szeretlek.
Olyan hévvel csókolták meg egymást, ami semmit sem gyengült az együtt töltött húsz év során.

Kapkodva  tépték  egymásról  a  ruhát,  nem  tudván  elég  gyorsan  megszabadulni  tőlük.  A  férfi  az
asszony szoknyája alá nyúlt, és kioldotta az alsóneműjét.  Miután  lehúzta  róla,  maga  fölé  emelte  a
feleségét,  hogy  Lydia  meglovagolja.  Ujjaik  eszeveszett  harcba  indultak,  hogy  legyőzzék  Ross
nadrágjának gombjait.

Az istálló békés csendjét gyönyörkiáltások rázták meg, amikor eggyé váltak.  A  férfi  iránt  érzett
szenvedélytől Lydia feje mint mindig, most is hátrahanyatlott, miközben Ross izmos testén lovagolt.
Hagyta,  hogy  a  férfi  azt  tegyen  a  mellével,  ami  neki  tetszik.  Ross  először  a  kezével  becézte,  jól
tudva, hogyan juttassa a legnagyobb élvezethez, aztán az ajka következett.

– Ross, Ross, Ross! – Lydia a férfi mellkasára omlott, mikor elérte a beteljesülést.
Ross a kielégülés pillanatában magasra feltolta magát az asszonyba. Mint mindig, most is meghalt

egy  kicsit,  csak  hogy  megújuljon,  felfrissüljön  és  újjászülessen.  Lydia  mindig  visszakapta,  amit
adott.

Némán feküdtek, zihálva lélegeztek, és a tücskök énekét hallgatták odakint. Lydia kigombolta a
férfi  ingét,  és  a  mellszőrzetébe  túrt.  Szerelmes  szavakat  suttogtak  egymásnak,  és  csókolóztak  –
meghitten,  mint  azok  a  szerelmesek,  akik  régóta  ismerték,  és  hűségesen  imádták  egymást.  Végül
komolyabb beszélgetésre tértek át.



– Úgy tűnik, Banner rendbe jött, nem gondolod?
Ross sóhajtott, s fészkelődött, hogy közelebb húzza magához Lydiát.
– De igen. Okos lány. Csökönyös,  mint  egy  másik  nőszemély,  akit  nem akarok  megnevezni.  –

Könnyedén  az  asszony  fenekébe  csípett.  –  Grady  Sheldonnál  tökösebb  fickó  kell  ahhoz,  hogy
Banner összeomoljon.

Lydia kuncogott, és meghúzott a férfi mellén egy szőrszálat.
– Te nem aggódtál érte? Egy ideig? Egy kicsit?
– Dehogynem aggódtam. Tudtad egész idő alatt, nem? – Az asszony bólintott, s odadörzsölte az

arcát Ross mellbimbójához. – Nem tudom megszokni, hogy már nem gyerek. Banner felnőtt nő, és a
saját lábára kell állnia. Mostantól felelősséget kell vállalnia a döntéseiért, s ez megijeszt. Túlságosan
a szívére hallgat. Lee–t könnyebb az útjára engedni, talán mert fiú. De Bannert mindig védelmezni
akarom. – Lydia fejére támasztotta az  állát.  –  Annyira  szeretem  a  gyermekeinket,  hogy  iszonyúan
féltem őket.

Lydia behunyta a szemét. Ismerte ezt a szülői  rettegést, amiről  a férfi beszélt. Valahányszor Lee
vagy Banner eltűnt a szeme elől,  kétségbeesés szorította el a szívét.  Mindig attól félt,  hogy utoljára
látta őket. Butaság volt ilyesmire gondolni, de ugyanígy érzett minden szülő.

Lydia kissé felemelkedett, hogy Ross arcába nézzen.
– Talán más lenne a helyzet, ha... tudtam volna szülni még egy gyereket.
Megint a régi nóta, gondolta Ross.
Elfordította a fejét, és az asszonyra pillantott. Még mindig úgy gondolta, hogy Lydia a  legszebb

nő,  akit  valaha  látott.  Nem klasszikus  értelemben,  ahogy  Victoria  Gentry.  Lydiában  sokkal  több
volt az élet,  az energia, a  jellem  és  a  spiritusz.  Konyakszínű  szeme  tükrözte  az  egyéniségét.  Ross
elnézegette eleven vonásait, zilált hajzuhatagát és csókoktól duzzadt ajkát.

– Lydia, boldogabbá tettél az elmúlt húsz évben,  mint  azt  valaha  is  képzeltem.  Már  mondtam,
hogy nem számít, hány gyermekünk van.

Az asszony zavartan lesütötte a szemét.
– Mindig ezt mondod. De csak remélni tudom, hogy így is gondolod.
–  így  gondolom.  Semmit  sem  csinálnék  másképp,  mióta  elhagytuk  Jeffersont  Mosesszal  és  a

kicsivel.
–  Annyira  örülök,  hogy  neked  már  ott  volt  Lee.  S  örök  életemre  hálás  leszek  az  Úrnak,  hogy

megajándékozott Bannerrel. Csak azt kívánom, bárcsak több  gyereket  tudtam  volna  neked  szülni.
Ezt mindig sajnálni fogom, Ross.

Ez  örökös  súrlódást  teremtett  köztük.  Lydia  nem  tudott  megbékélni  a  ténnyel,  hogy  Banner
születése  után  nem eshetett  többé  teherbe.  Ross  ezerszer  biztosította  már,  hogy  nem  érzi  magát
becsapottnak.  Szerette  Lee–t.  Lehet,  hogy  a  fia  egy  másik  asszonytól  volt,  de  Lydia  szoptatta.
Ahogy Bannert is. Banner, Lydia és az ő közös gyermeke nagyon különleges volt a számára.

Szerette volna örökre letörölni az asszony arcáról ezt a szomorú kifejezést. De tudta, hogy nem
sikerülne. Csak annyit tehetett,  hogy újra és újra vigasztalta.  Kezével kitapogatta Lydia meleg, telt
mellét. Gyengéden a tenyerébe fogta, és addig játszott a bimbóval, míg az meg nem duzzadt.

–  Nem kell  bánkódnod,  Lydia  –  suttogta  lágyan.  –  Te  mindig  csak  boldoggá  tettél.  Mindig.  –
Felemelte a fejét, és szájába vette az asszony mellét. Lydia nézte, ahogy a férfi bajsza körülfogja a
mellbimbóját, ajka rásimul, szívja, majd megnyalja a nyelvével.

Behunyta a szemét. A férfi nevét ismételgette levegő után kapkodva, s azon gondolkodott, az Úr
vajon  megbünteti–e  majd  azért,  mert  jobban  szereti  Rosst,  mint  őt.  Ross  a  hátára  fektette  és
ráborult.  Ismét  megkeményedett,  Lydia  pedig  harmatossá  vált  a  vágytól.  A  férfi  visszahúzódott,
majd egy hosszú, lassú lökéssel eljuttatta az asszonyt a csúcsra.

Lydia keserédes gondolatai szertefoszlottak, midőn a szenvedély hullámai elborították.

Banner  kitépte  a  tűket  a  hajából,  és  belevetette  a  sötétségbe.  Mindegyikkel  külön–külön  meg
kellett  küzdenie.  Kampós  fogazatukkal  makacsul  kapaszkodtak  a  hajába.  Ha  sikerült  egyet
kiszabadítania,  azonnal  lepöccintette  ujjáról  a  szekér  oldalán,  mielőtt  felordított  volna  a
fájdalomtól. Teljesen fel volt dúlva.

– Mi a fenét csinálsz?



– Kibontom a hajam.
– Miért?
– Mert nem bírom tovább elviselni.
– Mi a baj vele?
Banner  megrázta  a  fejét,  fürtjei  pedig  szanaszét  repkedtek.  Amikor  egy  selymes  tincs  a  férfi

arcába csapódott. Jake félresöpörte.
– Hagyd ezt abba!
– Húzza a fejbőröm, és szeretem, amikor lobogtatja a szél a hajam. Nem mintha ez rád tartozna.
Jake morgott valamit, és a ló farára szegezte a tekintetét.
– Maradj nyugton! Leesel és kitöröd a nyakad.
Banner tajtékzott.  Ideges volt,  és  nem tudott  egy  helyben  ülni.  Mint  egy  kanna  forrásban  lévő

víz,  úgy  zubogott.  Szó  szerint  remegett  a  felgyülemlett  méregtől.  Gyerekkorában  belefejelt  Lee
gyomrába, hogy verekedést szítson, ha dühös volt rá. Most  ugyanezt  érezte.  Alig  tudta  türtőztetni
magát, hogy oda ne csapjon valaminek, s minden alkalmat megragadott, hogy belekössön Jake–be.

A férfi azonban csak hajtotta a szekeret, és szívta azt az átkozott szivarját.  Biztosan azon a kis
léha Dora Lee–n járt az esze. Banner még most is  maga  előtt  látta,  ahogy  visszatértek  a  mulatság
hevébe.

Dora Lee fölényes, sokatmondó pillantást vetett rá. Jake súgott valamit Lee–nek és Micah–nak,
mire  azok  hangosan  felkacagtak.  Kétségtelenül  valami  ocsmány  és  trágár  dologról  lehetett  szó.
Banner szeretett volrra teljes erőből behúzni nekik.

Ehelyett  táncolt  és  nevetett,  s  úgy  tett,  mintha  még  soha  életében  nem érezte  volna  ilyen  jól
magát,  igazság  szerint  azonban  ennél  dühösebb  és  nyomorultabb  már  nem  is  lehetett  volna.
Valahányszor  elképzelte,  hogy  Jake  ugyanúgy  csókolja  Dora  Lee–t,  ahogy  őt,  féltékenységgel
mérgezett nyilak döftek a testébe. A méreg szétáradt a szervezetében, és befeketítette a lelkét.

Már az esküvője előtt  is féltékeny volt  Jake–re,  ha  másokkal  töltötte  az  idejét.  Most  birtoklási
vágya  megkétszereződött.  Feleslegesen  féltékenykedett,  de  képtelen  volt  elfojtani  magában  az
érzést.

– Élvezted a mulatságot? – kérdezte  csípősen.  Ha  nem töri  meg  a  feszült  csendet,  kettéreped,
mint egy dióhéj.

– Aha – felelte kurtán Jake, s nem vette le szemét az útról.
–  Naná.  Látszott  rajtad  abból,  ahogy  a  lányokat  mustráltad.  –  Banner  hátrahajtotta  a  fejét.  A

csillagokat nézte az égen, és nemtörődömséget színlelt.  – Én remekül mulattam. Szeretek táncolni.
A lábam biztosan fájni fog holnap. – Szerette volna emlékeztetni Jake–et, mennyi partnere volt.

– Majd kiáztatod.
– Igen. – A pokolba a ridegségével. – Azt hiszem, Dora Lee–nek is szüksége lesz rá.
– Gondolod?
Banner boldogtalanul felnevetett, kurtán és dühösen, mintha csak annyit mondott volna: „Ha!”
– Neki nem számít, kivel táncol, csak férfi legyen.
–  Valóban?  –  Jake  nyelvével  a  szája  egyik  sarkából  a  másikba  tolta  szivarját.  Bannernek

viszketett a tenyere, hogy kikapja a foga közül, és a hajtűi után küldje, de nem merte.
– Mindenki tudja a városban, milyen férfifaló.
– Hmm – felelte a férfi eltöprengve. – Szerintem bájos.
– Bájos! Fogadni mertem volna, hogy szerinted az.
– Az.
– Nem sajnálod, hogy haza kell  hoznod? Biztos vagyok benne, hogy szívesebben kísérted volna

el Dora Lee–t.
Jake nem válaszolt, csak vállat vont, amivel még inkább felszította Banner haragját.
–  Láttam,  hogy  félreosontatok.  Olyan,  amilyennek  mondják?  –  A  lány  meg  sem  várta  a  férfi

válaszát.  –  Hát  persze.  Láttam  a  kényeskedő,  ostoba  kifejezést  az  arcán,  amikor  visszajöttetek.
Szégyentelen. –A fejét csóválta,  és megborzongott. – Feltételezem, hogy megcsókoltad. S ki tudja,
még mit nem. Őt is megfogdostad? Azt hallottam, megengedi, hogy... nos, nem visz rá a lélek, hogy
kimondjam.  –  Banner  ismét  a  fejét  dobálta.  –  Szemérmetlenül  hiú.  Es  büszke.  Ha!  A  melle
gyerekkori  háj,  amit  nem  tudott  leadni.  Gyanítom,  teljesen  lenyűgözött  az  alakjával.  Meg  is



mutatta?
Jake  szívott  egyet  a  szivarjából,  hagyta,  hogy  a  füst  lassan  kigomolyogjon  a  száján,  aztán  a

folyóba hajította a csikket, miközben áthajtott a hídon.
– Sohasem hencegek el vele,  ha megcsókolok valakit,  Banner. –  A  lány  felé  fordult,  és  átdöfte

halványkék szemével. – Neked különösen örülnöd kéne ennek.
Banner akkor sem  döbbenhetett  volna  meg  jobban,  ha  a  férfi  arcul  csapja.  Azzal  sem  okozott

volna nagyobb fájdalmat vagy sértette volna meg jobban. Kifejezéstelen tekintettel nézett vissza rá.
Hirtelen  abbahagyta  a  szidalmazást.  Lélegzethez  sem  jutott.  Mintha  kiszívták  volna  tüdejéből  az
összes levegőt. S vele együtt a harci kedvét is.  Elkapta a fejét, mintha nem bírná elviselni tovább a
férfi látványát.

Jake  káromkodott  magában.  Őt  is  mardosta  a  féltékenység.  De  azonnal  megérezte,  milyen
paprikás  hangulatban  van  Banner.  S  mivel  a  szekér  nagy  valószínűséggel  tüzet  fogott  volna,  ha
mindketten szabadjára  engedik  az  indulataikat,  elhallgattatta  a  sajátját,  és  szabad  utat  engedett  a
lányénak. Gyűlölte magát, amiért ezt kellett tennie. De a cél szentesíti az eszközt.

Most  azonban  lelkiismeret–furdalása  támadt,  hogy  nem volt–e  túl  kegyetlen.  Talán  át  kellene
ölelnie Bannert, és bocsánatot kérnie. Ha esetleg csak megfogná a kezét...

Nem, Jake, intette magát. Ha hozzáérsz, már nem tudod türtőztetni magad.
Banner haja túl fekete és izgató volt a sötétben, ő pedig túlságosan szerette,  ha  az  arcához  ért.

Már kezdte hiányolni az illatát, ha nem érezte. A ruhája túlságosan csinos. A melle, ahogy kibukott
a fűzőből, túl csábítóan hatott a ráloccsanó ezüstös, lágy holdfényben.

Megpróbálta  meggyőzni  magát,  hogy  a  gyengédség,  amit  a  szívében  a  lány  iránt  érez,  a
nagybácsié az unokahúga iránt. De az érvelés  sántított.  A  legegészségtelenebb  érzelmeket  táplálta
az unokahúga iránt, amiket egy nagybácsi csak tudott. Vérfertőzéssel akarná tetőzni eddigi bűneit?

Ne, Jake! Ne érintsd meg! Már nemegyszer elvesztetted a fejed, s most mindketten isszátok a levét  annak, hogy
akkor rosszul döntöttél. Ne légy bolond megint.

Amikor  behajtott  az  udvarra,  Banner  szinte  leesett  a  bakról,  annyira  sietett,  hogy  minél
hamarabb távol kerüljön tőle.  Jake–nek a szíve szakadt  meg  látni,  ahogy  a  lány  büszkén,  magasra
tartott  fejjel,  egyenes  derékkal  a  bejárati  ajtó  felé  vonul,  miközben  tudta,  hogy  vérig  van  sértve.
Nem tudta úgy elengedni, hogy ne mondjon neki valamit.

– Banner!
A  lány  megtorpant.  A  feje  csak  egy  pillanatra  horgadt  le,  mielőtt  ismét  felkapta,  s  dacosan

szembefordult vele.
– Igen?
– Nem kellett volna ezt mondanom.
– De igaz, nem?
A  férfi  ide–oda  kapkodta  a  tekintetét,  csak  hogy  ne  kelljen  ránéznie,  hogy  ne  kelljen  éreznie,

mennyire  szenved,  és  ne  kelljen  arra  gondolnia,  hogy  nem  enyhíthet  a  fájdalmán,  a  saját
érdekükben. De a búcsút elodázhatta.

– Ross beszélt nekem egy marhatenyésztőről  Fort Worthben. Szerinte ez  az  ember  össze  tudna
állítani nekünk egy kis csordát kedvező áron. Mi a véleményed?

Banner  nem akart  marhákról  beszélni.  Meg  akarta  kérdezni,  hogy  Jake  miért  viselkedik  olyan
ellenségesen  vele.  Meggyűlölte?  Megveti  azért,  amit  tett?  Nevet  az  ügyetlen  próbálkozásán,  hogy
visszaszerezze, és rávegye a házasságra?

– Ahogy gondolod, Jake. Te vagy a munkavezetőm.
– Igen – felelte a férfi sután, s  a  gyeplőt  babrálta  a  kezében.  –  Azt  hiszem,  hamarosan  be  kell

mennem Fort Worthbe, hogy beszéljek vele.
– Ha ezt tartod helyesnek. 
Jake bólintott.
– Nos, akkor jó éjszakát. – Kérlek, Banner, ne nézz rám így. Szeretnélek megölelni, de nem lehet.
– Jó éjt. – Jake, miért engem büntetsz a kettőnk vétkéért? Ne gyűlölj érte!
– Jól zárd be az ajtót, hallod? – Emlékszem, milyen édes voltál,  Banner, és azt kívánom, bárcsak újra az

enyém lehetnél. De nem szabad, nem szabad...
–  Bezárom.  Jó  éjszakát.  –  Aznap  este  olyan  kedves  és  gyengéd  voltál  hozzám.  Most  miért  vagy  ilyen



kegyetlen?
Banner  bement  a  sötétségbe  borult  házba,  és  bezárta  maga  mögött  az  ajtót.  Jake  várt,  amíg  a

hálószobában felgyullad a lámpa, s csak ekkor vitte be a szekeret az istállóba.

– Jézusom!
A három fahasáb kiesett Banner kezéből,  és nagyot koppant a földön.  A  lány  a  szája  elé  kapta

egyik kezét, hogy elfojtsa sikoltását. A másikat görcsbe rándult gyomrára szorította.
– Mit keresel itt? 
Grady Sheldon kilépett az árnyékból a tornácon, és tétova lépést tett Banner felé.
– Hogy vagy, Banner? – kérdezte megalázkodva.
Banner magához tért a meglepetéstől,  amit  a  férfi  hirtelen  felbukkanása  okozott,  bár  megijedt.

Jake és a cowboyok messze a ház mögött dolgoztak, egy legelőt  tisztítottak meg a tölgyfáktól és  a
cserjéktől. Egyedül volt a házban, s éppen a farakáshoz ment az istálló túloldalára. Minden férfitól
megijedt volna, aki ott vár rá a tornácon, nemhogy Gradytől.

Most azonban, ahogy kezdeti félelme elmúlt, elfutotta a méreg, milyen pimaszságra vetemedett a
férfi. Lehajolt, hogy felvegye a fahasábokat. Amikor felegyenesedett, átnézett Gradyn, mintha ott se
lett volna.

–  Megmondom,  hogy  vagyok.  Csodálkozom,  hogy  volt  képed  idejönni.  S  ha  nem  tűnsz  el  tíz
másodpercen belül, lepuffantalak.

Elviharzott a férfi mellett a bejárati ajtó felé. Grady azonban megfogta a karját, és megállította.
– Banner, kérlek. Beszélnem kell veled.
–  Nekem  nincs  mit  beszélnem  veled.  Most  pedig  engedj  el,  és  takarodj  innen!  Ne  merj

visszajönni!
– Hallottál a ... feleségemről?
Banner ledobta a fahasábokat a tornácra, és egyenesen szembefordult a férfival. A mulatság utáni

napon  mindenki  a  tűzről  beszélt  a  városban,  amiben  bent  égett  Wanda  és  Doggie  Burns.  Jake
újságolta el neki, miután visszatért Larsenből. Ez két héttel ezelőtt történt.

– Sajnálom, Grady. A halála tragikus, de nekem semmi közöm hozzá.
–  De  igen,  Banner  –  mondta  izgatottan  a  férfi.  –  Azért  akarok  beszélni  veled,  hogy

megmagyarázzam a történteket. Eddig nem volt rá lehetőségem. Ez nem tisztességes.
– Az sem tisztességes, amit tettél,  Grady. Most  pedig  bocsáss  meg.  Vacsorát  kell  csinálnom.  –

Bement  és  megfordult,  hogy  bezárja  az  ajtót,  de  előtte  még  odaszólt  Gradynek.  –  Nem  akarlak
többé itt látni. Ne gyere vissza!

A férfi a kerítés túloldalán kötötte ki a lovát. Ezért nem vette észre Banner, amikor átvágott az
udvaron.  Most  a  szalon  ablakából  figyelte,  ahogy  Grady  ellovagol.  Csak  ekkor  vette  észre,  hogy
reszket.  Beletörölte  nyirkos  tenyerét  a  nadrágja  szárába,  aztán  a  konyhába  ment,  hogy  vacsorát
készítsen.

Úgy döntött, nem tesz említést Jake–nek Grady látogatásáról. Csak feldühítené. A mulatság óta
udvariasan  és  feszélyezetten  viselkedtek  egymással.  Banner  nem maradt  hű  az  ígéretéhez,  s  nem
hagyta kint a férfi vacsoráját egy tálcán a tornácon, ám Jake mihelyt befejezte az evést,  minden este
belovagolt a városba. Banner nem akart azon töprengeni, hová mehetett. Bordélyba? Dora Lee–hez?
Sosem aludt el, amíg a férfi haza nem jött.

Legalább békésen megvoltak egymással. Grady megjelenése nem ér annyit, hogy felbőszítse vele
Jake–et,  s  nincs  értelme  az  orrára  kötnie.  Biztos  volt  benne,  hogy  Gradynek  nem  lesz  mersze
visszajönni.

De volt.  Másnap. Ugyanakkortájt. Banner később elgondolkodott, hogy Grady szándékosan úgy
időzítette–e a látogatását, hogy egyedül találja, a férfiak pedig messze a háztól dolgozzanak. Ezúttal
a hátsó ajtón kopogott. Egy csokor virágot tartott a kezében, mikor Banner kinyitotta.

A lány a bokrétára meredt, de nem nyúlt érte. – Mondtam, hogy ne gyere vissza!
– Bejöhetek?
– Nem! Menj el, Grady! Azt hittem, világosan beszéltem.
– Kérlek, Banner. Kérlek.
A  lány  szemügyre  vette  közelebbről.  A  férfi  megváltozott.  Az  arca  már  nem  tűnt  kisfiúsán



vonzónak,  nyíltnak  és  őszintének.  Látott  valami  fásultságot  a  szeme  és  a  szája  körül,  amit  eddig
soha. Elvadultnak tűnt. A változás nem volt szembetűnő, mindazonáltal nyilvánvalóan látszott.

Bannernek megesett rajta a szíve. Lehet, hogy Grady is éppúgy szenvedett, mint ő? Képtelenség.
A férfiak mindig sértetlenül kerülnek ki az efféle botrányokból. Lydia megmondta.

Talán a szánalom vagy az eltökéltség, hogy azt a látszatot keltse, nem fél a férfitól, vitte rá, hogy
beengedje. Grady félénken lépte át a küszöböt. Banner nem kínálta hellyel. A férfi esetlenül tartotta
a virágot, aztán előrehajolt, és letette az asztalra.

– Tudom, hogy gyűlölsz, Banner.
–  Nem gyűlöllek.  Nem érzek  irántad  semmit.  Bármilyen  érzelmeket  is  tápláltam  irántad,  azok

meghaltak abban a pillanatban, ahogy megtudtam, hogy hűtlen voltál hozzám.
Grady a cipőjét bámulta. A fenébe Bannerrel. Gyűlölte, hogy az alázatos szendét kell  játszania,

aki  vezekelni  jött.  Legszívesebben  elküldte  volna  Colemanéket  a  pokolba.  De  később  talán  még
szüksége lehet rájuk. Az elmúlt két hét volt élete legszörnyűbb időszaka.

Először  döbbenetet  kellett  mutatnia,  ha  fájdalmat  nem  is,  amiért  a  tűzben  leégett  Burnsék
kunyhója, és életét vesztette a felesége és az apósa. Aztán következett a nyomozás. Úgy rendezte a
gyilkosságot, hogy balesetnek tűnjön, de nem tetszett neki, ahogy  a  seriff  és  mindenki  a  városban
oldalpillantásokat vetett rá.

Szüksége  volt  a  nagy  és  hatalmas  Colemanek  támogatására.  Ha  ismét  a  kegyeikbe  tudna
férkőzni, a város újra befogadná. Az üzlete még mindig virágzott,  hiszen  övé  volt  a  környéken  az
egyetlen fűrészmalom és fatelep, de az emberek már nem bántak vele olyan tisztelettel.  Kiolvasta a
szemükből a megvetést.

S  a  fenébe  is,  kellett  neki  az  az  erdő,  ami  most  már  a  Banneré  volt.  Ahhoz  pedig,  hogy
megszerezhesse, meg kellett alázkodnia a lány előtt.  Megtört embernek kellett mutatkoznia. A nők
szerettek megbocsátóak lenni a férfiakkal. Nem tudtak ellenállni  a  kísértésnek,  hogy  uralkodjanak
felettük. Banner sem lesz kivétel. Mérget mert volna venni rá.

– Banner, szörnyűség, ami a templomban történt. Miattad sokkal jobban sajnálom, mert tudom,
min kellett keresztülmenned, és mit gondoltál rólam.

– Szégyent hoztál a családomra és rám az egész megyében.
– Tudom.
– Ezt nem fogom neked egyhamar megbocsátani vagy elfelejteni, Grady.
– Remélem, hogy idővel azonban igen. Miután lesz alkalmam megmagyarázni, mi történt Wanda

és köztem.
– Nem érdekel a magyarázatod. Vedd a kalapod és tűnj el!
–  Kérlek,  Banner.  Hallgass  meg.  –  A  férfi  megnyalta  a  száját,  gondterhelten  előrelépett,  és

esdeklőn a kezét nyújtotta. – Szörnyű volt, amikor meghalt ő és a kicsi.  De...  de mégis úgy éreztem
magam, mint akit szabadon engedtek, miután életfogytiglani börtönre ítélték. Tudnod kell,  hogy egy
olyan lány, mint Wanda, nem jelenthet nekem semmit.

– Szeretkeztél vele! – kiáltotta Banner. Grady lehorgasztotta a fejét.
–  Tudom,  tudom.  Hidd  el,  azóta  is  bánom minden  percét.  Csak  egyetlenegyszer  voltam  vele,

Banner. Esküszöm. Csak egyetlenegyszer – hazudta a férfi. – És nem olyan...  nos, egy ilyen lánnyal
nem „szeretkezik" az ember. Ez teljesen más. Kétlem, hogy én lettem volna a kisbaba apja, de nem
tudom bebizonyítani.

– Nem számít. A lényeg az, hogy megcsaltál, és elárultad a szerelmet, amit irántam éreztél.
– Tudom, hogy  nehéz  megértened  ezt  a  fajta  szenvedélyt,  mert  nő  vagy.  –  Grady  még  mindig

lesütött szemmel állt,  ezért nem vette észre, hogy Banner hirtelen elsápad. – Egyszer csak elragad.
Mielőtt észbe kapnál, hogy mi történik, olyat teszel, amit késólsb megbánsz.

Amikor a férfi felemelte a fejét, hogy lemérje a vallomása által gyakorolt hatást,  Banner már nem
rá nézett, hanem kifelé bámult az ablakon a mosogatónál.

–  Olyan  gyorsan  történt  –  hadarta  abban  a  hitben,  hogy  a  lány  hallgatása  elbizonytalanodást
jelent.  –  Azért  mentem  ki  hozzájuk,  hogy  whiskeyt  vegyek.  Wanda  egyedül  volt.  Képzelheted,
milyen szemtelenül viselkedett.  Nekem meg mindig csak te  jártál  a  fejemben.  Annyira  kívántalak.
Aztán amikor Wanda... én csak úgy tettem néhány percre, mintha te lettél volna, akit  csókolok. De
ő nem hagyta abba. Rám mászott, és megérintett. Tudom, hogy nem szabadna ilyesmiről  beszélnem



neked. De megérintett, intim helyeken, és olyasmiket mondott, ami...
– Kérlek... – suttogta Banner, s úgy megmarkolta a konyhapult szélét,  hogy az ujjai belesajogtak.

– Hagyd abba!
Hallotta magát, ahogy Jake–nek könyörög, hogy tegye a magáévá. Esdekelt,  hízelgett,  felhozott

minden érvet, ami  eszébe  jutott,  még  olyan  messzire  is  elment,  hogy  emlékeztette  az  anyja  iránti
szerelmére.  Égő  könnyek  vakították  el.  Nem csoda,  ha  Jake  ennyire  megveti.  Éppen  úgy,  ahogy
Grady azt a lotyót.

–  Férfinak  kellene  lenned  ahhoz,  Banner,  hogy  megértsd.  De  amikor  az  ember  túlmegy  egy
bizonyos ponton, már nincs visszaút. A férfi elveszti az önuralmát. Később undorodtam magamtól,
el  sem akartam  hinni,  hogy  megtettem.  Esküszöm,  hogy  utána  egy  ujjal  sem  nyúltam  hozzá,  sem
más asszonyhoz. Csak téged akartalak. Szeretlek.

Banner letörölte a könnyeit, Grady pedig megörült, mert azt hitte, hogy a lány miatta sír.
– Mit akarsz tőlem? Miért jöttél ide? – kérdezte Banner, miután visszafordult felé.
– Vissza akarlak kapni. Azt akarom, hogy összeházasodjunk.
– Lehetetlen.
Grady makacsul a fejét rázta.
–  Nem,  nem  az,  ha  megbocsátasz.  Banner,  könyörgök.  Egyetlen  hibát  vétettem.  Egyetlen

szerencsétlen  hibát.  A  lehető  legrosszabb  pillanatban.  Kérlek,  ne  hagyd,  hogy  egész  életemben
fizessek érte. Mondd, hogy gondolkodsz rajta. Nem tudok nélküled élni. Annyira szeretlek.

Banner  csodálkozott,  milyen  üresen  csengenek  a  szavak.  Néhány  héttel  ezelőtt  még  úgy
gondolta,  ugyanúgy  szereti  Gradyt,  ahogy  a  férfi  őt.  De  tényleg  szerette?  S  mit  érez  iránta  most?
Csak  sajnálatot.  De  szerelmet?  Egyre  inkább  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy  a  szónak  nincs
jelentősége. Ráragasztották egy érzelemre, aminek nem tudtak jobb szót kitalálni.

Ki ő,  hogy  elítélje  Gradyt,  amiért  szégyentelenül  viselkedett,  miközben  ő  is  ugyanezt  tette?  A
férfi  becsapta?  Nem csapta  be  ő  is  ugyanígy  azokat,  akik  szerették?  A  szüleit?  Mamát,  Lee–t  és
Micah–t? Jake–et?

Jake. Szerette a férfit. Beismerte.
Szerette  egész  életében,  s  ez  a  boldog,  vérpezsdítő  érzés  a  felszínre  tört  és  kibuggyant  belőle,

valahányszor meglátta. Egészséges szeretet volt, amit nyíltan vállalhatott.
De  most  másképp  szerette.  Ez  a  fajta  szeretet  pedig  csak  megkeserítette  az  életét.  Titkolnia

kellett. Nem élvezhette. Nem létezhetett.
Grady kiutat ajánlott neki. Ha hozzámegy, legalább elégedett lehet a sorsával, ha boldog nem is.

Nem kell  tovább  harcolnia,  nem  kell  tovább  úgy  éreznie,  hogy  legszívesebben  kitépné  a  szívét,
nehogy megszakadjon. De fenntartásai voltak Grady ajánlatával szemben. Már nem az  a  jóvágású,
magabiztos  fiatalember  volt,  mint  régen.  Eltévelyedésének  szégyenfoltját  még  sokáig  nem  fogja
tudni lemosni magáról. A bocsánatkérése őszintének tűnt, de vajon megbízhat–e benne újra?

Grady, mintha csak olvasott volna a gondolataiban, megszólalt:
– Tudom, hogy nem hiszel nekem. De minden szó igaz, amit mondtam, Banner.  Imádlak.  Csak

téged akarlak.
Banner kíváncsi lett volna, hogy Grady ugyanilyen türelmetlenül feleségül akarná–e venni akkor

is,  ha tudná, hogy már nem szűz. Lehet, hogy a férfi megváltozott, de ő még inkább. Az eleven  és
életvidám Banner Coleman, akinek Grady annak idején megkérte a kezét, már nem létezett.

– Nem hiszem, hogy valaha is...
A férfi felemelte a kezét.
– Ne válaszolj most rögtön! Gondolkodj rajta!
Banner hirtelen elfáradt, s olyan kimerültség vett erőt  rajta, hogy kis híján összeesett. Csak arra

vágyott, hogy Grady elmenjen.
– Majd gondolkodom rajta. Időre van szükségem.
–  Megértem.  –  Sheldon  összeszedte  minden  bátorságát,  megfogta  a  lány  kezét,  és  az  ajkához

emelte.  Gyengéden  megcsókolta,  aztán  elengedte.  Banner  karja  élettelenül  hullott  vissza,  és
ernyedten lógott mellette. – Nem adom fel, Banner, amíg igent nem mondasz.

Sarkon fordult és kiment.
Banner lerogyott egy székbe, a kezébe temette az arcát, és sírt. Az elmúlt hetekben, a mulatság



és  az  azt  megelőző  rémséges  délután  óta  vasakarattal  fojtotta  vissza  a  könnyeit.  Most  forró,  sós
patakokban ömlöttek a szeméből.

Milyen egyszerű lenne az élet, ha megtartották volna az esküvőt,  ahogy tervezték. Boldog volna,
s fogalma sem lenne Grady Wanda Burnsszel vagy bárki mással folytatott viszonyáról. Jake és ő még
most is barátok lennének. Nem gyűlölködnének. Hogy is győzhette meg magát arról, hogy az jelenti
a gyógyírt a sebeire, ha akkor bemegy Jake–hez az istállóba? Hogyan?

Felkapta  a  fejét,  amikor  meghallotta  a  férfi  csizmájának  dobogását.  Jake  egyet  koppantott  az
ajtóra, majd benyitott, és a lány nevét kiáltotta.  Banner elfordult, de nem elég gyorsan ahhoz, hogy
Jake észre ne vegye arcán a könnyeket.

– Mi a baj? Mi történt?
– Semmi.
– Sírtál? – A férfi csilingelő sarkantyúkkal átvágott a konyhán, és letérdelt mellé.
– Nem.
– Ne hazudj!
Jake  hátratoíta  a  kalapját,  de  egy  szőke  hajtincs  a  homlokába  hullott.  Ahogy  a  szerelem

összeszorította Banner szívét, úgy torzította el arcát a sírás.
– Ó,Jake.
A  férfi  hirtelen  átölelte,  Banner  pedig  a  vállára  hajtotta  a  fejét.  Könnyei  eláztatták  Jake

inggallérját. Keze hol ökölbe szorult, hol elernyedt a férfi hátán.
Jake a lány hajába temette arcát. Kezét a derekára simította, és közelebb húzta magához. Addig

tartotta a karjában,  míg  Banner  ki  nem sírta  magát,  s  zokogása  halk  hüppögéssé  nem csendesült,
melyet belefojtott a férfi kendőjébe.

Jake csak ekkor fogta meg a karját, és tolta el magától, hogy a szemébe nézzen.
– El akarod mondani, mi a baj?
– Elhinnéd, ha azt mondanám, szénanáthám van?
Jake a virágokra pillantott.
– Gyerekkorodban sosem volt.
– Honnan tudod? Sosem voltál itt. Mindig magamra hagytál.
A férfi tekintete Banner durcás ajkára siklott,  és megállapodott rajta. Akkor sem vette le  róla  a

szemét,  amikor  egyik  kezét  a  szájához  emelte,  és  erős,  fehér  fogaival  lehúzta  róla  a  bőrkesztyűt.
Hüvelykujját a lány ajkára tette. Elhúzta rajta az egyik sarokba, majd lassan vissza a másikba.

– Sajnálom. Sajnálom, hogy itt hagytalak, hogy bármi módon is fájdalmat okoztam, Banner.
Csupasz kezével  megsimogatta  a  lány  arcát.  A  másikkal  átölelte  a  derekát,  és  magához  húzta,

egészen addig, amíg Banner melle hozzá nem préselődött. Aztán lehajtotta a fejét, és megcsókolta.
Banner  testét  remegés  rázta  meg,  mintegy  a  sírógörcs  utórezgéseként.  Átölelte  a  férfit.  Kezét

összekulcsolta Jake hátán, s ujjait összefűzte az izomkötegeken.
– Ki tanított csókolni. Banner? – kérdezte a férfi kisvártatva.
– Te.
– Én nem így tanítottalak. Nyisd ki a szád!
–  Nem akarom,  hogy  azt  hidd,  olyan  léha  vagyok,  mint  az  a  Watkins  nőszemély,  vagy  hogy

velem is úgy lehet flörtölni, mint Dora Lee Denneyvel.
– Az isten szerelmére – sóhajtotta Jake. – Csókolj meg tisztességesen! 
Azért teljesen nem bízta a lányra a dolgot. Nyelvével olyan jólesően győzködte az ajkát,  hogy az

végül  szétnyílt.  Oldalra  hajtotta  Banner  fejét,  hogy  még  mélyebben  a  szájába  hatolhasson,  és
bebarangolja. Benyomult és visszahúzódott,  nyelvével  megérintette  a  szájpadlását,  a  foga  mögött,
ajkának sima belsejét. Simogatta, s egyre beljebb ért min–den egyes csodálatos betöréssel.

Banner elgyengülten támaszkodott a férfira. Jake elengedte a száját,  s  lecsókolta  a  könnyeket  a
szempillájáról, megérintette nyelve hegyével az orrát, apró csókokkal  borította  könnyáztatta  arcát.
Egymáshoz simultak. Békésen. Felszabadultan. Boldogan.

– Miért sírtál, Banner?
A lány elmosolyodott, miközben arca a férfi kemény pofacsontjához simult.
– Már mondtam. Szénanáthám van.
Jake  Banner  hajába  túrt,  felemelte,  és  megharapta  a  fülcimpáját.  A  lány  felszisszent  és



elmosolyodott.
– Nincs annyi eszed, hogy ne szedj virágokat, ha szénanáthád van?
– Nem szedtem.
– Akkor hogy kerültek ide?
– Grady hozta.
Jake  hátrarántotta  a  fejét.  Kínos  pillanatok  teltek  el,  miközben  a  férfi  csak  bámult  rá.  Lassan

felegyenesedett, és teljes nagyságában kihúzta magát. Levette a kalapját,  mely valami csoda folytán
a fején maradt ölelkezés közben, és porfelhőt verve, bőr lábszárvédőjéhez csapta.

– Remélem, rosszul hallottam.
– Grady hozta – ismételte meg Banner, s cseppet sem tetszett neki az a kifejezés, amit férfi arcán

látott.
–  Grady  Sheldon?  –  Jake  könnyed,  barátságos  hangvételét  meghazudtolta  a  belőle  áradó

feszültség.
Banner felállt a székből.
– Igen, Grady Sheldon.
Jake dühbe gurult. Hozzávágta kalapját az ajtó melletti fogashoz. Nagy szerencséje volt,  hogy az

első  csapásra  fennakadt  az  egyik  kampón.  A  férfi  ökölbe  szorított  kezét  csípőre  tette,  és
szembefordult Bannerrel.

– Beengedted?
Testtartása, hanghordozása, arckifejezése világosan elárulta, milyen ostobának tartja a lányt. Ez

egyáltalán nem használt Banner idegeinek.
–  Miért  ne?  –  Mivel  jobb  dolga  nem  akadt,  a  mosogatóhoz  lépett,  és  teljesen  feleslegesen

pumpálni kezdte bele a vizet eszeveszetten.
– Miért ne? – Jake ordítása megrezegtette az ablaküvegeket.
– Igen, miért ne? Valaha a menyasszonya voltam, emlékszel?
–  Igen,  emlékszem  –  felelte  Jake  a  mosogató  felé  indulva.  Lehúzta  a  másik  kesztyűjét  is,  és

ledobta  az  asztalon  lévő  mellé.  –  Arra  is  emlékszem,  hogy  golyót  kapott  a  vállába  az  esküvőtök
napján, amiért felcsinált egy lotyót.

Banner megpördült.
– Nagyon érdekes a szóhasználatod – gúnyolódott.
– Mi ütött beléd, hogy beengedted, amikor egyedül vagy?
Most hogy Jake rávilágított, már Banner is felfogta, milyen vakmerő volt.  Lee később  elmesélte

neki,  hogy  Ross  halálosan  megfenyegette  Gradyt  a  templomban.  Egy  olyan  büszke  ember,  mint
Grady, nem veszi félvállról az ilyesmit. Mi van, ha nem bocsánatért jött, hanem azért, hogy bosszút
álljon? De nem. Még ha voltak is kételyei Bannernek, amiért beengedte Gradyt, Jake–nek ezt semmi
esetre sem akarta bevallani. Hidegen és elutasítóan nézett rá.

– Sajnálja, ami történt. Megkérte a kezem.
Jake egy pillanatig hitetlenkedve bámult rá. Aztán megrázta a fejét, és szomorúan felnevetett.
– Remélem, gondolkodás nélkül kikosaraztad.
– Nem.
Jake szeme vészjóslóan összeszűkült.  Nem bízott Sheldonban. Szerinte túl sok véletlen  játszott

össze  a  Wanda  és  apja  halálát  követelő  tűzben.  Még  mindig  nem  tudták  megállapítani,  mitől
gyulladt  ki  a  kunyhó.  Az  első  pillanattól  fogva  gyűlölte  Gradyt,  ahogy  meglátta  a  templomban.
Azonnal tudta, hogy nem a  megfelelő  férfi  Banner  számára.  Mindig  is  megvetette  az  olyan  sunyi,
alattomos és törtető férfiakat, mint Sheldon.

– Megfenyegetett az a kis törpe?
– Nem!
– Akkor mit mondott?
– Az az én dolgom.
– Ne okoskodj velem, Banner Coleman. Ross habozás nélkül lelövi Sheldont, ha rájön, hogy itt

legyeskedik körülötted.
– Te pedig lóhalálában futsz River Bendre, hogy közöld vele.  Jake minden arcvonása megvetést

tükrözött.



– Nem szoktam árulkodni, Banner, te pedig nem vagy már gyerek!
–  Ez  igaz.  Nem  vagyok  már  gyerek.  Jogom  van  attól  elfogadni  virágot,  akitől  akarok.  Te

Szilváspatak  munkavezetője  vagy.  Üzleti  ügyekben  elfogadom  a  tanácsaidat,  de  amíg  a
magánéletemre vonatkozóan nem kérem ki, kímélj meg tőle!

Jake nem tudta, megfojtsa–e a lányt, vagy ismét megcsókolja. Túlságosan felbőszült volt ahhoz,
hogy bármelyiket is megtegye. Felkapta a kesztyűjét,  levette a kalapját a fogasról, és bevágta maga
mögött az, ajtót. Sarkantyúja  vadul  csilingelt,  ahogy  sarka  a  ledöngölt  földön  dübörgött.  Jake  egy
ritmusra káromkodott vele.

Elkényeztetett  csitri.  Fogalma  sincs  róla,  mi  a  jó  neki.  Azt  sem  venné  észre,  ha  a  szerencse
mellészegődne  és  fenékbe  rúgná.  Képtelen  felfogni,  hogy  ő  csak  meg  akarja  védeni  az  olyan
patkányoktól, mint Grady Sheldon és az olyan nőcsábászoktól, mint Randy.

S az az átkozott úgy csókolózott velem, hogy közben Sheldon kórói ott virultak az asztalon!
De miért törődik vele? Mert megígérte Rossnak, hogy vigyáz rá. Rendben  van,  megteszi.  De  őt

ne hibáztassák, ha Bannert ismét felülteti majd egy olyan gazember, mint ez a Sheldon. De ne ám!
Ha Banner bajba akar kerülni, lelke rajta.

Abban  azonban  olyan  biztos  volt,  hogy  megöli  Grady  Sheldont,  ha  egy  ujjal  is  hozzáér
Bannerhez, mint hogy a nap reggel felkel.



TIZENHÁROM

Hideg  szürke  szempár  pásztázta  a  főkönyvi  számoszlopokat,  s  nyugtázta  boldogan  a  záró
egyenleget az alján. Jelentős profitot mutatott. Vonuljanak csak az egyházközösségek  az  utcára  az
ostoba plakátjaikkal, amelyek kárhozatot és Isten haragját ígérték. Hadd figyelmeztessenek a papok
a pokol tüzére. Az Édenkertben minden a legnagyobb rendben megy.

Kopogtatás  hallatszott  az  ajtón.  Priscilla  a  kis  aranyórára  pillantott  az  íróasztalon.  Dub
Abemathynak szokott ilyenkor jelenése lenni.

–  Szabad.  –  Az  asszony  gondosan  az  íróasztal  alsó  fiókjába  zárta  a  főkönyvet.  Gazdag  volt.
Senki sem tudta, mennyire, neki pedig nem állt szándékában szétkürtölni.

Dub  szokás  szerint  beviharzott,  olyan  hirtelen  és  gyorsan,  mint  mikor  először  tör  be  az
évszakban  az  északi  szél.  Ma  azonban  megfordult,  hogy  halkan  becsukja  maga  mögött  az  ajtót,
mintha attól félt volna, hogy felébreszti az emeleten alvó örömlányokat.

Gyakran elcsodálkozott rajta, hogy bírja Priscilla ennyi pihenéssel. Hajnalig fent maradt, amíg az
Édenkert be nem zárt. Miközben az osztói és  prostituáltjai  délutánig  aludtak,  hogy  felkészüljenek
az  estére,  ő  az  irodájában  dolgozott,  és  magánkuncsaftokat  fogadott.  Dub  tudta,  hogy  nem  ő  az
egyedüli, bár a kivételezettek száma korlátozott volt.

Nem meglepő, hogy Priscilla szalonja ment a legjobban a városban. Az ilyen elhivatottság együtt
járt  a  sikerrel.  Dub  sem  volt  soha  megelégedve  azzal,  amije  volt,  mindig  többre  vágyott.  Hamar
felfedezte, ha hasonló kapzsiság munkálkodott valakiben.

–  Priscilla  drágám.  –  Keménykalapját  és  sétabotját  az  ajtó  melletti  szaténborítású  székre
helyezte, és belépett a szobába.

Priscilla érezhetően hűvösebben fogadta, mint szokta.
–  Hello,  Dub.  –  A  férfi  átvágott  a  helyiségen,  hogy  megölelje,  s  hosszan,  keményen  szájon

csókolja.  Az  asszony  azonban  ma  kitért  előle,  s  inkább  egy  kisasztalhoz  lépett,  hogy  whiskeyt
töltsön egy pohárba. – Egy italt?

– Természetesen. – Dub megérezte Priscilla tartózkodását, melynek  tudta,  mi  az  oka,  s  halkan
szitkozódott  magában.  A  viszonyuk  kezdett  komplikálódni.  Kedvelte  Priscillát,  és  mérhetetlenül
élvezte, amit az ágyban csináltak. De hamarosan új partner után kell néznie.

Nem sokkal ezelőtt egy nagyon csinos özvegy csatlakozott az egyházközösségébe. A város egyik
csendes részében lakott egyedül egy kényelmes, fehér kerítéses házban. Éppen tegnap látogatott el a
bankjába, hogy tanácsot kérjen a pénzügyeivel kapcsolatban. Dub előtt  határozottan szép kilátások
álltak.  Lehet,  hogy  az  özvegy  nem  rendelkezik  olyan  szexuális  tapasztalattal,  mint  Priscilla,  de
biztosan tanítható. Az özvegyek ki vannak éhezve a szeretetre, nem igaz? Ez a kapcsolat nem lenne
kitéve bonyodalmaknak. Ez nagyban az özvegy oldalára billentette a mérleg nyelvét.

Priscilla  átnyújtotta  Dubnák  a  poharat,  majd  magának  is  töltött.  Aztán  bevonult  az  irodája
mögötti hálószobába. Dub követte, mint egy hűséges pulikutya.

–  A  múlt  héten  nem jöttél  –  jegyezte  meg  az  asszony  lustán,  miközben  önmagát  nézegette  a
fésülködőasztal tükrében.

– Sajnálom, drágám. Sürgős testületi ülést hívtak össze. Nem tudtam lemondani, és már nem volt
időm értesítenem téged. Remélem, nem aggódtál.

– Nem – felelte Priscilla  a  férfi  tükörképének.  –  Hozzáírtam  a  számládhoz  a  szokásos  díjat.  –
Elmosolyodott, de a szeme hideg maradt.

Dub még idejében elfojtotta magában a mérgét, hogy a hangja bűnbánó legyen, mikor megszólalt:
– Haragszol?
Priscilla  szembefordult  vele.  Haja  a  vállát  verdeste.  Kék  szaténköntöst  viselt.  A  ruha  hosszú

harangujja gyöngyházszínű csipkezuhatagban omlott a csuklójára. A szatén rásimult buja testére. Az
asszony sima combja kibukkant, ahol a köntös eleje szétnyílt.

– Nem haragszom, Dub. Csalódott vagyok. Amikor utoljára itt jártál,  megígérted, hogy lerázod a
nyakamról ezeket a vallásos vakbuzgókat.

– Nem ígértem meg.
– Úgy hangzott. Azt hittem, befolyásolni tudod a közvéleményt.



– Az ember nem sokat tehet a zúgolódó csőcselékkel szemben.
– A csőcselék olyan, mint a nyáj.  Arra megy, amerre vezetik.  Lebegtess meg más célt a szemük

előtt! Tereld el a figyelmüket a Pokol Tornácáról!
– Mégis hogy csináljam?
– Nem érdekel. – Priscilla most már járkált,  s dühösen dobálta a fejét. – Soha nem kértem tőled

szívességet, Dub. Csak annyit szeretnék, ha ugyanúgy  intéznéd  az  én  ügyeimet  is,  mint  bármelyik
más polgárét. Miben különbözöm a hentestől,  a péktől  vagy a  gyertyatartó–készítőtől?  Őket  senki
nem kezdi ki. – Felemelte az ujját a férfi előtt.  – Pedig fogadni mernék a jövő heti nyereségemben,
hogy nem űzik olyan tisztességesen a mesterségüket, mint én.

Dub  fáradtan  a  szófára  rogyott,  hüvelyk–  és  mutatóujjával  a  szeme  sarkát  dörzsölte.  Semmi
szüksége nem volt ma erre. Sürgős banki teendőket hagyott hátra, hogy gyorsan hemperegjen egy jót
Priscilla  ágyában,  és  megigyon  néhány  pohárral  Tennessee  whiskeyjéből,  ez  minden.  Nem  akart
vitát. Nem akart jelenetet. Azt megkaphatta a tanácsteremben is.

Leengedte  a  kezét,  és  felpillantott  az  asszonyra.  Priscilla  tajtékzott.  A  düh  hullámokban  áradt
belőle.  Szemében  ridegség  és  keménység  csillogott.  Dub  még  soha  nem  vette  észre  azokat  az
előnytelen vonásokat a szája körül. Mikor vésődtek oda?

– Te más szolgáltatást nyújtasz,  mint  egy  pék,  Priscilla  –  felelte  szárazon.  –  Hogy  várhatod  el
tőlem, hogy visszahívjam a fenevadakat, amikor ez a városrész szüntelenül zavargásoktól hangos? A
hétvégén meggyilkolták az egyik lányodat.

Priscilla  leült  a  fésülködőasztala  előtti  párnás  székre.  Felkapta  a  pú–derpamacsát,  majd
behintette a tenyerét és a hónalját.

–  Ebben  az  üzletben  ez  a  kockázat,  s  minden  lány,  aki  fizetővendéget  visz  fel  a  szobájába,
tisztában van ezzel. Lehet, hogy olyan farmert fog ki, akinek a felesége sokkal izgalmasabbnak tartja
ezt az életet.

Mint  a  fejést  vagy  a  tojások  összeszedését,  vagy  egy  féltékeny  szeretőt,  vagy  egy  olyan
jótétlelket,  aki  ágyba  visz  egy  szajhát,  aztán  kötelességének  érzi  Isten  előtt,  hogy  megbüntesse,
amiért rossz útra terelte. Megvonta a vállát. 

– Ez már csak így van. „Újabb bukott angyalt gyilkoltak meg” – idézte az ismerős főcímet.
– A múlt héten tűzpárbaj tört ki az utcán. Három cowboy lövöldözött egy pókerparti után. Kettő

meghalt.
– Semmi közöm hozzá.
– De a tisztességes emberek...
– Tisztességes emberek! – kelt ki magából Priscilla. Felállt  a székről,  és ismét járkálni kezdett.  –

Torkig  vagyok  már  a  tisztességes  emberekkel.  Mitől  tisztességesek?  Tönkre  akarják  tenni  az
üzletemet.  Ez  tisztességes?  Ezt  tanítja  nekik  az  a  pap  a  tisztességes  cselekedetről?  –Dub  felé
fordult. – Csinálj valamit!

– Nem tudok. Követőkre talált, akiknek a tábora egyre nő.  Figyelmeztettelek, Priscilla. Nyomást
gyakorol  a  seriffre.  Előbb  vagy  utóbb  a  seriff  észbe  kap.  A  pap  szavazókat  nyert  meg  magának,
rengeteg szavazót, s az idén választás van. Ha be kell  záratni a Pokol Tornácát, és bedeszkázni az
üzleteket  ebben  a  városrészben  ahhoz,  hogy  ősszel  megnyerje  a  választást,  megteszi.  A  seriff
nagyravágyó.

– Csaló. Majdnem minden estéjét itt tölti azoknak a fickóknak a  társaságában,  akiket  börtönbe
vet.

– Tudom – felelte Dub türelmesen. – Te is tudod. De ők – fejével a városközpont felé bökött –
nem. Vagy ha igen, nem törődnek vele, amíg rendet tart.

– A francba – morogta halkan Priscilla. Ismét lehuppant a székre,  és  keresztbe  tette  a  lábát.  A
köntös  szétnyílt,  hogy  helyet  adjon  a  combjának.  Kék  szatén,  orrán  kócsagbóbitás,  magas  sarkú
papucsa úgy billegett előre–hátra, mint egy dühös inga.

Dubot  lenyűgözte  az  asszony  hosszú,  formás  lába.  Unta  a  beszélgetést.  Nem  ezért  szakadt  el
sürgős tennivalóitól. Pillantása felfelé kúszott Priscilla lábán az ölére, majd a mellére, mely remegett
az  izgatottságtól.  Mellbimbója  mereven  és  hegyesen  állt.  A  férfi  merevedése  minden  egyes
pillanattal egyre feltűnőbb lett.

– Bébi – mondat békülékeny hangon. – Tudom, hogy ideges vagy.



– Persze hogy az vagyok.
– Megteszem, ami tőlem telik.
– Az nem elég.
–  Akkor  még  annál  is  többet!  –  csattant  fel  Dub.  Elvesztette  a  türelmét.  Honnan  veszi  a

bátorságot ez a szajha, hogy ilyen arcátlanul beszéljen vele,  Dub Abernathyval? Az a csinos özvegy
olyan gyámoltalan volt tegnap az irodájában, mint egy bárány, halkan beszélt, csendesen pityergett,
s félénk tisztelettel,  őszinte tekintettel nézett rá. – Ugyan, Priscilla. Veszekedésre akarod pazarolni
azt a kis időt is, amire el tudtam szakadni a bankból? – Száját lebiggyesztette, mint egy kisfiú.

Színészkedése nem hatotta meg Priscillát.  Dub ravasz manipulátor volt,  s az asszony  tudta  ezt.
Azzal  is  tisztában  volt,  hogy  ha  a  férfi  választás  elé  kerülne,  őt  vagy  saját  magát  mentse–e,  egy
percig sem habozna. Dub ezzel  az  önző,  hűtlen  magatartással  csak  azt  a  hitvallást  erősítette  meg
benne, hogy egy lánynak legyen meg a magához való esze. Priscillának szerencséje lesz, ha még egy
kis ideig jól mehet az üzlete.

Lassan felállt.  Megfogta a köntös pántjának végét, és addig húzta, amíg az ki nem oldódott, s a
szatén szét nem nyílt.  Anyaszült meztelen volt.  Érzékien megrázta vállát,  a köntös lecsúszott róla,
és elterült a lába körül.

– Egyáltalán nem akarok veszekedni, Dub.  De  jól  mondtad.  A  látogatásod  túl  rövid  és  sokkal
többet ér nekem ahhoz, hogy üzleti dolgok megvitatására vesztegessem. – Kezével végigsimított az
oldalán,  le  a  combján,  majd  beletúrt  a  lába  közötti  szerzetbe.  –  Lehet,  hogy  mostantól  fogva
bemegyek majd a bankba, s ott tarjuk meg az üzleti megbeszéléseinket.

A férfi elkapta tekintetét az asszony csípőjéről.  Priscilla elégedetten látta,  hogy Dub húsos  arca
hirtelen elsápad. A férfi idegesen felnevetett, s kényelmetlenül fészkelődött a szófán.

– Mindketten tudjuk, hogy ezt nem teheted. – Bágyadtan elmosolyodott, nem volt biztos benne,
hogy Priscilla tréfált–e vagy komolyan beszélt.

Az asszony előrelépett.
–  Akkor  azt  javaslom,  csipkedd  magad,  és  fogd  vissza  azt  a  papot,  hogy  ne  kelljen  ennyit

beszélnünk üzleti ügyekről,  amikor  itt  vagy.  –Ott  állt  a  férfi  előtt.  Dub  kinyújtotta  a  kezét,  hogy
kényeztesse az asszony mellét, hasát és combját. – Mi a véleményed, Dub? Megteszed nekem?

–  Igen,  Priscilla,  igen.  Bízhatsz  bennem.  Kezembe  veszem  a  dolgot.  Mindig  elintéztem,  amit
akartál, nem?

– De igen. Ezúttal se okozz csalódást!
–  Nem fogok,  nem fogok  –  hebegte  Dub  az  asszony  hasa  előtt,  miközben  kezét  a  lába  közé

csúsztatta.
Priscilla felhúzta a férfit, szenvedélyesen megcsókolta, s nadrágja elején matatott.
–  Számítok  rád  –  suttogta,  miközben  sietősen  kipattintgatta  a  gombokat.  Úgy  tett,  mintha  a

meglepetéstől  elakadt volna a lélegzete, mikor ujjai  ráfonódtak  a  férfira.  –  Kemény  vagy.  Nagyon
kemény.

Dub behunyt szemmel, összeszorított foggal és széthúzott szájjal  összefüggéstelenül motyogott.
ígéretei  elmosódtak  az  asszony  ügyes  keze  nyomán.  A  sátán  legkiválóbb  angyala  simogatta
egyenesen a mennyországba.

– Lee! Micah!
Banner boldogan sietett eléjük, hogy megölelje őket.  A fiúk Jake mögött vonultak be libasorban

a hátsó ajtón.
– Nem számítottam rátok ma este.
– Jut nekünk is vacsora?
–  Megoldjuk.  –  Banner  örült  nekik.  Hosszú,  esetlen  testük  mintha  betöltötte  volna  az  egész

konyhát, de ő egyáltalán nem bánta a hirtelen támadt hangzavart és felfordulást. Az utóbbi időben
túl csendes volt a ház.

– Elhatároztuk, hogy sötétedés előtt  átlovagolunk, és körülnézünk – mondta Lee, miután arcon
csókolta Bannert.

Micah leült, és öntelten hintázni kezdett a széken.



– Hiszen tudod, szentesítenünk kell a változtatásokat.
Banner  előrelendült,  és  megpróbálta  kirúgni  a  fiú  alól  a  szék  hátsó  lábát.  Micah  azonban

gyorsabbnak bizonyult, s visszaereszkedett, mielőtt a lány kibillenthette volna az egyensúlyából.
– Érezd otthon magad – ugratta Banner.
– Igyekszem, igyekszem. – Hanyagul a szék bőrtámlájára fektette a kezét és körbepillantott.
– Foglalj helyet, Lee. – Banner hirtelen szégyenlős, és izgatott lett.  Még soha nem adott vacsorát

másnak  Jake–en  kívül.  Mi  lesz,  ha  kicsúfolják?  –  Te  is  ülj  le.  Jake  –  mondta,  s  most  először
pillantott a férfira, mióta az belépett a konyhába. – Kész a vacsora.

– Kösz.
– Lássuk csak, szükség lesz még két terítékre. – Gyorsan megfordult, hogy elővegye a tányérokat

a szekrényből.  Jake–kel nem sokat beszéltek Grady látogatása óta. Feltűnt neki, hogy a férfi a  ház
közelében maradt, s olyan munkát végzett, ami közben mindig szemmel tarthatta.

Komolyan beszélt. Távol akarta tőle tartani Gradyt. Banner egyszerre érzett hálát és neheztelést,
utóbbit Jake lankadatlan felügyelete miatt, előbbit, amiért egyhamar nem kellett szembetalálkoznia
Gradyvel.  Bármit  mondott  is  Jake–nek  vagy  Gradynek,  nem  akart  hozzámenni,  s  remélte,  hogy
elodázhatja a választ, ameddig csak lehet.

– Csak birkapörkölt van – mondta szabadkozva,  miközben  a  porcelántálat  az  asztalra  tette,  és
elkezdte  kiszedni  az  ínycsiklandó  ételt  a  tányérjaikra.  –  De  Mama  receptje  szerint  készítettem,  s
mindenki tudja, hogy Mama fenséges pörköltjének nincs párja.

Lee belapátolt egy kanállal, majd legyezni kezdett a szája előtt a kezével, mert túl forró volt.
– Finom.
– Nem rossz – erősítette meg Micah, s  kacsintott  egyet.  Jake  nem szólt  semmit,  csak  gépiesen

evett.
Banner kukoricakenyeret tett az asztalra, s örült, hogy szépen feljött a tésztája.  Kívül aranybarna

és ropogós volt,  belül  könnyű  és  porhanyós.  Mama  váltig  állította,  hogy  ezt  a  receptet  nem lehet
elrontani.

Banner csatlakozott hozzájuk, de alig evett valamit,  ara\yit  nevetett.  Lee  és  Micah  tele  voltak
hihetetlen történetekkel. Esküdöztek, hogy mind igaz, de ő komolyan kételkedett benne.

Olyan jólesett nevetni. Jake esténként többnyire hallgatag volt.  Felületes  társalgást  folytattak  a
farmról, semmi több. Már nem járt be sötétedés után a városba, de Banner tudta,  csak  azért,  mert
nem akarta, hogy a távollétében Grady meglátogassa.

Az volt  az  utolsó  gyengéd  csók,  amit  a  sírógörcse  után  váltottak.  Mintha  soha  meg  se  történt
volna. Gondosan kerülték, hogy egymáshoz érjenek.

– Nincs más desszertem, csak a tavalyi szederlekvár, amit a kukoricakenyérre kenhettek.
– Jól hangzik – felelte Micah, s újabb szeletet vágott magának a kenyérből.
– Szerintem is.
–  Ha  értesítettétek  volna  a  háziasszonyt,  hogy  vacsorázni  jöttök,  s  nem  csak  így  beállítotok

váratlanul – mondta Banner tettetett bosszúsággal –, lakomával vártalak volna benneteket.
– Az én hibám. – Jake  félretolta  a  tányérját,  és  hátralökte  a  székét.  –A  folyónál  találkoztam  a

fiúkkal,  és  meghívtam  őket  ma  estére.  Holnap  reggel  egyszerűbb  lesz  innen  indulni
mindannyiunknak.

Banner visszatért a kamrából egy üveg szederlekvárral.
– Hová?
– Fort Worthbe megyünk, hogy hazahozzuk a marhákat – magyarázta Lee izgatottan. – Jake nem

mondta?
Bariner a férfira pillantott.
– Úgy látszik, elfelejtette megemlíteni.
– Szóltam a mulatságról hazafelé jövet.
– De azt nem mondtad, hogy mikor indultok.
– Holnap lesz a nagy nap! – Micah egy kanál szederlekvárt csapott a kenyerére. – Jól kimu...
– Micah! – Lee figyelmeztetően forgatta a szemét Banner felé.
– Jól kimulatjátok magatokat? – kérdezte a lány negédesen. Micah egyben nyelte le a falatot.
– Akarom mondani...



– Tudom, mit akartál mondani, Micah.  Nem vagyok  ostoba.  Jake  bemutat  benneteket  Priscilla
barátnőjének.

Lee leejtette a kanalát.  Az hangosan az asztalra pottyant, miközben a fiú tátott szájjal  bámult a
húgára.

– Ismered?
A lány kifejezéstelen arccal nézett Jake–re, aki mérgesen összehúzta szőke szemöldökét.
– Jake már sokat mesélt róla. Szivarozik is.
Lee és Micah Jake felé fordultak megerősítést várva. A férfi hanyag mozdulatot tett a kezével.
– Csak találgat. Banner nevetett.
–  Lehet,  hogy  én  is  találkozni  fogok  a  híres  Priscilla  Watkinsszal  személyesen.  Meddig

maradunk?
Jake–nek csak a szeme fordult a lány felé.
– Micah, Lee és én néhány napig.
– S én?
– Te nem jössz.
Banner gondosan megtörölte  a  száját  a  szalvétába,  összehajtogatta,  és  letette  a  tányérja  mellé.

Amikor  felpillantott,  a  tekintete  ugyanolyan  eltökélt  volt,  mint  az  a  kék  szempár,  amivel
összeakadt.

– De elmegyek.
Egy ideg megrándult Jake állán. Máskülönben a férfi meg se moccant.
– Ezúttal nem, Banner.
–  Ezúttal  és  minden  más  alkalommal,  amikor  én  úgy  akarom.  –  A  lány  hangja  határozottan

élesen csengett.
– Nos, ööö, nekünk mennünk kell  – dadogta Micah. Túl gyorsan állt  fel, s felborította a székét.

Szitkozódva lehajolt, hogy felemelje.
– Igen. Sok dolgunk van – felelte Lee. – Gyere, Micah, ne tétlenkedjünk. – Együtt  botladoztak

az ajtó felé.
– Ki kell ráznom a nyeregtakarómat.
– Aztán... igen, mit is kell még csinálnunk, Lee? Lee kituszkolta az ajtón Micah–t.
– Megágyazunk az istállóban. Viszlát reggel – kiáltott vissza a válla fölött.
Banner és Jake lemaradtak a komédiáról, ugyanis  úgy  meredtek  egymásra,  mint  két  bokszoló  a

ring ellentétes sarkán.
– Elmegyek.
– Nem.
– Majd meglátod.
– Nem viszek magammal egy nőt Fort Worthbe marhákat vásárolni, és kész.
Bannert mintha puskából lőtték volna ki, úgy ugrott fel.
–  Ez  az  én  birtokom.  Nem  gondolod,  hogy  meg  kellene  beszélned  velem,  mielőtt  marhákat

vásárolsz ide?
Jake ugyanúgy pattant fel a székről.
– Megbeszéltem veled.
– De a részletekbe nem avattál be.
– Mert nem ismertem a részleteket. Ross  állt  kapcsolatban  a  kereskedővel.  Ő  szervezte  meg  a

találkozót péntekre. Ezek a részletek, de semmit nem változtat azon, hogy itthon maradsz.
– Szükséged lesz segítségre.
–  Azért  viszem  magammal  Lee–t  és  Micah–t,  mert  nem  akarom,  hogy  Jim,  Pete  és  Randy

lemaradjanak az itteni munkával.
Bannerbe belebújt a kisördög. Tudta, hogy jobban tenné, ha befogná a száját, de képtelen volt rá.
–  Nem  aggódsz,  hogy  Randy  megpróbálja  kihasználni  majd  a  helyzetet  a  „dadusom"

távollétében?
Jake ádáz tekintettel egy fenyegető lépést tett előre.
–  Nem  leszel  egyedül.  River  Benden  maradsz,  amíg  én  vissza  nem  jövök.  Már  mindent

megszerveztem Lydiával és Ross–szal.



– Akkor átszervezed, Mr. Langston. Mert elmegyek Fort Worthbe.
– Már megvettem a vonatjegyeket.
–  Én  is  tudok  vonatjegyet  vermi.  –  Banner  előretolta  az  állát.  Jake  belátta,  hogy  felesleges

vitatkozni a lánnyal. Banner, ha lehet, csak még jobban megmakacsolná magát. Ezért megpróbált a
józan eszére apellálni.

– Mocskos város.
– Már jártam ott.
– Mikor?
– Néhány évvel ezelőtt. Anyával és apával.
– Azóta megváltozott. Nem fog tetszeni. Nem biztonságos egy nőnek egyedül.
– Nem leszek egyedül. Ott lesz velem Lee, Micah és te.
– Nem mindig! – kiabált a férfi. Banner gyanakvóan összehúzta a szemét.
–  Miért  nem akarod,  hogy  elkísérjelek?  Mi  az  igazi  oka?  Nem  fog  érdekelni,  mit  csinálsz,  ha

odaértünk.  Ha  azt  hiszed,  hogy  meg  akarom  akadályozni,  hogy  igyál,  kártyázz  és  nőzzél,  nagyon
tévedsz.

– Nem fogod megakadályozni!
– Akkor miért kiabálsz?
– Te kiabálsz!
– Miért kell  azért elmenned  egész  Fort  Worthig,  hogy  kielégítsd  a  vágyaidat?  Nem kapod  meg

ugyanazt itt Larsenben? Nem ezért mész be a városba minden este?
– De igen – felelte Jake, megkerült egy széket, és arrébb lökte. – De az utóbbi időben nem volt

rá alkalmam, s amit Larsen ajánlani tud, az nem elég durva nekem.
– Ezt kötve hiszem! – Harciasan farkasszemet néztek, s úgy ziháltak, hogy majdnem összeért a

mellük. Végül Banner ellentmondást nem tűrően kijelentette: – Megyek.
Jake majd szétrobbant, de tudta, hogy semmivel nem tudná maradásra bírni a lányt.
– Hajnalban indulunk – mondta fogcsikorgatva.
– Kész leszek.
A férfi szó nélkül kiviharzott a hátsó ajtón.

Banner ügyelt rá, hogy a férfiaknak ne kelljen reggel várniuk rá. Korán elkészült,  s már kimérten
ott ült a bakon, amikor Jake kivezette Vihart az istállóból. Ő  szekéren ment be a városba, amivel a
csomagjaikat is szállították.

Jake csupán  egy  megvető  pillantásra  méltatta  az  öltözékét,  beleértve  a  ruhájához  illő,  fátyolos
kalapot is,  s elfordult anélkül,  hogy legalább odaköszönt volna. De Banner túl izgatott volt ahhoz,
hogy  hagyja  elrontani  a  jókedvét.  Akkor  sem  ijedt  meg,  amikor  a  három  cowboy  munkára
jelentkezett. Amikor közölte velük, hogy Fort Worthbe utazik. Pete aggodalmas képet vágva Jake–
re pillantott.

– Tényleg? – kérdezte szájában egy szivarral. Kétkedő hangja sok mindent elárult.
Jake  csak  vállat  vont,  s  felpattant  a  nyeregbe.  A  lovaikat  majd  egy  béristállóban  hagyják

Larsenben. Amikor visszatérnek, szükség lesz rájuk, hogy hazahajtsák a marhákat.
Micah  és  Lee  felvillanyozódtak,  s  vidámságuk  Bannerre  is  átragadt.  A  fiúk  a  szekér  mellett

lovagoltak  kétoldalt,  s  folyamatosan  szórakoztatták  a  lányt  bohóckodásukkal.  Úgy  tűnt,  egyedül
Jake veszi komolyan az utazást.

A vasútállomás még elhagyatott volt ezen a korai órán. Jake leszállt.
– Megveszem Banner jegyét, és megérdeklődöm, nem késik–e a vonat. Aztán elvisszük a lovakat

és a szekeret a béristállóba, utána pedig visszasétálunk.
Miközben Lee és Micah töviről–hegyire átvette,  mit fognak csinálni, amint Fort Worthbe érnek,

Banner Jake–et  tanulmányozta.  Igazán  elbűvölő  férfi  volt  széles  vállával,  keskeny  csípőjével  és  a
cowboyok  hanyag  járásával.  A  legjobb  ruháját  csomagolta  be  a  nyeregtáskájába  a
marhakereskedővel való találkozóra, de az útra hétköznapi viseletet öltött, bőrnadrágot, sarkantyús
csizmát. Ruhája tiszta volt,  kalapját kikefélte.  Mikor belépett az állomásra, levette a fejéről.  A nap
meleg sugarai otthonra leltek szőke tincsein.

Banner nem akart arra gondolni, hogy ő a legvonzóbb férfi, akit  valaha látott.  Még mindig dühös



volt rá, amiért  Jake–nek  egyáltalán  megfordult  a  fejében,  hogy  őt  otthon  hagyja.  S  olyan  utálatos
volt!

Mondhatott  volna  valamit  a  ruhájára.  Ez  volt  a  kimenőruhája,  a  legdivatosabb  és  a
leggyönyörűbb.  A  felsőrész  feszesen  rásimult  a  mellére  és  a  derekára.  A  barackszínű  selyem
kiemelte az arcszínét, s a hozzáillő kesztyűben és kalapban  Banner  még  nőiesebbnek  és  szebbnek
érezte magát. De Jake csak egy gúnyos pillantást vetett rá, ami durvább volt egy szóbeli sértésnél.

A kesztyűt szegélyező csipkét babrálta. Vajon Jake tényleg el akar szökni Priscillához, amíg Fort
Worthben lesznek? Mit tehetne, hogy megakadályozza? S hogy fogja túlélni ezt a szívfájdalmat, ha
nem sikerül?

A gondolatra, hogy Jake lefeküdjön egy másik nővel,  kirázta a hideg. Ugyanúgy simogatná, mint
őt? Ugyanazzal a szenvedéllyel csókolná? Képek villantak át az agyán arról, hogy Jake egy névtelen,
arctalan nővel szeretkezik. Behunyta a szemét, hogy elűzze.

Nem látta, amikor a férfi átkozódva, és fejébe nyomva kalapját kijött az épületből, csak a fiúk.
– Mi a fene van vele? – kérdezte Lee.
–  Nem tudom,  de  remélem,  nem rám  haragszik  –  felelte  Micah  az  orra  alatt,  miközben  Jake

feléjük közeledett.
– Az az átkozott vonat nem közlekedik.
– Nem közlekedik? – kérdezték mindannyian egyszerre, majd Banner hozzátette: – Miért?
–  Sztrájkolnak  a  vasúti  dolgozók.  Néhány  helyen  elbarikádozták  a  síneket  Daliásig.  A

vasúttársaság  igyekszik  elkerülni  az  erőszakot,  s  úgy  tűnik,  hogy  a  munkások  csak  a  testükön
keresztül  engedik  át  a  vonatot.  Beszüntették  a  szolgáltatást,  amíg  a  tárgyalások  nem  vezetnek
eredményre. A fenébe! – Jake belerúgott a kavicságyba csizmája orrával.

– Mit fogunk tenni? – érdeklődött Banner tétován.
– Gőzöm sincs.
– A találkozó Mr....
– Culpepper – segítette ki Jake.
– Mr. Culpepperrel pénteken lesz, nem igaz?
–  Igen.  Van  néhány  napunk,  de...  –  Jake  hirtelen  felkapta  a  fejét,  mikor  támadt  egy  ötlete.  –

Lóháton megyünk. Fiúk, nem bánjátok, ha a szabad ég alatt alszunk? – kérdezte Micah–t és Lee–t,
akik csüggedten hallgattak, azt gondolván, hogy az utazás füstbe ment.

– Részünkről rendben. Igaz, Lee? – lelkesedett Micah.
– Rendben.
– Helyes – bólintott Jake eltökélten. – Ti ketten menjetek be a boltba,  és  vegyétek  meg,  amire

szükségünk  lesz.  Babkonzerveket,  egy–két  font  szalonnát,  kávét  és  egy  kis  zsák  lisztet.
Töltényeket.  Ó,  serpenyőt  és  egy  olcsó  kávéskannát.  Takaróra  nem  lesz  szükség,  ha  a  lópokróc
megfelel. – A fiúk bólintottak. – Rendben, indulás. Tíz perc múlva találkozunk és felpakolunk. Azt
hiszem, magunkkal kell vinnünk egy váltólovat, úgyhogy bemegyek a béristállóba.

A fiúk elsiettek. Eszükbe sem jutott elbúcsúzni Bannertől. Úgy tűnt, Jake is megfeledkezett róla,
amíg meg nem fordult, és kis híján bele nem ütközött. Kesztyűs kezével megragadta a lány vállát.

– Banner! Drágám, majdnem megfeledkeztem rólad. Vissza tudsz jutni egyedül River Bendre?
– Persze.
–  Remek.  Mondd  el  a  szüleidnek,  mi  történt.  Visszaváltom  a  jegyeket,  hogy  fedezzem  a

kiadásokat a boltban. Lehet, hogy pár nappal tovább fogunk maradni, mint terveztük. Talán a vonat
már  közlekedik  majd,  mire  visszafelé  jövünk.  Az  állomásfőnök  szerint  a  sztrájk  nem tart  sokáig.
Viszlát.  – Felhúzta magához a lányt, majd  gyorsan  és  szenvedélyesen  szájon  csókolta.  De  Banner
tudta, hogy Jake fel sem fogta, mit tesz. A férfi nyeregbe pattant, s anélkül, hogy visszanézett volna,
megsarkantyúzta Vihart a Main Street másik oldalán álló béristálló felé.

– ... péntek estére tehát elintézhetjük az üzleti ügyeket, és belevethetjük magunkat a mulatságba.
 – Jake foga fehéren világított a tábortűz fényében, miközben ajka széles vigyorra húzódott. – Hogy
hangzik?

Micah hátra bukfencet vetett a fűben. Lee tágra nyílt szemmel kurjantott.
– Maradhatunk szombat estére is?



– Perszeee – felelte Jake, s elnyújtózva hátradőlt  a párnájául szolgáló nyeregre. Úgy viselkedett,
mintha  királyi  kegyet  gyakorolt  volna  azzal,  hogy  teljesíti  a  fiúk  kérését.  –  Kellemes  időtöltést
ígértem, nem?

– Már alig várom, hogy...
– Cssss!
– Mi az? – kérdezte Lee lehalkítva a hangját.
– Csss – intette le Micah.
– Mi van?
– Mintha lenne valaki a lovaknál – suttogta Micah a testvérének. Jake abbahagyta a lustálkodást,

és éberré vált.
A pisztolytáskájához nyúlt, és kivette a hatlövetűjét.
– Maradjatok csendben – súgta. Mindhárman hegyezték a fülüket, de nem hallottak mást, csak a

fák susogását a szélben és a tábortűz pattogását.
Aztán  meghallották  annak  félreismerhetetlen  hangját,  ahogy  egy  csizmatalp  alatt  gallyak

reccsennek. Három szempár meredt a sötétségbe, s mind a három egyszerre vette észre a cowboyt,
aki  belépett a tűz fénykörébe. A reszkető lángok árnyékot  vetettek  köré.  Ugyanolyan  ruhát  viselt,
mint  ők,  farmernadrágot,  kockás  inget,  mellényt  és  kendőt  csenevész,  cingár  alakján.  Széles
karimájú kalapja eltakarta arcvonásait.

Karcsú, fehér keze felemelkedett, hogy levegye. Vállára, mely túl keskeny volt ahhoz, hogy férfié
legyen, éjfekete hajkorona omlott. Ismerős, vidám női hang harsant fel a tisztás túloldalán.

– Jó estét, uraim!



TIZENNÉGY

Jake talpra ugrott.
– Mi az ördögöt keresel itt?
Banner rá se hederített, hanem közelebb ment a tűzhöz. Leguggolt előtte.
– Hmmm. Finom illata van a kávénak.
Jake keze ráfonódott a lány karjára és felrántotta.
– Majdnem lelőttelek! – ordította egyenesen Banner arcába. – Elment az eszed, így odalopakodni

valaki háta mögé?
– Nem lopakodtam! – Banner kitépte a karját. – Egész nap követtelek benneteket. Szerencsétek,

hogy nem rabló vagy komancs vagyok. Már mindannyian halottak lennétek.
Micah és Lee nem tudták leplezni csalódottságukat. Szerették Bannert, de Jake társaságát többre

értékelték.  Bálványozták.  Már  alig  várták,  hogy  a  férfi  bevezesse  őket  Fort  Worth  léha  éjszakai
életébe. Banner megjelenése kétségtelenül le fogja hűteni Jake  mulatozós  kedvét.  Kezdettől  fogva
ellenezte, hogy a lány velük tartson.

Lee  ennek  ellenére  csodálta  húga  merészségét.  Egyetlen  lányt  sem  ismert,  akinek  lett  volna
bátorsága egész nap egyedül lovagolni a pusztában.

– Mikor döntöttél úgy, hogy követni fogsz bennünket?
Banner ledobta a földre nyeregtáskáját, s miután szúrós szemmel Jake–re meredt, letérdelt, hogy

megkeresse benne az alumíniumcsészéjét.
–  A  kezdet  kezdetén.  Csak  szétszéledtetek  három  különböző  irányba,  mielőtt  közölhettem

volna, nem áll szándékomban lemondani az utazásról egy kis kellemetlenség miatt. – Belekortyolt a
kávéba, amit töltött magának. Forró volt és ihatatlan. De úgy tett, mintha nektár lenne.

–  Egy  kis  kellemetlenség?  –  kiáltotta  Jake.  Az  idegei  állandó  feszültség  alatt  álltak.  Mint  egy
működő vulkán,  ami  időnként  füstöt  okád,  ő  is  kirobbant.  –  Fogalmad  sincs  róla,  mibe  vágtad  a
fejszédet.

Banner továbbra is fütyült rá.
– Megvártam, amíg kilovagoltok a városból, aztán vettem magamnak néhány ruhát, ami  jobban

megfelel a táborozáshoz. A béristállóban hagytam a szekeret, a csomagomat pedig a postahivatalba
vittem egy üzenettel anyának és apának. Megkapják, amikor bemennek a levelekért.  Egy óra múlva
utolértelek benneteket.

Lee–hez és Micah–hoz beszélt, de Jake válaszolt.
– Ugye most azt hiszed, nagyon okos vagy?
– Épségben ideértem, nem?
– Ne csinálj úgy, mintha nem fájna pokolian a feneked, mert tudom, hogy így van.
– Semmit nem tudsz.
– Holnapra hólyagos lesz és...
– Semmi közöd hozzá – kiabált vissza Banner. – Jól vagyok.  Egész  életemben  szerettem  volna

táborozni, de megtiltották, pusztán mert lány vagyok.
–  Amiből  levonhatnád  a  következtetést  –  felelte  csípősen  a  férfi.  –  Miért  akarsz  folyton  úgy

viselkedni, mint egy férfi? Nem csoda, hogy a vőlegényed másik nő ágyába bújt.
– Jake! – Micah soha nem gondolta volna, hogy a bátyja ilyen kegyetlen tud lenni.
–  Miért  nem főz,  varr  és  kötöget  otthon,  mint  a  többi  nő?  Azért,  mert  semmi  nőiesség  nincs

benne. A pokolba! – fejezte be mérgesen, s elsietett arra, ahol a lovak álltak kikötve.
Lee  és  Micah  együtt  érzően  néztek  egymásra,  majd  sajnálkozva  Banner  felé  fordultak.  A  lány

lerogyott  a  földre,  mikor  Jake  elment.  Teljesen  kimerült.  Lee  megveregette  a  hátát,  Micah  pedig
odanyújtott neki egy tál babot.

– Kialudja magát, és holnapra megnyugszik.
De  reggel  Jake  éppolyan  komor  és  vészjósló  volt,  mint  egy  viharfelhő.  Akár  egy  mogorva

tábornok, parancsot adott a táborbontásra, alig hagyva  időt,  hogy  megegyék  a  hideg  kétszersültet,
ami tegnap estéről maradt, és igyanak egy bögre újramelegített, förtelmes kávét.

Egy dologban igaza volt. Banner feneke pokolian fájt,  de ő semmi jelét nem adta, ahogy felült a



nyeregbe.
– Hol szerezted a lovat? – kíváncsiskodott Jake, miután néhány perc múlva odalovagolt mellé.
– Mr. Daviestől béreltem a béristállóban. – Előrehajolt és megveregette a kanca nyakát.
– Bérelted? – zsörtölődött Jake. – Nekem meg kellett vennem. Banner Sugarzó mosolyt vetett rá.

Csak mézédes hangja árulkodott
rosszindulatáról.
– Egyfajta nőiességgel akkor mégiscsak rendelkezem, nem igaz? Ha Daviesre is úgy nézett, mint

most rá, Jake azon sem lepődött
volna meg, ha a vén szamár odaadja Bannernek a lovat.
Jake–et  bosszantotta,  hogy  a  lány  frissnek  és  kipihentnek  látszik.  Azt  remélte,  hogy  majd

elmerevedett tagokkal és sötét karikás,  bedagadt  szemmel  ébred.  Ehelyett  Banner  tekintete,  mely
rezzenéstelenül állta a pillantását, ma  is  ugyanolyan  ragyogó  volt,  mint  mindig,  arca  pedig  rózsás.
De jobban tenné, ha nem ülne ilyen egyenesen a nyeregben. Próbára teszi a blúzgombjai erősségét.

– Ha nem tudod tartani az ütemet, itt hagyunk – figyelmeztette. Azzal megsarkantyúzta Vihart, s
porfelhője borította Bannert.

Jake komor hangulata órák múlva sem enyhült. Hajszolták a lovakat, csak rövid időre álltak meg
délben, hogy megitassák őket egy patakban, s maguk is  mohón  kortyoljanak  a  kulacsukból.  Az  út
poros volt,  a levegő forró, de Banner  nem panaszkodott.  Inkább  kivágta  volna  a  nyelvét.  Minden
tagja fájt. Haja összetapadt az izzadtságtól a kalap alatt,  amit a tűző nap ellen viselt.  Tudta, hogy a
szeplők úgy virultak ki arcán, mint pattogatott kukoricaszemek a forró serpenyőben.

Késő délután,  miközben  nyugat  felé  vágtattak,  a  nap  könyörtelenül  az  arcukba  sütött.  Banner
imádkozott,  hogy  tűnjön  fel  egy  felhő,  egy  icipici,  csak  akkora,  hogy  eltakarja  a  tűzkorongot,  de
nem, az időjárás nem könyörült rajta.

Még  a  fiúk  is,  akik  a  pokolba  is  elmentek  volna  Jake  kedvéért,  kitikkadtak  és  fészkelődtek  a
nyeregben.

– Hé, Jake! – kiáltotta Micah.
– Igen?
– Van egy ház a dombon.
– És?
– Arra gondoltam, jólesne egy pohár hideg kútvíz.
Banner meg tudta volna csókolni. Be nem vallotta volna, hogy üres a kulacsa,  ha kínozzák sem.

A szája és a torka már órák óta kiszáradt.
Jake megállította Vihart. Összehúzott szemmel fürkészte a dombtetőn álló házat.
– Rendben. Megnézzük, mennyire vendégszeretőek.
A  fiúk  ügetésre  fogták  lovaikat.  Amikor  Jake  Bannerre  pillantott,  a  lány  megvonta  a  vállát,

mintha neki édes mindegy lenne, és lassan felporoszkált a dombon.
A gazda éppen fát vágott. Háza szerény, de takaros volt. Az istálló akkora, hogy épp elfért benne

egy fejős tehén, egy igavonó  öszvér  és  egy  ló.  A  csirkéket  drótkerítés  mögé  zárták.  Az  ólban  egy
koca  röfögött.  A  felparcellázott  veteményeskertet  magas  kukoricával,  kúszóbab–bal,  hagymával,
fehérrépával,  tökkel  és  krumplival  vetették  be.  A  ház  mellett  óriási  zöld  paradicsomok  alatt
hajladoztak a szárak.

A farmer letette a fejszéjét, mikor észrevette őket, előhúzott egy zsebkendőt  a kezeslábasa hátsó
zsebéből,  és  megtörölte  az  arcát.  Levette  a  kalapját,  felitatta  kopasz  fejéről  az  izzadságot,  maid
visszatette tökfedőjét.

Mindezt lassú, látszólag hanyag mozdulatokkal tette.  Jake–nek azonban rögtön  szemet  szúrt  az
istálló oldalának támasztott puska, alig egyméternyire a farmertől. Nem hibáztatta. Kötelessége volt
megvédeni a házát és a családját. Manapság, amikor munkanélküli cowboyok és vonatrabló bandák
garázdálkodtak, az ember nem bízhatott semmit sem a véletlenre. Jake igyekezett megkönnyíteni a
férfi dolgát.

– Hello!
– Jó napot! – A farmer nem ment  eléjük,  de  hagyta,  hogy  egészen  közel  lovagoljanak  hozzá,  s

már csak pár méter választotta el őket, mikor meghúzták a gyeplőt.
– Ihatnánk egy kis vizet? – kérdezte Jake barátságosan.



A  farmer  gondosan  szemügyre  vette  őket.  Jake  szándékosan  a  nyeregkápán  nyugtatta  a  kezét,
miközben a férfi megvizsgálta pisztolytáskáját és puskáját.  Micah és Lee követték  a  példáját.  Meg
se  moccantak.  Amikor  a  farmer  fürkészőn  Bannerre  pillantott,  a  szeme  kissé  elkerekedett,  aztán
visszatért Jake–re.

– Honnan jöttek?
–  Larsen  megyéből.  –  Jake  már  régóta  megtanulta,  hogy  ne  fecsegjen  ki  több  információt  a

szükségesnél. A legtöbb utazó ilyen–olyan okból hallgatásba burkolózott. Ez volt a legjobb politika.
Minél  kevesebbet  tudott  egyik  ember  a  másikról,  annál  jobb  volt.  –  Fort  Worthbe  megyünk
marhákat venni. A vasutasok sztrájkolnak. Nem közlekednek a vonatok.

A  farmer  elégedetten  bólintott.  Ma  reggel  értesült  a  sztrájkról,  amikor  az  egyik  szomszédja
ellátogatott hozzá.

– Szolgálják ki magukat. – A vályúra mutatott a lovak számára, majd a ház mellett álló kútra.
Leszálltak. Banner ügyelt rá, hogy arcizma se ránduljon, miközben sajgó izmai megfeszültek. De

amikor Jake a vályúhoz vezette Vihart, titokban megdörzsölte elmerevedett hátát.
– Hogy vagy, Banner? – kérdezte Lee. – Úgy hajszol bennünket, mint a...
Hirtelen elhallgatott, a  szeme  kidülledt.  Banner  hátranézett  a  válla  fölött,  s  egy  maga  korabeli

fiatal lányt pillantott meg kijönni a házból. Lee körbefordult, és hangosan  megköszörülte  a  torkát,
hogy  magára  vonja  Micah  figyelmét,  majd  természetellenesen  forgatva  a  szemét,  a  lány  felé
kacsintgatott.

– Hello – köszönt a lány félénken, és közelebb merészkedett hozzájuk. – A nevem Norma. Inni
akartok a kútból?

Lee és Micah előrelendültek.
– Nagyon jólesne. Norma – felelte Micah elbűvölő mosollyal.
– Gondolatolvasó vagy. Norma.
Banner  a  leplezetlenül  csodálkozó  fiúkat  nézte,  s  azon  töprengett,  vajon  Lee  tudja–e,  milyen

ostoba  képet  vág.  Nos,  Normának  hatalmas  barna  szeme,  mézédes  hangja  és  dús  keble  volt.  De
ezért kellett ekkora felhajtást csapni?

A  lány  egyetlen  kurta  pillantással  végigmérte  Bannert,  majd  figyelmen  kívül  hagyta.  A  kúthoz
vezette  Micah–t  és  Lee–t.  Jake  a  lovakról  beszélgetett  a  farmerrel,  aki  megcsodálta  Vihart.  Jake
hátratolta  a  kalapját,  feltette  egyik  lábát  a  vályú  szélére,  előrehajolt,  s  karjával  könnyedén
rátámaszkodott a combjára.

Amikor  Banner  a  kút  felé  fordult,  észrevette,  hogy  Norma  Jake–et  tanulmányozza,  s  gyilkos
pillantást vetett rá.

–  Melyikőtöknek  a  felesége?  –  kérdezte  Norma  a  fiúktól,  akik  ugyanolyan  mohón  oltották  a
szomjukat, mint ahogyan a lányt bámulták.

– Egyikünké se – vihogott Micah.
– A testvérem. – Lee Norma lenyűgöző mellére szegezte tekintetét,  miközben a lány előrehajolt,

hogy ismét leengedje a kútba a vödröt. Micah–val  összeakadt a szemük a kútkáva két szélén, s úgy
bólintottak egymásnak, mint két hozzáértő férfi, akik egy véleményre jutottak.

–  Nem bánjátok,  ha  én  is  iszom?  –  kérdezte  Banner  ellenségesen.  Egy  teljes  perce  állt  már  a
kútnál, s senki még csak rá se hederített. Norma, kitüntetett kelletlenséggel egy pohár vizet nyújtott
felé.

–  Van  felesége?  –  Norma  Jake–et  méregette,  aki  arra  vigyázott,  hogy  a  lovak  ne  igyanak  túl
sokat.

– Én.
Banner  kurta  válaszára  Lee  és  Micah  szúrós  szemmel  fordultak  felé.  Banner  hunyorogva

fürkészte Normát.
– A testvérem – közölte Micah feszengve.
–  Ó!  –  Norma  olyan  öntelten  nézett  Bannerre,  hogy  a  lányban  felment  a  pumpa.  Hirtelen

rádöbbent,  milyen  rendetlen  a  külseje,  míg  Norma  minden  hajszála  a  helyén  van  a  feje  tetejére
csavart kontyban. Frissen sütött kenyér illatát árasztotta. Banner tudta, hogy bűzlik  az  izzadságtól
és lószagtól.

– Nem túl öreg a férjed? – kérdezte Banner a lánytól. Norma elvörösödött.



– Ő az apám.
– Ó! – Banner szándékosan gúnyolódott Normán. – Kérhetek még egy pohárral?
– Természetesen.
Miután Norma újratöltötte a poharat, Banner elsétált vele,  és odavitte Jake–nek.  Már  messziről

mosolygott, miközben felé tartott.
– Tessék, Jake. Arra gondoltam, te is innál egy kis  hideg  vizet.  –  Banner  remélte,  hogy  Norma

figyeli őket.
Jake gyanakvóan elvette tőle a poharat.
– Kösz.
– Szívesen. – Banner Sugarzó mosolyt vetett rá. Végül is Norma nem tudhatja, miről társalognak.
Bannernek  azonban  meg  kellett  küzdenie  Norma  figyelméért.  Hirtelen  kacagás  harsant  a  kút

mellől. A farmer szeme megvillant, mikor meglátta, hogy a két fiatalember mulattatja a lányát.
– Mi folyik ott. Norma? – kiáltotta.
– Semmi, apa.
– Ideje indulnunk! – adta ki a parancsot Jake hirtelen.
Nincs az a harag, ami hasonlítható volt ahhoz, ha egy farmer veszélyben érezte a lánya erényét.

Dél–Texastól Coloradóig minden szülő,  akinek eladósorba került a lánya, isten csapásának tartotta
a  cowboyokat,  különösen  a  texasiakat.  Bármire  képesek  lettek  volna,  hogy  megvédjék  tőlük  a
lányukat.

Jake kilöttyintette a maradék vizet, és visszaadta Bannernek a bögrét.
– Vidd vissza a fiatal hölgynek, aztán lóra. Lee, Micah, indulás! Most.
Hangja  nem adott  helyt  sem  tiltakozásnak,  sem  tétovázásnak.  A  fiúk  megemelték  kalapjukat

Norma  előtt,  Banner  pedig  a  lány  kezébe  nyomta  a  bögrét.  Gonoszul  rámosolygott,  mintha  azt
mondta volna: „Én elmegyek velük, te pedig itt maradsz egy szigorú, vén apával,  és élheted tovább
a sivár életedet”.

Jake még egyszer köszönetet mondott a farmernak, mielőtt  nyeregbe szállt.  Maga  elé  engedte  a
többieket. Csak amikor már messzire maguk mögött hagyták a házat, lélegzett fel. Nem akart bajba
kerülni az úton, különösen most, hogy Banner is velük  tartott.  A  múlt  éjjel  meg  tudta  volna  ölni.
Nem mintha nem örült volna  neki.  Mielőtt  elöntötte  volna  a  düh,  a  szíve  nagyot  dobbant,  mikor
meglátta, hogy ott áll a tűz fénykörében.

De  aztán  az  jutott  az  eszébe,  milyen  meggondolatlan  Banner,  és  a  vér  meghűlt  az  ereiben.
Ezernyi veszély leselkedett mindenkire az úton, de egy fiatal lányra különösen. Jake szerette volna
elkerülni a városokat. Banner úgy vonzaná a fiatal bikákat, mint villámhárító a mennykövet.

Önfejű.  A  pillanat  hatása  alatt  cselekszik,  s  nem  számol  a  következményekkel.  Csoda,  hogy
eddig nem került bajba. Jake pedig semmiképp sem akarta, hogy ezen az úton történjen vele valami.

A lányt nézte, ahogy ott lovagolt előtte.  Pillantása csalhatatlanul siklott a fenekére. Tudta, hogy
nagyon  fájhat  neki,  de  Banner  zokszó  nélkül  tűrt.  Makacs  kis  csitri.  Jake  önkéntelenül
elmosolyodott, s a lány csípőjének ringását figyelte a nyeregben. Bannernek volt a legcsinosabb...

Azonnal  elhessegette  magától  a  gondolatot.  Mi  a  fenét  csinál?  Megsarkantyúzta  Vihart,  és
odakiáltott a többieknek:

– Amint találunk egy patakot  elegendő  friss  vízzel,  letáborozunk.  –  Ettől  kezdve  vigyázott  rá,
hogy mindig Banner előtt lovagoljon és soha ne mögötte.

Nemsokára egy fűzfacsalitost pillantottak meg a távolban. Mikor odaértek, örömmel látták,  hogy
egy  patakocska  csörgedezik  át  rajta.  Nagy  szárazság  uralkodott,  ezért  nem  volt  sok  víz  benne.
Banner,  emlékezve  az  előző  esti  borzalmas  főzetre,  felajánlotta,  hogy  készít  kávét.  Önként
jelentkezett arra is,  hogy ő megcsinálja a vacsorát, ha a  fiúk  gyűjtenek  fát,  meggyújtják  a  tüzet  és
elmosogatnak utána. Senki nem vitatkozott.

Miután  megvacsoráztak,  a  tűz  köré  gyűltek,  kis  távolságot  tartva  egymástól.  Meleg  este  volt.
Jake hanyatt dőlt a nyergének, hogy elszívjon egy szivart. Lee a bokorba ment a dolgát végezni.

Jake  valószínűleg  észre  sem  vette  volna  Micah–t,  ha  a  fiú  nem  ül  olyan  mozdulatlanul.  Ez  a
dermedtség  és  az  arcán  ülő  üres  kifejezés  vonta  magára  Jake  figyelmét.  Követte  Micah  elmerült
pillantását, s rájött, hogy az öccse Bannert bámulja.

A lány háttal ült a tűznek. Levetette a blúzát. Fűzője fehéren világított a sötétben. Sűrű,  fekete



haját fésülte egy kefével.
Jake nézte, ahogy Banner felemeli dús fürtjeit a nyakáról, lehajtja a fejét, és hagyja, hogy  enyhe

szellő legyezgesse a tarkóját. Bőre bronzbarnának tűnt a tűz fényében. A lángok visszatükröződtek
hollófekete hajáról, mely tincsenként, lassan visszaomlott a vállára.

Banner kimerülten felsóhajtott, nyújtózkodott, melle kidülledt, körvonala élesen kirajzolódott  a
bársonyos, fekete éjszakában.

Jake  férfiassága  lüktetve  reagált.  Feldühödve  önmagán  elfordult,  s  ismét  megakadt  a  szeme
Micah elbűvölt arckifejezésén. Meglökte a csizmájával.

– Csukd be a szád, különben belerepül egy légy – suttogta. Micah összerezzent. Még egy utolsó
lopott pillantást vetett a lányra.

– Csinos, nem?
Jake is odapislantott titokban.
– Igen. Most pedig törődj a magad dolgával. 
Micah megérezte bátyja rosszallását.
– Nem gondoltam semmire, csak néztem, Jake.
–  Akkor  nézz  máshová!  –  Felállt,  épp  akkor,  amikor  Lee  visszajött.  –  Lemegyek  a  patakhoz,

hogy lehűtsem magam. Azt ajánlom, aludjatok. Holnap újabb kemény nap vár ránk.
Banner nézte,  amíg  a  sötétség  el  nem nyelte  a  férfi  alakját.  Jake–nek  még  mindig  rossz  kedve

volt,  s  akárhányszor  megszólalt,  mindig  zsörtölődött.  Banner  egész  nap  példásan  viselkedett,
senkinek nem okozott  gondot.  Nem tudna  Jake  egy  parányi  csodálatot  mutatni?  Nem.  Ahhoz  túl
csökönyös.

Banner  felsóhajtott,  és  visszatette  a  nyeregtáskájába  a  hajkefét.  Kicsit  jobban  érezte  magát,
miután  megmosta  az  arcát  és  a  nyakát  egy  vödör  vízben,  amit  Lee  hozott  a  patakból.  Az  utolsó
petákját  odaadta  volna  egy  fürdőért.  Holnap  este,  gondolta  ábrándosan,  a  hotelban.  Veszek  egy
fürdőt. Elheveredett a pokrócon.

A fiúk halkan beszélgettek.
– Miről sugdolóztok?
– Semmiről – vágta rá Lee gyorsan, túl gyorsan ahhoz, hogy ne keltse fel a lány gyanakvását.
– Arra gondoltunk, lovagolunk egyet – mondta Micah.
–  Lovagoltok?  –  Bannernek  meghaladta  az  értelmi  képességét,  hogy  ezt  felfogja.  –  Egész  nap

lovagoltatok.
– Igen, nos...
– Hogy hűsítsük magunkat – fejezte be Micah.
–  Igen!  Hogy  hűsítsük  magunkat  –  helyeselt  Lee  és  felállt.  –  Mondd  meg  Jake–nek,  hogy

elmentünk lehűteni magunkat.
Mielőtt  Banner  tovább  érvelhetett  volna,  felnyergelték  a  lovakat,  és  csendben  kivezették  a

táborból.  Banner  visszafeküdt  a  takaróra.  Ha  rohangálni  akarnak  az  éjszaka  közepén,  mint  két
idióta, az nem az ő baja.

Jake nem fogadta ilyen nyugodtan a fiúk eltűnését. – Hagytad, hogy elvágtassanak, és  meg  sem
próbáltad  megállítani  őket?  –  kiabálta  mikor  visszatért  a  tűzhöz,  és  Banner  elmesélte  neki,  mi
történt a távollétében.

A lány dühbe gurult.
– Mit kellett volna tennem? Felnőtt emberek.
– Szólhattál volna nekem.
– Nem tartozik rám, mit csinálnak.
– Mikor mentek el?
– Félórája.
Jake szitkozódva leült a nyeregtakarójára.
–  A  sötétben  nem  tudom  követni  a  nyomukat.  Nincs  mit  tenni,  meg  kell  várnom,  míg

visszatérnek.
Banner az oldalára gördült és felkönyökölt, hogy jobban lássa a férfit.
– Tudod, mit gondolok?
–  Mit?  –  Miért  nem vesz  fel  Banner  egy  blúzt?  Ha  azt  hiszi,  hogy  a  sötétség  leple  eltakarja,



nagyon téved. Az a vékony fűző alig fedi a mellét, különösen ebben a testhelyzetben. A lány melle
vészesen közel kidomborodott a csipkés szegély fölött ahhoz, hogy kibuggyanjon belőle.

– Azt hiszem, visszamentek ahhoz a lányhoz.
– Milyen lányhoz? – Jake elszakította a pillantását Banner melléről. – A farmer lányához?
– Normához – felelte Banner mézédesen. – Nem vetted észre, hogy , majd kiguvadt a szemük?
–  Láttam  –  morogta  Jake,  s  elfordult.  Most  az  ő  szemén  volt  a  sor,  hogy  majd  kiguvadjon.  –

Norma  apja  is.  Remélem,  a  fiúk  nem  csinálnak  semmi  ostobaságot.  –  Kék  szeme  a  sötétséget
fürkészte.

– Szoknyapecérek. Csak a lányokról tudnak beszélni, csak rájuk tudnak gondolni. Nevetségesek.
– Banner hanyatt feküdt, és keresztbe fonta kezét a hasán.

Jake felkacagott.
– Nevetségesek? A lányok miről beszélgetnek? Hm? Nem a férfiakról? ^
– Ennem.
– Nem?
– Nem.
– Banner Coleman, te hazudsz. Fogadni mernék, hogy...
Jake elhallgatott  a  mondat  közepén,  mikor  az  éjszaka  csendjét  dörrenések  törték  meg.  Banner

ismét felült.
– Mi volt ez? – Egy újabb sortűz elég volt, hogy meggyőzze a férfit, jól hallott.
– Fegyverropogás. Vadászpuska, ha nem tévedek.
Már  talpon  volt,  és  Vihar  felé  rohant,  egyik  kezében  a  nyereggel,  a  másikban  a  puskájával.

Banner lerúgta a vékony takarót, és utána iramodott.
– Gondolod, hogy a farmer lövöldözik Lee–re és Micah–ra?
–  Határozottan  ez  a  véleményem  –  felelte  a  férfi  összeszorított  foggal.  Becsatolta  a

nyereghevedert, és lehajtotta a kengyelt. Kivette a pisztolyát a tokból,  és  megnézte  a  tárat.  Aztán
ellenőrizte,  hogy  van–e  elég  tölténye  a  puskához.  Banner  ijedten  nézte  gyakorlott,  eltökélt
mozdulatait.

– Várj, veled  megyek  –  kiáltotta,  mikor  a  férfi  beakasztotta  lábát  a  kengyelbe,  és  fellendítette
magát a nyeregbe.

– Nem, ifjú hölgy! S ezúttal komolyan beszélek, Banner – mondta Jake szigorúan. – Itt maradsz,
és nem mozdulsz! Megértetted? – Durván megrántotta Vihar gyeplőjét, és eltűnt az éjszakában.

A  tökéletesen  idomított  állat  magabiztosan  szedte  a  lábát.  Jake–nek  csak  arra  kellett
koncentrálnia,  hogy  nyeregben  maradjon,  és  a  lövéseket  számolja,  melyek  rémisztő  gyakorisággal
hasítottak  az  éjszakába.  Túl  közel  harsantak,  hogy  a  farmházból  jöjjenek.  Lehet,  hogy  tévedett?
Valaki vadkacsára vadászik? Remélte, hogy így van.

De tévedett.
Már jóval azelőtt megpillantotta a felvillanó torkolattüzeket, hogy felkapaszkodott a dombra, és

lenézett  a  kiszáradt  vízmosásra,  amelyen  aznap  délután  átkeltek.  Emlékezett  rá.  Körülbelül  négy
méter mély és százhúsz méter széles volt.  Keskeny  híd  szelte  át.  Megállította  Vihart,  és  kivette  a
puskát a tokjából.

Lee  és  Micah  épségben  voltak.  Egy  díszfű  mögött  lapultak,  miközben  a  farmer  a  vízmosás
túloldaláról lőtt rájuk. Szerencsére csapnivalóan célzott.

A lovak lőtávolon kívül kerültek. Jake észrevette őket egy vadszilvafa ligetben.  Odalopakodott
hozzájuk, megnyugtatta őket, és kikötötte a gyeplőjüket a fa alsó ágához.

Visszafutott  Viharhoz,  nyeregbe  pattant,  keresztbe  fektette  ölében  a  puskáját,  és  elővette  a
pisztolyát. Ha ide–oda vágtat a vízmosás szélén, a farmer feje fölé lődözve  fedezni  tudja  a  fiúkat,
míg azok eljutnak a lovaikhoz. Mihelyt lőtávolon kívülre érnek, lóhalálában követi őket.  Nem hitte,
hogy  a  farmer  üldözőbe  veszi  őket.  Vele  volt  a  lánya.  Jake  meghallotta  a  könyörgését,  mikor
közelebb ért.

– Apa, esküszöm, hogy nem csináltunk semmit.
–  Kiszökni  két  léha  cowboyhoz,  szerinted  semmi?  –  Újabb  puskaropogás  rázkódtatta  meg  a

levegőt.
– Soha nem mehetek el szórakozni.



– Neked nem jár szórakozás. Megígértem anyádnak, hogy tisztességes lányt nevelek belőled.
– Tisztességes lány vagyok. Csak beszélni akartak velem.
–  Tudom,  mit  akartak.  S  úgy  tűnik,  épp  idejében  érkeztem,  hogy  megállítsam  őket.  Az  egyik

gazember már csókolgatott.
– Csak egyetlen csók volt. Esküszöm.
– Fogd be a szád! Veled majd később számolok.
Ha nem lett volna véresen komoly a helyzet, kabaréba illett volna a jelenet.  De  Jake  arcán  egy

halvány mosoly, annyi sem látszott,  amikor  olyan  csatakiáltást  hallatott,  amitől  a  legkegyetlenebb
vademberben is megfagyott volna a vér, és gravitációval dacoló vágtába kezdett Vihar hátán. Izmos
combjával erősen szorította a csődör hátát.  A vízmosás partján galoppozott, s mindkét fegyveréből
tüzelt. Jóval a haragos farmer és a lánya feje fölé célzott.

Lee és Mitah nem vesztegették az idejüket. Mihelyt konstatálták, hogy a lovas Jake,  nem pedig
egy  démon  a  pokolból,  kibújtak  a  fedezékből,  és  a  lovaik  felé  futottak.  A  farmert  azonban  nem
lehetett olyan könnyen  megfélemlíteni.  A  fiúk  még  lőtávolon  kívülre  sem  értek,  mikor  válogatott
káromkodások közepette ismét elkezdett lövöldözni.

Jake megfordította Vihart, s vágtatni kezdett az ellenkező irányba. Már majdnem egy vonalba ért
a farmerrel, amikor kis híján belerohant egy másik lovasba.

– Mi a...
Nem tudta  befejezni  a  mondatot,  Banner  ugyanis  villámgyorsan  zúgott  el  mellette.  Jake  csak

akkor vágtatott tovább, és hajolt le a nyeregben, amikor egy golyó  elsüvített  a  füle  mellett.  Aztán
megállt, és megfordította a lovát. Gyakorlottan, oda sem figyelve töltötte újra a pisztolyát.

Látta, hogy Banner is megfordul, és ismét szembe ön vele. Az ostoba! És miért nem öltözött fel?
Tökéletes célpontul szolgál ebben a fehér fűzőben,  miközben  a  vízmosás  túloldala  felé  puffangat.
Amikor elhaladtak egymás mellett, Banner odakiáltott neki, túlharsogva a farmer puskáját:

– Elérték már a lovakat?
Jake megfordult és látta, hogy Lee és Micah épp most szaladnak be a csalitosba.
– Tűnjünk el innen! – Megsarkantyúzta Vihart a vízmosással ellenkező irányba, de néhányszor a

biztonság  kedvéért  még  visszafordult  a  nyeregben,  és  megeresztett  egy  sorozatot.  Banner
közvetlenül mögötte lovagolt.

Amikor elérték a szilvafákat, Lee és Micah csatlakozott hozzájuk.
– Kösz, Jake – kiabálták túl a fülsiketítő lódobogást.
–  Vágta!  –  ordította  vissza  a  férfi.  A  lovak  nagyobb  port  vertek,  mint  egy  ciklon,  de  nem

lassítottak. Jake egyszer visszanézett, hogy nem követi–e őket a farmer, de csak gomolygó porfelhőt
látott a nyomukban.

Amikor  megálltak,  egyetlen  könnyed  mozdulattal  leugrott  a  lóról.  Abban  a  pillanatban,  ahogy
Micah lába földet ért, Jake  ökle  találkozott  az  álláva  .  A  feje  hátracsuklott,  s  csoda  volt,  hogy  le
nem repült a nyakáról.

– Mi az ördög ütött belétek? Meg akartok ölni bennünket? – Jake tajtékzott. – Ki ne gomboljátok
a nadrágotokat, amíg Fort Worthbe nem érünk, megértettétek? Utána nem érdekel az se, ha a Pokol
Tornáca összes szajhájával lefekszetek. De a tisztességes lányoktól tartsátok magatokat távol!

Micah lelkesen bólogatott.
–  Igen,  uram  –  mondta  Lee,  s  kiszáradt,  porlepte  nyelvével  megnyalta  a  száját.  Imádkozott,

nehogy Jake neki is behúzzon egyet. Az egyetlen ember, akit úgy tisztelt, mint az apját, az Jake volt.
S legalább annyira tartott a haragjától is.

– Most oltsátok el a tüzet! Lehet, hogy a farmer utánunk jön. Csutakoljátok le a lovakat!  Aztán
alvás. Banner, te...

Körbenézett, de csak Micah és Lee tökéletesen bűnbánó arcával találta szembe magát.
– Hol van?
Micah elkábulva az ütéstől,  amit  elszenvedett,  abban  sem  volt  biztos,  hogy  ismer  valakit,  akit

Bannernek hívnak. Lee a táborhelyet pásztázta a tekintetével. Szeretett volna a kedvében járni Jake
–nek, és jóvátenni a hibáját, de Bannert a föld alól sem tudta előkeríteni.

– Azt hittem, mögötted lovagol.
– Banner! – kiáltotta Jake bele az éjszakába. Rémület szorította össze a szívét. – Banner! – Senki



nem  válaszolt,  csak  a  kérlelhetetlen  sötétség  neszei  és  saját  zakatoló  szívverése.  –  Látta
valamelyikőtök?

Megrázták a fejüket.
–  Amikor  én  nyeregbe  szálltam,  ott  vágtatott  közvetlenül  mögötted  –  mondta  Lee.  –  Mire

utolértelek, nem néztem semerre, csak egyenesen előre.
Jake felpattant Vihar hátára.
– Maradjatok itt! – Azzal ismét kilovagolt az éjszakába.
Még  soha  nem  esett  pánikba.  Ridegnek  és  keményszívűnek  ismerték.  Azok,  akik  együtt

lovagoltak vele,  látták,  hogyan temeti el a barátait érzéketlen, száraz szemmel. Kötélből  voltak  az
idegei. Jeges víz csordogált az ereiben. így jellemezték a kívülállók Jake Langstont.

De megváltozott volna a véleményük, ha látták volna aznap éjjel visszafelé vágtatni a vízmosás
felé. Az arcára félelem ült ki.

Mi van, ha az az átkozott farmer  véletlenül  jól  célzott?  Mi  van,  ha  eltalálta  Bannert?  Nem,  az
nem lehet. A lány visszalovagolt velük. Vagy nem? Nem négy lovas vágtatott a tábor felé? Abban a
zajban és porban, Jake már nem is hidta. De ha épségben visszajutott, most hol van?

Elérte  a  vízmosást,  és  ügetésre  fogta  Vihart.  Az  állat  fújtatott;  a  szőre  tajtékzott.  Jake  most
először nem törődött a lova állapotával. Tekintete a sötétségbe borult tájat fürkészte. Gombóc nőtt
a  torkában, mikor rájött, hogy Banner holttestét keresi,  azt  várja,  hol  bukkan  rá  mozdulatlanul  és
vérbe fagyva a porban, vékony kis fűzőjén egy vöröslő folttal.

Elhessegette  agyából  a  képet,  és  közelebb  merészkedett.  Minden  csendes  volt  a  szemközti
oldalon.  Végigment  a  parton,  majd  vissza.  Még  néhányszor  megtette  a  távot,  de  nem  vett  észre
semmit, sem Bannert, sem a bérelt kancát.

Nem  maradt  más  választása,  vissza  kellett  térnie  a  táborba.  Talán  Banner  csak  bement  a
bokorba, hogy könnyítsen magán, és nem hallotta meg, hogy a nevét kiáltja.  Biztosan így történt. Ő
lóhalálában elvágtatott,  s nem várta  meg,  hogy  a  lány  visszatérjen.  Most  valószínűleg  ott  ülnek  a
táborban, és rajta nevetnek.

De amikor  megérkezett,  nem látta  a  kancát  a  többi  ló  között.  Lee  és  Micah  kötelességtudóan
feküdtek, bebugyolálva magukat takaróikba. Lee felemelte a fejét.

– Megtaláltad?
– Még nem. De meg fogom. Itt kell lennie valahol. Aludjatok! Istenem, hol lehet?
Jake–nek eszébe jutott valamennyi sértés, amit valaha  Banner  fejéhez  vágott.  Megbánt  minden

egyes alkalmat, amikor szándékosan fájdalmat okozott neki. Szájában érezte az önutálat keserű ízét.
Soha nem bocsátja meg magának, ha Bannerrel történik valami. Soha.

Mi van, ha a farmer  lelőtte,  és  visszavonszolta  a  házba?  Mi  van,  ha  hagyta  elvérezni?  Mi  van,
ha... ha... Jézus, ez a sok ha az őrületbe kergeti.

Még egyszer körüljárta a tábort, a sötétséget pásztázva a lány után. Már éppen visszafelé tartott,
hogy felébressze a fiúkat, s azon gondolkodott, hogyan fogja Banner halálhírét közölni Ross–szal és
Lydiával, amikor megütötte a fülét valami, ami nem illett az éjszakai hangok közé.

Dudorászás.
Vidám, dallamtalan dudorászás hallatszott a patak felől. Leugrott Vihar hátáról, majd félrehajtva

a faleveleket és a tövises bokrok ágát, utat tört magának a vízhez.
A  kanca  egy  nyárfacsemetéhez  kikötve  állt  a  parton.  Banner  nadrágja  és  csizmája  egy  kövön

hevert, ő pedig a patak közepén lubickolt, a tenyeréből locsolgatva a vizet a vállára.
Dudorászik!
Banner meghallotta, amint Jake sarkantyúja megcsendül a köveken, és  megfordult.  Rajta  volt  a

fűző, de azért lebukott a derékig érő vízben.
– Halálra ijesztettél – lihegte.
– Én? Téged? Hol a fenében voltál, és mit csinálsz?
– Fürdők.
– Fürdesz! – sziszegte a férfi. Ledobta a földre a kalapját,  s lecsatolta a pisztolytáskáját.  – Ha a

kezem közé kerülsz...  – Szándékosan nem fejezte be a fenyegetést, miközben fél lábon ugrálgatva,
felváltva lehúzta a csizmáját. Aztán elhajította a partot szegélyező magas fűbe.

Suttogtak, de hogy miért, azt egyikük sem tudta.



– Miért vagy dühös? Nem én szöktem meg az éjszakába. Megbüntetted őket?
– Igen, és most te következel.
– Miért?
– Nem fogadtál szót. Azt mondtam, maradj  a  táborban.  Minek  vágtáztál  összevissza,  mint  egy

lovas katona... És honnan van fegyvered?
– Apától kaptam a pisztolyt tizenhatodik születésnapomra, és kénytelen voltam ellenkezni veled.

Lee és Micah bajba kerültek. Mit vártál tőlem, hogy ölbe tett kézzel várok, és nem csinálok semmit?
Úgy gondoltam, hátha segíteni tudok, és így is lett. Épségben visszatértek, vagy nem?

Jake  türelmetlenül  igyekezett  megszabadulni  az  ingétől.  Amikor  a  gombok  nem
engedelmeskedtek sürgető ujjainak, letépte őket.

– Miért nem jöttél vissza velünk a táborba? Már mindenhol kerestelek.
–  Egy  halom  port  nyeltem.  Melegem  volt,  izzadtam,  és  fürdőre  vágytam.  De  mit  érdekel  ez

téged?
–  Majd  én  megmondom,  mit  érdekel.  –  A  férfi  végre  levetette  az  ingét,  labdává  gyűrte  és

lehajította. – Nem hallottad, hogy szólongatlak?
– Nem. Megmostam a hajam is. Lebuktam a víz alá.
Jake belegázolt a vízbe. Banner ösztönösen hátrálni kezdett.
–  Amíg  te  itt  merülgettél,  és  a  hűsítő  vízben  pancsikoltál  –  szinte  fröcsögte  a  szót  –,  én

átfésültem az egész környéket, mint egy eszement, a holttested után.
– A holttestem után?
–  Azt  hittem,  lelőttek!  Senki  sem  látott  azután,  hogy  előadtad  azt  a  nyaktörő  mutatványt  a

vízmosásnál.
– Te meg azt hitted, lelőttek? Az a farmer az istállóját sem tudná eltalálni.
–  Vakszerencséje  is  lehetett  volna.  Te  pedig  felkínáltad  magad.  Mi  ütött  beléd,  hogy  ilyen

őrültségre vetemedtél? Meg is ölethetted volna magad.
– Azért ne légy olyan csalódott, hogy nem így történt. És ne közelíts  hozzám,  Jake  Langston  –

figyelmeztette a lány, s kinyújtotta a karját, hogy távol tartsa a férfit. – Mit akarsz tenni?
Jake nadrágja vizes lett,  mikor belegázolt a patakba. Ugyanolyan magabiztosan  és  rendületlenül

közeledett  a  lány  felé,  mintha  szárazföldön  lépkedett  volna.  Céltudatossága  és  rezzenéstelen
tekintete vészjóslónak tűnt.

– Kiérdemeltél egy verést. Azt hiszem, ezzel Ross is egyetértene.
–  Nem,  ezt  nem  teheted.  –  Banner  megfordult,  és  futni  kezdett  a  túlsó  part  felé.  Lába

megcsúszott az iszapban, s négykézlábra rogyva mászott tovább a vízben, amíg  biztosabb  talajhoz
nem ért. Már majdnem elérte a füves részt, amikor Jake vasmarokkal megragadta a bokáját.

Banner  halkan  felsikoltott,  és  mászni  kezdett  felfelé.  A  férfi  azonban  nem  eresztette,  hiába
hadakozott  ellene.  Végül  arccal  előre  a  magas  fűbe  zuhant,  s  kimerülten  fújtatott.  Jake  ráfeküdt,
megfogta a vállát, és maga felé fordította.

Ziháló  lélegzésük  egymás  visszhangja  volt.  A  férfi  lenézett  Bannerre.  A  lány  harciasan  állta
dühös tekintetét.

– A te érdekedben mondtam, hogy maradj a táborban, Banner. Meg is ölhettek volna.
A lány felpillantott rá, s a férfi tekintetében meglátta a harag mellett a félelmet is.  Jake keze még

mindig remegett egy kissé, miközben  a  földhöz  szegezte  Banner  vállát.  A  lánynak  tátva  maradt  a
szája, mikor ráébredt az igazságra.

Lassan felemelte a karját. A férfi szőke hajába túrt, mely belelógott sovány, zord arcába.
– Féltettél, Jake – suttogta. – Te féltettél.
A  férfi  pislogott.  Aztán  egy  szempillantás  alatt  ráereszkedett  Bannerre,  és  lecsapott  a  szájára.

Mély, állatias hang tört fel a torkából. Minden ízében férfi volt,  hajtotta a vágy,  hogy  megszerezze
az asszonyát, megvédje, leteperje, és párosodjon vele.

Banner belemarkolt a férfi hajába, és nem eresztette. Jake nyelve összesimult az övével,  s egyre
mélyebbre és mélyebbre hatolt a szájába. Ujjait gyengéden belevájta a lány vállába.

Banner megvonaglott alatta,  s amikor széttárta két combját, Jake befészkelte magát  közéjük.  A
lány puha volt, Jake kemény. Férfi és nő. Tökéletesen illettek egymáshoz. Kívánták egymást.

Jake felemelte a fejét, és kisimított egy nedves fürtöt Banner arcából.



– Istenem, igen, féltettelek. Féltelek. Megpróbáltalak levegőnek nézni, de nem sikerült.
Lecsókolta a vizet Banner arcáról, füléről, nyakáról. Aztán ismét felnézett rá. A lány alsóruhája a

csípője  köré  tekeredett,  feltárva  lábát  és  combját.  Az  áttetsző  anyag  rátapadt  és  egybeolvadt  a
testével.

Banner  melle  láthatóvá  vált.  Kerek,  gyönyörű  és  kívánatos  volt.  Tökéletes  mellbimbója
megkeményedett  a  vágytól.  Jake  kioldotta  a  szalagot  a  fűző  elején.  Tekintete  a  lány  nedves,
meztelen bőrét perzselte.

Megérintette. Banner lehunyta a szemét.
– Jake – lihegte csóktól nedves szájjal.
A férfi keze meleg volt,  a lány élvezte, ahogy hozzáér hűs testéhez. Banner kinyitotta a szemét,

amikor Jake abbahagyta a simogatást. A  férfi  az  arcát  tanulmányozta,  aztán  óvatosan  a  tenyerébe
vette.  A  szemébe  nézett,  s  tekintetük  egy  örökkévalóságnak  tűnő  pillanatig  sokatmondóan
összekapcsolódott.

Aztán gyengéden masszírozni kezdte Banner mellbimbóját középső ujjpárnájával.
A lány nyöszörgött, Jake pedig felnézett  rá.  A  pillantásuk  ismét  egybeforrt.  Banner  azt  hitte,  a

szíve menten kiugrik a helyéről,  hogy eggyé váljon a férfiéval, annyira egy ütemre  zakatoltak.  Jake
rámosolygott.  Ez  volt  a  leggyengédebb  kifejezés,  amit  valaha  is  látott  a  férfi  arcán,  egy  szinte
bűnbánó, kedves mosoly, mely letörölte róla a rideg cinizmust.

Jake–nek eszébe jutott, hogy ismét működésbe hozza a kezét.  Átformálta a puha domborulatot,
hogy beleférjen a tenyerébe, kissé összenyomta, és felkínálta ráereszkedő szájának. Apró csókokkal
halmozta el, míg a bimbók be nem furakodtak az ajkai közé.

Ha Banner képes lett volna levegőt venni, csak zihált volna. El sem tudta képzelni, hogy létezik
ilyen meghitt becézés. Kézzel igen, de szájjal? Erezte, ahogy a férfi meleg ajka szorosan ráfonódik,
szívja befelé a nedves selymesség, s Jake nyelve gyengéden köröz rajta.

– Neked van a legédesebb melled... a legédesebb... a...
Jake  addig  kényeztette  az  ajkával,  ízlelgette,  nyalogatta  és  csókolgatta,  amíg  Banner  úgy  nem

érezte,  hogy  mindjárt  megőrül.  Megemelte  a  csípőjét,  és  bölcsőjébe  vonta  a  férfi  izmos  testét,
melyre  rátapadt  a  vizes  farmernadrág.  Kétségbeesetten  vágyott  rá,  hogy  Jake  betöltse  testében  a
forró, nedves űrt. Magában akarta érezni, s végigsimított a férfi mellén.

– Igen – nyögte a férfi. – Érints meg. Banner.
A lány ujjaival átfésülte Jake szőke szőrzetét,  és  belemarkolt  duzzadó  izmaiba.  Követte  a  férfi

bordái között a vékony csíkot a cél felé, és megállt Jake köldökénél.
A  férfi  rekedten  felnyögött,  ismét  ráereszkedett  a  lányra  és  ajkuk  összeforrt.  Amikor  Banner

szája  ráfonódott  be–behatoló  nyelvére,  Jake  levegő  után  kapkodott  az  izgalomtól.  Az  oldalára
gördült, és sietve gombolni kezdte a nadrágját.

Mikor azonban az első átbújt a lyukon, megdermedt, s tulajdon szavai jutottak az eszébe. Ki  ne
gomboljátok a nadrágotokat, amíg Fort Worthbe nem érünk.

Elhúzódott Bannertől, és zihálva a sötétségbe meredt. Utána nem érdekel az se,  ha a Pokol Tornáca
összes  szajhájával  lefekszetek.  Lenézett  Banner  zavarodott  arcába.  De  a  tisztességes  lányoktól  tartsátok
magatokat távol.

Ugyanazt a bűnt készült elkövetni,  amitől  óva intette Lee–t és Micah–t.  Felült.  Térdét felhúzta,
átkulcsolta a karjával, és lehajtotta a fejét.

Banner  mozdulatlanul  feküdt.  Szeme  elkerekedett  a  csodálkozástól.  Teste  lüktetett  a  vágytól.
Nem  értett  semmit.  Szerette  volna  megérinteni  a  férfi  meztelen  hátát,  mely  simának  és
bronzbarnának tűnt a bágyadt holdfényben, de nem merte.  Amikor  megpróbált  lélegezni,  a  levegő
szaggatottan tört fel a tüdejéből.

– Valami rosszat tettem, Jake? – Erre a férfi felmordult, s megrázta a fejét. – Még mindig dühös
vagy rám?

– Nem.
– Akkor miért nem csókolsz tovább?
– Nem tehetem.
– Miért?
– Mert utána nincs megállás.



Kínos csend telepedett rájuk, s érezni lehetett a levegőben a feszültséget– ,
– Ügy érted, hogy szeretkezni akarnál velem? Jake állán rángatózni kezdett egy izom.
– Igen.
– Akkor miért...
– Tudod, miért. Nem szabad. A szüleid bíznak bennem. Túl öreg  vagyok  hozzád.  Túl...  –  Jake

nagyot sóhajtott. – Nem vagyok elég jó neked.
Banner ráharapott az öklére, hogy visszafojtsa zokogását, s szemét elöntötték a könnyek.
– Egyszerűen csak nem kívánsz.
A férfi odakapta a fejét, s tekintetét Bannerre szegezte.
– Kívánlak. Érezned kellett.  Tudnod kell.  Boldoggá szeretnélek tenni...  ó, istenem. – A  kezébe

temette az arcát.
– Akkor miért?
Jake megdörzsölte az arcát és felállt. Ujjaival önmarcangolón végigszántott sűrű haján.
–  Azért,  amit  elmondtam.  Nem szabad.  S  ezzel  az  ügy  le  van  zárva.  Belegázolt  a  patakba  és

átúszott. Amikor kijött a másik parton, Banner még mindig mozdulatlanul feküdt, és halkan sírt.



TIZENÖT

Még  a  whiskey  is  keserű  volt.  Hol  az  a  melegség,  amit  érezni  akart  a  gyomrában?  Hol  az  a
kellemes kábultság, ami az italozás végére mindig eltöltötte?

Ma nem volt megelégedve a felhajtott alkoholmennyiség hatásával. Még csak be sem tudott rúgni
tőle,  pedig  nem  bánta  volna,  ha  leissza  magát  a  sárga  földig.  De  akár  fából  is  lehetett  volna,
amennyit ártott neki a whiskey. Ha nem ismerte volna Priscillát, azt hitte volna, hogy felvizezte. De
minden cowboy tudta, hogy az Édenkertben kapni a legjobb és legerősebb whiskeyt s a leghidegebb
sört.

Egyre  nagyobb  lett  a  tömeg.  Egyesével,  párban,  lármás  csoportokban  érkeztek  a  férfiak  az
örömtanyára,  hogy  zsúfolásig  megtöltsék  a  kártyabarlangokat  és  a  fogadószobákat.  Füstfelleg
homályosította  el  a  gázégőket  a  magasban.  A  zongorista  pattogós  dallamot  játszott.  A  lányok
percről percre egyre kedvesebbek lettek, és egyre lengébb öltözetben kellették magukat a vendégek
előtt.  Mosolygósak,  kecsesek,  kedvesek,  szórakoztatóak  és  csábítóak  voltak,  ahogy  a  madamjuk
tanította nekik.

Jake–nek  el  kellett  ismernie,  hogy  lenyűgöző  a  társaság.  Voltak  csinosak  és  bájosak.
Finomkodóak, akik úgy viselkedtek, mintha mindent tudnának a világról, amit pedig nem, az nem is
számít. Mindenki megtalálta a saját ízlésének megfelelő szajhát.

Jake ismét kortyolt a whiskeyből.  Csak arra volt jó, hogy égesse a torkát. Megfordult  a  fejében,
hogy le kellene ülnie pókerezni, de nem igazán fűlt hozzá a foga. Eddig csak a bárpultot támasztotta
és  ivott,  remélve,  hogy  a  whiskey  hamarosan  kifejti  a  hatását,  s  kiveri  a  fejéből,  hol  lenne
legszívesebben, és kivel.

Sugar Dalton lejtett oda elébe.
– Hello, Jake.
– Szia,  Sugar.  –  A  lány  még  szánalmasabban  festett,  mint  mikor  utoljára,  Banner  esküvőjének

előestéjén látta.  Az arca felpuffadt. A rosszul felvitt festék nem tudta  elrejteni  a  kicsapongás  és  a
boldogtalanság ráncait a szája körül.

A  tekintete  azonban  furcsamód  ugyanolyan  kedves  volt,  mint  mindig.  Úgy  hírlett,  anyáskodó,
szeretetteljes  gondoskodással  bánik  a  vendégeivel.  Voltak,  akiknek  ez  kellett,  különösen  a
fiataloknak, akik először látogattak ide. Jake gyanította, hogy Priscilla ezért tartotta meg Sugart.

– Iszol, Jake?
Jake már rendelt egy újabb italt  magának a  pultostól,  de  elfogadta  a  lány  ajánlatát,  mert  tudta,

hogy  a  szajhák  részesedést  kapnak  minden  rendelésből,  amire  rábeszélik  a  kuncsaftokat.  A
fiatalabb, csinosabb versenytársak mellett Sugarre nehéz idők járhattak.

– Ha te is iszol velem.
Sugar  tudta,  hogy  szánalmas,  de  túlságosan  vágyott  egy  italra  ahhoz,  hogy  visszautasítsa  Jake

nagylelkűségét. Áthajolt a pulton, és odasúgta a csaposnak:
–  Nekem  is  abból  az  üvegből  tölts,  amiből  neki,  ne  pedig  amelyiket  Madám  Pris  fenntartja

nekünk. – Lelkes pillantással fordult Jake–hez. – Hogy megy a sorod?
– Nem panaszkodom.
– Mit csinálsz a városban? Nem Kelet–Texasban élsz? – Ivott egy kortyot a whiskeyből,  sokáig a

szájában tartotta, s élvezte az ízét, mielőtt lenyelte.
– Marhákat veszek. Csordát akarok nevelni. Sugar őszintén mosolygott.
– Ez nagyszerű, Jake, igazán remek. Örülök neki.
– Köszönöm. Nem az enyém lesz, én csak a munkavezető vagyok.
– Akkor is pompás. Örülök, hogy jó munkát kaptál. Mikor érkeztél?
– Ma délután. 
Az Ellis Hotelba  jelentkeztek  be.  Ha  csak  a  két  fiúval  lett  volna,  szerényebb  szállást  keresett

volna  maguknak.  De  Jake  kinyitotta  a  pénztárcáját,  s  az  Ellis  Hotelban  vett  ki  szobát  Banner
biztonsága  érdekében  éppúgy,  mint  a  kényelme  kedvéért.  Ö,  Lee  és  Micah  közösen  osztoztak  a
szomszédos, egybenyíló szobán. A harmadik emeleten laktak.

–  Nézd,  Banner,  erkély  is  van  –  mondta  Jake,  és  elhúzta  a  függönyöket.  Az  ablak  a



Throckmorton Streetre, a város egyik legforgalmasabb utcájára nézett. Remélte, hogy a lány élvezni
fogja a gyalogosok nyüzsgését, a bricskák és lovas hintók állandó forgalmát.

Banner csak bólintott. Erőtlen mosolyát aligha lehetett annak nevezni.
– Nagyon szép, Jake. Köszönöm.
Alig váltottak pár szót, mióta reggel tábort bontottak. Mivel Lee és Micah még mindig tartottak

Jake haragjától előző esti szökésük miatt, és nem tudták, milyen hatása lesz érmek a szabadidejükre,
szomorú csapatként léptek be aznap este a hotel előcsarnokába.

Piszkosak voltak az út porától, s nem nyújtottak valami bizalomgerjesztő látványt a pult mögött
álló hivatalnok szemében. A férfi azonban  mindjárt  másként  bánt  velük,  amint  Jake  megemlítette
neki Mr. Culpepper, a marhakereskedő nevét. Továbbá, hogy készpénzben fizette ki a két éjszakát
abból az összegből, amit Ross az útiköltség fedezésére adott.

Most,  hogy  a  feje  zúgott  az  Édenkertben  uralkodó  zajtól  és  füsttől,  Jake  ráébredt,  hogy  nincs
kedve itt maradni. Azt hitte, jól fogja  érezni  magát.  Meg  volt  róla  győződve,  hogy  alig  várja  már,
hogy kiszabaduljon abból a puccos hotelszobából, és visszakerüljön a társadalom azon elemei közé,
akiket a legjobban ismert.

– Mindkét ajtót zárd be! Csak nekem és a fiúknak nyisd ki!  – utasította Bannert, mielőtt  elment.
Micah és Lee már korábban kereket oldottak,  s  házon  kívül  vacsoráztak.  Jake  gondoskodott  róla,
hogy  Bannernek  felvigyenek  egy  étellel  megrakott  tálcát  a  szobájába.  Azt  sem  engedte  meg  a
lánynak, hogy egyedül lemenjen az ebédlőbe.

– Már százszor elmondtad. Megértettem. – Banner az ablaknál  állt,  s  úgy  bámult  ki  rajta,  mint
rab  a  cellájából.  Jake–nek  el  kellett  ismernie,  hogy  az  is  volt.  –  Csak  egy  fürdőre  vágyom  és
lefekszem.

– Akkor jó – felelte, s hirtelen vonakodott elmenni. – Viszlát.
– Viszlát.
Banner olyan levertnek és szomorúnak tűnt, hogy Jake szinte  késztetést  érzett,  hogy  maradjon.

Mielőtt azonban rávette volna magát, elrohant.
Most  azon  tűnődött,  mi  a  fenét  keres  itt.  Lehet,  hogy  Banner  alig  beszélt  vele  a  múlt  éjjel

történtek óta, mégis jobban vágyott az ő társaságára, mint erre a lármás tömegre. Szívesebben nézte
volna az ő arcát, legyen az akár dühös, mint a festett szajhákét, akik hívogatóan csillogó,  perzselő
tekintettel kígyóztak el mellette.

Sugar megitta az italát. Jake lemosolygott rá.
– Van velem két fiú.
– Hol?
Jake komor hangulata ellenére felnevetett.
–  Még  a  bátorságukat  gyűjtik.  Holnap  sok  munka  vár  rájuk,  ezért  javasoltam  nekik,  hogy  a

céllövöldére korlátozzák a szórakozást. Holnap este azonban elhozom, és bemutatom őket.
Sugar megfogta a férfi karját.
– Köszönöm, Jake. Hálás  vagyok  érte.  –  Pillantása  melegebbé  vált,  szorítása  felerősödött  Jake

karján. – Pillanatnyilag ráérek. – A lány reménykedve kínálta fel magát.
Jake szája lefelé görbült, és önmarcangolón megrázta a fejét.
– Nem venném a szívemre, hogy egy ilyen vén marhahajcsárra  pazarold  a  drága  idődet.  Keress

magadnak egy gazdag vendéget!
Jake kedvesen leszerelte, s Sugar is hasonlóképpen fogadta a visszautasítást.
– Egy napon talán belém szeret az egyik gazdag vendég.
– Biztos vagyok benne.
– S elvisz innen. Távol tőle – tette hozzá Sugar halkan. Fejével a függönyajtó felé bökött, mely

elválasztotta  a  kártyabarlangot  a  bártól.  Priscilla  állt  ott,  egyik  kezét  csípőre  téve,  a  másikban
skarlátvörös, tollas legyezőt tartva.

Amikor elindult feléjük. Sugar ellökte magát a bártól.
– Viszlát, Jake. És köszönöm.
– Egy pillanat – szólalt meg Priscilla, mikor Sugar elment mellette. Hosszú, néma, szemrehányó

pillantást  vetett  a  kiöregedett  örömlányra,  majd  pofon  vágta.  A  csattanásra  néma  csend  borult  a
teremre.



Jake megfeszült, készen, hogy Sugar védelmére siessen, de Priscilla olyan szúrós szemmel nézett
rá, hogy nem mert közbeavatkozni. Tudta, hogy úgyis Sugar inná meg a levét, miután ő elment.

Az örömlány az arcára szorította a kezét.
– Ezt most miért kaptam?
Igazság szerint azért a gyengéd arckifejezésért, amit Priscilla Jake arcán látott megjelenni, amikor

Sugarre nézett, és a könnyed csókért, amit az ajkára lehelt. De mást felelt:
– Lyukas a harisnyád. Menj fel, és ma este ne gyere vissza!
– De szükségem van a pénzre – szűkölt Sugar.
– Hallottad – mordult rá Priscilla ridegen.
Sugar,  kerülve  a  jelenet  okozta  kíváncsi  pillantásokat,  kisomfordált  a  teremből,  és  felment  a

lépcsőn. Priscilla kérdőn felvonta a szemöldökét a zongoristára, aki azonnal folytatta a klimpírozást.
Aztán szeme, mely olyan hideg és kemény volt,  mint a borotvapenge, visszatért Jakere, s odalépett
mellé a bárhoz.

– Máris rád untak Colemanék?
– Te szuka!
– így van. A munkám része, hogy az legyek.
– S te ezt a részét élvezed leginkább.
– Ismersz, Jake – felelte az asszony csábítóan. – Tudod, hogy mit szeretek a legjobban.
– Miért ütötted meg Sugart?
– Kordában kell tartanom a lányaimat.
– Ilyen súlyos bűn egy lyukas harisnya? Mit vétett neked szegény öreg Sugar?
–  Szegény  öreg  Sugar  sokba  kerül  nekem,  amikor  annyira  leissza  magát,  hogy  nem  képes

kiszolgálni a legbujább cowboyokat sem.
– S neked csak ez számít, igaz? A pénz?
– És a nagy farok.
Jake undorodva rázta a fejét.
– Már megmondtam, mi a véleményem rólad.
– Válaszolsz a kérdésemre vagy nem?
Jake ismerős terepre tévedt, s kezdte jobban érezni magát. Priscillával szócsatázni volt az egyik,

amit a legjobban szeretett az életben, mert az asszony minden sértést megérdemelt, amit  a  fejéhez
vágott.

– Marhákat veszek Colemanéknek.
– Ezek szerint megfogtad az isten lábát?
– Igen. – Jake megitta a whiskeyjét, de nem kért másikat.
– Ünnepelsz?
A férfi vállat vont.
– Nem találtál jobb partnert Sugarnél? – Priscilla közelebb lépett, s gondoskodott róla, hogy Jake

teljes  életnagyságban  szemrevételezhesse  kidomborított  mellét.  A  vörös  szaténruha  elszorította  a
derekát, és megemelte a mellét, mely majd kibuggyant a fekete csipkefűzőből.

Jake behatóan tanulmányozta. Minden részlet  a  csábítást  szolgálta,  s  a  helyiségben  valamennyi
férfi vágya felébredt. Jake–et kivéve.

– Amennyire én látom, egyik kurva olyan, mint a másik – felelte. Priscilla szeme összeszűkült a
haragtól.  Jake  csodálkozott,  hogy  nem kaparta  ki  a  szemét  hosszú  körmeivel.  Elismerésre  méltó
önuralommal rendelkezett. Ahelyett, hogy kimeresztette volna a karmait, dorombolt.

– Beteg vagy, drágám? – Lenyúlt a férfi nadrágjához. Megmarkolta. – Nem kívánod  egyik  lányt
sem?

Jake higgadtan megfogta a nő kezét és félrelökte.
– Ma este nem.
Ebben a pillanatban  döntött.  Miért  vesztegeti  itt  az  idejét?  Bannerrel  kellene  törődnie.  A  lány

nem szokott  ilyen  búskomor  és  hallgatag  lenni.  Inkább  veszekedjen  vele,  minthogy  ezt  az  üres,
élettelen, reményvesztett kifejezést kelljen néznie a máskor eleven arcán. Jake  nem ismerte  ezt  az
oldalát,  és megijedt. Miért  hagyta  egyedül?  Nem kellett  volna  magára  hagynia  egy  hotelszobában.
Egyik városban sem, nemhogy Fort Worthben.



– Jobb lesz, ha visszamegyek az Ellisbe, és megnézem Bannert. Észre sem vette,  hogy hangosan
kimondta, amit gondolt, csak amikor Priscilla megismételte:

– Bannert?
–  Colemanék  lányát.  Meséltem  róla.  Eljött  velem.  Marhákat  veszünk.  –  Jake  zavarodottan

kutatott a nadrágja zsebében pénz után, hogy kiegyenlítse a számláját.
– A férje is elkísérte? – kérdezte Priscilla, hogy megbizonyosodjon arról, amit Dubtól hallott.
– A férje? Ó, nem. Nem ment  férjhez.  Az  esküvő...  ööö...  elmaradt.  –Jake  ledobta  a  pultra  az

érméket. – Viszlát, Pris.
Az asszony csalódottan és dühösen  nézte,  ahogy  Jake  távozik.  Nem ismert  rá.  Amikor  szóltak

neki,  hogy  Jake  az  épületben  van,  gyorsan  kicsípte  magát.  Meglepődött,  hogy  a  férfit  nem  a
pókerasztaloknál vagy az egyik emeleti szoba ágyában találta,  ahogy az normális lett volna, hanem
magányosan iszogatva a pultnál, vagyis majdnem magányosan, hiszen Sugar vele volt.

Ez  nem  vallott  rá.  Priscilla  érdeklődését  mindig  felkeltették,  akik  természetellenesen
viselkedtek.  Sosem  lehetett  tudni,  mikor  lesz  egy  mákszemnyi  információból  olyan  fegyver,  amit
valaki ellen lehet fordítani.

Jake–et  elkísérte  a  Coleman  lány?  Együtt  utaztak?  Érdekes.  Priscilla  elhatározta,  hogy
megismerkedik  Banner  Colemannel.  Látni  akarta,  hogy  néz  ki  Lydia  lánya,  és  mivel  láncolta
magához Jake–et.

Nézte, ahogy a férfi megkerüli a függönyajtót. Egyszer csak  összeütközött  valakivel,  aki  éppen
átvágott a folyosón. Nyilvánvaló volt, hogy az idegen nyert a kártyaasztalnál,  ugyanis lehajtott fejjel
számolgatta  a  pénzét.  Ezért  nem  vette  észre  Jake–et,  csak  amikor  már  szó  szerint  egymásba
botlottak.

A  gyűlöletnek,  ami  azonnal  fellobbant  köztük,  semmi  köze  nem  volt  az  összeütközéshez.  A
másik férfi hátralépett, mintha kísértetet látott volna. Jake automatikusan a pisztolyához kapott, bár
nem rántotta  elő.  Farkasszemet  néztek.  Priscilla  még  a  terem  másik  végéből  is  érezte  a  belőlük
áradó ellenszenvet. Ismerte Jake arcán ezt a zárkózott és rideg kifejezést. A tekintete jeges volt  és
engesztelhetetlen, mint a befagyott tó.

Az idegen lépett el elsőként. Hátrálni kezdett,  s szemmel láthatóan félt Jake–től.  Aztán anélkül,
hogy egy szót is váltottak volna, a másik férfi a bárhoz sietett.  Priscilla figyelte, ahogy Jake követi a
tekintetével, majd sarkon fordul és kiviharzik.

Érezte, ahogy testében  felenged  a  görcs.  Csak  ekkor  ébredt  rá,  milyen  feszült  volt.  Jake  olyan
képet vágott, mintha ott helyben képes lett volna megölni azt a fickót. Már csak ez hiányzott volna
neki, egy újabb gyilkosság, hogy magára haragítsa a vallási fanatistákat.

Lustán  legyezgetni  kezdte  magát,  hogy  megnyugtassa  átmenetileg  felzaklatott  idegeit.  Végül
mégiscsak mulatságos estének ígérkezik a mai. Jake–nek egyértelműen köze  volt  ehhez  a  férfihoz,
őt pedig minden érdekelte, ami Jake–kel kapcsolatos volt.

Tudta,  hogy  érzékien  fest,  ahogy  az  idegen  felé  közeledik,  aki  felhajtott  egy  pohár  italt,  majd
rögtön egy másikat kért.

– Hello. – Priscilla hangja éppolyan sejtelmes volt, mint a tekintete.
A  férfi  odafordult  hozzá,  és  alaposan  végigmérte.  Szeme  elkerekedett,  miközben  pillantásával

bebarangolta az asszony testét, majd j visszatért a mellére.
– Hello.
– Még soha nem láttalak itt.
– Még soha nem jártam itt. El sem tudom hinni, mit hagytam ki.
–  Látom,  sokat  nyertél.  Csak  úgy  dagadnak  a  zsebeid.  –  A  legyező  lesiklott  a  férfi

nadrágzsebéhez, de útközben mást is megcirógatott.
– Máris úgy érzem, költenem kell belőle valakire. Valakire, aki olyan csinos, mint te – suttogta az

idegen.
Az asszony mesterkélten mosolygott, majd összecsapta a legyezőjét.
– Priscilla vagyok.
A férfi szeme kidülledt.
– Az a Priscilla?
– Hallottál már rólam?



– Nincs olyan férfi az államban, pedig jó nagy, aki ne hallott volna rólad. Priscilla mosolygott.
– Csalódott vagy? Nem szolgáltam rá a hímevemre? – Tekintete lesiklott a férfi szájára.
Az  idegen  teljes  testével  az  asszony  felé  fordult,  s  közben  könyökével  súrolta  Priscilla  dús

keblét.
– Azt majd meglátjuk.
– Száz dollár. – Priscilla lepöccintett egy láthatatlan porszemet a férfi hajtókájáról.
Az idegen füttyentett.
– Nem kevés.
Priscilla könnyedén végigszántott körmével a férfi alsó ajkán.
– Megérem a pénzem.
Megszegte a szabályt. Soha nem vitt idegeneket az  ágyába.  Régi  kuncsaftnak  kellett  lennie  egy

férfinak  ahhoz,  hogy  személyesen  szórakoztassa.  Addigra  Priscilla  kiderítette,  milyen  anyagi
háttérrel rendelkezik, hogy  hívják  a  gyerekeit  és  a  szolgálóit,  hol  lakik,  mi  a  foglalkozása,  melyik
templomba jár, mi a kedvenc étele, itala, és mennyit fogyaszt belőlük, milyen szivart szív, mit szeret
csinálni a szabadidejében, az ágyban, hol tartja a pénzét és mermyit.

Most azonban kivételt tett. Jake furcsán viselkedett. Valami miatt gyűlölte ezt a férfit. Priscilla ki
akarta deríteni, hogy miért.

– Nos?
A férfi a zsebébe nyúlt, és kivette a megfelelő bankjegyeket. Priscilla összemarkolta, és csábítóan

elmosolyodott.
– Erre.
Mihelyt a magánlakosztálya ajtaja becsukódott mögöttük, átkarolta a férfi nyakát, hozzásimult és

megcsókolta. Minél hamarabb túlesnek rajta, annál hamarabb visszatérhet az éjszakába.
– A mindenit, ha így folytatod, végem, mielőtt letolnám a nadrágom.
– Ezt nem hagyhatjuk annyiban, ugye?
Priscilla  gyakorlott  kézzel  kezdte  vetkőztetni.  Sóhajtott,  mikor  rátalált  az  idegen  kemény,

bevetésre kész hímvesszőjére. i
– Mi a neved, nyertes? 1
– Sheldon – lihegte a férfi. – Grady Sheldon.

– Ki az?
– Csak én.
Jake sziluettje betöltötte a két  helyiség  közötti  átjárót.  Banner  szobája  sötétségbe  borult.  Csak

egyetlen lámpa égett halványan abban a lakrészben, amin a férfi Lee–vel és Micah–val  osztozott. A
fénycsóva sugarában, mely Banner ágyára vetődött, látta,  hogy a lány felül, s  a  melléhez  szorítja  a
takarót.

Banner haja összekuszálódott, hullámos, rakoncátlan tincsein megcsillant a lámpa fénye. Szeme
tágra nyílt a zavarodottságtól, ugyanis mély álomból ébredt, amikor a férfi kinyitotta az ajtót.

Banner ágyban, izgatóan és puhán.
Jake az est folyamán most először érzett testi vágyat.  Hogy lehet, hogy ez tizennyolc éves lány,

aki  olyan  szűzies  hálóinget  visel,  amiben  még  egy  apáca  sem  találna  semmi  kivetnivalót,
felkorbácsolja  a  szenvedélyét,  melyet  sem  Priscilla  keze,  sem  félmeztelen,  készséges  szajhái  nem
tudtak fellobbantani?

– Mit csinálsz? – kérdezte Banner rekedt, álmos hangon a sötétben.
– Csak benéztem, hogy minden rendben van–e.
A lány visszafeküdt a párnára, s állig felhúzta a takarót.
– Visszajött már Lee és Micah? 
Jake megrázta a fejét és kuncogott.
– Nem. S valószínűleg elmaradnak még egy ideig.
– Hol jártál? – Bannernek le kellett  küzdenie  a  büszkeségét,  hogy  megkérdezze.  Nem nézett  a

férfira, csak kitartóan bámulta a plafont.
– Sehol.
– Elmentél valahova.



– Nem olyan helyre, amiről neked tudnod kellene.
– Hozzá?
– Kihez?
– Priscilla Watkinshoz.
– Talán.
– Befejezted vele, amit a múlt éjjel elkezdtél velem?
– Micsoda kérdés ez?
– Így volt?
– Nem tartozik rád.
Banner ismét felült. A takaró lecsúszott a derekára.
–  Rám  tartozik  –  mondta,  öklével  a  matracra  csapva  –,  ha  bezársz  a  szobámba,  amíg  te  vele

szórakozol. A fiúk is elmentek mulatni, csak én savanyodom a négy fal között.
– A fiúk tudnak vigyázni magukra.
– Én is!
Jake sóhajtott. A dolgok nem úgy alakultak,  ahogy szerette volna. Örült, hogy Banner felébredt.

Beszélni  akart  vele,  hallani,  hogy  a  lány  megbocsát  neki  a  múlt  éjjel  történtekért.  Szerette  volna
megölelni,  megsimogatni  a  haját,  megcsókolni  az  arcát,  elmondani  neki,  mennyire  sajnálja,  hogy
újfent megbántotta.  Megmagyarázhatta  volna,  hogy  annál  sokkal  fontosabb  a  számára,  mint  hogy
úgy bánjon vele is, mint egy olyan nővel, akinek fizet. S Banner talán, talán megértette volna.

De ehelyett vitatkoztak.
– Banner, lehetne már annyi eszed, hogy tudd, nem mászkálhatsz Fort Worthben kíséret nélkül.
– Elkísérhettél volna. De inkább bezártál ebbe a szobába, hogy meglátogathasd a szajhádat. Mert

odamentél, nem igaz? Mondd meg!
– Igen! Meglátogattam Priscillát. Most elégedett vagy?
Banner néhány fájdalmas pillanatig némán meredt rá, aztán visszafeküdt, betakarózott, és  hátat

fordított neki.
– A francba! – motyogta a férfi, s becsukta az ajtót.
A hotelszoba körbezárta, járkálni kezdett.  Szöget ütött a fejébe, hogy visszamegy és bocsánatot

kér  a  lánytól,  amiért  bezárta.  Felajánlja  neki,  hogy  holnap  elviszi  városnézésre,  miután  nyélbe
ütötték a dolgot Culpepperrel.

De nem tudta rászánni magát. Banner azt hiszi, hogy Priscillával csillapította a vágyát.  Csak azt
nem tudja, hogy az ő vágyát senki nem tudja enyhíteni.

Lehuppant az ágyra, hogy lehúzza a csizmáját. Figyelmeztesse Bannert, hogy Sheldon a városban
van? Ma könnyűszerrel megölhette volna a férfit. Annyira gyűlölte, hogy már maga is megijedt tőle.
Sheldon  fenyegetést  jelentett  Colemanékre.  Ez  már  önmagában  véve  is  elegendő  volt  Jake–nek
ahhoz,  hogy  ellenszenvet  tápláljon  iránta.  De  attól,  hogy  Grady  veszélyes  lehetett  Bármerre,
egyenesen vérszomjassá vált.

Sheldon  nem úgy  nézett  ki,  mintha  gyászolná  halott  feleségét,  újszülött  gyermekét  és  apósát.
Nem is úgy viselkedett,  mint egy férfi, aki alig várja,  hogy igent mondjanak a  házassági  ajánlatára.
Magabiztosnak  és  önteltnek  látszott,  mintha  előre  tudná,  milyen  választ  kap.  Ez  az  arcátlanság
felbosszantotta Jake–et.

S mi a fenét keres Sheldon Fort Worthben?
Jake  a  másik  szobába  vezető  ajtóra  pillantott.  Tudott  volna  az  utazásukról?  A  vak  is  láthatta

Larsenben, hogy Banner utánuk készülődik. Szándékosan követte volna Grady, azt gondolván, hogy
Banner könnyebben elfogadja az ajánlatát, ha kikerül a családja befolyása alól?

Nos,  akármilyen  mérges  is  lesz  rá  Banner,  holnap  úgy  fog  ragadni  rá,  mint  a  pióca.
Megakadályozza, hogy Sheldon a közelébe férkőzzön.

Jake lenézett a  kezére,  s  meglepődve  látta,  hogy  elfehéredésig  ökölbe  szorította.  Azt  képzelte,
hogy  Sheldon  nyaka  köré  fonja.  Legszívesebben  mindenkivel  ezt  tenné,  aki  Bannerhez  ér.  Nem
tudta elviselni a gondolatot, hogy más is hozzá nyúljon.

Rajta kívül.
Szitkozódva  hanyatt  dobta  magát  az  ágyon,  s  megpróbált  szabadulni  a  képtől,  amelyen  ő  és

Banner szeretkeznek.



A képtől, amelyen Banner haja és bőre nedves, s szappanillatot áraszt.
Ajka válaszol az érintésére. 
Combja átkulcsolja.
Melle elolvad a nyelve becézésétől, mint a cukor.
Addig kínozta a fantáziája, míg önkezével nem könnyített ágyékán.

Bannernek szakadatlanul patakzottak szeméből a forró könnycseppek. Még szerencse, hogy nem
Jake  előtt  sírta  el  magát.  Vajon  tudja,  hogy  tegnap  éjjel  is  zokogott,  miután  otthagyta  a  parton?
Mikor tanulja már meg, hogy ne alázkodjon meg a férfi előtt?

Pedig tegnap éjjel olyan  közel  állt  hozzá  Jake,  hogy  szeretkezzen  vele,  s  Banner  tudta,  hogy  a
férfi kívánta. A szenvedély, amellyel megcsókolta, nem hazudhatott. A gyengédség, amivel a mellét
becézte, nem lehetett a képzelete szülötte, mert Banner  nem is  álmodott  róla,  hogy  létezhet  ilyen
édes kínzás.

De akkor miért hagyta abba Jake?
Azt mondta, azért, mert túl öreg hozzá, nem elég jó, és a többi, és a többi. Banner tudta, hogy az

egész  csak  gyenge  kifogás.  Az  igazi  ok  az,  hogy  ő  nem Lydia.  Lehet,  hogy  Jake  kívánja,  de  még
mindig az anyját szereti, s nem fog megelégedni a másodhegedűssel.

Hallgatta  a  neszeket,  amiket  a  férfi  lefekvéshez  készülődve  ütött.  A  víz  csobogását,  amiben
megmosakodott, a csizmája koppanását a padlón, a matrac nyikorgását, amikor ránehezedett.

Levetkőzött? Miben alszik, amikor egyedül van? Pizsamában biztosan nem. Az nem az ő stílusa.
Alsónadrágban? Nyáron a melegben?

Meztelenül?
Banner elgyengülten gondolt arra, hogy a férfi ott fekszik tőle néhány méterre csupaszon, s hasra

fordult, hátha a testében izzó tűz akkor lelohad.
Miért kínozza magát? Nincs benne semmi  büszkeség?  Jake  teste  persze  nem ég.  Egy  másik  nő

eloltotta a lángokat, amiket ő lobbantott benne.
Priscilla Watkins. Gyűlölte azt a nőt, pedig nem is ismerte.
Sokáig  feküdt  ébren  azon  töprengve,  vajon  Jake  alszik–e.  Felidézi–e  azokat  a  szenvedélyes

pillanatokat,  melyeket  a  múlt  éjjel  egymás  karjaiban  átéltek,  vagy  a  Priscilla  Watkinsszal  töltött
estére gondol?

Hajnalban  megérkeztek  a  fiúk,  csetlettek–botlottak,  és  kapatosan  vihogtak.  Jake  halkan  rájuk
szólt, hogy maradjanak csendben és feküdjenek le, mielőtt a hotel tulajdonosa kidobja őket.  Banner
hallotta, amint ágyba bújnak.

Még  ekkor  sem  jött  álom  a  szemére,  és  azon  morfondírozott,  mi  olyat  tud  adni  egy  Priscilla
Watkinshoz hasonló nő Jake–nek, amit ő nem.

– Á...  á...  á!  – Grady Sheldon felért a csúcsra. Priscilla csak úgy tett.  A  férfi  csapnivaló  szerető
volt,  elfogadott  mindent,  adni  nem  adott  semmit.  Nem  mintha  Priscillát  könnyű  lett  volna
kielégíteni. Mert nem volt. Sheldon kapkodós, izzadt szerelmi játéka azonban fel sem izgatta.

Bágyadtan simogatta hosszú körmeivel a férfi hátát.
–  Hmmm  –  sóhajtotta  –,  ez  jó  volt.  –  Anélkül,  hogy  Grady  rájött  volna,  hogyan,  Priscilla

kibontakozott az öleléséből, és oldalra fordult. A férfi kimerülten a vállára hajtotta a fejét.
– Jó volt?
Az asszony a szemét forgatta. Sose jó, ha kérdezni kell.
–  Nagyon  –  búgta  Grady  fülébe.  A  férfi  keze  rátalált  a  mellére  és  megszorította.  Túl  erősen.

Priscilla hagyta. Sheldon megkapta, amit akart,  ő azonban még nem. Még nem végzett a férfival,  s
amíg ez így van, hajlandó legyezgetni a hiúságát és bármi mást, amit kell.

– Gyakran eljössz majd hozzám? Idevalósi vagy a környékre?
– Nem. Larsenbe.
Priscilla keze csak egy pillanatra állt meg. Grady észre sem vette.
– Larsenbe? Kelet–Texasba?
–  Aha.  –  Sheldon  az  asszony  nyakát  ingerelte.  –  Van  ott  egy  fűrészmalmom.  A  legnagyobb  a

környező tíz megyében. Egészen a hátsó ajtómig úsztatják a fát a Sabinén.



Priscilla megfogta Sheldon combját. Talán több lehetőség van a férfiban, mint először gondolta.
Pénzügyi körökben  nyílt  titok  volt,  hogy  a  következő  leggyorsabban  fejlődő  iparág  a  kelet–texasi
fenyőerdőkben épülő fűrésztelepek lesznek.

–  Óvatosabban  a  fogaddal,  drágám.  –  Más  már  nem  is  hiányzott  volna  neki,  csak  hogy
fognyomok maradjanak rajta Grady  után.  Ez  volt  a  másik  szabály,  amit  lefektetett  a  szeretőinek:
„Tégy, amit akarsz, csak nyomot ne hagyj rajtam a következő férfinak”.

– Sajnálom – motyogta Grady. –  Ideges  vagyok  az  üzlet  miatt.  Most  hogy  van  vasútvonalunk,
könnyebb lesz elszállítani a fát az egész országba.

– Értem – felelte Priscilla elmélázva. – Nem aggódsz amiatt, hogy nélküled nem megy az üzlet?
– Tucatnyi alkalmazottam van.
Igen,  Sheldonnal  érdemes  lesz  barátságban  lenni.  Priscilla  nem  volt  olyan  ostoba,  hogy  azt

higgye, az Édenkert örökké működni fog. Az egyházközösségek előbb vagy utóbb bezáratják. De ha
nem,  akkor  sem  akart  madamként  megöregedni.  Nyugodt  évekre  vágyott,  amikor  felélheti
megspórolt pénzét. Manapság a befektetésekkel lehetett a legjobban keresni.

– Hogy ismerted meg Jake Langstont?
Grady felütötte a fejét, s az asszony jámbor arcába bámult.
– Tévednék? Ismered, nem?
– Nem ismerem. Csak tudom, kicsoda – felelte Sheldon keserűen.
Priscilla megfogta a férfi fejét, és visszahúzta a mellére.
– Nem kérdeztem volna meg, ha tudom, hogy ennyire felizgatod magad. Kérlek, ne hagyd abba,

amit csináltál, annyira jó.
Grady marcangolva csókolta az asszony mellét, rajta töltve ki keserűségét.
– Az esküvőm napján láttam először.
– Meghívtad?
– Nem én. A feleségem. Vagyis az, akit feleségül kellett volna vennem.
Ez nem lehet  igaz!  Nem csoda,  hogy  ismerősen  csengett  a  férfi  neve.  Dubtól  hallotta  először.

Lehetséges  volna,  hogy  a  Coleman  lány  egykori  vőlegénye  fekszik  az  ágyában?  A  sors  nem  lehet
ilyen  kegyes  hozzá.  Priscilla  alig  bírta  türtőztetni  magát.  Mielőtt  elhamarkodott  ítéletet  hozott
volna, biztosra akart menni.

Felnevetett.
– Grady, összevissza beszélsz.
A férfi megeresztett egy félmosolyt.
–  Nem.  Tudod,  akadt  egy  kis  kellemetlenség  az  esküvőmön.  Félbeszakították  pont  a

templomban.
Pricilla felült, a szeme elkerekedett a csodálkozástól.
– Nem! Meséld el, mi történt.
Sheldon megismételte, amit az asszony már eddig is tudott Dubtól.
– Az a gazember pálinkahamisító azt állította, hogy én ejtettem teherbe  a  lányát  –  fejezte  be  a

történetet Grady utálattal.
Priscilla sokatmondóan rámosolygott.
– Nem lennék meglepve, Grady, az előbbiek után. A férfi önelégülten nevetett.
– Azt hiszem, elég esélyes voltam az apaságra.
–  Hamarabb  kellett  volna  ellátogatnod  hozzánk.  Mi  nem  engedjük  meg,  hogy  ilyen  balesetek

történjenek.
Priscilla  megcsókolta,  s  úgy  forgatta  a  nyelvét,  ahogy  még  egyetlen  asszony  sem,  akit  Grady

ismert, beleértve Wandát is.
– S hol jön a képbe Jake? – kérdezte végül Priscilla, amikor végre elhúzódott. A szíve izgatottan

kalapált. Persze nem a csók miatt.
– A menyasszonyom családjának a barátja. Colemanéké. Banner, így hívják a menyasszonyomat,

faképnél hagyott, mielőtt megmagyarázhattam volna, mi történt.
– Szegénykém. – Priscilla hátradőlt  a párnákra, és sajnálkozva magához húzta a férfit. A  szeme

csillogott, de vigyázott, nehogy Grady észrevegye.
– Kénytelen voltam Wandával és az apjával maradni.



– Voltál?
– Néhány héttel ezelőtt bentégtek egy tűzben.
– Milyen szomorú.
Sheldon felemelte a fejét és kacsintott.
– Nekem nem.
Az  arcára  volt  írva,  amit  hangosan  nem mert  kimondani.  Priscilla  összehúzott  szemmel  ismét

végigmérte Gradyt. Akárcsak ő, a férfi sem hagyta, hogy az útjába álljanak.
– A tűzesetek olyan rejtélyesek, nem igaz?
– Meghiszem azt.
Mindketten  felnevettek.  Grady  megöklelte  fejével  az  asszony  mellét,  majd  szenvedélyesen

csókolgatni kezdte. Priscilla előtt azonban még nem állt össze teljesen a kép.
– Mi köze van hozzád Jake–nek?
– Ö  a  munkavezető  Banner  birtokán,  amit  az  apja  adott  neki.  Mostanra  már  az  enyém  lenne.

Elveszteget többhektárnyi erdőt.
– Te pedig meg akarod kaparintani – találta ki Priscilla a férfi gondolatát.
– Kedvellek, Priscilla. Egyre jár az agyunk. – Ravaszul elmosolyodott. – Mivel  a  feleségem  idő

előtt  elhalálozott,  térden  csúszva  visszamentem  Bannerhez,  hogy  a  bocsánatáért  könyörögjek,  és
megkérjem, jöjjön hozzám feleségül a történtek ellenére.

– Mit válaszolt?
–  Semmit.  –  Grady  szája  keserűen  elkeskenyedett.  –  Nem  tudok  a  közelébe  férkőzni.  Jake

Langston éjjel–nappal szemmel tartja.
Priscilla gyengéden a férfi hajába túrt, és csak úgy mellékesen odavetette: i
– Akkor azt is tudod, hogy Banner itt van vele Fort Worthben.
– Micsoda?! – Grady felpattant.  –  Banner  itt  van?  Honnan  tudod?  Priscilla  megismételte,  amit

Jake mondott neki.
– Én marha. A larseni seriff túlságosan érdeklődik a tűz után,  amiben  Burnsék  meghaltak.  Úgy

gondoltam, bölcsen teszem, ha egy idő–
re eltűnök a városból, pedig nem akartam úgy eljönni, hogy nem csikartam ki határozott választ

Bannerből.  –  Hátravetette  a  fejét  és  kacagott.  –  Amíg  Jake  el  lesz  foglalva  a  marhákkal,  én
odamegyek  a  hotelhoz,  és  meglátogatom  Bannert.  –  Lenézett  Priscillára,  aki  egyre  növekvő'
csodálattal figyelte, hogy vág a férfi esze. Sokra becsülte azokat az embereket, akik hasznot tudtak
húzni mindenből, bárhogy fordultak is az események.

Micsoda  fegyver  volt  a  kezében!  Banner  Coleman  megvetett  vőlegénye.  Már  csak  egy  dolog
zavarta  –  az,  ahogy  Jake  a  lányt  védelmezte.  Ez  cseppet  sem  volt  az  ínyére.  Mit  jelentett  ez  az
egész? Grady szerint Jake gyakorlatilag együtt élt a lánnyal a birtokon. Ma éjjel otthagyott  csapot–
papot, a pókerasztalokat, az italát, a lányokat, még őt is, és rohant hozzá.

Ezt nem fogja annyiban hagyni! Gondoskodik róla, hogy ez a kapcsolat, vagy mi, véget érjen, ha
addig él is. Itt az ideje, hogy Jake megfizessen azért, amiért évek óta elhanyagolta. Banner Colemant
fogja felhasználni arra, hogy megleckéztesse.

– Honnan ismered Langstont? – kérdezte Grady kissé gyanakvóan. Lehet, hogy tói sok mindent
fecsegett ki a tűzről?

Priscilla könnyed mosolya megnyugtatta. Az asszony magához, húzta egy hosszú, buja csókra.
– Évek óta ismerem. Gyerekkorunk óta. Csak egy egyszerű cowboy, aki hitelbe iszik.
Úgy  tűnt,  Grady  megelégedett  a  válaszzal.  Azonkívül  tólságosan  zúgott  a  feje,  hogy  tisztán

tudjon  gondolkodni.  Priscilla  a  mellére  vonta  a  fejét,  ő  pedig  elmerült  pézsmaillató  parfümjében.
Nedves ajka az asszony egyik mellbimbójáról a másikra vándorolt, s keményen megszívta. Priscillát
nem érdekelte, mit csinál vele.

A  férfi  szíve  hevesen  vert,  feltérdelt  és  lovaglóülésben  az  asszony  válla  fölé  helyezkedett.  A
tekintete perzselt, miközben lenézett rá. Priscilla végigszántott hegyes  körmével  Grady  mellkasán,
melynek nyomán két helyen is kiserkent a vér. A férfi zihált.

– Ez többe fog kerülni – jegyezte meg Priscilla kedvesen. Mindig tájékoztatta az ügyfeleit, hogy
mennyit kell fizetniük.

– Mennyibe? – kérdezte Grady rekedten.



A madám gyengéden ökölbe szorította a kezét,  és végighúzta a férfi hímvesszőjének csúcsától a
tövéig.

– Ötven dollárba.
– Rendben, igen, istenem, kerüljön bármibe.
Priscilla  mosolyogva  felemelte  fejét  Grady  öléhez.  Az  információ,  amivel  a  férfi  ellátta,

megfizethetetlen volt. Grady különleges bánásmódot érdemelt.



TIZENHAT

Jake és Banner másnap reggel korán reggeliztek. Tízkor kellett találkozniuk Mr. Culpepperrel.
– Szörnyen néztek ki – mondta Jake Lee–nek és Micah–nak, amikor azok ketten bebotladoztak a

hotel ebédlőjébe, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Az arcuk szürke és puffadt volt. Szemük véreres.
Lee lerogyott a Banner melletti székbe.  Felkönyökölt  az  asztalra,  a  kezébe  temette  az  arcát  és

felnyögött.
– Úgy is érzem magam. Öntenél nekem kávét, Banner. Annyira remeg a kezem, hogy alig bírtam

megborotválkozni.
Banner legyűrve  rosszallását,  kitöltötte  az  erős  feketét  neki  és  a  megszólalni  sem  bíró  Micah–

nak.
– Ha nem tudjátok megfogni, jobb ha meg se isszátok – felelte Jake bölcsen.
Bannerre mosolygott és rákacsintott. A lány ridegen és megvetően nézett vissza rá, azt mutatva,

hogy  szerinte  minden  férfi  egyforma.  Jake  borzasztó  éjszakát  okozott  neki,  amit  nem  tudott
megbocsátani.

A férfinak hirtelen rosszkedve támadt, s a fiúkon töltötte ki a haragját.
– Ne vacakoljatok annyit, hanem hajtsátok fel azt a kávét! Nem akarom, hogy Mr. Culpepper azt

gondolja, iszákosokkal van dolga.
Úgy döntöttek, hogy elsétálnak a marhakereskedő belvárosi irodájáig. Fort Worthben pezsgett az

élet. Bannert, bár megfogadta, hogy egész nap duzzogni fog, elbűvölte az izgalmas város. Az üzletek
kirakataiban  csábító  árucikkek  sorakoztak.  Az  utcán  hömpölygött  a  tömeg,  bámészkodó
gyerekekkel  és  különböző  terményekkel  megrakott  szekerek,  divatosan  öltözött  úrinőket  szállító
bricskák, cowboyok, utazók és dolgukra igyekvő járókelők tolongtak mindenütt.

A  város  buzgott  az  energiától,  s  ez  az  energia  ragadós  volt.  Mire  megérkeztek  az  épülethez,
amiben Mr. Culpepper irodája helyet kapott, Banner szeme már csillogott. Még a fiúk is jobb kedvre
derültek.

Jake elkapta Banner pillantását, miközben kinyitotta neki az ajtót.
– Ma reggel csodásan nézel ki, Banner – mondta neki, mikor a lány elment mellette.
Banner felkapta a fejét. Gúnyolódni akar rajta Jake, hogy így bókol neki? Nem. A férfi kék szeme

rezzenéstelenül állta a tekintetét.
– Köszönöm.
Ugyanazt  a  ruhát  viselte,  amit  Jake  két  nappal  ezelőtt  megvetően  végigmért.  Gondosan

összehajtogatva betette a nyeregtáskájába, mert tudta, hogy még szüksége lesz rá a Mr. Culpepperrel
való  találkozón.  Ma  reggel  amennyire  tudta,  kisimította  a  ráncokat,  és  rendbe  hozta  a  kalapot,
amivel megkoronázta magasra tornyozott frizuráját. Fülébe gyöngy fülbevalót rakott. Tudta, hogy a
megjelenése hivatalos, mégis nőies.

Jake pedig észrevette!
– Te is csinos vagy – dicsérte meg, miközben felmentek a lépcsőn. Jake ugyanúgy volt felöltözve,

mint az esküvőjén.
– Köszönöm – hebegte a férfi zavartan.
Egy  hivatalnok  felkísérte  őket  Mr.  Culpepper  irodájába  a  második  emeletre.  A  kereskedő

szemmel láthatóan meglepődött, amikor Banner belépett, de palástolta, s hellyel kínálta a lányt.
A  helyiségről  lerítt,  hogy  elfoglalt  ember  irodája.  A  bútorokat  vékony  porréteg  borította,  az

asztalon  hegyekben  álltak  a  papírok,  dokumentumok  és  nehezen  érthető,  hivatalos  szövegezésű
szerződések. Az íróasztal mögötti polcon főkönyvek és nyilvántartások sorakoztak.

Lee  és  Micah  a  fal  melletti  lószőr  pamlagon  foglaltak  helyet,  boldogan,  hogy  árnyékba
húzódhattak a magas ablakon át beáramló napSugar elől.  Elégedetten hátradőltek,  s hagyták, hogy
Jake megkösse az üzletet.

Mr.  Culpepper  kezdetben  minden  szavát  Jake–hez  intézte,  de  miután  Banner  feltett  néhány
találó, okos kérdést, és a kereskedő megtudta, hogy ő a birtok tulajdonosa, ahová a marhákat vinni
akarják,  változtatott azon a véleményén, hogy Banner csupán egy bájos ifjú  hölgy,  akit  nem lenne
ildomos unalmas üzleti ügyekkel terhelni.



Félórán belül megegyeztek egy kisebb csorda árában.
–  Huszonkilenc  herefordi  tehén  és  egy  bika.  –  Culpepper  gondolkodott.  –  Van  egy  brahmani

bikám, amiről úgy hírlik, hogy... romantikus alkat – fejezte be, tiszteletben tartva Banner jelenlétét.
– Értékes, de engedhetek az árából. Érdekli önöket?

Jake megrázta a fejét.
– Az inkább Dél–Texasba való. Ragaszkodom a herefordihoz.
– Rendben. Aláírhatjuk a szerződést?
–  Remekül  hangzik  –  felelte  Jake.  –  De  előbb  meg  akarom  vizsgálni  a  marhákat.  Egészen  a

patájukig. – Barátságosan mosolygott, de komolyan beszélt.
A  marhakereskedő  megdöbbent.  Úgy  vélte,  Jake  Langston  rokonszenves  cowboy,  de  semmi

több. Most rá kellett jönnie, hogy óvatos üzletember, aki kivívta a csodálatát.
–  Természetesen.  Menjünk  el  a  marhaállásokhoz,  és  nézzük  meg  őket.  Megfelel  most  rögtön?

Mehetünk a bricskámmal.
Jake felállt.
– Pompás.
Culpepper hívatta a titkárát,  és megkérte, hogy hozassa a bricskáját az épület  elé.  Mindannyian

lesétáltak a földszintre. Jake odafordult Lee–hez és Micah–hoz.
– Vigyétek vissza Bannert a hotelba. Szükségtelen mindannyiunknak mennünk.
– Én veled megyek – szögezte le Banner.
Mielőtt Jake válaszolhatott volna, Lee türelmetlenül közbevágott:
– Te nem mehetsz oda, Banner.
– Nem engednek oda nőket?
–  Csak  arról  van  szó,  hogy  nem  nekik  való  –  felelte  Micah  diplomatikusan.  –  Mindenféle

csőcselék megfordul ott.
–  Nem  a  csőcseléket  megyek  megnézni.  Hanem  marhákat  akarok  venni.  –  Olyan  tekintettel

pillantott Jake–re, hogy az nem mert neki ellentmondani.
– Ti menjetek, fiúk. Majd később találkozunk – adta ki az utasítást a férfi.
Megfogta  Banner  karját,  s  a  járdához  vezette,  ahol  Culpepper  állt  a  bricskája  mellett.  A

kereskedő nézte, ahogy Lee és Micah távozik, majd Jake–hez fordult.
– Az ifjú hölgy is velünk tart? – kérdezte hitetlenkedve.
–  Igen,  az  ifjú  hölgy  is  velünk  tart  –  felelte  Jake  szárazon,  miközben  felsegítette  Bannert  a

bricskára. Remélte, hogy senkit nem kell megölnie, mert szemtelenkedik majd a lánnyal.
Az üzletet azonban gond nélkül nyélbe ütötték. Banner örült a fehér pofájú marháknak. Göndör,

vörös  szőrzetük  csillogott  a  napfényben.  Mindegyikbe  egy  csapásra  beleszeretett,  bár  a  bikát
messziről elkerülte.

– Tenyésztehenek, Banner – mosolygott rá Jake, mikor a lány megpaskolta az egyik  marhát  két
távol ülő szeme között –, nem háziállatok.

– Tudom. De az enyémek, és mindegyiket el fogom nevezni. 
Jake  elnézően  mosolygott.  A  szerződés  ott  lapult  a  zsebében.  Ross  elégedett  lesz.  A

vasúttársaságtól is jó híreket kaptak. A  sztrájknak  várhatóan  éjfélkor  vége.  Már  intézkedett,  hogy
szállítsák el a marhákat az első Larsenbe induló vonattal.  Őt  is magával ragadta a jókedv, akárcsak
Bannert, s felemelte a lányt a levegőbe a derekánál fogva.

– Van egy csordánk!
– S ez csak a kezdet, Jake, csak a kezdet.
– Bizony.
– Még a lélegzetemet is visszafojtottam – mondta izgatottan  Banner.  –  Nem tudtam,  hogy  Mr.

Culpepper  elfogadja–e  az  utolsó  ajánlatodat.  Csodálatos  voltál.  Olyan  nyugodtnak  és  kimértnek
látszottál. Szerettelek volna sípcsonton rúgni, amiért ilyen keményen alkudozol.

Banner sikított, mikor a férfi körbeforgatta, rá se hederítve a rájuk vetett furcsa tekintetekre.
– Igazi üzletember vagyok, nem tudtad?
Amikor letette a  lányt  a  földre,  nem engedte  el,  hanem  átkarolta  vékony  derekát.  Banner  sem

vette el a kezét a férfi válláról. Jake lenézett a lány napfényben fürdő arcára. Banner szempillái ezer
színben játszottak, miközben hunyorgott a naptól. Jake meg tudott volna számolni minden szeplőt



az orrán és az arcán.
A fülledt, dohos és büdös istálló olyan volt számára, akár a Paradicsom,  s  boldogság  árasztotta

el.  Miközben  Banner  várakozó  arcát  nézte,  nem  öregnek,  fáradtnak  és  cinikusnak  érezte  magát,
hanem fiatalnak, energikusnak és  becsvágyónak.  Megelégedés  töltötte  el;  szinte  elhitte,  hogy  még
viheti valamire az életben. Ebben a pillanatban képes volt  meggyőzni  magát,  hogy  az  egész  állam
legjobb csordájává tudja felduzzasztani ezt az első' harminc marhát, amihez ráadásul féláron sikerült
hozzájutnia.

Hosszú  idő  óta  most  először  mosolygott  szívből  jövően.  Eltűnt  szeméből  a  zárkózottság,  s
kisimultak a ráncok a szája körül.

– Mit szeretnél csinálni?
–  Mit  szeretnék  csinálni?  –  ismételte  Banner.  Amíg  Jake  ilyen  boldogan  mosolygott  rá,

legszívesebben csak csókolta volna. De a büszkesége nem engedte, hogy ilyesmire kérje a férfit.
–  Ez  a  te  napod  –  tette  hozzá  Jake,  amikor  a  lány  nem  talált  szavakat.  –  Mondd  meg,  mire

vágysz és megkapod. Mit szeretnél megnézni? Mit szólnál, ha kocsikáznánk egyet először?
Bannernek igazából édes mindegy volt,  mit csinálnak. Jake osztatlan figyelmét élvezte, s ezzel ő

beérte.
Körbekocsikázták  Fort  Wortht,  s  felfedezték  a  hatalmas  várost.  Marhasültet  ettek  egy  első

osztályú étteremben, és egy üveg borral ünnepelték meg az új  csordájukat.  Jake  maga  is  becsípve,
nevetve tiltotta meg, hogy Banner megigya a harmadik pohárral.

Vásároltak.  Banner  egyik  üzletből  a  másikba  vonszolta,  de  a  férfi  nem  tiltakozott.  A  lány
kiválasztott egy hímzett zsebkendőt Lydiának, egy új kötényt Mamának és egy pipát Rossnak.

– Ross pipázik? – kérdezte Jake.
– Majd fog.
Banner hátravetette a fejét, és felmosolygott rá. Ha azt kérte volna tőle,  egye meg a pipát. Jake

azt  is  megtette  volna.  Elbűvölő  volt  fénylő  kaméleonszemével,  mely  attól  függően  változtatta  a
színét,  hogy  milyen  hangulatban  volt.  Mosolygó  vörös  ajka  szenvedélyességről  árulkodott,  s  a
férfinak ha csak eszébe jutott  a  csókjuk,  már  hevesebben  kezdett  verni  a  szíve.  Képes  lett  volna
száz évig nézni ezt az eleven arcot, akkor sem unta volna meg. Csak az eladó tapintatos köhintése
rántotta vissza a valóságba. Kifizette, amit vettek, aztán visszatértek a hotelba, hogy felfrissüljenek
és elfogyasszák könnyű vacsorájukat.

Beleegyezett, hogy elviszi Bannert az operaházba.
–  Lee  és  Micah  nem  jönnek  velünk?  –  kérdezte  a  lány,  miközben  elfoglalták  helyüket  az

erkélyen. Hallotta, hogy a fiúk a másik  szobában  sugdolóztak,  mielőtt  elhagyták  a  hotelt,  de  nem
tudta kivenni, hogy miről.

– Más dolguk van – felelte Jake burkoltan.
– Nem csinálnál te is szívesebben „mást” ahelyett, hogy rám vigyázol?
A férfi megragadta a karját, és elvezette ahhoz a sorhoz, aminek a száma a jegyükön szerepelt.
–  Nem.  –  Amikor  Banner  kétkedve  felnézett  rá.  Jake  gyengéden  megismételte:  –  Nem.  –

Egymásra mosolyogtak, s alig ültek le, az előadás máris megkezdődött.
Banner nem feszegette tovább a dolgot, s csak remélni tudta, hogy a férfi nem hazudott. Ez volt

a legboldogabb nap az életében.
Amikor visszatértek a hotelbe. Jake kinyitotta az ajtót, és bekísérte a szobába.
– Jobb, ha körülnézek. –  Banner  meggyújtotta  a  lámpát,  levetette  a  kalapját,  a  kesztyűjét  és  a

kabátkáját, miközben Jake kinyitotta a szekrényajtót, benézett a függöny mögé és az ágy alá.  Aztán
leporolva a kezét, felállt. – Minden rendben.

– Helyes.
– Nos...
– Köszönöm a szép napot, Jake. Csodásan éreztem magam.
– Örülök. Megérdemeltél egy kis szórakozást. – Banner gyönyörű volt az aranyló lámpafényben.

Jake szerette volna megfogni a blúzát, csak hogy megbizonyosodjék róla, ugyanolyan finom–e rajta
a csipke, mint amilyennek látszik. Szerette volna megérinteni a haját, arcát, száját.

Banner a műsorfüzetet gyűrögette, amit az operaházban kapott, megfeledkezve róla, hogy otthon
meg akarta mutatni Rossnak és Lydiának, mielőtt elteszi az emléktárgyai közé.



– Ugye nem csak ezért töltötted velem a napot?
– Miért?
– Mert úgy érzed, hogy megérdemlem, és tartozol nekem ennyivel. – Banner lesütötte a szemét. –

Mert jóvá akarod tenni, ami történt.
Jake a térdéhez csapta a kalapját.
– Soha nem fogom tudni jóvátenni azt,  ami az istállóban történt, Banner. Már az is nehéz, hogy

együtt éljek a tudattal. – Közelebb lépett, és lenézett rá. – Azért töltöttem veled a mai napot, mert
így akartam.

Ez  nagyjából  igaz  is  volt.  Persze  azért  vitte  el  Bannert  a  hotelból,  hogy  Sheldon  ne  tudjon  a
közelébe  férkőzni.  De  azt  is  tudta,  hogy  e  mellett  a  nemes  gesztus  mellett  az  igazi  ok  az,  hogy
élvezte a lány társaságát, és nagyon jól érezte magát vele.  Még azt az ostoba operát sem volt olyan
szörnyű végignézni, mert Banner ott  ült  mellette  a  sötétben,  könyöke  ott  pihent  az  övé  mellett  a
karfán, térde pedig hébe–hóba hozzákoccant az övéhez.

Banner most felemelte a fejét, szeme könnyektől csillogott.
– Köszönöm, hogy ezt mondtad. – Lábujjhegyre állt, és könnyed csókot nyomott a férfi arcára.
Jake őrlődött. Ha átöleli  Bannert, és megcsókolja  úgy  istenigazából,  képtelen  lesz  elengedni.  A

szoba  túlságosan  meghitt,  az  ágy  túlságosan  hívogató  volt.  S  még  ha  Banner  most  kész  is  lenne
szeretkezni vele, reggelre ismét megvetné magát miatta.

Ezért  Jake  a  lány  kezéért  nyúlt,  és  gyengéden  megcsókolta.  Aztán  mivel  mégiscsak  több  volt
benne az ördögből,  mint a szentből,  megfordította Banner kezét,  s  forró,  érzéki  csókot  nyomott  a
tenyerébe. Mielőtt  meggondolhatta  volna  magát,  otthagyta  a  lányt,  és  határozottan  behúzta  maga
mögött az ajtót.

Banner vegyes érzelmekkel nézett utána. Csalódottság töltötte el,  amiért  Jake  nem ölelte  át,  és
nem csókolta meg szenvedélyesen. De legalább Priscillához és a szajhákhoz sem  ment  el  ma  este.
Inkább vele maradt. Egész nap  udvariasan  viselkedett,  jóllehet  a  lány  érezte,  Jake  a  lelke  mélyén
ugyanúgy vágyik rá, mint ő a férfira.

Az  idő  és  az  összezártság  Banner  malmára  hajtotta  a  vizet.  Együtt  éltek  a  birtokon.  Együtt
kellett  dolgozniuk.  Előbb  vagy  utóbb  Jake  beleszeret.  Erről  gondoskodni  fog.  Nem  lesz  könnyű
dolga, de úgy érezte, máris  közelebb  jutott  a  célhoz.  Elégedetten  a  nap  eseményeivel,  lefeküdt,  s
azonnal álomba merült.

Órákkal  később  a  szomszéd  szobából  kiszűrődő,  suttogó  hangokra  ébredt.  Megfordult  és
belemosolygott  a  sötétbe.  Lee–nek  és  Micah–nak  elege  lett  a  kicsapongásból.  Hallotta,  hogy
pattogó, halk hangon néhány szót váltanak Jake–kel, majd kinyílik az ajtó és finoman becsukódik.

Valaki elment.
Gondolkodás  nélkül  ledobta  magáról  a  takarót,  és  az  ajtóhoz  rohant.  Csendben  kinyitotta,  és

kidugta a fejét. Jake távolodott a  szőnyeggel  borított  folyosón,  s  éppen  a  pisztolytáskáját  csatolta
fel. Sietett. Befordult a sarkon és eltűnt.

Az elkeseredés nehéz, fullasztó lepelként borult Bannerre. Szomorúan visszafeküdt az ágyba.
Jake megvárta, amíg a fiúk hazaérnek, ő pedig elalszik, hogy aztán kilopózhasson a szajhájához,

mint  egy  tolvaj.  Minden,  amit  ma  mondott  és  tett,  hazugság  volt,  hogy  őt  kiengesztelje.  A  férfi
tudta,  hogy  haragszik  rá  a  múlt  éjszaka  miatt,  s  csak  azért  kedveskedett  neki,  hogy  elaltassa  az
éberségét.

Ó, mennyire gyűlölte! Öklével a párnáját ütötte, s azt képzelte, hogy Jake arca az.
– Gyűlölöm! – ismételgette halkan.
De belül tudta, hogy szereti. Ezért fájt annyira, hogy Jake becsapta.

– Sajnálom, uram, már zárva vagyunk.
– Előttem nem. – Jake berontott az Édenkert kidobó embere mellett.
– Miss Priscilla...
– Fenékbe fogja rúgni, ha  nem enged  be.  –  A  kidobó  embert  az  izmaiért  alkalmazták,  nem az

eszéért. Kétszer olyan testes volt, mint Jake, de korántsem olyan fürge, s ezt ő is tudta. Azonkív|il
hallomásból már ismerte Jake vérmérsékletét és azt, hogy milyen gyorsan eljár a keze. De leginkább
az  befolyásolta  a  döntését,  hogy  emlékezett  rá,  hogyan  ragyog  fel  Priscilla  Watkins  szeme,



valahányszor ez a bizonyos cowboy belép a szalonba. – Egyedül van? – kérdezte Jake.
– Igen. Azt hiszem, fürdik. Láttam, hogy a szobalány forró vizet vitt be neki pár perccel ezelőtt.
– Nem fogja bánni, ha bemegyek hozzá. – Jake az utolsó szavakat már a válla fölött visszanézve

mondta.  Priscilla  magánlakosztálya  felé  tartott.  Mihelyt  kinyitotta  az  ajtót,  meghallotta  a  víz
csobbanásait.  Lábujjhegyen  ment,  nehogy  Priscilla  hamarabb  megtudja,  hogy  ott  van,  mint  azt  ő
szerette volna.

A  hálószobába  vezető  ajtónál  megtorpant.  Az  asszony  a  dézsában  feküdt,  melyet  kihúztak  a
sarokban  álló  spanyolfal  mögül  a  szoba  közepére.  Egy  szivacsot  nyomkodott  lustán  a  mellére.
Magasan a feje tetejére tornyozta a haját, s tarkóját a dézsa szélére támasztotta. Szemét behunyta.

Jake vállával  az ajtófélfához dőlt,  s néhány percen át némán figyelte  az  asszonyt.  Valami  végül
megsúgta  Priscillának,  hogy  nincs  egyedül.  Kinyitotta  a  szemét,  és  megpillantotta  a  férfit  a
tükörben. Összevissza csapkodva maga körül megfordult, és felsikoltott.

– Hello, Pris. – Jake gyengéd, meghitt hangon beszélt, pillantását az asszony mellén járatta.
– Jake – zihálta Priscilla.
A  férfi  magasnak  és  veszélyesnek  látszott,  ahogy  ott  állt  az  ajtóban,  bár  testtartása  lomhának

tűnt. Kalapját udvariatlanul a fején hagyta, amit Priscilla senki mástól nem tűrt volna el,  s karimája
alól méregette rezzenéstelen tekintettel.

Priscillára egy pillanatra rátört a szemérmesség. A férfi zafírkék szeme mintha lenyúzta volna róla
a bőrt, ő pedig szerette volna eltakarni  magát  Jake  átható  tekintete  elől.  Felocsúdott,  s  miközben
elátkozta  magát,  amiért  úgy  viselkedik,  mint  egy  iskolás  lány  az  első  szerelem  viszontagságai
közepette, felkiáltott:

– Mi az ördögöt keresel itt?
Jake egy hanyag vállrándítással ellökte magát az ajtófélfától, s az asszony felé sétált.
– Nem örülsz nekem?
Priscilla  óvakodott  a  férfi  közeledésétől.  Szerette  volna  azt  hinni,  hogy  Jake  azért  jött,  amiért

mindig is várta, de nem merte remélni.
– Mindig örülök egy régi barátnak. Jake öntelten vigyorgott.
– Azok vagyunk, ugye, Pris? Régi barátok.
Az asszony szíve nagyot dobbant, amikor a férfi hosszú lábait  szétvetve  a  dézsa  fölé  állt,  mint

egy hódító. Fekete nadrágja második bőrként feszült izmos combján. Ingén látszott, hogy kapkodva
öltözött. A legtöbb gomb nyitva volt, s láthatóvá vált rézbarna bőrén a sűrű

szőke szőrzet. Sem kendőt, sem nyakkendőt,  sem mellényt nem viselt.  Sietett,  hogy minél előbb
az Édenkertbe érjen. Nos, éppen itt volt az ideje.

Jake  perzselő,  izgató  és  szenvedélyes  pillantással  nézett  le  rá,  mintha  enyhe  fájdalmat  akarna
neki okozni, mielőtt óriási gyönyörhöz juttatja.

– Remélem, hogy barátok vagyunk – felelte gyengéden Priscilla. Lesütött szempillája és elakadó
hangja most először volt őszinte és nem mesterkélt. Szerette volna megérinteni és  megsimogatni  a
férfi combját, de nem volt hozzá bátorsága. Jake szemében érzéki fény ragyogott, de a  viselkedése
megközelíthetetlenséget Sugarzott.

A férfi lehajolt, s  egyik  kezével  megtámaszkodott  a  dézsa  peremén.  A  másikat  belemerítette  a
vízbe,  hogy  megkeresse  a  szivacsot,  amit  Priscilla  beleejtett,  amikor  meglátta  a  tükörben.  Amint
megtalálta az asszony combja mellett, kivette, és összenyomta Priscilla melle fölött.

– Olyan rózsaszín és pufók vagy, mint egy kisgyerek, Pris.
Az  asszony  teste  nem  maradt  érzéketlen.  Mellbimbója  megkeményedett  a  vágytól,  miközben

Jake  a  vizet  csöpögtette  rá.  De  nem  akarta,  hogy  a  férfi  megtudja,  mennyire  kívánja.  Bájosan
rámosolygott.

– Úgy hallom, mostanában azokat kedveled. A tizennyolc éveseket. Mint a Coleman lány.
Ez  az,  gondolta  Jake,  gyere  csak  be  az  én  utcámba.  Kikérdezte  a  fiúkat  a  kalandjukról,  miután

visszatértek az Édenkertből, s többet tudott meg, mint amire számított.
–  Csodás  volt  –  lelkendezett  Lee,  s  lehuppant  a  dupla  ágyra,  amin  Micah–val  osztozott.

Kielégültnek  látszott.  –  Sugar  egyszerűen  fantasztikus.  –  Sóhajtott.  –  Nem túl  szép  és  egy  kicsit
öreg, de minden kétséget kizáróan megéri a pénzét.

–  Utána  jött...  –  Micah  ujját  csettintgetve  kereste  a  nevet  szexmámoros  agyában  –  ...  hogy  is



hívták, Lee?
– Betsy – felelte a fiú ábrándosan. – Olyan édes volt. Azt hiszem, beleszerettem.
Jake felnyögött a fiatalság elhamarkodott következtetésein, s kinyújtotta a kezét,  hogy eloltsa  a

lámpát.
– Jobb, ha nem vágsz ilyen ütődött képet, mert ha Lydia meglátja, Lee, soha többé nem enged el

velem sehova. S ez rád kétszeresen vonatkozik, kisöcsém.
Micah a csizmáját rángatta lefelé.
–  Nem  találod  ki,  kivel  találkoztunk.  Sheldonnal.  Grady  Sheldormal.  Jake  keze  megállt  a

levegó'ben, útban a lámpa felé.
– Észrevett benneteket?
– Nem. Éppen a madamhoz tartott.
– Honnan tudod?
– Megmutattam Betsynek, és elmondtam, hogy a földink. Megdöbbent, s elárulta, hogy Grady a

nap nagy részét Priscillával töltötte, pedig a madám nem szokott ermyi időt pazarolni valakire.
Jake  eloltotta  a  lámpát,  de  teljesen  éberré  vált.  Priscilla  és  Grady  Sheldon.  Veszélyes

kombináció.  Aggasztotta  a  gondolat,  miben  törhetik  a  fejüket  ezek  ketten.  Kiszállt  az  ágyból  és
felöltözött. Mire elhagyta a szobát, a fiúk már halkan horkoltak.

Most, miközben Priscilla ravasz arcát nézte, tudta, hogy a gyanúja beigazolódott. Jól tette,  hogy
idejött, és örült, hogy az asszony szóba   ! hozta Bannert.

– Bannernek hívják–mondta.
– Ó, igen, Banner. Az egész város látott benneteket.
– Tényleg? Például ki? Sheldon barátom?
A Priscilla szemében felcsillanó rémület  elárulta  megdöbbenését.  Nem akarta  volna,  hogy  Jake

megtudja, a „kegyeibe” fogadta Gradyt. Jake–nek most már még több oka volt az aggodalomra.
– Te és Grady barátok vagytok? – kérdezte Priscilla. – ő nem ezt mondta. – Ezúttal engedett a

kísértésnek, s megfogta a férfi combját. Éppolyan kemény volt, mint amilyennek látszott.
– Egész pontosan mit mondott?
– Hogy Banner a házassági ajánlatán gondolkodik. –  Kilőtte  a  nyilat,  hogy  lássa,  célba  talál–e.

Igen.  Jake  pillantása  megkeményedett  és  rideggé  vált.  Izmai  az  asszony  keze  alatt  megfeszültek,
mielőtt ismét elernyedtek.

– Mesélt a feleségéről?
– Igen–
– A haláláról?
– A tűzben?
Jake jól sejtette. Sheldon az a fajta fickó, aki szeret dicsekedni egy szajhának.
– Okosan tette, nem, hogy megszabadult tőle és a kölykétől? Priscilla keze elindult felfelé a férfi

combján, s elérhető távolságba került attól, amire majd húsz éve áhítozott.
– Én is úgy gondolom, s csodálom a leleményességét. Grady becsvágyó. Most Banner Colemant

akarja. Nem kételkedem benne, hogy meg is fogja kapni.
Tehát Sheldon okozta a tüzet. Még a gyilkosságtól sem riadt  vissza.  Most  pedig  Bannerre  fáj  a

foga.
– Ha rajtam múlik, nem – mordult fel Jake.
Priscilla felnevetett, és kiemelkedett a vízből.  Végighúzta kezét a férfi ágyékán, majd a hasán és

a mellén. Hozzá simult.
– Tehát igaz. Grady mondta, hogy anyatigrisként véded. Nem viszed túlzásba a Colemanék iránti

hűséget?  –  Priscilla  kígyózva  a  férfi  ágyékához  nyomta  a  medencéjét.  Egyik  kezével  átölelte  a
nyakát,  a másikkal az inge alá nyúlt. – Vagy talán többről  van szó? Csak azt ne mondd, hogy  Jake
Langston, a rosszfiú, beleszeretett egy gyerekbe.

Jake nem hagyta magát provokálni.
– Egész életemben szerettem Bannert.
Priscilla nevetése gyöngyözően tört elő hatalmas melléből.
–  Ahogy  az  anyját  is  szeretted,  a  legjobb  barátod  feleségét?  Mielőtt  Priscilla  észbe  kaphatott

volna, Jake már vasmarokként szorította a csuklóját.



–  Nem  fogom  egy  ilyen  mocskos  szájú  némberrel  megvitatni  a  témát.  Az  asszony  csak
mosolygott.

– Nem vagy egy kicsit érzékeny, drágám? Csak nem babonázott meg  annyira  a  lány  is,  mint  az
anyja?

– Fogd be a szád!
– Hogy bírsz elviselni ennyi viszonzatlan szerelmet, Jake? Szajhákkal kell  enyhítened a vágyadat,

mert azt, akire vágysz, nem kaphatod meg. Szégyen, gyalázat, nem igaz? Hmm?
– Azt mondtam, hallgass!
– Szereted Banner Colemant?
– Nem úgy, ahogy te gondolod.
– Biztos?
– Igen.
– Bizonyítsd be! – Priscilla forró lehelete a férfi ajkát csiklandozta. – Tégy a magadévá!
Jake  átkarolta,  és  kiemelte  a  dézsából.  Miközben  az  ágyhoz  vitte,  kegyetlenül  lecsapott  az

asszony  szájára.  Priscilla  diadalittasan  vonaglott  a  férfi  karjában,  s  odanyomta  nedves  testét  Jake
ruhájához. Lábával átkarolta a férfit, és a nyelvét kereste.

Jake az asszony derekára tette a kezét és megszorította. Aztán az ágyra lökte, és eltépte tőle az
ajkát.

– Soha, Priscilla! Soha! Mert valahányszor rád nézek, az a délután jut az eszembe, amikor először
szeretkeztünk. Az a délután, amikor az öcsém mellett lett volna a helyem.  Miattam  halt  meg.  Ezt
soha  nem  bocsátom  meg  egyikünknek  sem.  Ráadásul  te  nem  vagy  más,  csak  egy  szajha.
Bármennyire is fáj, soha többé nem mocskolom be magam veled.

Priscilla ott feküdt zihálva, egyik könyökére támaszkodva, szétvetett lábbal.  Nézte,  ahogy  Jake
kimegy,  s  pupillája  kitágult  a  gyűlölettől.  A  férfi  most  alázta  meg  utoljára.  Ha  belehal,  akkor  is
megfizet Jake Langstonnak, s olyan sebet ejt rajta, amiből sosem gyógyul fel.

Ehhez pedig Banner Colemanen át vezet az út.

Banner sokáig aludt. Amikor felébredt, bekopogott a szomszédos szoba  ajtaján,  s  amikor  senki
nem felelt, benyitott. A helyiség üres volt. Mindenki elment.

Nos, nem fog  időtlen  időkig  a  hotelszobában  rostokolni.  Ha  Jake  becsaphatja,  őt  sem  érdekli,
hogy megharagszik–e a férfi, ha elmegy.

Gyorsan felöltözött, és  kiadós  reggelit  vett  magához  a  hotel  ebédlőjében.  Napsütéses  szombat
volt. Az utcán hömpölygött a tömeg. Banner elhagyta a hotelt, és kilépett a járdára. Végignézett az
utcán, s próbálta eldönteni, merre induljon. Talán megvárja a következő konflist...

– Banner Coleman?
Megfordult a hangra. Azonnal tudta, ki ez a nő.  Talán a tekintetéből.  Szeszélyes  és  ingerlékeny

volt.  Az  élet  már  nem sok  meglepetést  tartogathatott  ennek  a  szürke  szempárnak.  Bár  árulkodó
ráncok  nem húzódtak  az  arcán,  Sugarzott  róla  valami  meghatározhatatlan  élettapasztalat,  amitől
még a koránál is öregebbnek látszott.

Öltözéke meglepte Bannert. Felcicomázott és ékszerekkel teleaggatott asszonynak képzelte, aki
csillogó estélyikben jár. Ehelyett azonban kitűnő szabású kék ruhát viselt. Az egyetlen kirívó részlet
egy  fekete  toll  volt  a  kalapjában,  mely  a  szemöldökére  hajlott.  Kecskebőr  kesztyűt  húzott.
Csuklójáról  kicsiny  retikül  lógott  le  selyemzsinóron.  Volt  nála  egy  napernyő,  de  nem  nyitotta  ki,
amikor kilépett az árnyékból a járdára.

– A nevem...
– Tudom, ki maga, Miss Watkins – mondta Banner.
Priscilla  felvonta  egyik  szemöldökét,  de  nem  szólt  semmit.  Banner  Coleman  kellemetlen

meglepetéssel szolgált neki. Szebb volt,  mint Lydia, ráadásul sokkal egzotikusabb, a bőrszíne pedig
élénkebb. Örökölte Lydia nőiességét és Ross sármos vonásait. Erő Sugarzott belőle,  s látszott rajta,
hogy nem ijedős.  Priscilla azt remélte, hogy a Coleman lány majd gyáván meghunyászkodik  előtte.
Ehelyett az anyjától örökölt bátorsággá 1 nézett vele szembe.

Priscilla  női  testekkel  kereskedett.  Azonnal  látta,  hogy  Banner  Coleman  milyen  értékes,  s  ez
dühítette.  Banner  fiatal  volt,  nem  kellett  festéket  használnia,  hogy  arca  rózsás  legyen.  Nevét



tisztelet  övezte.  Az  emberek  nem  néztek  át  rajta  az  utcán.  Fiatalság,  természetes  szépség,
megbecsülés – minden, amit Priscilla megvetett, de belül irigyelt, neki megvolt.

– Már hallottál rólam?
– Igen. – Banner nem köntörfalazott. Nem vette zokon, hogy egy közönséges szajha leszólította

az  utcán.  Gyűlölte  az  asszonyt,  amiért  Jake  ágyasa  volt,  de  égett  benne  a  kíváncsiság  is,  hogy
megismerje.

– Jake–től?
– Igen.
–  A,  Jake.  –  Priscilla  egy  pillanatra  lehunyta  a  szemét,  és  nagyot  sóhajtott.  Amikor  ismét

kinyitotta,  diadalmasan  látta,  hogy  Banner  elvörösödött.  A  kis  csitri  bele  van  esve  Jake–be.  Ez
nagyon mulatságos lesz! – Jake és én régóta... barátok vagyunk.

– Igen, tudom.
–  Még  zöldfülű  volt,  amikor  megismertem.  –  Az  asszony  leeresztette  a  szemhéját.  –  De  nem

sokáig – tette hozzá gyengéden. – Nagyon izgató férfi lett, ugye egyetértesz?
– Mindig is izgató volt.
–  Hát  persze  –  felelte  Priscilla  szinte  együtt  érzően.  –  Te  nem  ismerted  fiatal  korában.  Hogy

vannak a szüleid? Tudtad, hogy évek óta ismerem őket is?
– Igen, a szekértáborból. Elmesélték.
– Valóban? i Banner elpirult.
– Hallottam, amikor magáról beszéltek. Priscilla csodálkozott. Oldalra billentette a fejét.
– Hasonlítasz a szüléidre. Nagyon szép lány vagy.
– Köszönöm.
– Ahogy a testvéred is. Már úgy értem, vonzó.  Ha  azt  akarta,  hogy  Banner  elképedjen,  amikor

meghallja, hogy Lee az Édenkertben járt, célt tévesztett. '
– Tudom, hogy a bátyám a bordélyházában járt a múlt éjjel,  Miss Watkins. Köszönöm a  bókot.

Szerintem is nagyon jóképű.
Priscilla  nem élvezte  annyira  a  beszélgetést,  mint  remélte.  A  lányban  több  kurázsi  volt,  mint

várta, s nagyobb kihívást jelentett összecsapni vele, mint számította.
Banner  észre  sem  vette,  hogy  egy  konflis  megérkezett,  majd  továbbindult.  Ahogy  a  kíváncsi

tekintetek  is  elkerülték  a  figyelmét,  amit  a  járókelők  vetettek  rájuk,  miközben  kikerülték  őket.
Tekintetét  fogva  tartotta  annak  az  asszonynak  a  szeme,  aki  az  ellensége  volt.  Priscilla  Watkins
fenyegetést jelentett a számára. Hogy miért, az még nem derült ki, de Banner minden ízében érezte.

Priscilla olyan volt, mint egy gyönyörűen fénylő alma, csábító, ínycsiklandó, kívülről  tökéletesen
szép. De belül rothadt, s Banner ezt is látta.

– Persze csak a féltestvéred, igaz? – kérdezte Priscilla, felvéve a beszélgetés fonalát.
– Igen. Az édesanyja belehalt a szülésbe. Még azelőtt  történt, hogy anya és apa megismerkedtek.

De ezt maga is jól tudja, Miss Watkins. Hiszen ott volt.
–  Igen,  ott  voltam.  –  Tetőtől  talpig  végigmérte  Bannert.  Lássuk,  milyen  hidegvérű.  Mindjárt

kiderül. – Ott voltam, amikor Jake és a  testvére.  Luke  rátaláltak  az  édesanyádra  az  erdőben.  Már
haldoklott.

– Jake ezt is elmondta.
– Persze ez várható volt az után a megpróbáltatás után, amin keresztülment. – Priscilla hanyagul

kisöpörte szeméből a tollat.
– Megpróbáltatás?
Priscilla úgy csapott le Bannerre, mint egy sólyom a sebzett nyúlra.
– Amit egy csecsemő világra hozása jelent a szabad ég alatt.  – Aztán zavarodottságot színlelt,  és

kesztyűbe bújtatott kezét a mellére szorította. – Ó, sajnálom.  Lehet,  hogy  nem kellett  volna  erről
beszélnem. Ugye tudtál az édesanyád elsőszülött fiáról?

– Az édesanyám elsőszülött fiáról? – suttogta Banner, mielőtt a vér kifutott az arcából.



TIZENHÉT

– Elsőszülött fiú? – ismételte Banner. Itt valami tévedés lesz. Neki nincs testvére. Vagy igen?
A  kételkedés  befészkelte  magát  az  agyába,  miközben  csak  állt,  és  a  szédülés  hullámaival

küzdött. Priscilla Watkinsnak végül mégiscsak sikerült megdöbbentenie.
Egy csecsemő! Ez lett volna az a titok, amit Lydia és Ross nem mondtak el neki és Lee–nek? Ez

a kulcs a múltjukba, amire Banner oly régóta kíváncsi volt? Hirtelen már nem akart róla tudni. Hadd
maradjanak rejtve a múlt titkai. Ha köze van hozzájuk ennek a Watkins nőszemélynek, akkor abból
semmi jó nem származhat, ha kiderül.

De  csak  bámulta  Priscillát  kővé  dermedten.  Tekintetét  az  asszony  kifestett  szájára  szegezte,
mintha meg akarná győzni magát, hogy rosszul hallott.

– Senki sem tudta, kicsoda Lydia, vagy honnan jött, még kevésbé, hogy kitől van a gyerek.
– Hazudik! Nem volt semmiféle gyerek! – felelte Banner  recsegő  hangon.  –  Anyának  nem volt

másik gyereke rajtam kívül.
– Dehogynem, drágám. Meghalt valahol Tennessee–ben  egy  erdőben.  Mama  és  Zeke  Langston

temették el.  A hír  futótűzként  terjedt  el  a  szekértáborban,  hogy  a  Langston  fiúk  egy  lányt  és  egy
halott gyermeket találtak az erdőben.

– Nem hiszek magának. Priscilla torokhangon felnevetett.
–  De  még  mennyire,  hogy  hiszel.  Okos  lány  vagy.  Mindig  is  tudtad,  hogy  a  szüleid  titkolnak

előled valamit, nem igaz?
– Nem!
– Soha nem mesélte el az édesanyád, hogy azért vitték Ross Colemanhez, hogy Lee–t szoptassa?
Banner ajka elkeskenyedett. Dühödten rázta a fejét.
– Ez nem igaz.
– Kérdezd meg tőle!  – suttogta Priscilla olyan csáberővel,  amilyennel a kígyó ajánlhatta Évának

az almát.
– Langston mama azért fogadta be, hogy segítsen vigyázni Lee–re.
– Szoptatta. Anyám éppen Colemanéknél volt, amikor Mama bevezette Lydiát. Megindult a teje.
– Nem.
– S ugye tudod, hogy tejük csak azoknak van, akik szültek. De számtalanszor láttam  magam  is

szoptatni.
– Hazudik!
– Vagy én, vagy az anyád. Kérdezd meg tőle!  Lássuk, mit mond Lydia a  csecsemőről.  Kíváncsi

lennék, ki volt az apja. Kérdezd meg az apádat is a múltjáról. Soha nem hittem el, hogy...
– Priscilla!
Jake  a  hotel  bejárati  ajtajában  állt.  A  Harmadik  utca  felől  lépett  az  előcsarnokba,  s  azonnal  a

szobájukba ment. Amikor látta,  hogy Banner nincs ott, kirohant a Throckmorton Streetre, s földbe
gyökerezett a lába, mikor észrevette, hogy a lány Priscilla Watkinsszal beszélget elmélyülten.

Ez már önmagában is elég megrázó volt. De Banner elsápadt arca és a krétafehér ráncok láttán a
szája körül, szíve összeszorult a rémülettől.

A pokolba ezzel a szajhával! Legyen átkozott a nap, amikor megismerte. Ha bántotta Bannert, s
olyasmit mondott neki, amit nem kellett volna, megöli.

–  Mi  az  ördögöt  keresel  itt?  –  kérdezte,  miközben  feléjük  rontott.  A  két  nő  közé  állt,  mintha
pajzsként akarná védeni Bannert.

– Kellemesen eltársalgok Miss Colemannel. Épp a szülei hogyléte felől érdeklődtem.
Jake tekintete fenyegetővé vált.  Egy pillanatig  sem  hitte  el  Priscilla  mézesmázos  magyarázatát.

Az  asszonyt  soha  nem érdekelte  senki  más  hogyléte,  csak  a  magáé.  Biztos,  hogy  nem  véletlenül
futott  össze  Bannerrel  az  utcán.  Nyilvánvalóan  lefizetett  valakit,  aki  megmutatta  neki  a  lányt.
Szombat délelőtt  Fort Worth kereskedelmi negyedében bolondok háza uralkodott, aminek Priscilla
rendes körülmények között soha nem tette volna  ki  magát.  Nem,  ezt  a  találkozót  gondosan  előre
eltervezte, aminek Banner csak kárát láthatta.

– Menj be, Banner! – Jake nem vette le jegeskék szemét Priscilláról. Gyengéd hangon beszélt, de



nyomatékosan, a lányt azonban teljesen letaglózta, amit Priscilla mondott neki. – Banner, menj be –
ismételte meg Jake néhány másodperccel később, mikor az nem mozdult.

Banner, mint egy alvajáró, megkerülte a férfit, és belépett a hotelba. Jake csak akkor szólalt meg
ismét, amikor a lány már hallótávolságon kívül ért.

– Mit mondtál neki?
– Semmit, Jake.
– Mit mondtál neki? – ordította a férfi.
– Miért nem kérdezed meg tőle? – vágott vissza Priscilla, s gőgösen kihúzta magát.
– Meg fogom. Te pedig jobban tennéd, ha imádkoznál. Meg ne tudjam, hogy bántottad.
Az asszony megvetően mosolygott.
– Szegény Jake. Előbb az anyja, most  meg  a  lánya.  Elveszett  ember  vagy.  Ha  már  egyiküknek

sem kellesz, majd visszajössz  hozzám.  –  A  férfi  mellére  tette  a  kezét.  –  Csak  én  tudom megadni
neked, amire vágysz.

Jake hátravetette a fejét, és felnevetett.
– Nem, Priscilla. Épp ellenkezőleg. Én tudom neked megadni, amire vágysz.
Az asszony arcát elcsúfította a gyűlölet,  s  visszakapta  a  kezét,  mintha  a  férfi  megütötte  volna.

Sarkon fordult, kinyitotta a napernyőjét, s dühösen ringó szoknyával elsietett a járdán.
A férfiak verekedtek érte, leitták magukat miatta, néhányan még öngyilkosok is lettek.  De  még

senki sem nevette ki. Ez a gazember pedig megtette!
Priscilla gyűlölte Jake–et. Látta, hogyan védi a férfi a lányt. Az az ostoba biztosan azt hiszi, hogy

szerelmes  belé,  ahogy  évekkel  ezelőtt  az  anyjába.  Priscilla  nem  cserélt  volna  sem  Lydiával,  sem
Bannerrel,  de  az  bosszantotta,  hogy  Jake–nek  mindketten  fontosabbak  voltak,  mint  ő.  Mikor
kötelezte el magát nekik? Attól a naptól fogva, hogy az öccsét  megölték,  ő  nem jelentett  számára
semmit, csak egy kapcát, amibe Jake beletörölhette a lábát. S nem ezt tette vele minden férfi?

Használták.  Ó,  igen,  mellette  megfeledkezhettek  a  kudarcaikról,  kielégíthették  legvadabb
vágyaikat,  de  mikor  kapott  egyebet  egy  férfitól,  mint  morzsákat  az  életéből  a  család  és  a  munka
után? Mikor nézett rá egy férfi, bárki olyan gyengéden és védelmezőn, ahogy Jake a Coleman lányra?

Mennyire megvetette mindkettőjüket.
Épphogy  eljutott  erre  a  következtetésre,  amikor  megjelent  előtte  a  végzete.  Dub  Abernathy

vágott át az úttesten  kövér  feleségével  és  rút  lányával.  A  férfi  megemelte  a  kalapját  az  ismerősei
előtt.  Félszeg  lánya  ügyefogyottan  vigyorgott,  amikor  az  apja  bemutatta  valakinek.  Felesége  jól
tápláltnak és önelégültnek látszott. Miért is ne? A város egyik vezetője volt a férje. Priscilla kíváncsi
lett  volna,  hogy  Mrs.  Abernathy  akkor  is  ilyen  öntelt  képet  vágna–e,  ha  tudná,  milyen
romlottságokra képes a férje az ágyban.

Tétovázás nélkül felemelte a szoknyáját, és lelépett a járdáról az úttestre. Lassan ment át,  hogy
minél nagyobb feltűnést keltsen, s közben egy pillanatra sem vette le a szemét Abernathyékról. Dub
felsegítette a feleségét, majd esetlen lányát csillogó fekete konflisukba. Dub már maga is fellépett a
kocsira, amikor Priscilla odaért hozzájuk.

Elégedetten látta,  hogy  Mrs.  Abernathy  elképed  a  döbbenettől,  és  petyhüdt  álla  leesik.  A  lány
savószínű arca hitetlenkedve fordult felé. Tudták, kicsoda, s Priscilla ennek fölöttébb örült.

–  Jó  reggelt,  Dub!  –  Hangja  rekedt  és  simogató  volt,  de  elég  hangos  ahhoz,  hogy  a  közelben
tartózkodók jól hallják, a keresztnevén szólította a férfit.

Dub  lába  megállt  a  levegőben,  miközben  fel  akart  lépni  a  kocsira.  Aztán  lassan  elfordította  a
fejét. Tekintetét belefúrta Priscilla szemébe. Ha kard lett volna, az asszony holtan esett volna össze
szúrós pillantásától. Aztán a férfi szó nélkül felmászott a konflisra, és egy nagyot vágott az ostorral
a lovak tomporára.

Priscilla  szétnézett,  és  ravaszul  elmosolyodott.  Közönség  előtt  játszott.  Helyes.  Dub
Abernathyra  már  ráfért  egy  kis  megaláztatás.  Kíváncsi  lett  volna,  milyen  magyarázattal  áll  elő  a
feleségének, ha hazaérnek.

Most, hogy kissé lecsillapodott Jake elutasító viselkedése miatt, fellépett a járdára, és hazasietett
a Pokol Tornácára.

Banner mozdulatlanul ült az ablaknál, amikor Jake belépett. 



– Banner? – A férfi átvágott a szobán, és letérdelt elé.  A lány keze élettelenül hevert az ölében.
Jake megfogta.

– Mi történt, Banner? Mit mondott neked? – A lány elfordította üres tekintetét az ablakról, és a
férfira nézett.

Beletelt  néhány  másodpercbe,  míg  meg  is  látta.  Aztán  megrázta  a  fejét,  és  reszkető  szájjal
elmosolyodott.

– Semmit, Jake, semmit.
A férfi nem hitt neki. Látta az arcán az iszonyatot. ,
– Mondd el, miről beszéltetek. Ha olyasmit mondott vagy tett, amivel felizgatott, istenemre...
– Nem – vágott közbe gyorsan Banner. Nem akarta,  hogy bárki  is  megtudja,  mit  mondott  neki

Priscilla, legalábbis addig nem, amíg magában fel nem dolgozta, és el nem könyvelte a  hallottakat.
Jake tudott a csecsemőről. Ő találta meg az anyját a halott újszülöttel. Mit titkolhatnak még?

Az anyjának volt vajon egy előző férje is? Ha igen, miért nem beszélt neki róla? Vagy talán nem
volt férjnél, amikor teherbe esett? Nem! Ez lehetetlen. De mi más lehet a magyarázat?

Nem  tudott  úgy  tenni,  mintha  nem  fájt  volna.  Mert  fájt.  Ha  máshogy  tudja  meg,  akkor  is
hatalmas  megrázkódtatásként  éri  a  hír,  de  az,  hogy  Jake  szajhájától,  ettől  a  csúnya,  utálatos
asszonytól hallotta, akinek a férfi rendszeresen látogatta az ágyát, csak elmélyítette a sebet. 

– Jól vagyok. Jake, igazán. Csak meglepett, hogy leszólított az utcán.
– Leszólított?
– Túl erős ez a szó – mondta Banner, és nyugtalanul felállt.  Most, hogy már vége volt,  szerette

volna elfelejteni. Nem akarta elmesélni Jake–nek, hogy még egyszer át kelljen élnie. Most már tudta,
miért  őrizte  a  férfi  hét  pecsét  alatt  az  anyja  titkát.  Nem akarta,  hogy  bárki  is  rossz  véleménnyel
legyen Lydiáról. Jake csodálta az anyját, s ez nagyon fájt neki.

– Priscilla csak anyáról és apáról kérdezett. Említette, hogy találkozott Lee–vel. Azt hiszem, meg
akart rémiszteni azzal,  hogy a bátyám a bordélyházában  járt.  Megmondtam neki,  hogy  tudok  róla.
Ez  minden.  Ekkor  jöttél  te.  –  Banner  kimelegedett  a  hazugságtól,  levetette  a  kabátkáját,  és
leterítette  az  ágyra.  Végül  mégsem  megy  el  kocsikázni.  Már  nem  találna  semmi  örömet  a
városnézésben.

Jake meg volt győződve róla, hogy Banner nem mondta el neki a teljes igazságot, de tudta, hogy
most  képtelen  lenne  többet  kiszedni  a  lányból.  Ha  Priscilla  mondott  is  neki  valamit  Gradyről,
Banner azt soha nem fogja elárulni.

– Azért siettem vissza, hogy megmondjam, indulunk.
– Mikor?
– Hamarosan. A vonatok  már  járnak.  Megvettem  a  jegyeket  is.  Délben  indulunk.  A  fiúk  most

ellenőrzik, hogy a lovak és a marhák rajta vannak–e a szerelvényen. Kezdj el csomagolni!
– Rendben. – Régen Banner kiharcolta volna, hogy maradjanak még néhány napot, de már semmi

nem volt olyan, mint régen. Nem tudta, vajon lesz–e még valaha.
Miért  kell  hazudni  és  titkolózni?  Miért  nem beszélt  az  anyja  neki  és  Lee–nek  a  csecsemőről?

Miért nem beszélt róla senki? Moses? Mama? Jake? Mintha szégyellni kellene.
– Nem lesz semmi baj, ha magadra hagylak?
Jake ott állt mellette. Banner felemelte a fejét, és belenézett a férfi kék szemébe. Miféle titkokat

rejtegethet még? Jake olyan ritkán tárulkozott ki. Sosem árulta el, mire gondol, vagy mit érez.
– Igen, minden rendben lesz.
A férfi félig felemelte a kezét, mintha meg akarta volna érinteni, de aztán visszaengedte.
– Tizenegy körül érted jövök.
Banner bólintott, de nem szólt. Szerette volna, ha Jake megöleli. Nem számít, hogy tegnap este

becsapta, még az sem, hogy nem szereti. Azt akarta,  hogy a férfi átkarolja,  vigasztalja,  kényeztesse.
Vágyott megnyugtató erejére, teste melegére. Úgy érezte, csontig átfagyott.

De nemegyszer könyörgött már Jake szeretetéért, s  a  férfi  mindig  visszautasította.  Többet  nem
kéri. Jake az ajtóhoz lépett. Kinyitotta, s megtorpant.

– Banner? – Várt, amíg a lány ránézett. – Biztos, hogy jól vagy?
–  Igen.  –  Banner  kierőszakolt  magából  egy  nevetést.  –  Volnál  szíves  elmenni  a  vonathoz,  és

ellenőrizni a marháimat? Ha nem, elbocsátalak, és felveszek egy másik munkavezetőt.



Jake is megpróbált mosolyogni, de ugyanúgy félresikerült, mint a lánynak a tréfálkozás. Felvette
a kalapját és elment. Összeszorított foggal sietett le a lépcsőn az előcsarnokba. Az utazás tele volt
rémálommal. Nem tudták olyan gyorsan elhagyni Fort Wortht, ahogy szerette volna.

Banner összehajtogatta a ruháit a nyeregtáskájába, és összecsomagolta a többi holmiját. Amikor
mindennel  elkészült,  visszaült  a  székbe  az  ablak  elé,  s  miközben  az  utcai  forgalmat  bámulta,
eltűnődött, hogy az ügyes–bajos  dolgaikra  igyekvő  embereknek  is  annyi  problémájuk  van–e,  mint
neki.

Muszáj  elszenvedni  ilyen  csapásokat  a  felnőtté  váláshoz?  Lydiával  biztos  nem  bánt  kesztyűs
kézzel a sors. Milyen élete lehetett azelőtt, hogy Jake és Luke rátaláltak az erdőben? Miért titkolták
el előle mindannyian a halva született csecsemőt?

Jake miért lopózott ki tegnap éjjel, miután egész nap olyan kedvesen bánt vele? Miért választotta
inkább Priscilla ágyát az övé helyett?

Miért? Miért? Miért?
A kérdések egymást kergették az agyában, s egy sem talált válaszra. Vajon fog–e valaha is?
Már  majdnem  tizenegy  volt.  Amikor  valaki  bekopogott,  gondolkodás  nélkül  kikiáltotta,  hogy

szabad.
Hallotta,  hogy  az  ajtó  kinyílik  a  háta  mögött,  majd  becsukódik.  Megfordult.  Nem  Jake  állt  a

küszöbön, ahogy várta. Nem is Lee vagy Micah.
– Grady!
– Hello, Banner.
– Mi az ördögöt keresel itt?
– Langston nem mondta, hogy a városban vagyok? – A férfi ledobta kalapját az asztalra. Kockás

öltönyt  és  keményített  gallérú,  makulátlan  fehér  inget  viselt.  Az  arca  beesettnek  tűnt.  Duzzadt
szeme köré szarkalábakat szántott a kicsapongó élet.

– Nem. Mikor találkoztál Jake–kel?
– Múlt éjjel. Azóta próbálok beszélni veled, de teljesen lefoglalt.
Valami rejtélyes oknál fogva Banner  félni  kezdett  Grady  tői.  Egy  férfinak  nem illett  felkeresni

egy hajadon lányt a hotelszobájában.  Jakere  nem vonatkozott,  mi  illendő  s  mi  nem,  de  Gradynek
szerette volna a  szemére  vetni  abban  a  reményben,  hátha  elmegy.  Nyugtalanította  a  férfi  eltökélt
pillantása, amivel ránézett.

– Mi járatban vagy Fort Worthben?
– Üzleti ügyben –  felelte  Grady  kitérően.  –  Már  nem tudtam  elhalasztani,  különben  soha  nem

hagytam volna el Larsent anélkül,  hogy ne értesítettelek volna téged. – Beljebb került a szobába. –
Gondolkodtál a házassági ajánlatomon, Banner?

– Igen.
A lány megkerülte a széket, amin eddig ült, önkéntelenül is védőpajzsként vonva kettejük közé.
–  Még  nem  döntöttem.  –  Versenyt  futott  az  idővel  abban  a  reményben,  hogy  Jake  mindjárt

visszatér. Miért nem figyelmeztette, hogy Grady Fort Worthben van?
– Egyszer már eldöntötted, hogy hozzám jössz hónapokkal ezelőtt. Most mi változott?
Banner hitetlenkedve bámult rá.
– Mi változott? Minden. A körülmények. Én. Te. Minden.
–  Én  nem  változtam.  Én  ma  is  ugyanaz  az  ember  vagyok.  Te  pedig  ugyanaz  a  lány.  A

körülmények pedig, ahogy te nevezted, visszatértek a normális kerékvágásba.
Hogy beszélhet ilyen könnyedén Grady a  felesége  és  a  meg  nem született  gyermeke  borzalmas

tűzhaláláról?
– Szerintem cseppet sem örvendetes, ahogy a körülmények visszatértek a normális kerékvágásba.
–  Szerintem  sem  –  felelte  Grady,  s  egy  pillanatra  lehajtotta  a  fejét.  –  Mégis  olyan  ez  nekem,

mintha  kaptam  volna  egy  második  lehetőséget.  Még  mindig  szeretlek,  és  azt  akarom,  hogy  a
feleségem légy. Nem érzel irántam semmit?

Banner  ekkor  döbbent  rá,  hogy  így  van.  Nem kedvelte,  nem szerette,  nem  gyűlölte,  s  nem  is
sajnálta már a férfit, ahogy régen. A szívében üresség tátongott, ha Grady Sheldonra gondolt. Hogy
is szerethette régen? Miért nem vette észre korábban, mennyire felszínes?

Persze jóképű volt, de ő már nem vonzódott hozzá. Hogy egy ágyban aludjon vele,  s neki adja a



testét? Nem! Csak egyetlen férfi volt, akivel ezt szívesen megtette volna, s az Jake volt.
Jake.
Szerette.
Nem számít, milyen fájdalmat okozott neki a férfi, szerette. Már  a  gondolat  is  elképzelhetetlen

volt a számára, hogy más férfival élje le az életét. Inkább egyedül marad, ha Jake nem lehet az övé.
De Gradynek nem vallhatta  meg  az  érzéseit.  Kegyetlenség  lett  volna.  Azonkívül  furcsállotta  a

férfi hirtelen támadt önteltségét is.  Még soha nem viselkedett így. Mindig alázatos és  szerény  volt,
különösen Banner szülei előtt.  Ez lenne  az  igazi  énje?  Csak  le  akarta  nyűgözni  Rosst  a  behízelgő
modorával és a félszegségével?

Ez a képmutatás megrémítette, ezért óvatosan válaszolt.
– Természetesen érzek valamit irántad, Grady. Csak nem tudom, mit. Azok után, ami történt...  –

a szavakat kereste –...  időre van szükségem, hogy tisztába jöjjek  az  érzéseimmel,  hogy  rendezzem
magamban a történteket, s eldöntsem, mit akarok a jövőben.

A férfi ridegen nézett rá. Banner fordította el  elsőként  a  tekintetét.  Grady  céltudatos  léptekkel
átszelte a szobát. Banner földbe gyökerezett lábbal állt. Szeretett volna hátrálni, de ott volt mögötte
az ablak.

– Kíváncsi lennék, mitől változott meg a véleményed. Vagy úgy is mondhatnám, ki befolyásolta
a véleményed.

Banner megnyalta a száját. Hány óra van? Hol késik Jake?
– Hogy érted ezt?
Grady körbenézett a helyiségen, s minden részletet szemügyre vett.
– Milyen tágas szoba. Már–már túl tágas  egy  személynek.  Amikor  tekintete  visszatért  a  lányra,

gyanúsítás tükröződött benne.
S amivel gyanúsította, az Bannert még inkább felbőszítette.
– Beszélj világosan, Grady!
–  Azt  akarom  mondani,  hogy  Langston  árnyékként  követ.  Kíváncsi  lennék,  nem lépte–e  túl  a

határt.
Banner keze ökölbe szorult, szeme fenyegetően megvillant.
– Jake a család régi barátja. A birtokom munkavezetője.  Megígérte apámnak, hogy vigyáz rám a

történtek után.
Grady önelégülten vigyorgott.
– Legendás nőcsábász. Hallanád, mit mesélnek róla a lányok a város összes bordélyházában.
– Tehát te is jártál ott.
Grady csak egy pillanatra hökkent meg, aztán álszemérmes hangon folytatta.
– Igen, jártam. Férfi vagyok, Banner.
– Aligha – mondta a lány a fogát csikorgatva. – Hogy mersz idejönni és pocskondiázni?
A férfi felnevetett, halkan, baljóslatúan.
–  Gyönyörű  vagy,  amikor  dühöngsz.  Lehet,  hogy  köszönetet  kellene  mondanom Langstonnak.

Még kiderül, hogy egész idő alatt durván szeretted volna, csak én nem tudtam róla.
Banner  mellett  termett,  és  megragadta  a  vállát.  Magához  húzta,  és  rátapasztotta  a  száját.  A

lánynak torkán akadt a kiáltás, de küzdött a férfi ellen, már nem ijedten, hanem mérgesen.
–  Jól  van,  Banner.  Viaskodj  csak!  –  zihálta  Grady,  miközben  szája  a  lány  nyakára  siklott.  –

Langstonnal is így csinálod? Ha? Azt hiszed, bolond vagyok? Azt hiszed, nem látom, ami mindenki
számára nyilvánvaló, aki lát benneteket?

– Engedj el! – Banner komolyan ellenállt, ütötte–verte a férfi arcát és vállát, amikor csak ki tudta
szabadítani a kezét Grady vasmarkából.

–  Gyere  hozzám,  Banner!  Nagyszerűen  fogunk  mulatni.  Banner  megpróbált  kiáltani,  de  a  férfi
ismét vadul szájon csókolta.

Grady  acélbilincsként  szorította  a  karjával,  s  moccanni  sem  bírt.  Levegő  után  kapkodott,  és
igyekezett szabadulni a férfi fojtogató szájától, amikor az ajtó kivágódott, és nekicsapódott a falnak.

– Engedd el, vagy meghalsz, Sheldon!
Grady megdermedt, amikor meghallotta füle mellett a  felhúzott  fegyver  kattanását.  Ha  ez  nem

lett volna elég fenyegető, Jake nyugodt, érzéketlen hangja megtette volna a hatását.



Továbbra  sem  engedte  el  Bannert,  de  a  fejét  elfordította  a  férfi  felé,  aki  az  imént  azt  ígérte,
megöli.

–  Kiloccsantom  az  agyadat,  ha  nem  engeded  el.  Azonnal!  –  Amikor  Sheldon  még  mindig
vacillált, s Jake fenyegetésének komolyságát mérlegelte, a cowboy hozzátette: – Ne kövesd el azt a
hibát, hogy azzal áltatod magad, nem merem megtenni. Nem először fordulna elő.

Grady  új  keletű  merészsége,  melyet  Priscilla  iránta  való  érdeklődése  támasztott  fel  benne,
elpárolgott  Jake  kéken  parázsló  tekintetétől.  Elengedte  Bannert,  és  a  maradék  bátorságát
gyűjtögette.

– Ehhez neked semmi közöd, Langston. Ez csak rám és Bannerre tartozik. Megkértem a kezét.
Jake nem vette le a szemét Gradyről.
– Hozzá akarsz menni, Banner?
A  lány  elgyengülten  a  megkönnyebbüléstől  a  szék  támlájára  támaszkodott.  Haja  előreomlott,

mint egy sötét függöny, amikor lehajtotta a fejét, és mélyeket lélegzett.
– Nem. Nem.
– A hölgy nemet mondott, Sheldon. Most pedig kifelé!
Grady  mérlegelte  a  helyzetét,  és  bölcsen  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy  ez  az  idő  nem

alkalmas a vitára. Amilyen méltóságteljesen csak tudott,  átvágott  a  szobán,  és  felvette  a  kalapját.
Jake minden mozdulatát követte. Amikor Sheldon az ajtóhoz ért, visszafordult Ban–nerhöz.

– Henteregj csak a cowboyoddal! Mit érdekel engem.
Jake  pisztolya  a  földre  hullott,  mikor  rávetette  magát  Sheldonra.  Ökle  feltolta  a  férfi  orrát  a

könnyzacskójába. Egy másik ütéssel átfúrta a gyomrát  szinte  a  gerincéig.  Grady  kétrét  görnyedt  a
fájdalomtól, de Jake megragadta a hajánál fogva, és felrántotta. Újabb pusztító csapás érte a száját,
amitől  kiserkent a vére, és kimozdult a foga. Egy  jól  irányzott  ütés  a  pofacsontját  találta  el,  mely
megreccsent a becsapódás erejétől.

Jake ezután a kabátjánál fogva ragadta meg, és a falhoz vágta. Térdével ágyékon rúgta, s Grady a
haláláért könyörgött.

–  Szeretnélek  a  puszta  élvezet  kedvéért  megölni,  Sheldon.  S  amiért  nem  teszem,  az  most  is
ugyanaz,  mint  eddig,  kellemetlensége  származna  belőle  Bannernek  és  a  családjának.  De  ha  még
egyszer a közelébe mész, megöllek. – Jake megrázta a férfit, mint ahogy a kutya a foga között tartott
patkányt. – Megértetted?

Sheldon  feje  szánalmas  hasonmásaként  a  bólogatásnak  billegett  fel–le.  Jake  olyan  hirtelen
engedte el,  hogy Grady lecsúszott a fal mellett,  s  kis  híján  térdre  rogyott.  Kibotorkált  a  szobából,
vérrel csöpögtetve végig a szőnyeggel borított padlót.

Mire  elérte  a  fordulót  a  folyosó  végén,  már  nem  csengett  a  füle,  bár  az  arca  és  a  gyomra
borzasztóan fájt. Csodálkozott volna, ha nem tört el a bordája. Gyilkos pillantást vetett a folyosón
át  a  felé  a  szoba  felé,  ahol  reményeit,  hogy  megkaparintsa  Bannert  és  erdőben  gazdag  birtokát,
örökre szertefoszlatta egy semmirekellő cowboy.

Megesküdött rá, hogy Banner Coleman és Jake Langston most alázták meg utoljára.
– Még  megfizettek  ezért  –  fogadkozott  feldagadt  szájjal,  miközben  sajgó  tagokkal  lemászott  a

lépcsőn.

Priscilla kedve nem volt túl rózsás,  mire  visszaért  az  Édenkertbe.  Nem tudott  szabadulni  Jake
őszintén  örömteli  nevetésétől  és  Dub  gyűlölettel  teli  pillantásától.  Kereste,  hogy  mibe  köthetne
bele. Komorságát csak fokozta, mikor meglátta Sugar Daltont egy  pohár  bourbon  társaságában.  A
függönyöket összehúzták a nap ellen. A helyiség félhomályba borult.  Sugar  az  egyik  sarokban  álló
pamlagon üldögélt, akár egy éjjeli állat, amelyik a napfény elől elbújik.

Priscilla levetette a kalapját és a kesztyűjét,  majd Sugarre támadt. Meg kellene szabadulnia tőle.
Alig van vendége, s egyre több a kára belőle, mint a haszna.

– Miért nem fent pihensz? Szombat van, nagy forgalom várható estére.
– Nagyobb szükségem van az italra, mint az alvásra – nyafogta Sugar. Mióta Priscilla nyilvánosan

megütötte, nagy ívben elkerülte a madamot. Ilyen az ő szerencséje, gondolta, mindig rajtakapják. –
Különben sem tudok aludni.

Priscilla a hüvelyk– és mutatóujja  közé  fogta  Sugar  állát,  és  felrántotta  a  fejét.  Az  öreg  szajha



puffadt arcát, üres tekintetét és fénytelen haját bámulta.
–  Pocsékul  nézel  ki.  Ha  estére  nem szeded  össze  magad,  nem dolgozhatsz.  Ha  pedig  ma  este

nem dolgozol, holnap ki vagy rúgva.
Sugar elsöpörte Priscilla kezét, s kiszabadította a fejét.
– Rendben. Rendben. – Feltápászkodott.
– És fürödj meg, az isten szerelmére. Bűzlesz. Sugar csak nevetett, és szorosabbra húzta magán a

vékony köntöst.
– Nem csoda. Tegnap este jól ment az  üzlet.  Ha  nem lettél  volna  annyira  elfoglalva,  magad  is

láthattad  volna.  –  A  gyöngyfüggöny  felé  botorkált.  –  Micah  a  fiatal  Jake–re  emlékeztet.  Lee
Coleman pedig éppen olyan vonzó, mint az apja.

Priscilla, akinek már máshol járt az agya, felütötte a fejét.
– Mit mondtál?
– Azt, hogy...
– Nem érdekes. Mikor találkoztál te Ross Colemannel? Sugar értetlenül bámult rá.
– Már elmeséltem, nem emlékszel? Amikor felvettél,  kiderült, hogy az útjaink már  keresztezték

egymást. Csodálkoztunk is, milyen kicsi a világ. Én Arkansasban dolgoztam egy magát LaRue–nak
nevező madamnak. Te pedig azzal a szekértáborral utaztál, amelyikkel útközben találkoztunk.

Priscilla agya motollaként járt.
–  Meséld  el  újra  –  mondta,  s  egy  székre  mutatott,  majd  italt  töltött  Sugarnek.  Halványan

emlékezett rá, hogy nem sokkal Sugar munka– ' ba állása után megemlítette neki, hogy Tennessee–
ből jött Texasba a szüleivel egy szekérkaravánnal. Sugar arca ekkor felragyogott. Megkérdezte tőle,
hogy egy Coleman nevű férfi is együtt utazott–e velük. Aztán váratlanul más tárgyra tért, s Priscilla
úgy gondolta. Sugar, akinek az alkalmazásával szemben eleve fenntartásai voltak, csak összevissza
beszél mindent a részegségtől. – Mondd el, hogy ismerkedtél meg Ross Colemannel!

Sugar elmosolyodott, és a poharáért nyúlt.
– Akkor még nem Colemannek hívták. Priscilla tekintete felcsillant, miközben Sugar szomjasan

nagyot húzott az italából. A madám ajka kaján mosolyra húzódott. Amikor Sugar  kiitta  a  poharát,
Priscilla újra megtöltötte.

Bannert elringatta a vonat zakatolása. Megnyugtatta és elálmosította a monotonitása. A fülkében
egyre sötétebb lett. Csak néhány stratégiailag elhelyezett lámpa világított halványan.

A  mellette  ülő  férfira  pillantott.  Az  kifelé  bámult  az  ablakon.  Mintha  megérezte  volna,  hogy
valaki nézi, Banner felé fordult.

Szemöldöke  fehéren  világított  árnyékba  borult  arcán.  Tekintete  hihetetlenül  kék  volt.  Egy
hosszú pillanatra összeakadt a szemük. Banner tudta, hogy minden az arcára van írva. A zűrzavar,
amit az anyja múltja váltott ki benne, a hír, hogy volt egy halva született testvére, Grady megalázó
viselkedése, mind felkorbácsolták a lelkét. Nyomorultul érezte magát.

Mikor azonban Jake–re pillantott,  fürdött  az  iránta  érzett  szerelemben.  Belekapaszkodott  ebbe
az  érzésbe,  minden  mást  elfelejtett,  s  csak  arra  gondolt,  hogy  ez  a  férfi  az,  aki  teljesen  betölti  a
szívét.

– Köszönöm. – Banner ajka alig mozdult. Inkább suttogott, mint beszélt. De a férfi meghallotta,
és szája egyik sarka felfelé görbült.

–  Hogy  megvertem  valakit,  aki  megérdemelte?  –  Jake  az  ujjait  ropogtatta.  –  Ezt  nem  kell
megköszönnöd, Banner. Örömmel tettem.

Banner megrázta a fejét.
– Ott voltál, amikor szükségem volt rád.
– Mindig ott akarok lenni, amikor szükséged van rám.
Jake  akkor  jött  rá,  hogy  milyen  komolyan  gondolja,  amikor  hangosan  kimondta.  Nem  volt

értelme  küzdeni  az  érzései  ellen,  belefáradt,  hogy  elfusson  előlük,  és  úgy  tegyen,  mintha  nem
léteznének. Banner belevájta a karmait, ő pedig készséges áldozattá vált.

Átkozott legyen, ha tudja, mit csináljon. De  tennie  kell  valamit,  még  ha  ez  azt  is  jelenti,  hogy
oda kell állnia Ross elé megemelt kalappal, kockáztatva, hogy kirúgják, és bevallani neki mindent.

Az, hogy Sheldon erőszakoskodott Bannerrel, és fájdalmat okozott neki, csak ürügy volt rá, hogy



megverje. Többórás tépelődés után el kellett ismernie, hogy mindenképpen megtette volna,  puszta
féltékenységből.  Elvakította  az  érzés.  Ha  Sheldon  gyengéden  öleli  és  csókolja  a  lányt,  akkor  is
ugyanilyen  éktelen  haragra  lobbant  volna,  és  Ugyanilyen  vágy  kerítette  volna  hatalmába,  hogy
megölje a fiút, amiért egy ujjal is hozzáért Bannerhöz.

Mit  fog  szólni  Lydia,  Ross,  a  saját  anyja,  amikor  majd  bejelenti,  hogy  feleségül  akarja  venni
Bannert?  Bizonyára  elakad  a  szavuk  a  döbbenettől.  De  nem  baj.  Sem  ők,  sem  az,  hogy  mit
gondolnak, nem olyan fontos a számára, mint az a nő,  aki most őt  nézi,  és  felébreszti  az  érzékeit.
Még Lydia véleménye sem számít. Csak Banner érdekli, és az, hogy a lány ismét beszél vele.

– Tényleg?
– Hogy tényleg ott akarok–e lenni, amikor szükséged van rám? Banner bólintott.
–  Igen.  –  Jake  behajlította  a  mutatóujját,  s  bütykével  a  lány  ajkát  cirógatta.  –  Bántott  az  a

gazember?
– Nem.
– Sehol?
– Nem. Épp időben érkeztél.
Jake  gyengéden  a  kezébe  fogta  Banner  arcát,  a  lány  pedig  hozzá  simult.  Ha  nem  engedi  el

azonnal,  valami  őrültséget  fog  tenni.  De  a  pokolba  is,  biztosan  nem  ők  lesznek  az  elsők,  akik
csókolóznak egy vonaton, a nap mégis felkel és lenyugszik menetrendszerűen.

Odapillantott,  ahol  Lee  és  Micah  ültek.  A  fiúk  az  ülés  háttámlájának  döntötték  a  fejüket,  s
arcukba húzott kalappal szunyókáltak.

Jake átölelte a lány vállát,  és magához húzta. Lehajtotta a fejét. Találkozott az ajkuk. Nyelve  a
Bannerét kereste, és meg is találta. A lány keze felkúszott Jake mellén, és átölelte a nyakát a kendőn
át.  A  férfi  széttárta  ujjait  Banner  hátán,  miközben  magához  szorította.  A  csók  hosszú  és
szenvedélyes volt. A legédesebb, amit valaha váltottak.

Amikor Jake végül felemelte a fejét, kedvesen a lányra mosolygott.
– Aludj! Mire felébredsz, már otthon leszünk.
A  vállgödrébe  húzta  Banner  fejét.  Hosszú  lábát  kinyújtóztatta,  amennyire  a  szemközti  ülés

engedte, és átölelte a lányt.
A szó: „otthon”, új értelmet nyert Banner számára, miközben befészkelte magát a férfi  karjába.

Napok  óta  most  először  érzett  melegséget.  Átáramlott  belé  Jake  szikár,  izmos  testéből,  elűzve
komor  gondolatait  és  a  jövőtől  való  félelmét.  Szerette  a  férfi  ruhájába  beleivódott  dohányillatot.
Élvezte, hogy Jake lehelete az arcát és a haját simogatja.

Még az esőnek is örült, mely szakadatlanul verte a vonat ablakát annyi száraz hónap után.



TIZENNYOLC

Még mindig esett, amikor Jake felébresztette Bannert. Könnyed csókot nyomott a halántékára, és
odasúgta neki: – Megérkeztünk Larsenbe.

Banner  mocorgott,  ásítozott  és  nyújtózkodott,  mielőtt  kinyitotta  volna  a  szemét.  Aztán
felmosolygott  a  férfira.  Jake  visszamosolygott  rá,  és  elvette  kezét  a  válláról.  Micah  és  Lee  is
ébredeztek már. A többi utas is leszálláshoz készülődve szedelőzködött.

Banner kihúzta magát, és végigsimított gyűrött ruháján. Zavarban volt, s el akarta foglalni magát
valamivel,  hogy leplezze. Szerette volna kifürkészni Jake arcát, mit érezhet vajon most, hogy  ilyen
sokáig a karjában tartotta, míg ő békésen szundikált.

De  nem  volt  rá  idő.  Felügyelniük  kellett  a  marhák  leszállítását,  elmenniük  a  szekerükért,  és
hazakocsizni. A zord időjárás most mindent megbonyolított.

Micah felmérte a helyzetet, mikor lelépett a vonat magas lépcsőjéről a rakodóperonra.
– Kellett már az eső, de nagyon rosszkor jött, ráadásul mintha dézsából öntenek.
Jake az esőfüggönyt tanulmányozta, majd elhúzta a száját.
–  Nem  számítottam  rá,  hogy  még  ma  el  tudjuk  hajtani  a  csordát  a  farmra,  de  így  meg  sem

próbálom.
Fogaival  az  alsó  ajkát  marcangolta,  miközben  a  többiek  az  utasításait  várták.  Lee  nem  tudta

abbahagyni az ásítást, s jobbra–balra körözött a fejével, hogy helyreállítsa a vérkeringését. Nagyokat
pislogott.

Jake Bannerhöz fordult.
– Egyszer már megpuhítottad a béristálló vezetőjét.  Mit gondolsz, megengedné, hogy bezárjuk a

marhákat az egyik karámjába, amíg vissza nem jövünk értük?
Banner szélesen elmosolyodott, örült, hogy a férfi olyasmit kért tőle, amit garantálni tud.
– Azt hiszem, rá tudom beszélni.
Jake rákacsintott, s halkan odasúgta neki:
–  Céda.  –  Aztán  a  két  álmos  fiatalemberhez  fordult.  –  Ti  ketten  mozogjatok,  mintha  élnétek.

Banner, te menj a béristállóba, amíg mi lehozzuk a marhákat a vonatról. Nem esik bajod az esőben?
Banner megvető pillantást vetett rá.
– Kérdezd meg tőlük. – Azzal megfordult, végigsietett a peronon, és kilépett a szakadó esőbe.
– Nos? – kérdezte Jake Micah–t.
– Állandóan játszanunk kellett vele az esőben. Olyan a bőre, mint a kacsa háta. Lepereg  róla  a

víz.
Jake  kurtán,  lopva  elmosolyodott.  Visszafogta  magát,  mielőtt  arcát  szeretetteljes  kifejezés

önthette volna el, amiből a fiúk gyanút fogtak volna.
– Induljunk.
Először  a  lovaikról  gondoskodtak,  felnyergelték  őket,  majd  levezették  a  vonatról.  Miután

beszéltek  az  állomásfőnökkel,  hogy  semmi  esetre  se  tartózkodjanak  utasok  a  közelben,  nehogy
baleset érjen valakit,  lehajtották  a  marhavagon  oldalát,  mely  ezáltal  egy  rámpát  képezett.  A  vége
mélyen belesüppedt a sárba.

– Mióta esik? – kiáltotta oda Jake a peronőrnek, miközben a herefordiak lebaktattak a rámpán.
– Kora délutántól. Már nagyon hiányzott, de nem ilyen sok egyszerre. –  Kiköpte  szivarja  végét

egy tócsába, majd fedezékbe húzódott. Nem bízott a vágómarhákban. Intézzék csak a cowboyok a
dolgukat.

Lee–ben és Micah–ban ekkorra  túlbuzgott  a  munkakedv.  Fütyültek,  kiabáltak,  és  körbe–körbe
forgatták a lovaikat.

– Nyugalom, nyugalom! – kiabálta túl Jake az eső kopogását és  a  marhák  vonulását.  –  Nehogy
megbokrosodjanak. Csak az kéne, hogy végigvonuljanak a Fő utcán.

Mikor  megérkeztek  a  béristállóhoz,  megtudták,  hogy  minden  rendben.  Jake  és  a  két  fiú  gond
nélkül behajtották  a  marhákat  a  számukra  előkészített  karámba.  A  béristálló  tulajdonosának  még
arra is volt gondja, hogy külön helyet biztosítson a bikának. Banner köszcinettel visszaadta  neki  a
kölcsönkapott lovat.



–  A  városban  akarod  tölteni  az  éjszakát,  Banner?  –  kérdezte  Jake  aggódva.  Bármennyire  is
dicsekedett a lány, hogy szeretett az esőben játszani, megázott, sáros volt és vacogott a foga.

– Nem. Haza akarok menni.
A férfi egy pillanatig fürkészte. Banner ruhájából csöpögött a víz. Bőrig ázott. Neki is cuppogott

a víz a csizmájában.
– Hagyjuk itt a szekeret. Visszajövünk érte,  ha  felszáradt  a  föld.  Kétlem,  hogy  most  járhatóak

lennének az utak.
– Szükségük lesz még a lovamra? – kérdezte a béristálló tulajdonosa.
–  Nem,  köszönjük.  Banner  majd  velem  lovagol  –  felelte  Jake.  –  De  egy  takarót  szívesen

elfogadnánk, ha volna felesleges.
Néhány perccel később a szomorú csapat kivágtatott a városból. Micah és Lee mogorván ültek a

nyeregben,  az  utazás  járt  a  fejükben,  s  sajnálták,  hogy  máris  véget  ért.  Esőcseppek  csurogtak  le
kalapjuk karimájáról, és hullottak bele a nyakukba.

Banner  Jake  előtt  ült  a  kölcsönkapott  takaróba  bugyolálva.  A  férfi  karja  szorosan  tartotta,  de
még Jake testének melege sem tudta elűzni belőle a csontjáig hatoló hideget,  s  nyomorultul  érezte
magát. Máskor örült volna, hogy együtt lovagolhat a férfival, miközben az átöleli  és a testével védi.
De most túlságosan rosszul érezte magát ahhoz, hogy élvezze.

Amikor elértek a hídhoz, mely elválasztotta River Bendet Banner birtokától, megálltak.
– Merre? – kérdezte Jake. – River Bendre vagy hozzád? 
A lányt csábította a száraz, meleg  ágy  gondolata  az  emeleti  hálószobájában,  ahol  olyan  boldog

volt  gyermekkorában.  De  kimerült  volt,  s  úgy  érezte,  még  nem  képes  számot  vetni  az  út  során
történtekkel, bár tudta, hogy később muszáj lesz. Azonkívül hiányzott már neki az ő kis háza.

– Haza.
Jake–nek  nem kellett  kérdeznie,  mit  jelent  Banner  számára  a  haza.  Tekintetük  egy  pillanatra

egymásba kapcsolódott, s tudta.
–  Banner  a  birtokára  akar  menni  –  mondta  Lee–nek  és  Micah–nak.  –  Mondjátok  meg

mindenkinek, hogy jól van és az út sikeres volt.  Ha holnap is így esik, Jimnek, Randynek és Pete–
nek  nem kell  munkára  jelentkezniük.  Azt  hiszem,  mindannyian  megérdemlünk  egy  szabadnapot,
különösen Banner.

– Vigyázz a hídon, Jake – figyelmeztette Micah. – A folyó megáradt. 
Jake észrevette. Alig egy méter választotta el a hidat a tajtékos, száguldó folyótól.
–  Lassan  kelünk  át.  Menjetek  haza,  és  mondjátok  meg  mindenkinek,  hogy  ne  aggódjanak,  jól

vagyunk.
Nézte,  ahogy  a  fiúk  eltűnnek  a  szeme  elől,  majd  magához  szorította  Bannert,  s  a  híd  felé

irányította a vonakodó Vihart. A csődör óvatosan lépkedett. Jake szorosan fogta a kantárt.
Banner  még  a  sötétben  is  látta  az  alatta  szédítően  hömpölygő  vizet.  Megborzongott  a  nyirkos

takaróban, és közelebb bújt  Jake–hez.  Bárcsak  meleg  és  száraz  helyen  lenne  már.  Nem érezte  jól
magát, bár igazából nem tudta megállapítani, mi baja. Mihelyt hazaér, jobban lesz. Legalábbis erről
győzködte magát.

Elérték  a  túlpartot,  s  Jake  magában  megkönnyebbülten  felsóhajtott.  Ha  az  idő  engedi,  reggel
megnézi a hidat. Ha ez azt jelenti, hogy egy nappal tovább kell  Larsenben hagyni a marhákat, akkor
is megejtik a munkásokkal ezt a rég esedékes szemlét.

A kis ház elhagyatottnak tűnt a tisztáson, ahogy derekasan állta a vihar támadásait.  Banner még
soha  nem látta  ilyen  szépnek.  Jake  szállt  le  először,  majd  leemelte  a  lányt  és  odavitte  a  házhoz.
Banner kivette a kulcsot a csuklóján lógó  retikülből,  és  kinyitotta  az  ajtót.  Szinte  beestek.  Jake  a
legközelebb eső asztali lámpával bíbelődött.

– Összepiszkolom a padlót. – Víztócsákat hagyva maga után a kandallóhoz ment.
–  Nem baj  –  vacogta  Banner.  –  Kérlek,  gyújts  tüzet.  Van  elég  száraz  fa?  A  férfi  ellenőrizte  a

kosarat.
– Tele van. Biztosan Jim gondoskodott róla. Vetkőzz le! Mire visszajössz, már lobogni fog a tűz.

– Válla fölött a lányra mosolygott, a kandallórács előtt guggolva.
Már  a  mosolya  majdnem  elég  volt  ahhoz,  hogy  Bannert  felmelegítse,  de  csak  majdnem.  A

hálószobájába ment, majd kitapogatta a lámpát és a gyufát. A keze annyira remegett, hogy alig tudta



meggyújtani. Ha meleg és száraz ruha lesz rajta, megszűnik ez a remegés, ami kiszívja belőle az erőt.
A feje kitisztul, elmúlik a szédülése, a gyomra pedig megnyugszik.

Levetette  a  nedves  ruhákat,  és  gondosan  egy  székre  terítette  száradni  .  Vacogott  a  foga,
miközben  hidegtől  elkékült  és  libabőrös  végtagokkal  belebújt  egy  flanell  hálóingbe.  Bebugyolálta
magát egy téli köntösbe, és zoknit húzott, de az csak elgémberedett lábujjait melegítette fel.

Lázas?  Ezért  fázik  annyira?  Nyár  van.  Még  az  esőben  sem  didergett  így.  Éhes?  Ezért
rendetlenkedik  a  gyomra?  Az  étel  gondolatára  azonban  émelyegni  kezdett.  Beteg.  A  tünetek
éppolyan aggasztóak voltak, mint amilyen kellemetlenek.

Visszament  a  nappaliba,  ahol  Jake  már  beváltotta  az  ígéretét.  Narancs–  és  citromsárga  lángok
nyaldosták a kandallóba rakott fahasábokat. A férfi a piszkavassal rendezgette őket a jobb szellőzés
kedvéért. Amikor meghallotta Banner közeledtét, megfordult.

– Gyere ide  a  tűzhöz!  –  Megfogta  a  kezét,  és  közelebb  húzta.  A  lány  mintha  lázas  lett  volna.
Szeme üvegesen és természetellenesen csillogott. Jake megdörzsölgette a karját. – Milyen?

– Jobb. – Banner sóhajtott,  a  férfinak  dőlt,  s  ekkor  vette  észre,  hogy  Jake  még  mindig  a  vizes
ruhájában van. – Neked is át kellene öltöznöd.

– Már indulok is.
Banner elszomorodott. Nem akarta, hogy Jake visszamenjen az istállóba. Olyan messze volt.  Az

eső mintha függönyként választotta volna el a háztól. Rosszul érezte magát, és szerette volna, ha a
férfi átöleli, simogatja a haját, a fülébe mormolja, hogy nemsokára jobban lesz, ahogy a szülei tették
azon ritka alkalmakkor, amikor elkapott valamilyen gyerekbetegséget. De nem várhatta el Jake–től.
A férfi azt hinné, csak női praktika, vagy gyerekesnek tartaná, mintha a vihartól félne.

– Biztos vagy benne, hogy jól vagy? – kérdezte Jake.
– Főzök egy teát, és beviszem az ágyba.
–  Jó  ötlet.  Pihenésre  van  szükséged.  –  A  férfi  megsimogatta  Banner  arcát  az  ujja  hegyével.  –

Nehéz napunk volt.
Banner fizikailag rosszabbul volt, mint érzelmileg. Bólintott.
– Igen. Igazad van. Ki kell aludnom magam.
– Itt leszek a közelben, ha szükséged van rám.
Lágy csókot nyomott a lány arcára, majd kilépett a házból, s  nyomában  nyirkos  levegő  tört  be.

Esőcseppek hullottak a  küszöbre.  Banner  még  sokáig  nézte  őket  üres  tekintettel  azután,  hogy  az
ajtó becsukódott a férfi után. A gyomra görcsbe  rándult,  és  rájött,  hogy  percek  óta  mozdulatlanul
áll.

Kényszerítette  magát,  hogy  megmozduljon,  s  kiment  a  konyhába,  hogy  vizet  engedjen  a
teáskannába.  Nem  volt  hozzá  ereje,  hogy  ott  meggyújtsa  a  tüzet,  így  visszahozta  a  kannát  a
kandallóhoz, s amennyire tudta, a lángok közelébe helyezte. .

Percről percre rosszabbul érezte magát. A görcsök a gyomrában rendszeressé váltak.  Hányingere
volt,  de  vasakarattal  elnyomta  magában.  Hol  a  hideg  rázta,  hol  annyira  kiverte  a  veríték,  hogy
eszeveszetten rángatta le magáról a köntöst.

A víz éppen forrni kezdett, amikor Jake bekopogott.
– Banner? – Kinyitotta az ajtót, majd berúgta maga után a sarkával.  A lány egy alacsony székről

bámult fel rá a kandalló előtt ülve.
– Csak most jöttem rá valamire az istállóval kapcsolatban.
– Mire? – kérdezte Banner reszelős hangon.
– Hogy beázik. – Jake szája ferde mosolyra húzódott. – Vihar és én sorsot húztunk  az  egyetlen

száraz  bokszért.  Ő  nyert.  Nem bánnád,  ha  itt  ágyaznék  meg  magamnak?  –  kérdezte,  s  fejével  a
pamlagra bökött.

– Máris jobban vagyok, hogy tudom, itt leszel mellettem. – Miközben kimondta a szavakat, teljes
szívéből remélte, hogy így is lesz. Ennél rosszabbul már nem érezhette magát.

– Kész van a teád? – Jake ledobta a pamlag mellé egy kupacba az ágyneműt  és a száraz ruháit a
földre.

– Most forrt fel a víz.
Jake egy üveg whiskeyt húzott elő az ágynemű közül.
– Öntök  bele  egy  kicsit.  Ez  majd  felmelegít.  Maradj  itt.  Kimegyek  a  konyhába,  átöltözöm,  és



megcsinálom a teát.
A férfi kivitte magával a gőzölgő kannát és a száraz ruháit. Mihelyt eltűnt a szeme elől,  Banner a

hasára szorította a kezét, és előregörnyedt. Máskor is fájt már a gyomra, de így még soha.
Szerencsére a fájdalom enyhült, mire Jake száraz ruhában,  két  csésze  illatozó,  gőzölgő  teával  a

kezében visszatért. Az egyiket odanyújtotta a lánynak, majd törökülésben leült a földre. A  combja
közé  fogta  a  csészét,  s  a  whiskeysüvegért  nyúlt.  Kihúzta  a  dugót,  és  megbillentette  a  palackot  a
csésze fölött.

– Kizárólag orvosi célból.
Banner összehúzott szemöldökkel nézte, milyen keveset önt neki Jake.
– Mama mindig csempészett be nekem whiskeyt, ha meg voltam fázva.
Jake nevetett, és magának is töltött.
– Minket is leitatott a tennessee–i hegyekben párolt kukoricapálinkával.  – Vállat vont és elhúzta

a száját.  – Luke annyira megszerette, amikor kruppja  volt,  hogy  valósággal  rákapott.  Mama  ekkor
már  biztos  volt  benne,  hogy  jobban  van.  –  Elmosolyodott  és  fejét  csóválva  merengett  a  kedves
emléken.

Banner csak a férfit látta.  A tűz bearanyozta a haját,  s árnyékba vonta az arcát. Kiemelte szikár
vonásait,  élesen  kiugró  pofacsontját,  makacs  állát.  Arcürege  még  beesettebbnek  tűnt  a  sötétben.
Jake mosolygott, elengedte magát, s az öccséről mesélt Bannernek, akit annyira szeretett.

Ha  Banner  nem lett  volna  ilyen  rosszul,  ez  lett  volna  az  egyik  legszebb  pillanat  az  életében.
Bezárkóztak ebbe a lágy fénybe borult, meleg selyemgubóba, miközben körülöttük szakadt az eső,  s
elvágta őket a külvilágtól. A fenébe! Túlságosan nyomorultul érzi magát ahhoz, hogy élvezni tudja.
Feldühödött erre az ismeretlen betegségre, s megfogadta, hogy leküzdi.

Belekortyolt a whiskeyvel ízesített  teába,  és  remélte,  hogy  az  égetett  szesz  elűzi  gyomrából  az
émelygést és a görcsöket.

Jake  újabb  fahasábot  rakott  a  tűzre.  Az  ingét  félig  kigombolva  hagyta,  nem  tűrte  bele  a
nadrágjába.  Csizmáját  levetette.  Látszott  rajta,  hogy  jól  érzi  magát,  s  nem  siet  magára  hagyni
Bannert a fájdalmával.

–  Jobban  érzed  magad?  –  A  férfi  a  könyökére  támaszkodva  elnyúlt  a  kandalló  előtt.  Inge
szétnyílt, Bannernek pedig elakadt a lélegzete, mikor megpillantotta a mellét és a nyakát.

– Igen – hazudta. Szeretett volna a férfi mellé feküdni, hogy  összeérjen  a  mellük,  a  hasuk  és  a
csípőjük. Csodás lett volna hozzá simulni, addig becézgetni apró csókokkal egymás ajkát,  míg úrrá
nem lesz rajtuk a szenvedély, és Jake maga alá nem vonja.

Forróság öntötte el,  de ennek semmi  köze  nem volt  a  lázhoz.  Vajon  ha  rászánná  magát  erre  a
vakmerő lépésre, és Jake mellé feküdne, a férfi most is visszautasítaná?

Hirtelen  azonban  fojtogató,  keserű  gombóc  nőtt  a  torkába.  Remegve  tette  le  a  csészéjét  a
kandalló kőpárkányára. Már csak az hiányozna, hogy kínos helyzetbe hozza magát Jake előtt  azzal,
hogy öklendezni kezd. Milyen megalázó lenne!

–  Már  eddig  is  álmos  voltam,  de  a  whiskeytől  most  majd  leragad  a  szemem.  Azt  hiszem,
lefekszem, Jake.

A férfi felült. Mintha zavarba jött és megbántódott volna.
– Persze. Jó éjt, Banner.
A lánynak valahogy sikerült felállnia és elbotorkálnia a hálószobája ajtajáig anélkül,  hogy elárulta

volta,  milyen gyenge és kába. A küszöbön visszafordult. Jake éppen whiskeyt  töltött  a  csészéjébe,
ezúttal tea nélkül. Összeszorított szájából Banner arra következtetett,  hogy mérges, csalódott, vagy
mind a kettő, de biztosan nem kevésbé, mint ő.

– Mindent köszönök, Jake.
A férfi felemelte a fejét, kurtán bólintott, de nem szólt semmit. Egyetlen hajtásra kiitta az italát,

és ismét az üvegért nyúlt. Banner sajnálkozva felsóhajtott, aztán bement a hálószobába, és becsukta
maga után az ajtót.

A  szoba  nyirkos  volt,  az  ágynemű  hideg,  mégis  belebújt  és  összegömbölyödött,  hogy
felmelegedjen, s elmúljon  a  vacogása.  De  képtelen  volt  kinyújtóztatni  a  lábát.  Hasát  védelmezőn
közrefogta  a  térdével  és  a  mellkasával.  Zavaros  aggyal  megállapította,  hogy  lázas.  Lehet,  hogy
megfázott. Azt hitte, hányni fog, de ismét uralkodni tudott magán.



Az  álom  és  az  ébrenlét  határán  mozgott.  Elbóbiskolt,  de  közben  is  folyamatosan  nyomorultul
érezte magát, s hasába időről  időre belehasított a  fájdalom.  Valahányszor  felriadt  egy  kínzó,  rossz
álomból,  rá  kellett  döbbennie,  hogy  az  a  valóság  volt,  s  a  párnába  fúrva  fejét  nyögdécselt  és
imádkozott feledésért.

Szakadatlanul esett. Az éjjel hosszú óráiból lassan reggeli pirkadat lett,  majd halvány, kísérteties
hajnal, amikor kint csak egy árnyalatnyival vált világosabbá az égbolt a szürkületinél.

Banner  a  hasát  markolászta,  és  élesen  felsikoltott  álmában.  Felébredt,  s  tudta,  hogy  ezt  a
betegséget  nem fogja  tudni  kifeküdni.  Zihálva  az  erőlködéstől  feltámaszkodott,  s  kihajolt  az  ágy
szélén. Teste verítékben fürdött, mégis hideg rázta. Füle égett, lüktetett minden szívdobbanásra.

–  Banner?  –  A  hálószoba  ajtaja  kivágódott,  mikor  nem  felelt.  Jake  egy  szál  nadrágban  állt  a
bejáratnál,  mintha  most  kapta  volna  fel  sietve.  –  Banner!  –  Meglátta  a  lány  elzöldült  arcát  és
fénytelen, beesett szemét. Odarohant, letérdelt az ágy mellett,  és két tenyerébe fogta az arcát. – Mi
a baj? Beteg vagy?

– Menj innen – felelte Banner nyomorúságosan. – Mindjárt...  Jake éppen időben vette ki az ágy
alól a porcelán  éjjeliedényt.  Banner  teste  összerándult,  mintha  rongyból  lett  volna,  amit  két  óriás
ököl  csavar.  Jake  látott  már  cowboyokat  hányni  háromnapos  orgia  után,  de  egyik  sem  volt  ilyen
borzalmas állapotban, mint Banner. Sem az, amit kiadtak magukból.

A  lány  kimerülten  elterült  a  párnán.  Jake  rátette  a  fedelet  az  edényre,  s  leült  az  ágy  szélére.
Megfogta Banner kezét.  Hideg, nyirkos és élettelen volt,  az arca pedig olyan  fehér,  mint  a  lepedő,
amin feküdt.

Kisimította Banner haját verítékes, sápadt arcából.
– Az az átkozott whiskey. – Jake káromkodott, és magát szidta,  amiért  adott  belőle  a  lánynak.

Tudhatta volna, hogy Banner egy gyűszűnyit sem bír meginni belőle.
Banner kinyitotta a szemét. Megpróbálta megrázni a fejét.
– Nem. Már azelőtt is rosszul voltam.
A rémület úgy hasított Jake–be, mint egy hideg penge.
– Mióta? Mikor kezdődött?
–  Miután...  –  Banner  elhallgatott,  várta,  hogy  gyomrában  a  fájdalom  alábbhagyjon.  –  Miután

megérkeztünk a városba – fejezte be zihálva.
– Miért nem szóltál? így szenvedtél egész éjjel? Miért  nem hívtál?  Nem számít,  ne  beszélj.  Mit

csináljak?  Szükséged  van  valamire?  –  Jake  kétségbeesetten  nyomkodta  Banner  kezét,  igyekezvén
visszagyúrni belé az életet.

– Maradj mellettem! – Szerette volna  megszorítani  a  férfi  kezét,  de  nem volt  hozzá  elég  ereje.
Félt,  hogy  meghal,  és  nem  lesz  mellette  senki.  Józan  ésszel  tudta,  hogy  kábult,  de  nem  tudta
legyűrni a félelmet, mely elragadta, amikor arra gondolt, hogy egyedül fog meghalni.

– Itt maradok, drágám. Itt maradok. Hat lóval sem tudnának innen elvonszolni.
Órákon  át  ápolta  Bannert,  fogta  a  fejét,  miközben  az  éjjeliedénybe  öklendezett,  amit  Jake

minden émelygési  roham után  kiürített,  hideg  vízbe  mártott  kendővel  törölgette  verítékben  fürdő
arcát, megnyugtató, szeretetteljes hangon beszélt hozzá.

Elátkozta a tehetetlenségét, az időjárást,  mindent.  Dühös  volt  magára,  amiért  kimenőt  adott  a
munkásoknak  az  eső  miatt.  Most  is  ugyanolyan  hevesen  és  sűrűn  esett,  mint  eddig.  Ilyen  időben
senki sem merné megkockáztatni, hogy átkeljen a folyón.

Még  soha  életében  nem érezte  magát  ilyen  tanácstalannak.  Csak  nézte,  ahogy  Banner  a  kínok
kínját átélve vonaglik, miközben ő ott áll mellette, és képtelen enyhíteni a szenvedésein.

Ahogy teltek az órák, egy dologról megbizonyosodott. Nem tudja meggyógyítani Bannert, akinek
az állapota életveszélyessé vált. Segítséget kell hívnia.

– Banner! – Mihelyt ezt eldöntötte, letérdelt az ágy mellé, és megfogta a lány kezét.  Banner nagy
nehezen kinyitotta a szemét. – Drágám, segítséget kell hoznom.

A lány vizenyős tekintete azonnal kitisztult a rémülettől.
– Nem! – Megragadta a férfi ingét. – Ne hagyj itt meghalnom!
–  Nem fogsz  meghalni  –  közölte  Jake  határozottan,  s  azt  kívánta,  bárcsak  maga  is  meg  lenne

győződve erről. – Keresek egy orvost, és idehozom.
– Ne hagyj itt,  Jake. Jake! Megígérted. Ne menj el!  A férfi megacélozta magát, lefejtette Banner



ujjait  az ingéről  és  kiment.  Könnyek  borították  el  a  szemét,  miközben  az  istálló  felé  futott,  hogy
felnyergelje Vihart, s a fülében visszhangoztak a lány esdeklő kiáltásai.  Viaskodott  magában,  hogy
visszamenjen–e,  de  tudta,  hogy  nem  teheti.  Nem  fogja  sokáig  magára  hagyni  Bannert.  Elvágtat
River Bendre, és szól a többieknek. Valaki majd eljön  hozzá,  amíg  ő  Larsenbe  megy,  hogy  orvost
hívjon.

A csúszós út ellenére, melyet alig lehetett látni az esőfüggönyben, rekordidő alatt ért a folyóhoz.
– A rohadt életbe!
Az  ég  felé  emelve  arcát  káromkodott,  s  az  sem  érdekelte,  ha  maga  az  Úr  hallja  meg.  Ahol  a

hídnak  lennie  kellett  volna,  csak  sáros  víz  hömpölygött.  Az  építményből  csak  a  két  parton  álló
támpillér roncsai maradtak. A farönkök széttörtek. Szilánkos szélei körül örvénylett a víz. A rozoga
hidat elsodorta az ár.

Jake  mérlegelt,  s  aimyi  idő  alatt  döntött,  amíg  megfordította  lovát  a  város  felé.  Órákon  át
kereshetne  átkelőhelyet  a  rohanó  folyón,  akkor  sem  találna.  River  Bendet  egy  ideig  még  nem
értesítheti Banner állapotáról. Most az a legfontosabb, hogy kerítsen egy orvost.

A város kihalt. Több üzlet volt zárva, mint nyitva. Az utcákon hömpölygött a víz. A postamester
felhúzta a nemzeti és az állami lobogót, de azok ázottan tapadtak a póznára. Jake a posta előtt szállt
le a nyeregből, és bement, hogy megkérdezze, hol talál egy orvost.

A  postamester,  aki  elmerülten  olvasta  a  vonatrablók  nyomába  eredt  detektív  kalandjait,
sértődötten pillantott fel, mikor Jake belépett.

– Sürgősen szükségem van egy orvosra.
– Nem látszik betegnek.
– Nem én vagyok az, hanem a... feleségem.
– Melyiket szeretné?
– Hányván?
– Kettő. Az öreg Hewitt doki és a fiatal Angleton.
– Angletont.
– Ő nincs a városban. Arkansasba ment egy hétre meglátogatni a felesége rokonait.
– Hol lakik a másik? – kérdezte Jake ingerülten, s azon gondolkodott, meddig tud még uralkodni

magán, mielőtt felrobban.
A postamester útbaigazította. Miután Jake elment, mérges pillantást vetett a vizes padlóra, majd

folytatta az olvasást.
Az  orvos  egy  fehér  léckerítéses  házban  lakott,  melynek  ablakaiban  muszlinfüggönyök  lógtak.

Jake átvetette Vihar kantárját egy póznán, s az ajtóhoz rohant.
Miután bekopogott, lekapta a kalapját, és lerázta róla a vizet.  Mivel esőkabátot viselt,  nem ázott

el. Kövér, ősz hajú, hatalmas mellű asszonyság nyitott ajtót.
– Itthon van dr. Hewitt?
Az asszony gyanakodva méregette.
– Mrs. Hewitt vagyok. Miben segíthetek?
– Orvosra van szükségem – felelte Jake egyre türelmetlenebbül.
– Ebédel. A rendelés három órakor kezdődik.
– Vészhelyzet van.
Mrs.  Hewitt  az  orrát  és  a  száját  csavargatta,  hogy  jelezze,  mennyire  nem szívesen  veszi,  hogy

evés közben  zavarják  őket.  Jake  szinte  felnyársalta  fenyegető  kék  szemével,  mire  az  asszony  úgy
gondolta, jobb ha nem vitatkozik tovább.

– Egy pillanat.
Becsukta  Jake  orra  előtt  az  ajtót.  Amikor  ismét  kinyílt,  egy  hasonló  átmérőjű  férfi  jelent  meg

benne, aki egy kockás szalvétával törölgette a  száját.  Összehúzott  szemmel  végigmérte  Jake–et,  s
azonnal  megállapította,  hogy  bűnöző,  aki  sebesült  bűntársából  akarja  kiszedemi  vele  a  golyót.
Legalábbis a felesége ezt a személyleírást adta a jövevényről,  s az orvos úgy vélte,  Mrs. Hewitt első
benyomása most is helyes, mint mindig.

– A feleségem szerint sürgős esetről van szó.
– Egy fiatal hölgy nagyon csúnyán hány, hasfájásra és émelygésre panaszkodik. Beteg. Szüksége

van magára.



– Ma délután megnézem, ha behozza.
Mikor  megpróbálta  becsukni  az  ajtót,  Jake  ujjait  széttárva  rátapasztotta  tenyerét,  és

megakadályozta.
– Nem azt mondtam, hogy ma délután van szüksége magára. Hanem most.
– Éppen ebédelek.
– Fikarcnyit sem érdekel, hogy éppen mit csinál! – ordította Jake. – Velem jön most azonnal!
– Ide figyeljen! Nem állíthat be ide csak úgy...
– Ismeri Colemanéket?
Az orvos egy pillanatig némán tátogott.
– Ross Colemanéket? Igen, természetesen.
– A lányukról van szó, Bannerről.  Most pedig, ha nem akarja,  hogy meggyűljön a baja  nemcsak

az  én  fegyveremmel,  de  Rosséval  is,  ha  Bannerrel  történik  valami,  azt  ajánlom,  fogja  a  fekete
táskáját  vagy  amire  szüksége  van,  és  jöjjön  velem.  –  A  nyomaték  kedvéért  Jake  elővette  a
pisztolyát. – Most rögtön!

Mrs. Hewitt kijött a hallba, mikor meghallotta a kiabálást.  Most nekilapult a falnak, és legyezni
kezdte magát a kezével.

– Hallatlan – ismételgette.
– Minden rendben, drágám – biztosította Mr. Hewitt higgadtan, pedig nem volt az, majd ledobta

a szalvétát, és felvette a kabátját meg a kalapját.  – Ez az...  úriember Colemanék barátja. Őrült, de
azért ha legközelebb találkozom Mr. Colemannel, szóvá teszem neki a viselkedését.

Jake–re  pillantott,  akit  cseppet  sem  érdekelt,  mit  gondolnak  a  modoráról.  Csak  Banner
halottsápadt arcát látta maga előtt, és a könyörgését hallotta, hogy ne hagyja egyedül meghalni.

– Van lova?
– Egy bricskám. Hátul az istállóban.
– Menjünk.
Jake visszadugta a pisztolyát, és kilépett az esőre, miután maga elé engedte az orvost. Követte a

férfit  az  istállóba,  segített  neki  felszerszámozni  a  lovat,  majd  áthajtotta  a  bricskát  a  városon.  A
doktor  dicséretes  módon  figyelmeztette  a  sáros  útra,  de  Jake  égett  a  türelmetlenségtől.  Minden
egyes eltelt perc újabb szenvedéseket jelentett Bannernek.

Mintha egy évszázad telt  volna  el,  mire  bevezette  Vihart  az  istálló  fedezékébe,  s  rohant,  hogy
bevonszolja a házba a kelletlen orvost.

Csend volt. Túl nagy csend. Jake félve rontott be a hálószobába. Banner eszméletlenül feküdt a
takaró  alatt,  de  a  férfi  észrevette,  hogy  emelkedik  és  süllyed  a  melle,  s  kis  híján  felzokogott  a
megkönnyebbüléstől. Előretuszkolta az orvost.

Dr.  Hewitt  őrjítő  lassúsággal  levetette  a  kabátját,  és  gondosan  összehajtogatta  a  székre.
Szemüveget  csíptetett  az  orrára,  s  kinyújtotta  a  kezét,  hogy  lehúzza  a  takarót.  Amikor  Jake
közelebb hajolt, az orvos szigorúan ránézett a válla fölött. .  – – Addig  nem tudom megvizsgálni  a
hölgyet, amíg maga itt van. Ha nem lett volna szüksége az orvosra, Jaíce az öklével törölte volna le
a  férfi  arcáról  az  álszent  kifejezést.  De  mivel  nem  így  volt,  sokatmondó  pillantást  vetett  Mr.
Hewittra, és kiment.

Járkálni kezdett, minden lépésnél váltakozva szitkozódott és imádkozott. Mivel nem akadt jobb
dolga, tüzet rakott a konyhában és meggyújtotta. Hátha Banner inni akar egy teát,  hátha...  hátha...
hátha...

A lehetőségek egymást kergették a fejében, s mind egyre rémesebbnek tűnt az előzőnél.
Aztán az orvos végre kijött a szobából, s a szemüvegét törölgette  egy  nagy  fehér  zsebkendőbe.

Szomorúan megrázta a fejét, és a cipőjét bámulta.
–  Mi  az?  Mi  a  baja?  –  kérdezte  Jake  türelmetlenül,  mikor  úgy  tűnt,  hogy  Mr.  Hewitt  figyelme

teljesen a szemüvegtisztításra korlátozódik.
– Vakbélgyulladás.
Jake nagyot fújtatott, és az égre emelte tekintetét.
– Vakbél. Gondolhattam volna.
–  Sajnálom,  fiatalember  –  mondta  Mr.  Hewitt,  és  vigasztalóan  megfogta  Jake  karját.  –  Csak

annyit tehetek, hogy enyhítem a szenvedéseit, amíg... amíg be nem végzi.



TIZENKILENC

Jake rezzenéstelenül nézett a férfira.
– Mit ért azalatt, hogy csak annyit tehet?
– Pontosan azt, amit mondtam. Amennyire tudom, enyhítem a szenvedéseit, de...
– Mit zagyvál itt össze?
– Azt próbálom elmagyarázni...
– Vágja fel, maga ostoba!
–  Ide  figyeljen,  fiatalember!  Nem  tűröm,  hogy  ilyen  hangon  beszéljen  velem!  –  Sértődötten

kihúzta magát, de még így is eltörpült Jake mellett.  – Nem hiszem, hogy  bármi  fogalma  is  lenne  a
komplikációkról, amik egy ilyen műtéttel járnak.

– Mondja el.
– Semmi értelme. Nem operálom meg – jelentette ki Mr. Hewitt határozottan.
– Miért nem?
Az orvos megmondta. Jake arcán megfeszült a bőr.
– Maga öntelt, álszent gazember. Azért hoztam ide, hogy mindent megtegyen annak érdekében,

hogy a lány életben maradjon, s így is lesz.
– Én azt a nézetet vallom, hogy egyes testrészeket meg kell óvni a beavatkozástól, nevezetesen a

mellkast, az agyat és a gyomrot.
Jake–et nem nyűgözte le a tudálékos előadás. Megragadta az orvost, s addig emelte, amíg a lába a

levegőben nem kalimpált, az arca pedig egy vonalba nem került az övével.
– Honnan szalasztották magát? Az ilyen őskövületek ideje már rég lejárt.
Nekilökte az orvost a falnak, elővette a pisztolyát, és csövét Mr. Hewitt orra hegyéhez nyomta.

Lassan, magabiztosan felhúzta a kakast, amitől az orvos homlokán verítékcseppek jelentek meg.
– Felnyitja Banner Colemant, és kiveszi a vakbelét... különben meghal. Megértette?
– Ezért felelni fog Mr. Coleman előtt – fröcsögte az orvos.
– Ha Ross itt lenne, ugyanezt tenné. Most pedig kiloccsantsam az agyvelejét a falra vagy ne?
– Rendben van.
Jake olyan hirtelen engedte el és lépett hátra, hogy Dr. Hewittnak leesett a szemüvege. Legördült

az arcán, majd a mellkasán, s csak a térdénél sikerült elkapnia.
Még soha nem volt ennyire felháborodva. Visszatette a szemüvegét az orrára, s idegesen rángatta

a mellénye szélét.
– Nem tudom, hogy van–e egyáltalán nálam éter. A fertőzés jelenti a legnagyobb veszélyt.  Steril

gátat kell helyeznünk a seb és a baktériumtenyészet közé. A táskámban van karbolinsav és kötszer.
Vegye ki, kérem – hadarta. Szerette volna lecsillapítani ezt a barbárt, akinek tekintete élesebb volt
bármelyik  vágóeszközénél.  Mikor  Jake  eltűnt  a  másik  szobában,  az  orvos  fontolóra  vette,  hogy
kirohan a házból, és elmenekül a bricskáján. De tudta, hogy sohasem lóghatna meg egy lovas elől,  s
félt, hogy Jake haragja utoléri szökés közben.

Az  operációtól  talán  még  ennél  is  jobban  rettegett.  Nem  tartott  lépést  a  modern
orvostudománnyal  és  a  továbbfejlesztett  sebészeti  eljárásokkal.  Megelégedett  annyival,  hogy
megpaskolja a vajúdó asszonyok kezét,  összevarrja az elvágott ujjakat,  és tablettát ír fel  emésztési
zavarokra.

George Hewitt nem fárasztotta magát azzal, hogy figyelemmel kísérje az olyan újításokat, mint a
fertőtlenítés. Vadonban élt, távol az orvosi kutatások szentélyeitől. Rekordidő alatt  ki tudott szedni
egy golyót, ha nem fenyegetett létfontosságú szervet. Csaknem ugyanennyi időre volt szüksége egy
végtag amputálásához is. De az emberi test belsejétől zavarba jött és megrettent.

Amikor mindent előkészített, lenézett Banner Coleman fehér bőrére, és hideg veríték ütközött ki
az arcán. Felpillantott  a  férfira,  aki  ragaszkodott  hozzá,  hogy  jelen  legyen  az  operációnál.  Hewitt
beleegyezett.  Szüksége  lesz  valakire,  aki  étert  csöpögtet  egy  rongyra,  és  a  lány  orrához  fogja,  ha
eszméletre térne.

– Nem vállalok felelősséget a következményekért – mondta sokkal bátrabban, mint amilyennek
érezte magát. – Ha a vakbél már perforálódott, valószínűleg meghal, bármit is csinálok. Szeretném,



ha ezt megértené.
Jake–nek arcizma sem rándult. Az orvosra vetette jeges, kék pillantását. !
–  Maga  pedig  a  következőt  értse  meg.  Ha  ő  meghal,  maga  is  meghal,  doki.  A  maga  helyében

gondoskodnék róla, hogy életben maradjon.
Hewitt  meg  volt  győződve  róla,  hogy  ez  az  ember  egy  pogány  bandita.  Sőt  arról  is,  hogy

komolyan gondolja, amit mond. Összeszedte azt a kis szakmai tudását, amivel bírt, s leeresztette a
pengeéles szikét a karbolinsavval átitatott lepedővel betakart bőrfelületre Banner köldökének jobb
oldalán.

Jake szíve szinte megállt, mikor látta, hogy a kés belemélyed az anyagba, s nyomában vörös csík
jelenik meg Banner testén. Helyesen cselekedett? Igen! Mi más választása volna? Az operáció nélkül
Banner meghal. Még így is elég nagy a veszélye, de  neki  akkor  is  meg  kell  próbálnia  megmenteni,
Banner nem halhat meg. Ez lehetetlen. Nem fogja hagyni. Isten nem engedi.

Miközben  Dr.  Hewitt  ügyetlen  ujjai  szétválasztották  a  hasítékot  Banner  hasán.  Jake  életében
most először imádkozott tiszta szívből.

Hewitt rögzítette a kötést, lehúzta Banner hálóingét, s betakarta. Csak  ekkor  kockáztatott  meg
egy pillantást Jake–re. A férfi riadt tekintete a lányra tapadt.

– Túl sápadt – állapította meg Jake aggodalmasan.
– Sokkhatás  érte,  amit  én  személy  szerint  és  szakmailag  is  szükségtelennek  tartottam,  ha  még

emlékszik. – Hewitt hálát adott az égnek, hogy a lány nem a kezei között halt meg, bár kételkedett
benne, hogy megéri a másnap reggelt. Szerencsére a vakbél nem perforálódott, noha csak egy hajszál
választotta  el  tőle.  Véleménye  szerint  ezek  az  esetek  reménytelenek  voltak,  és  sokkal
emberségesebbnek  tartotta  hagyni  a  beteget  meghalni,  anélkül,  hogy  kitennék  egy  operáció
megpróbáltatásainak.  –  Próbálja  lehúzni  a  lázát  hideg  vizes  borogatással.  Tegyen  a  kötésre
karbolinsavat, s adjon neki ópiumoldatot, ha fájdalmai lennének.

összeszedte  a  holmiját,  s  bedobált  mindent  az  egyébként  pedáns  renddel  bíró  táskájába.  El
akarta  hagyni  a  házat,  mielőtt  a  lány  meghal,  hogy  eltűnhessen  ennek  a  banditának  a  közeléből,
mielőtt az olyasmiért tölti ki rajta a bosszúját, amiért nem is ő a felelős.  Egyes emberek egyszerűen
nem hidtak belenyugodni abba, hogy Isten az ő beavatkozásuk nélkül végezze a maga dolgát, adjon
és elvegyen emberéleteket.

Nem hidta  elég  gyorsan  elhagyni  a  házat,  még  váltania  kellett  ugyanis  néhány  szót  Jake–kel,
mielőtt  elinalt.  Nem  tudta,  mi  ütött  Ross  Colemanbe,  hogy  a  lányát  egy  ilyen  banditára  bízta,
ráadásul a botrányos körülmények között félbeszakadt esküvő után. Teljesen neveletlen ez a lány?

Alig  várta,  hogy  hazaérjen,  és  elmondja  Mrs.  Hewittnek  Baimer  Coleman  életének  utolsó
fejezetét.  Persze  megesketi,  hogy  nem mondja  el  senkinek.  Ez  a  történet  nem kaphat  szárnyra  a
városban. Nem lenne bölcs dolog megsérteni Colemanéket, bármilyen gyanús társaságba keveredett
is a lányuk, és bármilyen példátlanul viselkedett is vele az a vadember.

Remélte,  hogy  a  felesége  melegen  tartotta  a  csirkét  és  a  galuskát.  Ez  a  fránya  eső  pedig  még
mindig zuhogott.

Jake  odahúzta  az  egyenes  hátú,  bőrtámlás  széket  Banner  ágyához.  Könyökét  a  térdére
támasztotta, szája előtt összekulcsolta a kezét, s nem vette le szemét a lányról.

Banner  olyan  gyengén  lélegzett,  hogy  alig  emelkedett  a  takaró  a  mellén.  Jake  megijedt.  Nem
tudta, aggódjon–e,  amiért a lány nem akar magához  térni,  vagy  örüljön,  hogy  átalussza  a  nehezét.
Banner szeme időnként megrebbent, mintha  rosszat  álmodott  volna.  Máskülönben  mozdulatlanul,
némán és élettelenül feküdt.

Jake  felállt,  s  elhessegette  magától  a  halál  gondolatát.  Bőrkeményedéses  tenyerét  a  lány
homlokára  simította,  s  meggyőzte  magát,  hogy  határozottabban  hűvösebb,  mint  mikor  utoljára
nézte.  Mikor  ment  el  az  orvos?  Észre  sem  vette,  de  nem is  érdekelte.  Csak  azzal  törődött,  hogy
megmentse Banner életét.

A szoba sarkában észrevette a véres ágyneműkupacot; ragaszkodott hozzá, hogy cseréljék ki  az
operáció után.  A  látványtól  görcsbe  rándult  a  gyomra.  Banner  vére.  Felnyalábolta,  kivitte  a  sötét
házból, és ledobta a hátsó ajtó elé. Majd később kimossa.



Felvette  az  esőkabátját  és  a  kalapját,  s  az  istállóba  ment,  hogy  ellássa  az  elhanyagolt  Vihart.
Mivel a többi lovat átterelték River Bendre, amíg ők Fort Worthbe mentek, a csődöre volt az egész
istálló.

– Hello, szépfiú. Már azt hitted, megfeledkeztem rólad? – Jake levette róla a  nehéz  nyerget,  jól
megérdemelten lecsutakolta, és zabot tett elé.

Ott  kint  az  istálló  csendjében,  a  gerendákról  szakadatlanul  csöpögő  eső  hangját  hallgatva  az
események mázsás súllyal nehezedtek rá. Egy gondolat fogant meg  lelke  legmélyén,  s  fenyegetően
közelített a felszínre, de eddig nem akarta felfogni. Most ledöntötte a lábáról.

Banner meghalhat.
Belekapaszkodott Vihar sörényébe, s az oldalához hajtotta a fejét.
– Nem, nem – nyögte. – Nem halhat meg. – Nem halhat meg, mint Luke. Mint papa. Hatalmas

könnyek csorogtak  végig  az  arcán.  Elpusztul,  ha  elveszíti  Bannert.  S  nem azért,  mert  gyerekként
szerette,  vagy  mert  a  legjobb  barátja  lánya  volt.  Azért  nem  akart  lemondani  róla,  mert  akkor
kihunyna a fény az életében.

Fájdalmat okozott neki. Szándékosan bántotta és sértegette újra és újra. Meggyőzte magát, hogy
Banner érdekében teszi. Most be kellett vallania az igazi okot. Túlságosan fontos lett neki.

Húsz évvel ezelőtt  leszámolt  az  érzelmi  kapcsolatokkal,  mert  túlságosan  kockázatosak  voltak.
Az ember szeret valakit,  aztán elveszíti.  Jobb, ha nem is szeret.  Lydiát  könnyű  volt  ennyi  éven  át
szeretni,  mert  titokban  tette,  és  nem  voltak  kötelezettségei  vele  szemben.  Lydiát  már  rég
elveszítette. De Bannert szereti...

Szereti Bannert?
– Nem tudom – suttogta Viharnak.
Csak  azt  tudta,  hogy  megmozgat  eget,  földet,  csak  lássa  megelevenedni  az  arcát,  jókedvtől,

gőgtől,  dühtől  vagy  szenvedélytől,  mindegy.  Legyen  az  arca  bármilyen,  bármilyen,  csak  ne
mozdulatlan, mint egy halotté.

Futva  ment  vissza  a  házhoz,  pocsolyákon  ugrálva  át,  sártengeren  vágva  keresztül.  Sietve
felakasztotta a kalapját és az esőköpenyét a hátsó ajtó melletti fogasra, lerángatta a csizmáját, majd
hanyagul ledobta a földre. Zokniban rohant be a hálószobába. A helyiségre most is ugyanolyan síri
csend borult, mint mikor elment. Odalépett az ágyhoz, és letérdelt mellé.

–  Nem  fogsz  meghalni,  Banner.  Nem  fogsz  itthagyni.  Szükségem  van  rád,  hogy  önmagam
lehessek, s te nem fogsz cserbenhagyni. Nem engedem – suttogta buzgón, majd megragadta a  lány
kezét, és a szájához szorította. Banner válaszképpen csupán halkan felnyögött, de ez most zene volt
Jake füleinek.

Nevetve  és  sírva  a  megkönnyebbüléstől,  felállt.  Banner  nem  ébredhet  ilyen  sötét,  komor
környezetben. Kapkodva forgatta fel a házat lámpások után. Mindennek vidámságot és elevenséget
kell  Sugaroznia,  amikor  majd  felébred.  A  halál  angyala  nem  mer  kivilágított  házban  ólálkodni.
Tudta, hogy az észjárása egy őrültére vall, de nem akart semmit a véletlenre bízni.

Felpiszkálta  a  tüzet  a  kandallóban,  és  felszította  a  konyhában  is.  Megmelegített  magának  egy
babkonzervet,  s  felforralta  a  vizet  a  kannában,  hátha  Bannernek  szüksége  lesz  valamire,  ha
magához tér.

Kimerült  a  sietségben.  Addig  ült  Banner  mellett,  amíg  már  nem  bírta  tovább  nyitva  tartani  a
szemét, ekkor átment a szalonba, levetkőzött, és betakarózott a pamlagon. Szinte  azonnal  álomba
merült.

Bannernek  melege  volt.  Nagyon.  Valami  lenyomta,  és  az  ágyhoz  szorította.  Szája  kiszáradt.
Lüktető  fájdalmat  érzett  a  testében,  de  nem  tudta  megmondani,  hol.  Szerette  volna  kinyitni  a
szemét. Vakította a fény. Belehasított a szemébe, fájt.

Fokozatosan  hozzászokott,  s  felnézett.  Pillantása  az  ablakokra  siklott,  melyek  üvegén  a
hálószobát látta visszatükröződni. Kint sötét volt, s még mindig esett.

Megpróbálta betájolni magát, és felidézni az utolsó emlékét,  de  nem tudta  összeszedni  zavaros
gondolatait. Aszóba hol kitágult,  hol összezsugorodott. Az ágy lába néha nem látszott  messzebbre
az  orra  hegyénél,  máskor  meg  mérföldekre  eltávolodott.  Émelyegni  kezdett,  s  levegő  után
kapkodott, hogy elűzze.



Megpróbált  felülni,  de  olyan  fájdalom  hasított  a  gyomrába,  hogy  elfojtott  kiáltással
visszahanyatlott az ágyba.

– Banner?
Jake borzas hajjal állt  a küszöbön. Karját széttárta, s  megtámaszkodott  az  ajtófélfában.  Banner

azt hitte, álmodik. Ez nem lehet más. A férfi meztelen volt.
Jake  odaszaladt  hozzá,  letérdelt  az  ágya  mellé,  és  megfogta  a  kezét.  Tekintete  a  lány  arcán

cikázott.
– Hogy érzed magad? 
Banner ijedten nézett rá.
– Nem tudom. Furcsán. Mi történt?
– Megoperáltak.
A lány pupillája kitágult, jóllehet éles fény vetődött rá.
– Megoperáltak? Úgy érted, felvágtak? Jake?
– Csss, csss. Mindjárt megmutatom, hol. – A takaró alá dugta Banner kezét,  és finoman rátette a

hasát borító kötésre. A lány felszisszent, még ettől  a kis nyomástól is.  – Óvatosan – figyelmeztette
Jake. – Még friss a vágás. Nem emlékszel rá, hogy beteg voltál? í

Banner  emlékei  foszlányokban  tértek  vissza.  Vágta  az  esőben.  Égő  fájdalom  a  csontjaiban.
Émelygés. Szorító görcs. Öklendezés, miközben Jake a fejét tartja.

– Vakbélgyulladásod volt. Banner szemébe könnyek gyűltek a rémülettől.
– Abban meg is lehet halni.
– De te nem fogsz – biztatta Jake buzgón. – Az orvos eljött és kivette. Én majd ápollak. Egy–két

hét múlva kutya bajod.
Banner megpróbálta felfogni, mi történt  vele,  s  közben  a  kezét  még  mindig  a  seben  nyugtatta,

amitől egész teste sajogni kezdett.
– Fáj.
– Tudom. – Jake megcsókolta a lány kezét,  amit  még  mindig  szorongatott.  –  Még  néhány  nap.

Különben hogy vagy?
Banner pislogott.
– Nagyon erős a fény.
Jake elmosolyodott, s kinyújtotta a kezét, hogy eloltsa az éjjeliszekrényen álló lámpát.
– Az én hibám. Nem akartam, hogy sötétben ébredj fel és félj.
– Te ápoltál?
– Igen.
– Hol van anya? A férfi megsimogatta az arcát.
– Sajnálom, Banner. Megpróbáltam átkelni a folyón, és idehívni a szüléidet, de a hidat elsodorta

az ár. Amíg az eső el nem áll, és le nem vonul az ár, River Bend el van szigetelve a külvilágtól. Attól
tartok, be kell érned velem.

Banner egy ideig mozdulatlanul feküdt, és csak bámulta a férfit.
– Egyáltalán nem bánom, Jake. – Felemelte a kezét,  hogy megérintse a férfi arcát, de hamarabb

elfogyott az ereje. – Szédülök.
–  Az  étertől  és  a  láztól.  Aludnod  kell.  Szomjas  vagy?  Banner  bólintott.  Jake  töltött  neki  egy

pohárral az asztalon álló kancsóból.
–  Csak  egy  kortyot.  –  Tartotta  a  lány  fejét,  s  a  szájához  döntötte  a  poharat.  Az  lágyan

odakoccant  a  fogához.  Banner  ivott  egy  kortyot,  aztán  még  egyet.  –  Egyelőre  elég  ennyi.  –  Jake
visszatette  a  poharat  az  asztalra,  s  ekkor  észrevette  az  ópiumoldatos  üvegcsét,  amit  az  orvos
otthagyott. – Vannak fájdalmaid? Dr. Hewitt megengedte, hogy adjak neked ópiumot.

– Nincsen... de maradj itt.
– Maradjak...?
– Aludj velem. Ahogy a vonaton.
– De, drágám...
– Kérlek, Jake.
Banner alig bírta nyitva tartani a szemét, de erőtlen  kísérletet  tett,  hogy  kinyújtsa  a  férfi  felé  a

kezét.  Ez elég volt Jake–nek ahhoz, hogy megtörjön  az  ellenállása.  Felállt,  felemelte  a  takarót,  és



becsusszant alá.  Egyik karját a lány válla alá  tolta,  és  meztelen  mellére  húzta  a  fejét.  Banner  oda
akart fordulni felé.

– Nem, ne, feküdj nyugodtan, különben felszakad a seb. – Másik  kezét  Banner  combjára  tette,
hogy  felébredjen,  ha  a  lány  megmozdul.  Banner  beletúrt  a  férfi  mellszőrzetébe,  lehelete  lágyan
cirógatta.

Micsoda  boldogság!  Micsoda  pokol!  Micsoda  édes  kínzás!  Csodák  csodájára  azonban  néhány
perccel azután, hogy az álom elragadta Bannert, Jake is elaludt.

Reggel  kiosont  a  házból,  nem  akarta  zavarni  Bannert,  olyan  édesen  aludt.  Ellátta  Vihart,  fát
hordott, tüzet gyújtott, aztán az éléskamrában talált szalonnából, kétszersültből reggelit készített,  és
erős kávét főzött.

Amikor  mindennel  elkészült,  elfoglalta  őrhelyét  a  lány  mellett.  A  lepedőn  még  mindig
meglátszott testének nyoma. Behunyta a szemét, mikor végigsöpört rajta a szenvedély hulláma. Még
soha  nem  töltött  nővel  egy  egész  éjszakát.  Használta,  aztán  otthagyta  őket.  De  volt  valami  jó
abban, ha az ember valaki mellett ébredt, érezte teste melegét és lélegzetét a bőrén.

S még jobb volt,  ha  az  a  valaki  Banner.  Lenézett  rá.  Olyan  puha,  meleg  és  édes  volt.  Amikor
Jake kinyitotta a szemét, rájött, hogy a lány keze a mellkasán nyugszik, s félig nyitott ajka hozzáér a
bőréhez. Az ő keze pedig...

Nagyot  nyelt,  mikor  eszébe  jutott,  hol  volt  az  ő  keze.  A  leglágyabb,  legmelegebb,  legédesebb
helyen. Védelmezőn ráborította a tenyerét. De ki fogja megvédeni Bannert  tőle?  Nem mintha  újra
bántani akarná. Mert nem akarja bántani soha többé. Szinte fájt, olyan erős volt benne a vágy, hogy
oltalmazza.

Nem tudta, mennyi ideig ült ott, s nézte Bannert alvás közben. Nem számított. Ott  akart  lenni
mellette.

Amikor Banner felébredt, már sokkal elevenebb volt, de jobban átérezte nyomorúságos helyzetét
is.

– Azt hiszem, soha többé nem tudok megmozdulni.
Jake  mosolygott.  Banner  életben  maradt.  Hogy  isteni  beavatkozásnak  vagy  az  ő

megátalkodottságának köszönhetően–e, nem tudta. De életben maradt.
– Hamarosan már lovagolhatsz. – Banner felnyögött, Jake pedig felnevetett. – Nemsokára. Kérsz

teát?  –  A  lány  bólintott.  Jake  pedig  kiment  érte.  Amikor  visszajött,  Banner  a  takaró  alatt
fészkelődött.

– Jake...
– Mi az? – A férfi azonnal aggódni kezdett, s félretette a teát.
– Semmi, nem érdekes – felelte a lány, s nem mert Jake szemébe nézni.
–  Mi  a  baj?  Megint  rosszul  érzed  magad?  Hánynod  kell?  Banner  elpirult,  s  Jake  ezúttal  tudta,

hogy nem a láztól.
– Nem.
– Akkor mi a baj? Fáj valamid? Szükséged van ópiumra? Ha igen, vedd be...
– Nincs szükségem ópiumra.
– Akkor mi van veled, az isten szerelmére? – kérdezte Jake türelmét vesztve. – Mondd már!
– Ki kell mennem!
Jake olyan arcot vágott, mintha most vágták volna képen egy nedves jutazsákkal.
– Ó, erre nem gondoltam.
– Akkor gondolj! De gyorsan!
– Mindjárt visszajövök. – Jake kiszaladt a konyhába, s egy lapos serpenyővel tért vissza. – Amíg

nem tudsz felkelni és az éjjeliedényt használni, ez is megteszi.
– Mit művelsz? – kiáltotta Banner, mikor a férfi fellebbentette a takarót.
– Alád kell tenni, nem?
– Majd én.
– Meg se tudsz mozdulni.
– Boldogulok.
– Ne butáskodj. Banner! Tartottam a fejed, miközben kiadtál magadból mindent, és...
– Kösz, hogy emlékeztetsz rá.



– ...  és végignéztem az operációt. Én cseréltem ki a hálóingedet, amikor  az  a  finomkodó  orvos
nem  volt  hajlandó  rá.  Láttalak,  rendben?  Most  pedig  hadd  toljam  alád  a  serpenyőt,  mielőtt
összepiszkolod az ágyat.

– Én csinálom, különben visszatartom – kötötte az ebet a karóhoz Banner fogcsikorgatva.
Jake  nem értette,  hogy  akarhatja  ölelni  és  vigasztalni  a  lányt  az  egyik  pillanatban,  a  másikban

pedig megfojtani. Sarkon fordult és kivonult.
– Nők! – mondta megvetően, miközben bevágta maga mögött az ajtót.
Bannernek nem kerülte  el  a  figyelmét,  hogy  „csitriből”  „nővé”  lépett  elő.  Úgy  érezte,  nem kis

teljesítményt ért el.
Öt perccel később, amikor Jake bekopogott, erőtlen „Szabad” volt a válasz.
A férfi bekukucskált, s ijedten látta, hogy a lány szétvetett karral, ernyedten hever az ágyon.
– Jól vagy?
Banner kinyitotta a szemét, s észrevette Jake tekintetében az aggodalmat.
– Igen. Csak kimerültem.
–  Megerőltetted  magad.  –  Jake  elvette  a  serpenyőt,  és  letette  a  földre.  –  Sajnálom,  hogy

kiabáltam. Aludj még, drágám.
–  Rendben,  Jake  –  suttogta  Banner  engedelmesen.  Szemhéja,  melyet  a  legfeketébb  szempillák

szegélyeztek, lecsukódott, s azonnal elaludt.
Jake egész nap gondoskodott róla.
– Ugye ma is velem alszol? – kérdezte Banner este.
A férfi lemerevedett, miközben a lepedőt igazgatta a lány körül.
– Nem tehetem, Banner.
– Kérlek.
– Rendben. De most aludj. Nekem még van egy kis dolgom.
– Ígérd meg, hogy...
– Megígérem.
Banner  átaludta  az  éjszakát,  s  csak  egyszer  ébredt  fel,  amikor  meg  akart  fordulni.  Halkan

felnyögött, Jake pedig azonnal felriadt. Magához szorította.
–  Nyugalom,  ne  felejtsd  el,  hogy  nem  mozoghatsz  –  suttogta  a  fülébe,  majd  arcon  csókolta.

Lábát  átvetette  Banner  combjain,  hogy  a  lány  ne  tudjon  fészkelődni.  Banner  odasimult  hozzá.
Ezúttal Jake nyögött fel.

Sokáig feküdt ébren.
Másnap reggel Banner panaszkodott, hogy éhes.
– A tea már kevés – mondta, mikor visszaadta az üres csészét.
– Ez jó jel.
– Szalonnaillatot érzek?
– Igen, de nem hiszem, hogy ehetsz belőle.
– Jake, farkaséhes vagyok! – Banner összeráncolta a homlokát. – Mi a baj?
– Alig van valami ennivaló a háznál. Be kell  mennem a városba, hogy vegyek  friss  húst,  tojást,

tejet és néhány alapvető élelmiszert. Más körülmények között Lydia és Mama főzne rád, de az eső
még mindig nem állt el. Átkozottul nagy szerencsénk van, hogy a folyónak ezen a partján vagyunk,
és be tudunk menni a városba. – Fürkésző tekintetet vetett a lányra. – Nem baj, ha egyedül hagylak
egy órára?

A gondolat, hogy egyedül marad ágyhoz szegezve, félelemmel töltötte el Bannert, de nem akart
nyafogni.  A  férfi  mindent  elkövetett,  hogy  gondoskodjon  róla.  Az  a  legkevesebb,  hogy  nem
hátráltatja.

– Menj csak!
Jake rekordidő alatt  tette  meg  az  utat,  folyamatos  harcot  vívva  az  elemekkel.  Banner  számára

ólomlábakon  járt  az  idő,  bár  legnagyobb  részét  átszundikálta.  Amikor  meghallotta,  hogy  a  férfi
kinyitja a hátsó ajtót, kis híján megfeledkezett magáról és felült.

– Te vagy az? – kiáltotta.
– Miért nem alszol? – kérdezte Jake a konyhából, ahol levetette átázott ruháit.
– Elegem van az alvásból.



–  Egyre  makacsabb  vagy,  úgyhogy  már  biztosan  gyógyulsz.  –  Ha  a  férfi  mosolyának  gyógyító
hatása lett volna, Banner azonnal erőre kapott volna, mikor Jake belépett a szobába. – Hiányoztam?

– Mit hoztál? Húst, burgonyát? Sonkát? Tyúkot?
– Marhahúst erőlevesnek.
– Erőleves!
Jake leült az ágy szélére.
– Ma erőleves. Holnap talán egy kis csirkepörkölt. De ha tovább durcáskodsz, nem adom oda a

meglepetést.
Banner érzékenysége rögvest elpárolgott.
– Miféle meglepetést?
A férfi előhúzott két süvegcukrot az ingzsebéből, s átnyújtotta a lánynak.
– Az egyik meggyes, a másik szasszaparillás. A kedvenceid. 
Banner a melléhez szorította a cukrokat.
– Nem felejtetted el.
– Amikor kislány voltál, nem is mertem volna süvegcukor nélkül beállítani River Bendre.
Banner megsimogatta a férfi arcát.
– A süvegcukroknak semmi köze nem volt ahhoz, miért örültem neked annyira akkor és most is.

De azért köszönöm.
Jake ágyékát  olyan  erővel  öntötte  el  a  vágy,  hogy  egész  teste  beleremegett.  Ellépett  a  lánytól,

mielőtt  eszébe  jutott  volna,  milyen  érzés  volt  éjjel  a  karjában  tartani,  s  milyen  édes  íze  volt  az
ajkának. Banner már jobban volt,  de  még  mindig  gyengélkedett,  s  nem akarta,  hogy  később  azzal
vádolják, kihasználta a helyzetet.

– Jobb ha hozzálátok az erőlevesnek – mormolta, miközben kiment.
Aznap  éjjel  nem  aludt  Banner  mellett.  A  lány  pedig  nem  kérte.  Hallgatólagosan  mindketten

egyetértettek azzal, hogy kockázatos lépés lett volna.



HÚSZ

Másnapra Banner állapota sokat  javult.  Hátát  neki  támasztva  a  párnáknak  már  fel  tudott  ülni.
Huszonnégy órája lement a láza.  A  seb  nem fertőződött  el.  Már  csak  időre  volt  szüksége  a  teljes
felépüléshez.

– Nem akarsz felkelni, és mozogni egy kicsit? – kérdezte Jake, miután felemelte a reggelizőtálcát
a lány öléből. Banner egy ragadozó mohóságával falta fel a rántottát.

Régebben  már  alig  várta,  hogy  elhagyhassa  az  ágyat.  De  most,  amikor  eljött  az  idő,  hogy
kipróbálja  a  lábát,  és  megnézze,  tudja–e  még  mozgatni,  tétovázott.  Nagyon  fájt  a  hasa.  Felkelni,
járkálni és visszafeküdni az ágyba, leküzdhetetlen feladatnak tűnt a számára.

– Gondolod, hogy jót tenne? Mit szólna hozzá Mr. Hewitt? Jake elfordult.
– Erről nem beszélt. De soha nem fog elmúlni a fájdalom, ha csak az ágyat nyomod.
– Talán majd holnap.
Jake csípőre tette a kezét, és kihívón szembenézett a lánnyal.
– Megszeretted a serpenyőt?
Banner szemében pontosan az a harciasság villant meg, amit a férfi ki akart provokálni.
– Rendben, megteszem.
– Én is így gondoltam – felelte Jake szárazon, miközben igyekezett nem önteltnek tűnni.
Banner újabb gyilkos pillantást vetett felé, miközben felhajtotta a takarót, és kinyújtotta a lábát

az ágy szélére. Teste fájdalmasan tiltakozott, s felszisszent.
– Várj – kiáltotta Jake bűnbánóan. – Talán tényleg nem szabad még felkelned .Várjunk holnapig.
Banner megrázta a fejét. Arca sápadt volt, de szemében eltökéltség égett.
– Nem. Igazad van. Egyszer újra  használatba  kell  vennem  az  izmaimat.  Akármikor  is,  de  fájni

fog.
Banner  mostanra  már  kiaraszolt  az  ágy  szélére.  Jake–nek  elszorult  a  szíve,  mikor  meglátta,

milyen törékeny és sovány, s hogyan tapogatózik a padló után, meztelen lábujjait kidugva a hálóing
alól.

Jake átölelte a derekát.
– Támaszkodj rám. Banner engedelmeskedett. Mikor lába földet ért, a férfi erős karjába
kapaszkodva kiegyenesedett.
– Olyan gyenge vagyok – zihálta, s a szoba lassan forogni kezdett vele.
– Mert olyan sokáig feküdtél. Tudsz tenni néhány lépést?
Együtt  elbotorkáltak  az  ajtóig  és  vissza.  Jake  igyekezett  hosszú  lépteit  a  lány  apró  léptű

sántikálásához  igazítani.  Banner  belecsimpaszkodott,  s  közben  nem vette  észre,  hogy  a  melléhez
szorítja a férfi karját.

Jake korántsem volt ilyen figyelmetlen. Feje ugyanúgy zúgni kezdett,  mint a lányé, mikor Banner
melle rátapadt a bicepszére. Szüntelenül kérdezgette tőle, vannak–e fájdalmai, s ahogy fölé hajolt, a
lány összekuszálódott tincsei mindig megcsiklandozták az orrát és az állát.

Amikor visszaértek az ágyhoz, Jake gyengéden leültette Bannert a mellette álló székre.
– Itt tudnál maradni, amíg áthúzom az ágyneműt? Banner diadalittasan felmosolygott rá.
– Igen. Nem is volt olyan rossz, mint gondoltam. – Jake egy pillanatra a lány szemébe nézett,  s

Banner füle mögé simított egy  elkóborolt  hajtincset,  mielőtt  a  szekrényhez  lépett,  hogy  kivegye  a
tiszta  ágyneműt.  –  Gondolod,  hogy  ki  tudok  majd  egyenesedni  valamikor?  –  kérdezte  Banner,
akinek a teste szinte negyvenöt fokos szögben előregörnyedt.

Jake  lehúzta  a  lepedőt,  és  feltette  az  újat.  A  szobát  hirtelen  nyári  napsütés  illata  töltötte  be,
melyet az ágynemű hetekkel a kötélen való száradás után is őrzött.

–  Hát  persze,  csak  szét  ne  vessen  a  büszkeség,  ha  sikerül  megcsinálnod.  –  Jake  a  lányra
vigyorgott, miközben felrázta a párnát.

– Ostobán viselkedem, tudom.
– Ez a normális.
Banner hirtelen a szája elé kapta a kezét, hogy elfojtsa kuncogását.
–  Mi  olyan  mulatságos?  –  kérdezte  a  férfi.  Az  álla  és  a  mellkasa  közé  szorította  a  párnát,  és



éppen azzal küszködött, hogy felhúzza rá a huzatot.
– Kereshetnél állást a kórházban, mint ápoló. Persze csak részmunkaidőben, hogy ne ütközzön a

birtokigazgatással.
Jake összeráncolt homlokkal felé fordult, s ledobta a párnát az ágyra.
–  Csak  azért  úszód  meg  szárazon  ezt  a  megjegyzést,  mert  lábadozol.  De  amint  felépülsz,

megkapod a magadét – fenyegette meg kedvesen.
Visszasegítette  a  lányt  az  ágyba.  Amikor  Banner  elhelyezkedett,  elkérte  a  hajkeféjét.  Egy–két

perc fésülködés után azonban kimerülten lehanyatlott a karja.
– Soha nem fogom tudni kifésülni a hajam.
– Akarod, hogy segítsek?
Jake  az  ágy  lábánál  állt,  és  dermedten  figyelte,  ahogy  Banner  a  feje  fölé  emelte  a  karját,  s

végighúzta a fésűt  a hajában. Annyira szép volt.  ő  pedig  majdnem  elveszítette.  A  gyomra  görcsbe
rándult, valahányszor eszébe jutott, milyen közel állt ahhoz, hogy elveszítse.

– Megtennéd?
Hogy megtenné–e? Alig várta már, hogy valamilyen ürüggyel megérinthesse. Megkerülte az ágyat,

és  Banner  mögé  ült.  A  csípője  alig  érte  el  a  matrac  sarkát,  de  hosszú  lábával,  amit  megvetett  a
padlón, egyensúlyban tartotta magát. Kivette a lány kezéből a hajkefét.

– Szólj, ha kellemetlen.
– Nem az – sóhajtotta Banner, mikor a férfi végighúzta haján a fésűt. – Nagyon jó.
– Húzom?
– Egy kicsit, de nem fáj.
Néhány  percnyi  komoly  koncentrálást  igényelt,  hogy  Jake  kifésülje  az  összegubancolódott

fürtöket. De aztán a fésű könnyedén siklott a sűrű tincsek között.
Bannernek  göndör,  dús,  csodaszép  haja  volt.  Jake  szerette  volna  beletemetni  az  arcát,

gyengédségeket suttogni éjfeketeségébe, és kiönteni neki a szívét.
Banner nyaka hajlékonyan mozgott. Feje követte a férfi kézmozdulatait. Minden egyes fésűhúzás

olyan volt, mint egy szerető simogatás. Az a kéz, mely szögesdrót kötözéséhez, marhabélyegzéshez
és fiatal tinók lasszózásához szokott, olyan gyengéden ért hozzá, mint anya a gyermekéhez. A lány
érezte Jake leheletét a nyakán, mikor a férfi felfogta  a  haját,  alulról  átfésülte,  majd  visszaengedte.
Baimer hátradőlt.

– Elálmosodtál? – mormolta Jake.
– Nem. Csak ellazultam.
Jake minden porcikája megfeszült. A lány csípője a combjához préselődött. Háta a mellkasához

simult. Még a vastag hálóing alatt is ki tudta venni Banner formás alakját. Szerette volna átölelni, és
megfogni a mellét.  Valahányszor  a  lány  nagy  levegőt  vett,  a  hálóinge  csábítóan  megrebbent.  Jake
arra vágyott, hogy megérintse, hogy lássa, hogy érezze. Megkeményedett.

Lerakta  a  hajkefét  az  éjjeliszekrényre.  Banner  vállára  tette  a  kezét,  és  magához  húzta.  Arcát
beletemette  a  lány  csodás  hajkoronájába.  Behunyta  a  szemét,  mikor  végigsöpörtek  rajta  az
érzelmek. Kívánta Bannert. Szeretett volna hozzá bújni, és kielégíteni.

Átölelte a karjával.  A lány feje  hátracsuklott  a  vállára,  majd  felé  fordult.  Ajkuk  találkozott,  és
pillekönnyen megérintette egymást.

Aztán Jake hatalmas önuralommal eltolta magától Bannert, és felállt az ágyról.
– Kibontottam a hajad.
– Köszönöm. – A lány hangja erőtlen volt.  Nem tudta leplezni csalódottságát. Egy pillanatig azt

hitte,  azt  remélte,  hogy  Jake  ismét  szeretkezni  fog  vele.  Volt  valami  újfajta  gyengédség  az
érintésében, az egész viselkedésében, ami korábban hiányzott. Banner szerette volna addig élvezni,
ameddig tehette. Megérezte, hogy a férfi mogorvasága mögött egy fiatalkori, mély fájdalom rejtőzik.
Tudott szeretni, de nem mert kockáztatni.  Nem akarta  kimutatni  az  érzelmeit.  Falat  épített  maga
köré, de az  megrepedezett.  Banner  eltökélte,  hogy  addig  próbál  áttömi  rajta,  amíg  a  férfi  be  nem
engedi kérlelhetetlen kék szeme mögé.

–  Hová  mész?  –  kérdezte  kedvesen,  mikor  Jake  elindult  az  ajtó  felé.  A  férfi  megfordult,  és
vágyakozva nézett rá. Banner a párnán feküdt, haja úgy terült szét, mintha tinta loccsant volna ki az
ágyneműre. Tekintete elködösült.



– Te már szép vagy. – Jake megdörzsölte az állát. – Én pedig még meg sem borotválkoztam.
– Borotválkozz meg itt – ajánlotta hirtelen Banner. ]
– Micsoda?
– Borotválkozz a fésülködőasztalomnál!
– Banner. – Jake a szemét forgatta. – Ez képtelenség.
– Miért?
– Mert... – A férfi elfogadható indokot keresett. – Mert nincs benne semmi különös.
– Ha nincs benne semmi különös, akkor miért nem nézhetem?
– Felőlem nézheted, csak...
– Csak mi?
– A fenébe! Ha ettől boldog vagy.
Jake  kiviharzott,  Banner  pedig  elégedetten  mosolygott.  Amikor  visszajött,  bögrét,  pamacsot,

borotvát és törülközőt tartott a kezében.
–  Remélem,  nem  kerüli  el  a  figyelmedet,  mennyit  vesződöm,  hogy  szórakoztassalak–

zsörtölődött. Lepakolta a borotválkozóeszközöket a fésülködőasztalra, s kiment,  hogy  hozzon  egy
kancsó forró vizet a konyhából.

– Értékelem is – kiáltotta utána Banner.
Jake  morgott  valamit,  de  a  lány  csak  egyetlen  szót  tudott  kivenni  belőle:  „Csitri”.  A  férfi

mogorván behozta a  forró  vizet,  és  kiöntötte  a  porcelán  mosdótálba.  Ekkor  megakadt  a  szeme  a
ráfestett sárga rózsákon.

– Nehogy eláruld bárkinek is, hogy virágos mosdótálban borotválkoztam.
– Lakat lesz a számon.
Banner  szeme  pajkosan  csillogott.  Jake  csak  azért  állt  rá  erre  a  bohózatra,  mert  a  lány  kezdte

fokozatosan  visszanyerni  az  egészségét.  Óráról  órára  jobban  lett.  Fájdalomtól  elkínzott  teste  és
láztól kábult agya már a múlté volt. Jake eltökélte, hogy teljesen meggyógyítja.

Banner nézte, ahogy a férfi kigombolja ingén a felső gombokat, s betűri a gallért.
– Nem veszed le az inged? 
Először belemerítette a vízbe a pamacsot, aztán a szappanos bögrébe, s habot vert.
–  Miért  nem  törődsz  a  magad  dolgával?  –  Felvitte  állára  a  fehér  szappanhabot,  s  gyors

mozdulatokkal  addig  kente,  míg  el  nem borította  arca  egész  alsó  felét.  –  Évek  óta  elboldogulok
mások tanácsa nélkül.

– Csak arra gondoltam, hátha lecsöppented.
Amint kimondta, egy kis hab pottyant le a férfi ingére. Jake káromkodott, felkapta a törölközőt

és letörölte. Banner kuncogott; a férfi összehúzott szemmel belenézett a tükörbe, de valahogy nem
sikerült fenyegető arcot vágnia félig szappanosan.

Felemelte a borotvát.
– Nem fened meg előbb? – kérdezte Banner.
Jake  ügyet  sem  vetett  rá.  Oldalra  billentette  a  fejét,  s  lehúzta  a  borotvát  oldalt  az  álláig.

Lelötykölte a vízben, majd ismét végigszántott vele az  arcán.  Aztán  beharapta  a  felső  ajkát,  hogy
fölötte is leborotválja a borostát.

– Zavarsz. – A szavak torzítva törtek elő a szájából, Banner pedig kuncogott.
– Elbűvölő vagy.
– Ó, igen, elbűvölő – gúnyolódott a férfi.
Amikor  arca  alsó  felét  megborotválta,  ismét  kézbe  vette  a  pamacsot,  s  bekente  a  nyakát.

Hátrahajtotta a fejét, s felhúzta a pengét az ádámcsutkáján át az álláig.
– Jake?
– Hmm?
– Elmondható, hogy a te fütykösöd nagyobb az átlagosnál?
– A francba! – Egy vércsepp jelent meg a férfi nyakán. – Nem szép dolog ilyesmit kérdezni egy

férfitól, amikor a nyakát borotválja.
– Most jutott eszembe.
– Talán nem kellene mindent kimondanod, ami az eszedbe jut. Nem gondolod?
– Nos?



–  Nem a  te  dolgod.  –  Jake  visszafordult  a  tükörhöz,  s  felkapta  a  törülközőt,  hogy  felitassa  a
nyakán  lecsorgó  vért.  –  Miféle  kérdés  ez  különben  is  egy  hajadon  fiatal  hölgytől?  Vagy  férjestől.
Kitől hallottad egyáltalán ezt a szót?

– Nem így mondják?
– Néha, de te... Hadd találjam ki – mondta Jake, és kifelé fordított tenyerét a magasba emelte. –

A bátyádtól és az öcsémtől.
– Egyszer mögéjük lopóztam, amikor az erdőben pisiltek. Azt hiszem, éppen összemérték a...
– Ki ne mondd még egyszer!
– Addig úgy gondoltam, hogy mindenkié egyforma. De most  már  tudom,  hogy  olyanok,  mint  a

nők mellei. Vannak nagyobbak és kisebbek.
– Istenem. – Jake elkínzott arcot vágott.
– Mi a baj? Mi nem szoktunk köntörfalazni.
– Hát azt nem. – Jake befejezte a borotválkozást, és vizet locsolt az arcára.
– A mi helyzetünk aligha felel meg az illemszabályoknak. Máskülönben kétszer is meggondoltad

volna, hogy meztelenül az ágyamba feküdj–e.
A férfi felütötte a fejét, s ügyet  sem  vetve  a  padlóra  csöpögő  vízre,  értetlenül  szembefordult  a

lánnyal.
– Mindig meztelenül alszol?
– Honnan tudod?
– Láttam.
– Mikor?
– Az operációm utáni éjjel.
– Lázálmaid és fájdalmaid voltak.
– Annyira nem. Azt hiszed, nem emlékeznék rá, ha egy meztelen férfi bemászik az ágyamba?
Jake visszafordult a fésülködőasztalhoz,  és  megtörölte  az  arcát.  Aztán  félredobta  a  törölközőt,

felhajtotta a gallérját, és begombolta az ingét.
– Egy szót sem akarok rá többet vesztegetni.
– Még soha nem láttam férfit anyaszült meztelenül. Nem természetes, hogy kíváncsi vagyok?
– De igen, azt hiszem. Csak jobban szeretném, ha nem beszélnél róla.
– Miért? Te vagy az első meztelen férfi az életemben.
– Abbahagynád?
– Ne légy ideges! Te is láttál engem meztelenül.
Jake fenyegetően a lányra emelte az ujját, és szigorúan megszólalt.
– Mert kénytelen voltam, Banner. Az orvosnak asszisztáltam.
–  Megértem  –  felelte  a  lány  szemlesütve.  –  De  én  sem  üldöztelek,  hogy  lerángassam  rólad  a

ruhát.  Fogalmam  sem  volt  róla,  hogy  ha  felébredek  és  kiáltozom,  anyaszült  meztelenül  fogsz
iderohanni.

– Mindig meztelenül alszom! – emelte fel a hangját Jake védekezően.
Banner a kezére támasztotta a fejét, hanyatt dőlt  a párnákra, s úgy  mosolygott  a  férfira,  mint  a

macska, amelyik épp most nyelte le a kanárit.
– Valóban?
Jake–et  bosszantotta,  hogy  a  lány  ugratta.  Már  megmondta  neki,  amit  tudni  akart.  Banner

diadalmasan csillogó tekintete ugyanolyan csábító volt, mint ő maga az ágyban hanyatt fekve.
Hogy  megmentse  a  becsületét,  le  kellett  törölnie  a  lány  arcáról  az  öntelt  kifejezést.  Jake

szeméből  eltűnt  a  bosszúság,  s  tekintete  megvetővé  vált.  Szemtelen  pillantással  tetőtől  talpig
végigmérte Bannert, miközben egyre közelebb ment hozzá.

– Ugye nem hagyhatjuk, hogy kielégítetlen maradjon a kíváncsiságod?
– Hogy érted ezt? – kérdezte a lány, s derűs nyugalmát hirtelen kínos feszengés váltotta fel.
– Úgy értem, hogy nem szabad semmit sem a fantáziádra bíznunk. Banner szeme elkerekedett a

rémülettől, mikor a férfi elkezdte kicsatolni az övét. Megnyalta a száját.
– Egy pillanat. Jake megállt.
– Mi az?
– Mit csinálsz?



A férfi elmosolyodott, erős ujjai pedig folytatták a munkát.
– Kigombolom a nadrágom.
Banner felegyenesedett, a csábító nőt felváltotta a szemérmes.
– Várj, Jake!
A férfi kikapcsolta az utolsó gombot is.
– Választ akarsz a kérdésedre, nem?
– Én...
– Tessék!
Banner behunyta a szemét, mikor Jake keze megmozdult.
–  Nem,  nem  mindig  fenem  meg  a  pengét  borotválkozás  előtt.  Csak  ha  életlen.  Körülbelül

hetente.
A  lány  szeme  kinyílt.  Jake  éppen  az  ingét  gyűrögette  bele  a  nadrágjába  komótosan.  Banner

növekvő dühvel nézte, ahogy befejezi az öltözködést, begombolja a nadrágját, és becsatolja az övét.
– Van még kérdésed? 
Szikrázó szemek néztek fel rá.
– Te... te...
Jake csillapítgatta.
– Ne izgasd fel magad, Banner! Ne felejtsd el, hogy pihenésre van szükséged. – Félreugrott a feje

felé repülő párna elől, és az ajtóhoz iramodott.
Gyöngyöző kacagása elnyomta a lány vitriolos gyalázkodásait.

– Kop. Kop. Megint a–íejemhez vágod a párnát, ha bejövök megnézni, hogy vagy? – kukucskált
be néhány  óra  múlva  Jake.  Gondoskodott  Viharról,  tűzifát  hozott  be  a  házba,  s  feltette  a  levest.
Most jól jött, hogy éveken át magára kellett főznie. Lehet, hogy nem a legfinomab–ban készítette el
az ételt, de tápláló volt.

– Nem.
Arra számított, hogy Banner majd duzzogni fog, de amint kinyitotta az ajtót, és közelebb lépett

az ágyhoz, látta, hogy a lány nem is gondol a korábbi csetepatéra. Fészkelődött.
– Mi a baj, Banner?
A lány görcsösen dobálta fejét a párnán.
– Tudom, hogy őrültségnek hangzik, de iszonyúan viszket a vágás.
– Viszket? Akkor ez azt jelenti,  hogy gyógyul. –  Túl  sokáig  hallgatott  ahhoz,  hogy  ne  lehessen

észrevenni. – De jobb lenne, ha megnéznénk.
Banner bizalommal tekintett fel rá.
– Ahogy gondolok, Jake.
A férfi visszahajtotta a takarót. Amikor meglátta a lány törékeny testét egy szál hálóingben, mely

minden hajlatára és domborulatára rásimult, elszorult a torka. Megköszörülte.
– Nem akarod...ö...? – Leíró mozdulatot tett a kezével, aztán hátat fordított.
Banner felemelte a hálóingét, és úgy igazította el, hogy az eltakarja a nőiességét, s a hasának csak

azt a részét lehessen látni, amit a férfi meg akart vizsgálni. Persze a lába, a csípője és a dereka így is
fedetlenül maradt az egyik oldalon, de nem volt mit tenni.

– Rendben – közölte.
Jake megfordult. Nem nézett a lány szemébe, hanem a hasát borító kötésre koncentrált. Amilyen

gyengéden csak tudta, levette. Banner levegő után kapkodott. Jake felkapta a fejét.
– Fájdalmat okoztam?
– Nem. – A lány  a  halvány  rózsaszín,  csipkézett  szélű  varratot  nézte.  –  Csak  most  fogtam  fel

igazán,  hogy  felvágták  a  hasam.  –  Behunyta  a  szemét,  és  nagyokat  nyelve  igyekezett  legyűrni  a
rátörő hányingert. –Olyan csúnya.

–  Összehasonlítva  azokkal  a  sebekkel,  amiket  én  láttam  összevarrva,  Hewitt  mestermunkát
végzett. – Jake finoman megnyomogatta a seb környékét. Nem talált  duzzanatot, sem vörös foltot.
– Látod, ahogy enyhén felpikkelyesedett a száraz bőr? Ezért viszket annyira. Szépen gyógyul.

– Meglep, hogy Mr. Hewitt nem jött el meglátogatni. Az ember azt hinné, kötelessége volna még
szakadó esőben is.



Jake  úgy  döntött,  hogy  a  lánynak  már  nincs  szüksége  ilyen  nagy  kötésre,  s  kicserélte  egy  lágy
gézpárnára, amit az orvos otthagyott.

– Van valami, amit el kell mondanom neked, Banner.
A  lány  a  férfi  feje  búbját  bámulta,  mely  úgy  tükrözte  vissza  a  lámpa  fényét,  mint  egy  másik

napkorong. Érezte Jake gyengéd leheletét a hasán.
– Mit?
– Az orvosról.
– Igen?
–  Megfenyegettem  a  fegyveremmel,  hogy  eljöjjön.  –  Banner  ajka  szétnyílt,  de  nem  tudott

megszólalni.  Jake  úgy  érezte,  magyarázatot  kell  adnia.  –  Amikor  megmondtam,  hogy  te  vagy  a
beteg, készségessé vált. De miután megvizsgált és megállapította, hogy vakbeled van, ópiumot akart
neked adni, s hagyni, hogy meghalj.

– Nem akart megoperálni?
– Nem, amíg elő nem vettem a pisztolyom, és meg nem fenyegettem, hogy megölöm.
Banner a férfi mellére tette a kezét. Ha nem szerette volna már eddig is,  most biztosan a szívébe

zárja. Neki köszönhette az életét. Jake megfogta a kezét, és izmos mellkasához szorította.
–  Az  az  átkozott  kuruzsló  hagyott  volna  meghalni,  aztán  közölte  volna  a  halálhíredet  a

szüléiddel  –  mondta  Jake  dühösen,  miközben  tekintete  megkeményedett  az  emlékek  hatására.  –
Amikor végzett,  úgy osont ki innen, mint egy kígyó. Nem adott semmilyen utasítást az  ápolásodra
vonatkozóan, mert nem hitte, hogy szükség lesz rá.

– De te igen.
A férfi pillantása belefúródott a lányéba.
– Igen.
Tekintetük összekapcsolódott.
– Lehet, hogy az orvos késóljb feljelent bántalmazásért, Jake.
– Nem érdekel. Most is ugyanezt tenném. Megöltem volna, ha nem operál meg.
Banner szeme könnybe lábadt.
– Bajba sodortad magad, csak hogy engem megments. Miért?
A férfi két tenyere közé vette Banner arcát, s szeretetteljes vonásait fürkészte.
– Nem engedhettelek meghalni. Az életemet adtam volna érted.
Átengedte magát a napok óta kínzó vágynak, s lehajolt  a  lány  szájára.  Nedves  ajka  szétnyílt,  s

Banner  is  kitárta  az  övét.  Jake  nyelvével  lassan,  gyengéden  behatolt  a  szájába,  s  felgyújtotta  az
érzékeit.

Banner átkulcsolta a nyakát. Jake lefektette a párnákra, és felsőtestével fölé hajolt. Banner érezte
mellén a férfi sürgető szorítását. Ritmikusan lüktető szíve egy ütemre vert az övével.

Jake lágyan beleharapott a lány ajkába, s letörölte róla csókjuk harmatát.
– Banner, Banner – suttogta a nyakába –, nem engedhettelek meghalni. Túl nagy szükségem van

rád.
Vadul  csókolózni  kezdtek,  fejüket  forgatták,  nyelvükkel  összecsaptak,  szájukat  keményen

egymáshoz dörzsölték, míg ki nem fogyott belőlük a szusz. Jake felemelte a fejét, s mikor meglátta
Banner  megduzzadt,  elgyötört  ajkát,  elmosolyodott.  Ez  a  száj  arra  termett,  hogy  szenvedélyes
csókokat adjon és kapjon, ő pedig megfogadta, hogy megadja, ami jár neki.

– El is felejtettem megkérdezni, nem vagy–e éhes. – Megfogta Banner egyik hajtincsét, s nézte,
hogyan tekeredik az ujjára, mint láthatatlan kötelék a szívére.

–  Farkaséhes  vagyok.  Kaphatok  ma  este  valami  tisztességes  ételt?  Jake  felállt  az  ágyról,  és
elindult a konyha felé.

– Forró levest.
– Jake?
A férfi megfordult.
–  Nincs  szükségem  sem  Dr.  Hewittra,  sem  senki  másra,  hogy  gondoskodjon  rólam.  Kitűnő

munkát végeztél.
A férfi szeme megtelt érzelmekkel, de csak bólintott, mielőtt kiment, hogy elkészítse a vacsorát.



Attól  az  estétől  kezdve  megváltoztak  köztük  a  dolgok.  Már  nem  rejtettél  el  egymás  elől  az
érzéseiket.  Jake  esténként  megcsókolta  a  lányt,  de  nem  ment  tovább.  Arra  sem  tett  javaslatot
egyikük  sem,  hogy  együtt  aludjanak.  Még  nem  jött  el  az  ideje,  hogy  szeretkezzenek,  de  már
közeledett. Ezt mindketten tudták. Egyelőre vártak, s hagyták, hadd fokozódjék bennük a vágy.

Jake minden reggel egy csésze teával és egy csókkal ébresztette. Ahányszor az ágyához lépett, a
lány  kinyújtotta  felé  a  kezét,  és  megszorította,  miközben  hosszan  egymás  szemébe  néztek.  Jake
továbbra is Banner előtt borotválkozott. O fésülte a haját, s számos intim pillanatot éltek át.

Esténként  leült  karnyújtásnyira  az  ágytól  egy  fotelba,  s  marhatenyésztésről  szóló  könyveket
olvasott, amiket Fort Worthben vásárolt. Banner párnákat hímzett leendő ebédlőszékeire.

– Jake? – A férfi felnézett a könyvből. – Érdekes?
– Nem annyira, mint veled beszélgetni.
– Nem akarom elvonni a figyelmedet. 
Jake huncutul mosolygott.
– Miss Coleman, hónapok óta elvonja a figyelmemet. – Banner elpirult.
Jake becsukta a könyvet, és félretette. Különleges este volt. Banner kétszer is elment a konyháig

meg  vissza  egyenes  derékkal.  Már  csak  enyhe  fájdalmat  érzett  a  gyomrában  egy–egy  hirtelen
mozdulattól.

–  Mikor  tanultál  meg  olvasni?  –  kérdezte.  –  Ne  sértődj  meg,  kérlek,  de  a  legtöbb  cowboy
írástudatlan.

Jake elmosolyodott.
–  Lydia  műve.  Ő  tanította  meg  Anabeth–t  a  táborban.  Amikor  megérkeztünk  a  birtokra,

Anabeth a fejébe vette,  hogy én sem maradhatok analfabéta. – Tekintete elrévedt, s eszébe  jutott,
milyen lelkesen okította nekik Anabeth a betűket és a bonyolult kombinációkat, melyeket szavakká
formáltak. – Először időpocsékolásnak tartottam, de aztán  meggyőztek,  hogy  Ross  is  tud  olvasni.
Amit pedig Ross tudott, azt én is tudni akartam.

– Miért mentél el hozzá?
A kérdés armyira váratlan volt,  és Banner olyan reszkető hangon tette fel, hogy Jake odakapta a

fejét.
– Kihez?
–  Ahhoz  a  Watkins  nőszemélyhez.  Miért  hagytál  ott  a  hotelban  az  után  a  gyönyörű  nap  után,

amit együtt töltöttünk?
Jake megütközött, ugyanakkor meg  is  riadt  a  lány  szemébe  gyűlő  könnyektől.  Letérdelt  az  ágy

mellé, és megfogta Banner kezét.
– Láttál elmenni?
– Igen.
– Nem azért mentem oda, amiért gondolod, Banner.
–  Mi  másért  lopózna  ki  a  bordélyházba  egy  férfi  az  éjszaka  közepén?  Velem  is  megtehetted

volna. Csak kérned kellett volna.
– Nem, Banner. Akkor nem lett volna helyes.
– De egy szajhával helyes volt?
– Figyelj rám! – mondta a férfi erélyesen, és megszorította a lány kezét.  – Amikor Micah és Lee

hazaértek,  felébredtem.  Micah  elmondta,  hogy  látta  Grady  Sheldont  az  Édenkertben.  Aggasztott,
hogy  a  fickó  a  városban  van.  Figyelmeztettem,  hogy  maradjon  távol  tőled.  Azt  hittem,  követett
téged Fort Worthbe, és el akar rabolni vagy valami hasonló. Azonnal elmentem Priscillához, hátha
kideríthetem,  miben  mesterkedik  Sheldon.  –  Bölcsebbnek  érezte,  ha  most  nem  említi  meg,  hogy
Grady és Priscilla szoros kapcsolatban állnak egymással.

– Csak ezért? – kérdezte Banner mogorván. – Nem... Jake megsimogatta a haját.
– Nem.
– De másnap reggel ő úgy beszélt, mintha... tudod. A férfi ajka elvékonyodott a dühtől.
–  Bármit  is  mondott  Priscilla,  hazudott.  Csak  meg  akart  bántani  téged,  hogy  bosszút  álljon

rajtam.
– Azt hittem, barátok vagytok. i
– Nem úgy, ahogy gondolod. Már mondtam, hogy nem feküdten le Priscillával.



Banner egy felbomlott szálat tépkedett a takarón.
– Grady szerint a bordélyházban legendákat mesélnek rólad a lányok.
A  férfi  szórakozottan  elmosolyodott.  Mikor  azonban  meglátta  Banner  elkeseredett  arcát,

elkomolyodott.
– Banner, nem voltam nővel az óta az este óta az istállóban.
– Igaz ez? – kérdezte a lány rekedten.
Jake a szájához emelte a kezét, és megcsókolta a tenyerét. 
– Magam is alig hiszem el, de esküszöm, hogy ez az igazság. 
– S ennyi is marad? Egyetlen éjszaka?
– Ez tőled függ–felelte halkan Jake.–Te mit szeretnél?
– Nem csináltam belőle titkot, Jake. íl A férfi a földet bámulta. Napokkal ezelőtt,  amikor Banner

élet–halál  között  lebegett,  rájött,  hogy  nem  csak  testi  vágyat  érez  iránta.  Igen,  szerette  volna  a
magáévá tenni, de éppúgy kívánta azt is, hogy a szívük eggyé forrjon.

Banner  már  rég  nem Lydia  és  Ross  lánya  volt  a  számára.  Hanem  egy  nő,  az  a  nő,  akire  neki
szüksége volt, hogy betöltse a lelkében tátongó űrt. Ha valaki ki tudja gyógyítani a cinizmusból és a
keserűségből,  az  Banner.  Belefáradt  már,  hogy  önmagával  harcoljon.  Azonkívül  a  jövőjük  már
megpecsételődött, bár erről még csak ő tudott. Elmosolyodott, amikor felnézett.

– Volna kedved egy fürdőhöz az ágyban?
– Egy fürdőhöz az ágyban?
Banner rezzenéstelen tekintettel nézte, ahogy a férfi odalép a fésülködő–asztalhoz, fogja a forró

vízzel  teli  mosdótálat  és  két  puha  törölközőt,  majd  visszatér  velük,  és  leteszi  őket  az
éjjeliszekrényre.  Jake  letelepedett  az  ágy  szélére.  Tekintete  a  lány  arcát  fürkészte.  Kinyújtotta  a
kezét, ujjbegyével megérintette Banner fitos orra hegyét, és rámosolygott.

–  Elmondtam  már,  mit  gondoltam  rólad  aznap  este  az  istállóban?  Banner  némán  megrázta  a
fejét. Csend borult a házra. Csak Jake lélegzetvételét, ruhája suhogását és mámorító hangját lehetett
hallani.

–  Azt  gondoltam,  micsoda  belevaló  nő.  Nem sokan  állnának  oda  egy  férfi  elé,  és  kérnék  meg
arra, amire te engem.

– Megdöbbentél?
– Igen, elismerem. Számomra te mindig a kis Banner voltál,  a fiús kislány rakoncátlan copfokkal

és lehorzsolt térddel. Még az esküvőd napján is így gondoltam rád. A férfi ujja megállapodott a lány
állán, majd lesiklott a nyakára. – De aznap éjjel más szemmel láttalak. Igazi nő lett belőled, Banner.
Tudtam,  hogy  soha  többé  nem  nézhetlek  már  kislánynak.  Pokoli  volt  a  közeledben  élni,  és
emlékezni arra az estére. Megbántam. – Jake ajka szomorú mosolyra húzódott. – De örültem is neki,
s ezerszer kívántam, bárcsak újra megtörténne. – Előrehajolt és megcsókolta a lányt. Gyengéden, de
szenvedélyesen. Szétválasztotta Banner ajkát,  hogy helyet csináljon befurakodó nyelvének. Amikor
felemelte a fejét és lenézett a lányra, Banner szeme csillogott. – El akarlak lazítani. Megfürdetlek.

– Levegyem a hálóingem? :
– Ne – felelte Jake, és kedvesen elmosolyodott. – Majd  én.  Banner  szíve  a  torkában  dobogott,

mikor a férfi a hálóingéhez nyúlt.
Gombsor vezetett a nyakától a derekáig. Jake adta rá, amikor ő eszméletlenül feküdt. Még most

is belepirult, amikor rágondolt.
Jake  ügyesen  kigombolta,  de  nem nyitotta  szét  a  hálóinget.  Perzselő  tekintettel  meredt  a  lány

feltárult bőrére, de nem érintette meg.
– Fel tudsz ülni?
Banner  engedelmeskedett.  Jake  elhelyezkedett  mögötte  az  ágy  sarkán,  ahogy  aznap,  amikor  a

haját  fésülte.  Megfogta  a  lány  vállát,  s  centiméterről  centiméterre  haladva,  lassan  lehúzta  róla  a
hálóinget csípőjének domborulatáig.

Banner  bőre  bársonyosnak,  puhának  és  aranysárgának  látszott  a  lámpafényben.  A  férfi
belemerítette  a  törölközőt  a  vízbe,  aztán  kicsavarta.  Összefogta  Banner  haját,  felemelte,  majd  a
lány vállára tette a ruhát, s lassú körkörös mozdulatokkal lemosta. Aztán a háta következett.

– Jó?
– Igen – nyögte Banner. Jake erősebben nyomkodta, hogy kimasszírozza  belőle  a  sok  fekvéstől



kialakult görcsösséget.
A vizes törölközőt  szárazra cserélte, s  felitatta  Banner  testéről  a  nedvességet.  Jake  nem tudott

ellenállni a lány nyakának. Átkarolta a derekát, s ajkát a selymes bőrre tapasztotta.
– Olyan szép vagy – suttogta, miközben nyelvével Banner fülét becézte.
Jake  ajka  a  lány  nyakáról  az  arcára  vándorolt,  hogy  megkeresse  a  száját.  Banner  feje  a  férfi

karjára hanyatlott, Jake pedig hátradöntötte  félig  az  ölébe,  félig  az  ágyra.  Nyelve  elmerült  Banner
mézédes  szájában.  Miközben  egyre  szenvedélyesebben  csókolta,  kiszabadította  magát,  s  teljes
súlyával a lány fölé heveredett. Banner görcsösen markolászta a mellére szorított hálóinget, de nem
szemérmességből, hanem a vágytól.

Nem tudott betelni a férfi ajkával.  Amikor Jake megcsókolta, egész teste  beleremegett.  Minden
idegszála  bizseregni  kezdett,  a  férfi  érintése  égette,  simogatta,  izgatta.  A  világ  és  a  problémák
megszűntek létezni. Elragadta a vágy oda, ahol a bajok nem léteztek, s Jake minden gyönyörök ura
és mestere volt.

A férfi azonban ismét belemártotta a törölközőt a vízbe. Lemosta Banner nyakát és mellét addig,
amíg  a  hálóing  engedte.  Felemelte  a  lány  egyik  karját,  s  végigdörzsölte.  Aztán  a  másik  karját  is
ugyanilyen gondos bánásmódban részesítette. Banner legnagyobb bosszúságára a férfi  a  hónalját  is
megmosta, miközben ő szemérmesen elfordította a fejét.

– A tested minden része gyönyörű – suttogta Jake. – Nincs mit szégyellned.
Ajkához érintette Banner kezét.  Megcsókolta a  tenyerét,  minden  ujját,  majd  a  lány  legnagyobb

meglepetésére,  a  szájába  vette  a  kisujját,  és  gyengéden  megszívta.  Foga  puhán  belevájt  a  húsos
párnába, melyről Banner eddig nem is gondolta volna, hogy ennyire érzékeny.

–  Jake!  –  szakadt  fel  belőle  a  kiáltás.  A  váratlan  kényeztetés  apró  robbanásokat  idézett  elő
testében. Melle körül a vágy  hullámai  örvénylettek,  s  megkeményítették  a  bimbóját.  Nem is  hitte
volna, hogy összeköttetésben áll testének forrón lüktető részeivel.

Jake most a  csuklóját  csókolta,  majd  elindult  a  karján  felfelé.  Mikor  elérte  a  lány  könyökének
belső hajlatát,  kinyitotta a száját,  s Banner megérezte a férfi  nyelvének  nedves  hancúrozását.  Jake
úgy fordította a lány karját,  hogy hozzáférjen a belső feléhez. Gyengéden megharapta  a  lágy,  puha
bőrt, Banner pedig felnyögött. Észvesztő csókkal fojtotta el, mely a lány szájánál kezdődött, s heves
csókok garmadájával ért véget a nyakán és mellén.

Jake felült. Szeme hihetetlenül kéknek látszott, ahogy lenézett a lányra. Lassan félretolta Banner
kezét. A lány felhevült bőrét hűvös fuvallat csapta meg, amikor a férfi elvette melléről a hálóinget.

– Édes istenem, Banner – mondta rekedten –, milyen szép vagy.
Amit  eddig  csak  a  holdfénynél  látott,  azt  most  még  jobban  megszépítette  a  lámpa  vibráló

ragyogása. Gyönyörű volt, tejfehér, rózsás, tökéletes.
Jake gyengéden előbb Banner jobb, majd bal kezét emelte a feje fölé. A lány tenyere nyitva volt,

sebezhetőn, védtelenül, ujjait kissé behajlította. Melle feltárult, s könnyű prédává vált.
Banner mégsem félt.
Nyugodtan feküdt, s hagyta, hogy a férfi gyönyörködjék benne.
Jake  épp  csak  annyi  időre  fordította  el  a  tekintetét,  amíg  ismét  benedvesítette  a  törölközőt.

Aztán gyengéden lemosta a lány mellét és hasát, a másik ruhával pedig megtörölte. Amikor végzett,
úgy csodálta, mint egy festő élete remekművét.

– El sem tudom hinni, hogy itt vagyok veled. Annyira jó. Minden percben azt várom, hogy valaki
berontson, és elszakítson tőlem.

– Nem hagynálak itt, Jake.
– Soha nem éltem még át ilyen békés és nyugodt pillanatokat egyetlen nővel sem. A magamévá

tettem őket, használtam a testüket, de soha nem élveztem. Lehet, hogy nem is tudom úgy csinálni,
ahogy kéne, szeretetteljesen.  Talán  túl  öreg  vagyok  már  ahhoz,  hogy  megtanuljam.  De  szeretném
megpróbálni. Hadd játsszam veled.

Banner  szíve  megtelt  és  túlcsordult  szeretettel,  miközben  szemébe  könnyek  szöktek  az
érzelmektől. Tehát többet jelent Jake–nek, mint a szajhák, akikkel együtt hált.  A férfi nem mondta,
hogy szereti, de a szeretetről beszélt, s ez majdnem ugyanaz.

Jake két kezébe vette a lány mellét, s összenyomta, hogy hozzáfor–málja a tenyeréhez.
– Banner, Banner.



A lány látta, hogy Jake szája mozog, de hang alig jött ki rajta.
– Ez azt jelenti, hogy kedvelsz? – kérdezte félénken.
– Kedvellek? – Jake lágyan felnevetett. – Igen, kedvellek.
A férfi ismét Banner mellére szegezte a tekintetét.  Ujjait gyengéden végighúzta  rajta.  Élvezte  a

lány  puha  bőrét  és  az  érzékeny  bimbókat.  Amikor  az  libabőrössé  vált  simogató  keze  nyomán,
lehajtotta a fejét.

Bannert elbűvölte a férfi ajkának érintése. Erre a pillanatra született,  hogy megajándékozza Jake
–et  a  gyönyörrel.  A  férfi  nyöszörgött  a  vágytól  és  az  elégedettségtől,  sóhajtozott  a  kéjtől  és  a
szenvedélytől.

Fürge nyelvének körkörös mozdulataitól Banner feje egyre mélyebbre süppedt a párnába. A férfi
gyengéd ajka megpendítette asszonyi szíve húrjait. Olyan heves sóvárgást ébresztett benne, hogy az
szinte már fájt. Lába köze felforrósodott a vágytól, sajgott a várakozástól, és lüktetett a gyönyörtől.

Banner leengedte a karját, s beletórt Jake hajába. Érezte, hogy megremeg a férfi combja, s tudta,
hogy Jake is ugyanolyan kínokat áll ki, mint ő.

– Olyan régóta vágyom már rád, Banner. Évek óta. Egész életemben rád vártam.
Jake  felemelkedett,  és  égő  szenvedéllyel  ismét  szájon  csókolta  a  lányt.  Amikor  elgyengülten

szétváltak, a férfi apró csókokat hintett az ajkára, és megsimogatta a haját. Banner kérdőn nézett rá.
– Nem akarsz...
–  Nem.  Addig  nem,  amíg  gyenge  vagy,  és  fennáll  a  veszélye,  hogy  fájdalmat  okozok.  De

szeretnélek a karjaimban tartani egész éjjel.
– Igen – mormolta Banner.
Jake felállt, és eloltotta a lámpát. Levetkőzött, s meztelenül befeküdt a lány mellé a takaró alá.
–  Istenem  –  nyögte  Banner  hajába.  A  lány  nem  bújt  vissza  a  hálóingébe.  Meztelen  bőrük

egymáshoz ért, Banner selymes combja  a  férfi  lábát  simogatta.  –  Óvatosan  –  figyelmeztette  Jake,
amikor a lány odasimult hozzá.

– Nem tudsz fájdalmat okozni. Jake – suttogta Bamier, majd átkarolta a férfi nyakát,  és pulzáló
ütőerére szorította az ajkát.

Jake gyengéden átölelte, de óriási erőfeszítésébe tellett, hogy ne veszítse el a fejét.
– Az isten szerelmére, Banner, feküdj nyugodtan.
A lány odabújt hozzá, ő pedig megérezte mellén az ásítását.
– Jó éjt. Jake – mormolta Banner álmosan.
– Jó éjt, drágám.
Miközben  a  férfi  azon  tépelődött,  milyen  varázslatos,  hogy  a  karjában  tarthatja  a  lányt,  újabb

csoda történt. Elaludt.

– A mindenségit! – káromkodott Jake, amikor ki akart ugrani az ágyból, de lába belegabalyodott
a  takaróba.  Nagy  nehezen  az  ablakhoz  bukdácsolt,  és  kinézett.  Sejtése  beigazolódott,  amint
megpillantotta, hogy lovasok vágtatnak be az udvarra. Valamikor éjjel elállt  az eső.  A nap erőtlenül
sütött.

Banner felült,  s a szemét meresztgette. A takaró lecsúszott a derekára. Jake  ügyetlenül  rángatta
felfelé a nadrágját.

– Mi a baj?
– A mvmkások. Átkeltek a folyón. – Jake a lány összekócolódott  haját,  rózsás  és  meleg  mellét

bámulta, s felnyögött. – Ha kiderül, hogy az éjjel...  – Nem fejezte  be  a  mondatot,  inkább  a  karját
igyekezett beledugni az inge ujjába.

Felkapta a zokniját, a csizmáját, lerántotta az ágyról  a  takaróját  és  a  párnáját,  majd  kirohant  a
nappaliba, és becsukta maga mögött az ajtót. Ledobta az  ágyneműt  a  kanapéra,  s  megnyomkodta,
hogy azt a látszatot keltse, mintha ott aludt volna.

Éppen akkor ért az ajtóhoz, amikor Jim bekiáltott:
– Hé, van itt valaki?
Jake hatalmas ásítást színlelve kinézett.  Lustán megvakarta a mellét, mintha  most  ébredt  volna

fel. Nem volt ritka, hogy egy férfi kora reggel csizma nélkül és kigombolt ingben nyisson ajtót.
–  Csendesebben!  –  figyelmeztette  őket  Jake  összehúzott  szemmel.  A  válla  fölött  Banner



hálószobájának zárt ajtajára pillantott, s húzta az időt,  hogy a munkások jól láthassák  a  megvetett
kanapét. Aztán kilépett a tornácra, s becsukta maga mögött az ajtót. – Banner nagyon beteg.

–  Beteg?  –  Randy  volt  az,  aki  elsőként  szóhoz  jutott,  miután  a  többiekkel  együtt  úgy
meglepődött  azon,  hogy  Jake  Banner  házából  bukkant  elő,  hogy  megnémult.  Három  gyanakvó
szempár tapadt Jake–re.

–  Ide  kellett  hoznom  a  városból  Dr.  Hewittot.  Bannernek  vakbélgyulladása  volt.  Az  orvos
megoperálta és kivette.

– A mindenit! – morogta Pete a ház felé pislogva. – A szülei nem is tudják?
–  Nem találtam  átkelőhelyet  a  folyón,  s  mivel  nem akartam  sokáig  magára  hagyni,  ezért  nem

tudtam őket értesíteni. – Jake a fejét ingatta, s igyekezett elnyerni a férfiak együttérzését. – Nagyon
rosszul volt. El sem tudom mondani, mermyire. Már azt hittem, elveszítjük.

A  három  cowboy  elszégyellte  magát.  A  legrosszabbat  tételezték  fel  Jake–ről,  mikor  Banner
házából látták meg kijönni, s most kiderül, hogy ha ő nincs, Banner meghal.

– Tehetünk érte valamit? – kérdezte Pete.
– Nem. Csak hozzátok rendbe a birtokot az eső után. Láttatok már ilyen csapadékos júniust? Én

még nem. – Jake elterelte a beszélgetést a szokatlan időjárásra.
– Hogy keltetek át a folyón?
–  Építettünk  egy  tutajt,  tegnap  éjjel  lett  kész.  Tákolmány,  de  arra  elég,  hogy  egy  lovas

átevickéljen rajta – felelte Pete, s dohánylevet köpött ki a sáros földre. – Ross később érkezik.
– Igen? – Jake hangja hangsúlyozottan nyegle volt,  de a szíve majd kiugrott a helyéről  ijedtében.

– Jobb ha bemegyek, és megnézem, hogy van Banner. Ha valamelyikőtök gondoskodna Viharról, és
felnyergelné nekem, hálás lennék. Kilovagolunk és ellenőrizzük a kerítést, nem érte–e valami kár. –
Itt diadalmasan elmosolyodott. – Látnátok  a  csordát,  a  legszebb  tehenek  és  a  legvérmesebb  bika,
amelyikhez valaha szerencsém volt.

Randy füttyentett.
– Hol vannak?
– A városban. Holnap hazahajtjuk őket. Hadd száradjon még egy napot a föld.
Miután a cowboyok megkapták az utasítást, elindultak az istálló felé. Jake bement a házba, s ott

találta  Bannert  az  ajtó  előtt  járkálva  fel–alá.  A  haja  még  mindig  kócos  volt,  de  Jake  legnagyobb
megkönnyebbülésére legalább felvett egy köntöst. Még álmos, duzzadt szemmel  is  pokolian  szexis
és kívánatos volt, s a férfi már megbánta, hogy az állását és az életét kockáztatta azért, hogy egész
éjjel a karjában tartsa.

–  Hogy  érzed  magad?  –  kérdezte  nyersen.  Erzékisége  ellenére  Banner  úgy  festett,  mint  egy
ártatlan  kislány.  Jake  perverznek  érezte  magát,  mintha  egy  gyermeket  molesztált  volna.  Nem
kétséges, hogy Ross is ezt gondolná róla.

– Remekül.
– Biztos? – Múlt éjjel megkaphatta volna a lányt, de nem akarta.  Ám ha  megtette  volna,  lehet,

hogy most  nem lenne  ilyen  mérges.  A  fékezhetetlen  vágytól  dühös  lett  Bannerre,  de  magára  még
inkább.

– Igen, biztos. Mi a baj. Jake?
Banner makacsul küzdött, nehogy árulkodó könnycseppek öntsék el a szemét. Torka belefájdult

az  igyekezetbe,  hogy  visszanyelje  őket.  Azt  hitte,  hogy  a  férfi  ugyanolyan  kedves,  gyengéd  és
szeretreméltó lesz, mint múlt éjjel.  Jake azonban mogorván összeráncolta a homlokát.  Banner  már
túlságosan hozzászokott ehhez a zárkózott, rideg arckifejezéshez, hogy megijedjen tőle.

– Semmi. Ross már úton van. – Jake felhúzta a csizmáját. Banner szótlanul figyelte, ahogy a férfi
begombolja  az  ingét,  betűri  a  nadrág–  i  jába,  belebújik  a  bőrmellényébe,  s  felköti  a  kendőt  a
nyakába.

– Apám? – kérdezte Banner vékony hangon.
– Igen, apád. Most pedig vedd vissza a hálóinged, és bújj be az ágyba, az isten szerelmére. – Ha

el akarja hitehii Ross–szal, hogy gyengélkedik a lánya, akkor Bannernek úgy is kell kinéznie.
Jake kiviharzott a konyhába, majd hatalmas csörömpöléssel kávét főzött, és zabkását készített a

lánynak reggelire. Amikor bevitte neki, észrevette a borotválkozókészletét a fésülködőasztalon.
–  A  fenébe!  –  Összegyűjtötte  őket,  és  átvitte  a  nappaliba.  Ledobta  a  többi  holmija  tetejére,  s



remélte, meg tudja győzni Rosst, hogy ugyan egy fedél alatt aludt a lányával, de külön szobában.
Banner rá se nézett, miközben Jake jött–ment. Kerülte a tekintetét,  még felé se  pillantott,  csak

ette komor csendben a zabkásáját. Szégyellte magát, és sajnálta, hogy valaha is az ágyába csábította
Jake–et.

Miután  a  férfi  meggyőződött  róla,  hogy  semmi  nyomot  nem  hagyott  maga  után  Banner
szobájában,  kiment  a  konyhába.  Még  akkor  sem  jött  ki,  amikor  látta,  hogy  Ross  belovagol  az
udvarra.

–  Banner?  –  A  férfi  bariton  hangja  betöltötte  a  házat.  Isten  ótestamentumi  haragjára
emlékeztetve Jake–et.

– Itt vagyok, apa – szólalt meg Banner erőtlen hangon.
–  Még  ágyban,  te  hétalvó?  –  kiáltotta  Ross,  miután  csizmájával  vé–gigdübörgött  a  nappalin  a

hálószoba felé.
Jake a konyhában maradt, és a kávéját kortyolgatta. Amikor megitta, letette a csészét a pultra, s

összeszedve minden bátorságát elindult a hálószobába.
– Ami ezután történt, arra nem nagyon emlékszem – mondta Banner, mikor belépett.
Ross az ágy melletti széken, Jake törzshelyén ült,  s előrehajolva nézte a lányát.  Banner mindkét

kezét a tenyere között szorongatta. Sötét szemöldökét szigorúan összehúzta.
–  A  következő,  amire  emlékszem  –  folytatta  Banner  –,  hogy  felébredek,  és  Jake...  –  itt

felpillantott  a  férfira,  aki  ott  állt  az  ajtóban  –  közli,  hogy  az  orvos  megoperált,  és  kivette  a
vakbelemet. Ő ápolt egész idő alatt.

Ross  követte  Banner  pillantását,  és  észrevette  Jake–et.  Felállt  és  odalépett  hozzá.  Amikor
egymétemyire lehetett tőle,  felemelte a kezét.  Jake–nek óriási erőfeszítésébe  került,  hogy  össze  ne
rezzenjen.

De Ross csak a vállára tette a kezét.
– Köszönöm – mondta őszinte hálával. Jake vállat vont.
–  Ne  köszönd,  Ross.  Van  egy  kis  gond.  Az  a  kuruzsló  hagyta  volna  meghalni  Bannert,  s  azt

mondta,  tiltja  a  hitvallása,  hogy  felvágja  a  hasát.  Vegyvert  fogtam  rá,  és  megfenyegettem,  hogy
megölöm, ha nem végzi el az operációt. Ross ajka elkeskenyedett a bajsza alatt.

– Én is ugyanezt tettem volna. Jake bólintott.
– Gondoltam.
– Már régóta el akarjuk űzni Hewittot a városból. Jött egy új orvos...
– Igen, de ő elutazott a városból. Nem volt más választásom.
– Ne izgasd magad! Majd én elintézem Dr. Hewittot, ha aggodalmaskodik.
Ross visszafordult az ágyhoz.
– Istenem, hercegnőm, milyen kár, hogy nem tudtunk gondoskodni rólad. Lydia dührohamot fog

kapni, ha megtudja a hírt. Ma reggel is  el  akart  jönni  meglátogatni.  De  mint  tudod,  fél  a  víztől,  s
gondolni sem mert rá, hogy egy tutajon keljen át a folyón.

Clancey  Russell,  Lydia  mostohatestvére  oltotta  belé  a  víziszonyt.  Kislány  korában  belelökte  a
folyóba, hagyta fuldokolni, s szinte csak az utolsó pillanatban húzta ki. Ross húsz éve szerette volna
tudni,  ki  ölte  meg  Russellt.  Remélte,  hogy  mielőtt  meghal,  kiderül,  s  köszönetet  mondhat  az
illetőnek.

– Jake nagyszerűen ápolt – mondta Banner halkan. Ross szembefordult a férfival.
– Hálás vagyok, Jake. Megmentetted Banner életét.
Jake ismét csak közömbösen vállat vont, majd ellökte magát az ajtófélfától.
– Hagyjuk ezt, Ross. Ha most mindenért elkezdünk hálálkodni egymásnak, itt leszünk egész nap.

Utána kell néznem a birtokon folyó dolgoknak.
Mivel  tudta,  hogy  Banner  jó  kezekbe  került,  kiment  a  nappaliba,  hogy  összeszedje  a

cowboyfelszerelését,  a  lasszóját,  a  bőrkesztyűjét,  a  bőrnadrágját,  sarkantyúját  és  kalapját,  majd
kiment a házból.

Banner  hallotta,  hogy  az  ajtó  becsukódik  mögötte.  Jake  rá  se  nézett,  mielőtt  elment,  nem  is
köszönt, inteni sem intett.  Ennyire örült volna, hogy leveheti a válláról a felelősséget,  és  nem kell
már ápolnia? Hazugság volt minden, amit múlt éjjel mondott neki? Vagy  Ross  megjelenése  eszébe
juttatta  azt  a  másik  nőt  a  folyó  túlpartján,  akit  igazán  szeretett?  Banner  már  nem  tudta  tovább



visszafojtani a könnyeit. Szeme sarkába gyűltek, apja pedig észrevette.
Ross leült az ágy szélére, és megölelte.
– Kicsi hercegnőm. Megint fájdalmaid vannak?
Igen, de nem olyanok, amilyenekre Ross gondolt. Banner befészkelte magát apja karjába, s arcát

a vállgödrébe temette.
– Jól vagyok, apa. Csak annyira örülök, hogy látlak.  Nagyon hiányoztál. Mesélj,  mi történt River

Benden.
Ross a lánya mellett ülve töltötte a délelőtt  nagy részét, s miközben igyekezett  nyugodt  légkört

teremteni, ügyetlenségével felidegesítette Bannert. Nem bizonyult ideális ápolónak, de erőfeszítései
szeretetre–méltóak voltak.

Délben  hagyta,  hogy  Banner  szundítson  egyet,  és  visszament  River  Bendre.  Amikor  Lydia  és
Mama  megtudta,  mi  történt,  azonnal  elkezdtek  sürgölődni,  mint  két  tornádó.  Még  délután
felpakolták Lee–t és Micah–t étellel,  s a lelkükre kötötték, hogy ki ne borítsák,  amikor  átkelnek  a
folyón.

A  víztől  való  félelme  ellenére  Lydia  szerette  volna  meglátogatni  Bannert,  de  Ross  és  Mama
meggyőzték,  hogy  a  tutaj  nem éppen  a  legbiztonságosabb  eszköz  a  folyón  való  átkelésre,  s  ha  el
akar kerülni egy újabb családi katasztrófát, jobb ha otthon marad. Ross szüntelenül azt ismételgette
neki, hogy Jake kitűnően tud gondoskodni a lányukról.

Mihelyt  a  fiúk  biztonságban  átértek  a  túlpartra,  Ross  belovagolt  Lar–  l  senbe.  Tanácskozott  a
mérnökökkel  egy  új  híd  építéséről,  ezúttal  acél–  j  pillérekkel.  Szerette  volna  minél  előbb
megcsináltatni.

Attól  félve,  hogy  ha  szemtói  szembe  találkozik  Dr.  Hewitt–tal,  befe–  '|  jezi  azt,  amit  Jake
elkezdett, inkább hagyott neki a postán egy bizonyos összeget Banner ellátásáért.

Banner éppen a haját fésülte, amikor Lee bekopogott hálószobája| ajtaján.
– Banner? – szólt be halkan a fiú. A lány ebben a pillanatban kinyitotta  az  ajtót,  Lee  pedig  kis

híján beesett.
– Azt hittem, az ágyat nyomod – méltatlankodott a fiú, amikor Banner és Micah nevetésben tört

ki.
– Csak nyomtam. De most már jobban vagyok. Jó látni titeket.
– Az az öreg kuruzsló tényleg felvágott? – kérdezte Micah tapintatlanul.
– Tényleg. Legalábbis Jake ezt mondja. A sebem is ezt bizonyítja. Akarjátok látni? – ugratta őket

Banner.
Mivel  mindkét  fiú  tudta,  hol  lehet  a  vakbél,  a  hajuk  tövéig  elvörösödtek,  Banner  pedig  ismét

felnevetett.
– Nem kellene ágyban lenned? – kérdezte Lee.
–  Elegem  van  ebből  a  szobából!  –  kiáltotta  a  lány  elkeseredetten.  Egy  barackszínű  selyem

hálóköntöst vett fel a kelengyéjéből.  Ekrücsipke szegélyezte elöl a mély V kivágást és csuklóban a
harangujjat.  A  lány  addig  fésülte  a  haját,  míg  az  úgy  nem  ragyogott,  mint  a  holló  szárnya,  s
megcsipkedte az arcát, hogy eltűnjék a sápadtsága.

– Nem hiszem, hogy megártana, ha egy kicsit kiülnénk a tornácra beszélgetni – ajánlotta Micah.
Kérdőn Lee–re pillantott, aki egyetérté–

se jeléül bólintott. – Kivihetjük a hintaszéket a nappaliból. Az árnyékban nem lesz olyan meleg.
Banner szeme felcsillant.

– Az pompás lenne.
A fiúk túlzott gondoskodása komédiába illett, s nemsokára idegőrlővé és bosszantóvá vált.
– Vigyétek az ölemből  ezt a pokrócot – parancsolt rájuk a lány dühösen, s lerángatta magáról a

takarót, mikor Lee begyűrte a térde köré. – Nem vagyok reumás.
–  Ha  nem bánunk  úgy  veled,  mint  egy  királynővel,  Lydia  és  Mama  leveszi  a  fejünket,  amikor

visszamegyünk –  felelte  Lee  tamáskodva.  Banner  gyilkos  pillantására  azonban  a  tornác  korlátjára
terítette a pokrócot.

– Értékelem, hogy aggódtok értem – mondta a  lány  megenyhülten.  –  Bocsássátok  meg,  ha  egy
kicsit  ingerült  vagyok.  Csak  már  nagyon  régóta  be  vagyok  zárva  a  négy  fal  közé.  Elegem  van  a



haszontalanságból.
– Megértjük – válaszolta Micah együtt érzően. Ismert olyanokat, akiknek kihúzták a fogát  vagy

kivettek egy golyót a testéből, de akin operációt hajtottak végre, senkit. Elismerő pillantással nézett
Bármerre.

– Köszönöm a finomságokat. Nem tudom, hogy fogok megenni ennyi mindent.
– Jake–nek is adj belőle.
– Ó, igen, Jake–nek. – Elszomorodott, ha a férfi reggeli közönyösségére gondolt.
– Ha már az evésről van szó, mindjárt vacsoraidő – szólalt meg Lee.
–  Igaz  –  mosolygott  fel  rájuk  Banner.  –  Sokkal  nyugodtabb  lennék,  ha  még  napvilágnál

átkelnétek a folyón azzal a tutajjal,  amiről  már annyit hallottam. Remélem, apa nem építteti  újjá  a
hidat, mielőtt kipróbálhatom!

A fiúk nevetve vágtattak haza. Elmondhatják River Benden, hogy bármekkora megpróbáltatáson
ment is keresztül Banner, újra a régi, s tutajon akar átkelni a folyón.

Még mindig kint üldögélt a hintaszékben, amikor Jake és a három munkás belovagolt az udvarra,
és megállt a tornác szélénél.

– Mit keresel itt? – kérdezte Jake minden bevezető nélkül.
– Friss levegőt szívok – csattant fel Banner.
Jake–et  bosszantotta,  hogy  a  lány  olyan  hálóköntösben  mutogatja  magát  három  cowboy  előtt,

amitől  a  leghűségesebb  férfi  is  elolvadna.  Banner  rendkívül  nőiesnek  és  érzékinek  tűnt  a
napmelegétől kipirultán s széltől borzolt hajával. A lenyugvó nyugati nap hálót vont köré.

A  munkások  tiszteletteljesen  beszéltek  vele,  és  megkérdezték,  hogy  érzi  magát.  Mint  mindig,
most  is  Randy  volt  a  legmerészebb,  lecsúszott  a  nyeregből,  és  fellépett  a  tornácra  kezében  egy
csokor rózsával.

– Örülök, hogy találkoztunk, Banner. Ezeket a rózsákat az eső után találtam. Meg akartam kérni
Jake–et, hogy adja át a nevemben, de most átnyújtom magam.

Banner boldogan nyúlt a virágokért. Kecsesen az orrához emelte, és megszagolta őket.
– Köszönöm, Randy. Gyönyörűek. – Olyan szikrázó mosollyal ajándékozta meg a férfit, hogy az

lefelé menet megbotlott a tornác lépcsőjén. Jake a fogát csikorgatta.
Banner nagyon jól tudta, hogy csipkés ruhájában, a napfényben fü–rödve úgy néz ki,  mintha egy

festményen szerepelne. Szántszándékkal akarta az őrületbe kergetni Jake–et,  s pattanásig feszítette
a húrt, sebezhetőséget, magatehetetlenséget  és  olyan  törékenységet  színlelve,  mint  azok  a  rózsák,
amiket Jake–nek kellett volna szednie neki.

– Holnap nehéz napunk lesz. Hajnalban itt találkozunk. Larsenbe  lovagolunk,  és  hazahajtjuk  a
csordát. – A cowboyok tudták, hogy munkavezetőjük elbocsátotta őket.  Megemelték  a  kalapjukat
Banner előtt, j s elvágtattak, miközben lovaik patája száradó sarat vert fel maguk '. mögött. 5

Jake leszállt. Banner felemelkedett. Aznap most először néztek egyenesen egymás szemébe.
– Hogy érzed magad? – kérdezte végül a férfi.
– Jobban. Sokkal erősebb vagyok.
– Viszket még a seb?
A lány megrázta a fejét, és az ajtó felé fordult.
– Feltálalom a vacsorát, amíg megmosakszol.
– Szükségtelen, Banner.
A lány mérgesen visszafordult.
– Az édesanyáink egy hadseregre való ételt küldtek át.  Te is eszel belőle.  – Ezzel a nem éppen

udvarias meghívással Banner bement, és becsukta maga mögött a bejárati ajtót.
Jake  nem sokkal  később,  miután  kipányvázta  és  lecsutakolta  Vihart,  a  hátsó  ajtón  át  lépett  a

konyhába.  A  légkör  feszült  és  ellenséges  volt.  Banner  rápillantott,  amikor  megérkezett,  de  nem
szólt. Jake a rózsákat bámulta, amit a lány vázába tett, és az asztal közepére állított.

A férfi az utóbbi időlaen olyan sok időt  töltött a konyhában, hogy már otthonosan érezte magát.
A tűzhelyhez lépett, és töltött magának egy csésze kávét.  Csípőjét  a  mosogatónak  támasztotta,  és
úgy kortyolgatta.

– Maradandó kárt nem okozott a vihar, bár a talaj még sokáig nedves lesz az árnyékos helyeken.
– Holnap hajtod haza a csordát?



– Igen, de a lovaknak River Benden kell maradniuk, amíg az új híd meg nem épül.
– Nos – sóhajtott Banner –, úgysem lovagolhatok még egy ideig.
–  Nem tréfáltál  az  ennivalóval  kapcsolatban  –  állapította  meg  Jake.  A  konyhában  mindenfelé

szalvétával leborított kosarak hevertek.

–  Ma  este  sült  csirkét  eszünk.  Micah  mondta,  hogy  Mama  ma  reggel  kopasztotta.  Apropó,
érdeklődött utánad. Megüzentem Micah–val, hogy jól vagy.

Banner  kérdőn  a  férfira  nézett.  Jake  csak  bólintott,  és  ismét  kortyolt  egyet  a  kávéból.  A  lány
folytatta a kipakolást.

A  kosarakban  zöldségekkel,  gyümölcsökkel,  babbal,  savanyúsággal  és  lekvárral  teli  csuprok
álltak,  cipó,  egy  torta  és  cukorral  meghintett  teasütemény  Banner  szája  íze  szerint.  Már  meg  is
kóstolt egyet, s az úgy elolvadt  a  nyelvén,  mint  a  vaj.  Csak  Mama  tudott  ilyen  finomat  sütni.  Az
ínycsiklandó sütemény élvezetét azonban beárnyékolta Jake szűkszavúsága.

Banner  leeresztett  szempillái  alól  méregette.  Bosszantotta,  hogy  a  férfi  nem  vetette  le  bőr
nadrágvédőjét.  Járás  közben  a  lábát  csapkodta,  keskeny  csípőjére  azonban  zavaró  feszességgel
simult  rá.  Keretbe  foglalta  a  nemiszervét,  ráirányította  a  figyelmet,  és  kiemelte  kidudorodó
nadrágját. Mikor Bannernek eszébe jutott, hogyan tartotta Jake a karjában az elmúlt éjjel,  a gyomra
összerándult, ha erre a pontra nézett.

Feldühödve önmagára, amiért ilyen élénken emlékezik arra, amit a férfi nyilvánvalóan elfelejtett,
felcsattant.

– Legalább a nadrágvédődet levethetted volna, mielőtt leülsz vacsorázni.
– Zavar?
Bannert zavarta, de nem azért, amire a férfi gondolt.
– Mindegy, hagyd csak magadon.
–  Nem,  nem –  csikorgatta  a  fogát  Jake.  Lecsatolta  a  derekáról  és  lerángatta.  –  Nem  akartam

felzaklatni, hercegnő.
Jake  ledobta  a  hátsó  ajtó  mellé  a  nadrágvédőt,  s  lehuppant  a  székre.  Banner  ökölbe  szorított

kezét csípőre tette, s haragosan szembefordult vele.
– Miért vagy ilyen kegyetlen? Nem jelentett neked semmit a múlt éjjel? Nem változott köztünk

semmi az elmúlt hét alatt?
A férfi hitetlenkedve meredt rá.
– Én? Rám se néztél egész reggel.
–  Mert  te  sem  néztél  rám.  Ideges  voltál  és  zsémbes.  Úgy  viselkedtél,  mintha  azt  kíváimád,

bárcsak a föld alá süllyednék.
–  Álljunk  csak  meg  egy  percre  –  vágott  vissza  Jake  mérgesen  –,  te  csináltál  úgy,  mintha

megsértődtél  volna,  amiért  melléd  feküdtem.  Biztos  voltam  benne,  hogy  bemocskoltnak  érzed
magad, amiért River Bend hercegnője létedre annyira leereszkedtél, hogy egy munkással aludj.

Banner éktelen haragra gerjedt, szeme szikrákat szórt.
– Ó! – Toppantott a lábával. – Kiállhatatlan vagy Meg tudnálak ölni, amiért ilyen ostobaságokat

beszélsz. Szeretlek, Jake Langston. Szeretlek.
A  könnyek  gyémántként  csillogtak  a  lány  szemében.  Teste  megremegett  az  érzelmektől,

miközben  még  mindig  úgy  állt  csípőre  tett  kézzel,  mintha  nyársat  nyelt  volna.  Szebb  volt,  mint
valaha, s a vágy fehéren izzó lávaként öntötte el Jake–et.

Egyetlen mozdulattal átölelte a lány derekát, és magához húzta.
–  Tényleg?  –  Alig  tudott  beszélni.  Hangja  a  lelke  mélyéről  tört  fel,  s  hatolt  át  többévnyi

kétségbeesésen, reménytelenségen, keserűségen, önvádon és megbánáson.
Banner átfogta Jake nyakát, és hozzá simult.
– Igen, igen. Vak vagy. Jake? Hogy lehet, hogy nem jöttél rá? A férfi a lány tarkójára simította a

kezét. Ujjaival a hajába túrt, s felemelte magához Banner fejét egy csókra, mely eggyé olvasztotta a
lelküket. Kemény, szinte brutális csók volt.

–  Banner,  Banner.  –  Jake  kiszabadította  a  száját.  Kioldotta  a  lány  köntösét,  széthúzta,  és
megfogta a mellét. Banner kombinét  viselt  a  köntös  alatt.  A  vékony  anyag  semmit  sem  leplezett.
Sötét  koronákkal  övezett  mellbimbója  hívogatóan  integetett  a  férfi  felé,  s  hetykén  kinyomta  a



selymet.
Jake megérintette, hódolattal, de szenvedélyesen.  Ajkával  kutatta,  akár  egy  csecsemő,  aki  enni

kér. Banner teste válaszolt.  Homorított, és felkínálta magát  a  férfi  kutató  szájának.  Az  simogatta,
dörzsölte, finoman harapta, s mohón csókolta.

Banner Jake ágyékához simult. Gyengéden hozzádörgölőzött merev férfiasságához.
Jake kidugta a nyelvét, megnyalta Banner mellbimbóját, s a lány úgy érezte, mintha villámcsapás

érte volna. Feje hátrahanyatlott, haja a hátára omlott. Fürtjei ugyanolyan fékezhetetlenek és vadak
voltak, mint a kéz, mely a kombinéja apró gyöngygombjait nyitogatta.

Jake lehúzta a lányról a hálóköntöst, s a földre ejtette.  Karjába kapta Bannert, és a félhomályos
házon át a hálószobába vitte, melyet rózsaszínben fürdetett a lemenő nap.

Gyengéden  letette  az  ágyra,  aztán  sietve  lerángatta  magáról  az  inget  és  a  mellényt.  Csizmáját
félrerúgta,  miután  lehúzta  a  lábáról.  Kigombolta  a  nadrágját,  majd  odalépett  Bannerhez,  lefeküdt
mellé, s magához vonta.

Ajkuk heves csókban találkozott.  Jake felemelte a  kombiné  szélét,  s  tenyerével  végigsimított  a
lány selymes combján.

Banner  a  hátára  gördült.  A  férfi  kezéért  nyúlt,  magához  húzta,  s  rá  tapasztotta  nőiessége
deltájára.

– Istenem – suttogta Jake, s behimyta a szemét. Sürgető vágyat érzett, hogy bevallja édes bűnét.
– Egyik reggel...

– Igen?
– Amikor felébredtem...
– Tudom.
Jake szeme kinyílt, s kék tűz lövellt ki belőle.
– Tudtad?
A lány bólintott.
– Esküszöm, hogy nem szándékosan csináltam. Banner. Gondolom,  csak  át  akartalak  ölelni  az

éjjel, és...
Banner ujját a férfi szájára tette, és belefojtotta a szót. 
– Miért nem szóltál?
– Azt hittem, álmodom.
– Én is.
– Mi lett volna, ha nem vagyok beteg, s tudod, hogy ébren vagyok?
– Mint például most?
– Igen, mint most.
Jake becsúsztatta kezét a lány combjai közé. Banner széttárta a lábát. A férfi mozgatni kezdte az

ujjait. Gyengéden szétválasztotta a redőket, s addig simogatta, míg a lány meleg és nedves nem lett.
Banner a férfi nevét sóhajtotta.

Jake  lehajtotta  a  fejét,  és  az  ajka  közé  vette  a  lány  mellbimbóját.  Ujját  éppolyan  ügyesen
mozgatta, ahogy nyelvével bánt, s becsúsztatta. Addig becézte Bannert fent  és  lent  egyszerre,  míg
az  vonaglani  nem  kezdett,  s  lábát  a  férfiéhoz  dörzsölte.  Jake  óvatosan  elhelyezkedett  Banner
combja között.

A lány tekintete elködösült, de nem hunyta be a szemét, hanem mélyen a férfiéba nézett, amikor
megérezte Jake hímvesszőjének csúcsát nőiessége kapujánál, í – Szólj, ha fáj. – Banner bólintott.

Jake behatolt.
Banner szeme most lecsukódott. Elárasztották az érzelmek, és nem tudott rajtuk uralkodni. Jake

betöltötte. Jake, a kemény, vastag, meleg és sima Jake. Mozgott. Simogatott.
A  férfi  suttogva  irányította.  Banner  engedelmeskedett,  s  még  jobban  befogadta.  Keze  önálló

életre  kelt,  s  lesiklott  Jake  csípőjére  és  fenekére.  Becsúsztatta  a  ruhája  alá.  Az  acélizmok
megremegtek érintésére, miközben a férfi ritmikusan mozgott benne.

Jake  összeszorított  foggal  küzdött,  nehogy  túl  gyorsan  érjen  el  a  csúcsra.  Bannert  nézte,  s
gyönyörködött  elragadtatott  arckifejezésében.  Már  előre  megbocsátotta  magának,  hogy  egy
tapasztalatlan szűzzel fekszik le.  Banner volt az  ő  asszonya,  aki  egyszerre  mozgott  vele,  akinek  a
teste  válaszolt,  és  még  gyorsabb  ütemre  sarkallta,  miközben  Jake  érezte,  hogy  minden  önuralma



ellenére egyre közelebb kerül a beteljesüléshez.
Banner kinyitotta a szemét, és belekapaszkodott  a  férfi  hátába.  Jake  nevét  kiáltotta,  miközben

teste  megfeszült.  A  férfi  olyan  mélyre  hatolt,  amennyire  csak  tudott,  s  súrolta  Banner  méhének
kapuját.

–  Igen,  igen,  igen  –  ismételte,  mikor  érezte,  hogy  a  lány  megremeg.  Ő  is  kielégült,  hosszan,
forrón, csodálatosan.



HUSZONKETTŐ

– Hazug. – Amikor Banner kinyitotta a szemét, aranypontok ragyogtak sötétzöld íriszében.
– Tessék? – nevetett a férfi.
– Azt mondtad, a tiéd is ugyanolyan hosszú, mint másé.
– Nem, nem ezt mondtam. Azt mondtam, nem a te dolgod.
– Hatalmas vagy – suttogta Banner.
– Kivel hasonlítasz össze? – kérdezte Jake a homlokát ráncolva. Banner felnevetett,  a férfi pedig

összerándult. Nem tudott szabadulni
a lánytól. Még mindig betöltötte Banner selymes belsejét.
– Nem csoda, hogy minden nő rólad beszél. Jake elkomolyodott.
– Még soha nem feküdtem le tisztességes nővel rajtad kívül.
– Legendásan tudsz szeretkezni. Jake könnyed csókot lehelt rá.
– Ez az első alkalom, hogy szeretkeztem.
Banner könnyes szenunel kinyújtotta a karját, hogy megérintse férfi arcát, száját.
– Mindig ilyen másodszorra?
– Soha nem volt még ilyen, Banner. Soha. 
Jake lehajolt, hogy újra megcsókolja, de a lány tiltakozó nyöszörgése ellenére elhúzódott tőle,  és

az  oldalára  fordult.  Pillantásuk  találkozott,  és  egymásba  forrt.  A  férfi  játékosan  rángatta  Banner
kombinéjának gombjait. 

– Gyönyörű vagy, Banner Coleman.
– Te is, Jake Langston.
A férfi megrázta a fejét. j
– Öreg vagyok, kiégett, vézna, mint egy madárijesztő. Egy csavargó.
Banner odahajolt és megcsókolta. s,
– Számomra nem. Te voltál mindig az én Lancelotom.
–  Az  ki?  –  kérdezte  Jake  felhúzva  egyik  fehér  szemöldökét.  Banner  végighúzta  rajta  az  ujja

hegyét, és halkan nevetett.
–  Egyszer  majd  el  kell  olvasnod  a  törtérietét.  De  biztosíthatlak,  tetszeni  fog,  hogy  hozzá

hasonlítottalak.  –  Bannernek  hirtelen  legörbült  a  mosolya.  Lancelot  a  király  feleségét  szerette.
Vajon Jake még ez után az éjszaka után is szereti Lydiát? Elhessegette  a  gondolatot.  Nem hagyja,
hogy  bármi  is  tönkretegye  ezt  az  estét.  Jake  itt  van  vele,  s  elfogadja  a  szeretetét.  Egyelőre  elég
ermyi. Megsimogatta a férfi fénylő haját. –Nem szeretem, ha így beszélsz magadról.

– Hogy?
– Amikor azt mondod, öreg és vézna vagy. Te szép vagy. S miért lennél csavargó?
Jake zavartan elfordította a tekintetét.
– Nem sokra tartom magam.
– Miért?
A férfi fészkelődött, egyik karját a feje alá tette, és a plafont bámulta.
– Már nagyon régen történt. Egy másik életben. Jobb, ha nem tudod.
– De én tudni akarom.
Jake odafordult, meglátta a lány szemében a szeretetet, és felsóhajtott. Banner valószínűleg még

inkább el fogja ítélni,  mint ő saját magát, ha  megismeri  a  történetet,  de  jobb  ha  most  ábrándul  ki
belőle,  mint később. Jake éveken át magában tartott mindent. Banner  mellett  azonban  úgy  érezte,
beszélnie kell, és kiönteni a szívét egyszer s mindenkorra.

–  Egy  napon  vesztettem  el  a  szüzességemet  és  az  öcsémet.  Az  én  hibám,  hogy  Luke–ot
megölték.

Banner mozdulatlanul feküdt. Jake az arcát fürkészte, hogy lemérje, hogy reagál. Amikor a  lány
rezzenéstelenül állta a tekintetét, a férfi kifakadt.

–  Priscilla  attól  a  naptól  fogva  koslatott  utánam,  hogy  elindultunk  a  szekértáborral.  Tizenhat
éves voltam, csak a szexre tudtam gondolni. – Jake nyugodtan, közömbös hangon elmesélte, hogyan
kergette Priscilla azon  a  nyáron  szexuálisan  az  őrületbe,  és  hogyan  csábította  el.  –  Egyik  délután



rávettem  Luke–ot,  hogy  végezze  el  a  munkámat,  én  meg  elszöktem,  hogy  találkozhassam
Priscillával.  Amikor  órák  múlva  visszatértem.  Mama  rám támadt.  Azt  kérdezte,  hol  csavarogtam
Luke–kal. Aztán megérkezett Moses, karján az öcsémmel. Elvágták a torkát.

Egy  könnycsepp  gördült  le  Banner  arcán,  de  még  mindig  nem  szólalt  meg.  Jake  kitárulkozott
előtte, ahogy még soha senkinek. Kétségbeesetten vágyott rá, hogy valaki  meghallgassa. Ne elítélje,
ne sajnálja, csak hallgassa meg.

– Azóta kell ezzel a tudattal élnem. Ha nem enyelegtem volna Priscillával, az öcsém még most is
élne. – Jake felült, és átfogta felhúzott térdét. – Tudom, hogy mindenki azt hiszi, én vagyok Priscilla
egyik törzsvendége. Pedig az az igazság, hogy hozzá sem értem, mióta utcalány lett.  Az után a nap
után egy párszor még voltam vele, de minden egyes alkalommal egyre jobban meggyűlöltem magam.
Amikor a szekértábor felbomlott, elváltunk, s évek múltán  találkoztunk  csak  újra  Fort  Worthben.
Átutazóban voltam a városban marhahajcsár  koromban.  Nem lepődtem  meg,  hogy  bordélyházban
dolgozik.  Azt  akarta,  hogy  ott  folytassuk,  ahol  abbahagytuk.  De  valahányszor  ránéztem.  Luke
halottsápadt  arcát  és  vértől  szennyezett  ingét  láttam  magam  előtt.  –  Jake  felállt,  a
fésülködőasztalhoz  lépett,  egy  pohár  vizet  töltött  magának  a  kancsóból,  s  azt  kívánta,  bárcsak
whiskey volna.

– Ez még nem minden. Most már hallgasd meg a többit is.  Megtudtam, ki ölte meg  Luke–ot.  –
Tétovázott.  Ahhoz  a  ponthoz  ért  a  történetben,  amely  elválaszthatatlanul  összekötötte  az  életét
Lydiáéval.  Az  asszony  mostohatestvére,  megerőszakolója  és  kínzója  volt  az,  aki  meggyilkolta  az
öccsét. Jake két legyet ütött egy csapásra. – Megkéseltem egy sötét  sikátorban,  s  örömmel  tettem.
Tizenhat éves voltam – mondta összeszorított foggal.

Lehajtotta a fejét. Banner ügyet sem vetve friss sebére, kipattant az ágyból, odarohant hozzá, és
megállt mögötte. Amikor a férfi meghallotta, megfordult.

– Hát ilyen férfit fogadtál az ágyadba – mondta.
– Egy cseppet sem bánom. Az a férfi, akit megöltél, megérdemelte a halált.
– És Luke?
– Nem a te hibád volt.  Nem te vagy érte  a  felelős.  Az  események  véletlen  összejátszása.  Nem

élhetsz ezzel a bűntudattal életed végéig.
Valóban? Hisz húsz éve él már így. Megvetette a nőket minden nap.  Megbüntette  mindegyiket,

akivel dolga akadt, amiért Priscillának része volt az öccse halálában.
Ma éjjelig.
Banner  nem  húzódott  el  tőle  elborzadva,  hanem  megértően  és  szeretettel  nézett  fel  rá.

Megtisztította  a  testét,  ahol  Jake  mocskosnak  érezte  magát  a  Priscilla  Watkinsszal  töltött  első
szörnyű délután óta.

– Voltak még mások is, Banner. Ketten, akiket megöltem.
– Mesélj róluk.
–  Az  egyik  a  barátomat  ölte  meg.  Egy  hátulgombolós  kölyköt  az  első  marhahajtásunkon.  A

szárnyaim alá vettem. Luke–ra emlékeztetett.  A gyilkosa egy fenevad volt.  Péppé  verte  a  kölyköt,
amiért az  megbotlott,  és  kiöntötte  a  takarójára  a  kávét.  Valószínűleg  belső  vérzése  lehetett.  Még
aznap  éjjel  meghalt.  Verekedni  kezdtünk.  Úgy  tűnt,  mintha  órákon  át  csépeltük  volna  egymást.
Végül eltörtem a nyakát.

Banner a férfi mellkasára tette a kezét.
– S a másik?
– A  másik  egy  hamiskártyás  volt  Kansas  Cityben,  aki  becsapott  engem és  majnem  mindenkit.

Rávett, hogy pókerezzünk, hagyott nyerni néhány partit, aztán megkopasztott bennünket. Kihívtam
pisztolypárbajra. Fegyvert rántott rám. Én voltam a gyorsabb.

Jake lenézett a lányra. Ajka keserű mosolyra húzódott.
– Most már tudsz mindent Jake Langston szánalmas, hitvány életéről.
Banner bátran átölelte, s a férfi mellére hajtotta a fejét.
– Ezek a férfiak, Jake, bántottak valakit.  Te nem vagy  gyilkos.  Jake  megfogta  a  lány  karját,  és

eltolta magától.
– Nem érted? Lehet, hogy újra meg fogom tenni, ha szükségét látom.
– El is  várom  tőled.  Ahogy  az  apámtól  is.  Nem tudom,  hogy  ölt–e  már  életében,  de  azt  igen,



hogy megtenné, ha jogosnak tartaná.
– Létezik olyan eset, amikor joga van az egyik embernek megölni a másikat?
– Igen – felelte Banner határozottan. – Igen, Jake. Azt hiszem, néha előfordul ilyen eset.
A férfi magához húzta, s a lány hajába temette az arcát.
– Nem tudom, igazad van–e vagy sem, Banner, de köszönöm, hogy ezt mondtad.
–  Nem azért  mondtam,  mert  úgy  érzem,  ezt  akarod  hallani.  Szerintem  mindarmyian  képesek

vagyunk erőszakra, ha kiváltják belőlünk. Te a családod és a barátaid védelmében öltél.
– Soha nem tudtam elmondani Mamának.
– Talán meg kellene termed. Ő  bölcs asszony, Jake. Jobban tudja, mit kell  mondani, mint én. –

Banner  kinyújtotta  a  karját,  és  két  tenyerébe  vette  a  férfi  arcát.  –  Tudom,  hogy  szeret,  s  bármit
teszel, akkor is szeretni fog. Ahogy én is.

A férfi kisimította a lány haját az arcából. f
– Jobban érzem magam, hogy elmondtam.
– Örülök neki. – Banner megsimogatta a férfi hátát, s széttárta ujjait Jake sima bőrén.
Jake  lehajolt,  és  megkereste  a  lány  száját.  Hálásan  megcsókolta.  Hogy  miért  tudta  elmondani

Bannernek azt, amit senki másnak, fogalma sem volt. Kitárta neki a szívét, s a szavak, melyeket oly
nehéznek talált korábban kibökni, szinte kibuktak belőle. Olyan felszabadultnak érezte magát, mint
az előtt a nyár előtt, amikor elvesztette az ártatlanságát. Reményre talált  abban a lányban, aki most
szorosan odabújt hozzá.

– Nem is vacsoráztál. Banner nevetett.
– Más dolgunk volt, nem igaz?
– Én nem panaszkodom.
–  Én  sem  –  felelte  a  lány,  mielőtt  ajkuk  újabb  csókban  forrt  össze.  –  Értékelem  az

udvariasságodat – mondta Banner, miután szétváltak –, de tudom, hogy éhes vagy. Igazán kár lenne
elpocsékolni ennyi ételt.

– Gyere. – Jake könnyedén a lány fenekére paskolt, s kivezette a hálószobából.

– Lehet máshogy is csinálni?
Banner  szemérmesen  felpillantott  az  asztalról,  melyet  beterítettek  az  elfogyasztott  vacsora

maradékai. Megnedvesítette  az  ujja  hegyét,  s  a  tányérján  levő  kristálycukorszemekre  nyomogatta.
Amikor összeszedte mindet, lenyalta róla.

Jake  élvezettel  figyelte,  s  fellobbant  a  vágya.  Banner  begombolta  a  kombinéját,  de  a  köntösét
nem vette fel. Volt, hogy a férfi alig bírta lenyelni a falatot a szájából, amikor a lányra nézett.

– Mit?
– Tudod. 
Jake vigyorgott.
– Mire gondolsz?
– Nem gondolok semmire – felelte Banner, s kecsesen hátrasöpörte a haját a válláról. – Hogy is

tehetném, hiszen nekem te vagy az első' szeretőm.
Jake kinyújtotta a kezét,  s arcáról lehervadt a mosoly. Hüvelykujjával a lány kézfejét  dörzsölte,

miközben mélyen a szemébe nézett.
– Sajnálom azt az első  éjszakát,  Banner.  Gyengédebbnek  kellett  volna  lennem.  Megpróbáltam,

de... – A férfi tehetetlenül vállat vont. –Elragadott a szenvedély.
Banner  előrehajolt,  s  kedvtelve  nézegette,  ahogy  a  fény  visszatükröződik  a  férfi  szemöldökén,

árnyékba borítva arca többi részét.
– Smost?
– Most is – suttogta Jake rekedten.
Banner felállt, és megkerülte az asztalt. A férfi hátratolta a székét, hogy a lány bele tudjon ülni az

ölébe. Átkarolta a derekát, a másik kezével pedig ismét kigombolta Banner kombinéját, és megfogta
a mellét, mely még mindig duzzadt volt a szeretkezéstől.

Hosszan,  ráérősen  csókolták  és  ízlelgették  egymást.  Aztán  a  lány  elhúzódott,  s  a  férfi
mellszőrzetét  kezdte  csipkedni.  Jake  felvett  ugyan  egy  inget  a  vacsorához,  de  nem  gombolta  be.
Banner széthúzta, hogy ez a pompás felsőtest ne maradjon rejtve előtte.



– Jake?
– Hmmm? – A férfi Banner dús, selymes mellére és kemény mellbimbójára koncentrált.
– Szeretném, ha tanítanál.
– Tanítanálak?
– Tudod mire.
Banner a férfi mellkasát simogatta, majd keze Jake bimbójának bronzbarna korongjára tévedt. A

férfi levegő után kapkodott.
– Banner, neked nincs szükséged tanításra.
– Ne udvariaskodj. Számomra fontos, hogy hidjam, mi a jó neked.
Jake mindig is szerető feleségnek tartotta Lydiát, aki kielégíti  a férjét. Bár Ross soha nem avatta

be  Jake–et  hálószobatitkaikba,  az  látszott  rajta,  hogy  boldog  ember.  Ross  Coleman  egészségtől
duzzadó, életerős férfi volt. Mióta házasságot kötött Lydiával,  soha nem kereste más nő társaságát.
Erre Jake a fejét merte volna tenni.

Bannert olyan emberek nevelték fel, akik gyakran éltek házaséletet.  Jake–et mégis lenyűgözte  a
lány  lelkesedése.  Felülmúlta  minden  várakozását,  tapasztalatai  szerint  ugyanis  a  szajhák  csak
megjátszották magukat. Sokaknak fogalmuk sem volt róla, milyen szenvedélyes kielégülésre képes a
testük.

– Nem akarom, hogy másvalakinél keresd, amit tőlem nem kapsz meg.
– Banner...
– Megtanítasz, hogyan szeresselek?
Jake  megérintette  a  lány  haját,  majd  kezét  a  vállára  tette.  Az  ajánlat  nagyon  csábító  volt,  de

Banner  még  mindig  lábadozott.  Ha  Jake  arra  gondolt,  hogyan  vonaglott  alatta  a  lány,  s  hogyan
hajlította  ívbe  a  hátát...  Kész  csoda,  hogy  nem  szakadt  fel  a  sebe.  Akkor  meg  mi  a  fenén
gondolkodik?

–  Ma  este  nem –  felelte,  s  felállította  a  lányt  az  öléből.  Ha  érezte  kerek  csípőjének  ívét,  még
nehezebben tudott ellenállni a kísértésnek. – Fáradtnak tűnsz. Feküdj le, majd én elmosogatok.

Nem a  fáradtság,  hanem  a  csalódottság  súlya  nehezedett  Banner  vállára,  miközben  kiment  a
konyhából.

Még mindig ébren volt, amikor Jake félóra múlva benyitott a hálószobába.
– Azt hittem, már alszol.
– Rád vártam. – Banner meztelen válla kilátszott a takaró alól.  A lámpa halványan pislákolt.  A

kimerültségtől lila karikák jelentek meg a lány szeme alatt, s ettől még elcsigázottabbnak tűnt.
Jake–nek bűntudata támadt, de a vágy is felkorbácsolódott benne.
– Nem aludhatunk együtt, Banner. Ma reggel majdnem rajtakaptak bennünket.
– Én szívesen vállalom a kockázatot.
A férfi hajthatatlan maradt, és megrázta a fejét.
– De én nem. A te érdekedben. Nem akarom, hogy a szájukra vegyenek a cowboyok.
– Egy jó éjt puszit legalább adsz?
Jake elmosolyodott, foga csillogott a lámpa fényében, és fehéren világított árnyékba borult arcán.
– Azt igen.
A matrac besüppedt alatta, amikor leült az ágyra. A vágy mágneskénthúzta Bannerhez. A takaró

lehullott a lányról, s amikor Jake felpillantott egy szenvedélyes, izgató csók után, látta,  hogy Banner
rózsás mellbimbója ingerlőén dudorodik felé.

Halkan felnyögött.
– Ez nem tisztességes, Banner.
– Mindig is megszegtem a szabályokat. Jake lehajtotta a fejét.
– Miért nem tudok betelni veled?
Ajka nem tétovázott, és ráborult a lány mellbimbójára. Megnyalta a nyelvével.  Egyszer nem volt

elég.  Áttért  Banner  másik  mellére,  s  addig  simogatta  érzékien,  míg  a  lány  levegő  után  nem
kapkodott a gyönyörtől.

– Kérlek, Jake. Nem vártunk már eleget egymásra?
A férfi eltöprengett. Banner nagyon bájos volt,  kócos haja bársonyos vállára  omlott.  Melle  még

mindig nedvesen csillogott a csókoktól, s átfurakodott a göndör, hollófekete fürtökön. Ajka kipirult



és felduzzadt a szenvedélyes becézéstől.
Jake lassan felállt, és levetette az ingét. Kigombolta a nadrágját. Banner csodálattal nézte szőrös

mellkasát  és  karján  az  izmokat.  Ő  a  legszerencsésebb  nő  a  világon,  amiért  ilyen  vonzó  szeretője
van,  gondolta.  Szikár,  látni  minden  bordáját,  de  hasa  kemény  és  lapos.  Jake  valahányszor
megmozdította a karját, kidagadtak rajta az izomkötegek az erek.

A férfi letolta csípőjéről a nadrágot, majd lehajolt, hogy kibújjon belőle.  Amikor felegyenesedett,
Banner  levegő  után  kapkodott.  A  férfi  meztelensége,  szépsége,  ahogy  a  lámpafény  elárasztotta
bronzbar bőrét és aranyló szőrzetét, vágyat ébresztett benne.

Nézte,  ahogy  Jake  széles  mellkasa  lapos  hasba  és  keskeny  csípő  torkollik.  Combja  hosszú  és
szikár volt,  lábikrája  kemény  és  kerek  mint  egy  alma.  A  lány  tekintete  visszamerészkedett  a  férfi
nemi szervére, mely körül sötétebb, sűrűbb és göndörebb szőrszálak csoportc sultak.

Jake lehajolt és felhajtotta a takarót, ami alatt meztelenül találta al lányt. Melléfeküdt, s ügyelve
a kötésre, gyengéden magához szorította. Csókjuk vad, zabolátlan és fékezhetetlen volt.

A férfi megfogta Banner mellét, s először az ujjaival,  majd nem sokkal  utána  az  ajkával  kezdte
becézni. Aztán egyre lejjebb siklott. Megcsókolta a lány köldökét, beledugta a nyelvét, s könnyedén
végighúzta rajta a fogát. A kötés felé araszolt, majd különös gyengédséggel megcsókolta.

Jake ereiben felforrósodott a vér. Lélegzete felgyorsult, szíve a torkán ban dobogott.
Banner a férfi hajába túrt. Amitől korábban megijedt, attól most bizseregni kezdett,  s a vágy úgy

áramlott  rajta  keresztül,  mint  egy  megáradt  folyó.  Megdöbbentő  érzés  volt  a  férfi  ajkát  érezni  a
testén, simo–gatásai gyönyört és hihetetlen beteljesülést ígértek.

Jake  megdörzsölte  Banner  hasát  az  orrával  és  az  állával.  Ismét  megcsókolta  a  fehér,
négyszögletes kötést, majd leereszkedett a lány combhajlatához. Végighúzta rajta a nyelvét.

Felemelte a fejét, s a selymes, fekete fészket bámulta. Először a leheletével érintette meg, majd
az ajkával.

Zihálva felnézett a lányra.
– Banner,  ezt  még  soha  nem csináltam,  de...  –  A  szavak  fermakad–tak  a  levegőben,  mint  egy

befejezetlen kérdés.
– Mit? – A lány hangja sejtelmes volt a vágytól.
Jake térdre ereszkedett az ágy mellett,  majd kihúzta a lányt a szélére. Megcsókolta a háromszög

csúcsát,  ahol  Banner  nőiessége  egyesült.  A  lány  teste  megfeszült,  s  reszkető  kézzel  megmarkolta
maga alatt a lepedőt.

A  férfi  lassan  széttárta  a  lábát,  és  a  vállára  fektette.  Elfordította  a  fejét,  s  ajkát  Banner
combjának belső felére szorította. Lágyan és édesen végigsimogatta a  lány  mindkét  lábát  térdtől  a
combja tövéig.

Aztán  megízlelte.  Kiélvezte  minden  cseppjét,  s  örökre  az  emlékezetébe  véste.  Ráborult  az
ajkával,  s  gyengéden  megszívta.  Nyelvével  kalandos  felfedezőutat  tett,  néha  mélyre  hatóan.
Körkörös  mozdulatokkal  ingerelte  a  lüktető  puhaságot,  s  addig  dörzsölte,  míg  Banner  eszét  nem
vesztette.

Fekete,  bársonyos  szakadék  tátongott  a  lány  előtt,  s  húzta  magába.  A  férfi  nevét  zihálva
belezuhant, majd vakító fény villant fel lelki szemei előtt. Egész testében megremegett.

Jake megesküdött, hogy aznap már nem teszi a magáévá Bannert, de nem tudott ellenállni neki,
mikor a lány kinyújtotta felé a karját. Fölé emelkedett, és belehatolt.

– Kóstold meg, milyen csodálatos vagy – mondta Jake és megcsókolta.
Hamar  elérte  a  csúcspontot,  épp  abban  a  pillanatban,  amikor  Banner  ismét  kielégült.

Megremegett  a  rátörő  érzelmek  súlya  alatt,  miközben  magjával  betöltötte  a  lányt.  Egymásba
kapaszkodtak, mint egy földrengés túlélői.

Amikor  Jake  végre  elég  erőt  gyűjtött  ahhoz,  hogy  elhúzódjon  a  lánytól,  lenézett  rá.  Ujját
végighúzta a Banner szeme alatti árnyékon, de nem sajnált semmit. Túl jó volt.

– Nem is tudtam, hogy... – suttogta a lány.
– Én sem.
Gyengéden megcsókolták egymást. Jake betakarta mindkettőjüket, Banner pedig hozzá simult. A

férfi hallotta, hogy a lány félálomban azt suttogja:
– Szeretlek.



Jake  sokáig  feküdt  ébren,  hallgatta  Banner  halk  lélegzését,  érezte,  ahogy  lehelete  a  szőrszálait
rezegteti a mellén, ahová a lány a fejét hajtotta.

Nincs más hátra.
Holnap meg kell mondania neki.

Sokáig  tartott,  míg  Banner  ki  tudta  nyitni  a  szemét.  Amikor  sikerült,  pislogott,  hogy  látása
kitisztuljon. A hálószoba félhomályba borult a hajnali szürkületben.

– Miért keltél fel? – kérdezte rekedten.
Jake felöltözve ült az ágy szélén. Az ujjára tekerte a lány  egyik  fürtjét.  Azzal  csiklandozta  meg

Banner orra hegyét, hogy felébressze.
– A  munkások  mindjárt  itt  lesznek.  Ma  hajtjuk  haza  a  csordáját,  főnökasszony.  –  Játékosan  a

lány állához érintette az öklét. – Nem akartalak búcsú nélkül itthagyni.
Banner aranyosan lebiggyesztette a száját.
– Én is veled akartam menni.
– Majd máskor. – A férfi lehajolt, hogy megcsókolja a lány orra hegyét, de nem tudta érintetlenül

otthagyni  a  száját  sem,  s  belehatolt  a  nyelvével.  –  Szeretem,  ha  mellettem  vagy,  Banner,  amikor
felébredek.

– Én is.
–  De  ez  így  nem mehet  tovább.  –  Jake  felállt,  s  az  ablakhoz  lépett,  melyen  át  a  szürkeséget

halványló pirkadat váltotta fel a horizonton.
Banner zakatoló szívvel lerúgta a takarót, a köntöse után nyúlt, és felkelt az ágyból.
– Hogy érted ezt? – Belebújt a köntösbe, majd kihúzta alóla a haját.
– Nem aludhatunk többé együtt. Annál sokkal fontosabb vagy nekem, hogy így lealacsonyítsalak.

Azonkívül valahányszor hozzád érek, becsapom Rosst és Lydiát. Rám bíztak.
Banner szíve vészjósló tempóban zakatolt. Csak nem azt akarja mondani Jake, hogy elhagyja? Ha

igen, szörnyethal.
A férfi lassan megfordult. Idegesen gyűrögette kezében a kalapja szélét.
–  Banner,  arra  gondoltam...  –  Elhallgatott,  hogy  megköszörülje  a  torkát.  A  lány  visszafojtotta

zokogását. – Arra gondoltam, össze kellene házasodnunk.
Bannernek  olyan  nagy  kő  esett  le  a  szívéről,  hogy  egyetlen  hatalmas  sóhajtással  fújta  ki

visszatartott lélegzetét. A férfira vetette magát, átölelte a nyakát, és elárasztotta csókjaival az arcát.
– Ó, Jake, Jake. Én... igen, ó, igen, igen.
– Hozzám jössz?
– Édes istenem, igen. Ha nem kéred meg a kezem, én teszem meg. Azt hittem, el akarsz hagyni.
Jake  elmosolyodott  a  lány  lelkesedésén.  Ledobta  kalapját  a  földre,  és  viszonozta  Banner

csontropogtató ölelését.
– Óvatosan. Még felszakad a sebed.
– Ó, Jake, mikor? Mikor?
–  Amilyen  hamar  csak  lehet.  –  A  férfi  kissé  eltolta  magától,  lenézett  rá,  s  mosolya  hirtelen

erőltetette  vált.  –  Banner,  nincs  időnk  nagy  esküvőre.  Már  megszereztem  az  engedélyt.  Mindent
elintéztem aznap, amikor belovagoltam a városba élelmet venni. Nem bánod, ha csak keresünk egy
papot, aki minden felhajtás nékül összead bennünket, s csak azután értesítjük a szüleinket, ha már
házasok vagyunk?

– Nem, persze, hogy  nem –  felelte  Banner  zavartan.  –  Nem akarok  újabb  hivatalos  esküvőt  a
vele  járó  sok  hűhóval.  De  miért  nem  szólhatunk  a  szüleinknek?  Miért  mondod,  hogy  nincs  sok
időnk?

Jake eltolta magától, de a vállát nem engedte el.
– A gyerek miatt, Banner. – A lány csak bámult rá értetlenül, s egy hang sem jött ki a torkán. – A

gyermekemet hordod.
Gyermeket! Jake gyermekét!
– Biztosan az első alkalommal fogant az istállóban – folytatta a férfi.  –  Az  orvos  mondta  meg,

amikor  itt  járt.  Ez  volt  a  másik  ok,  amiért  nem  akart  megoperálni.  Félt,  hogy  a  beavatkozás
veszélyezteti a kicsi életét.



Gyermekem lesz. Jake–nek és nekem gyermekünk lesz.
Mérhetetlen  öröm  futott  át  rajta,  bugyogott  és  magasra  szökött  benne,  mint  egy  szökőkút,

végigbizsergett a szervezetén, mint egy drága pezsgő.
De  aztán  eljutott  a  tudatáig,  mit  mondott  a  férfi,  s  azonnal  elapadt  a  benne  áradó  boldogság.

Lerázta a válláról Jake kezét, és eltávolodott tőle.  Vidám arca kifejezéstelenné, majd dühödtté vált.
Mielőtt a férfi felkészülhetett volna rá, Banner meglendítette a kezét, s teljes erőből pofon vágta.

–  Te  gazember!  Nincs  szükségem  sem  a  sajnálatodra,  sem  a  könyö–rületedre.  Ó,  ha  arra
gondolok...

Banner összevissza beszélt.  Hogy  Jake  megalázta,  mert  csak  szánalomból  szeretkezett  vele,  és
tett neki házassági ajánlatot.

– Sajnálat? Könyörület? Mi a csudáról beszélsz? – kérdezte Jake az állát dörzsölgetve.
– Tűnj el innen,  és  hagyj  békén!  Kifelé!  –  ordította  a  lány.  Jake  már  túl  sok  dührohamát  látta

Bannernek  gyermekkorában  ahhoz,  hogy  tudja,  nem  tréfál.  A  döntést  pedig  kivették  a  kezéből,
amikor meghallotta, hogy a cowboyok munkára jelentkezve belovagolnak az udvarra.

– Később még beszélünk.
– Menj a pokolba! Jake kisietett a házból.
Banner  követte  a  hálószobaajtóig,  amit  úgy  bevágott,  hogy  az  ablakok  beleremegtek.  Aztán  a

kezébe temette az arcát, s addig csúszott le a hideg fának támaszkodva, míg el nem érte  a  padlót.
Zokogás rázta meg.

Sokkal  inkább  megalázottnak  érezte  magát,  mint  az  esküvője  napján,  mint  az  istállóban
történtek után, jobban, mint egész életében bármikor.

Megalázottnak és nyomorultnak.



HUSZONHÁROM

Grady  Sheldon  felépült.  A  bordája  már  nem szúrt,  ha  megmozdult  vagy  levegőt  vett.  Kilazult
foga  mintha  ismét  gyökeret  vert  volna  az  ínyében.  A  duzzanatok  az  arcán  a  bíbor  különböző
színárnyalatain  mentek  keresztül,  mielőtt  besárgultak,  s  már  csak  bizonyos  fényben  lehetett  látni
őket.

A fizikai sérülések begyógyultak. De a gyűlölet éppolyan friss és vérző volt benne, mint egy nyílt
seb.

Az az átkozott cowboy.
Már az is  épp  elég  megaláztatást  jelentett  a  számára,  hogy  Ross  Coleman  az  egész  város  előtt

megfenyegette. De hogy egy olyan csitri, mint Banner Coleman egy csavargót válasszon helyette, azt
már nem tudta elviselni. Hisz Langston az apja lehetett volna a lánynak, ráadásul szegény volt,  mint
a templom egere. Ez már több volt, mint elviselhetetlen. Megbocsáthatatlan.

Napokon át nyalogatta a  sebeit,  és  ápolta  a  gyűlöletét  a  hotelszobájában.  Előbbi  szükségszerű
volt,  utóbbi pedig élete értelmét jelentette Gondoskodni  akart  róla,  hogy  mindenki  elnyerje  méltó
büntetését.

Rettegésben tartotta a hotel szobalányait, s  úgy  üvöltözött  veiül  mint  egy  barlangi  fenevad,  ha
bekopogtak  az  ajtaján,  nincs–e  valamit  szüksége.  Whiskeyn  élt,  kezdetben,  hogy  enyhítse  a
fájdalmát, aztá lustaságból. Nem mosakodott, nem borotválkozott, nem csinált ser mit, csak a Jake
Langston és a Colemanék iránti gyűlöletben fetre gett.

Aznap reggel részeg álomból ébredt olyan másnaposan, hogy a  hajhagymáitól  a  lábujja  körméig
mindene  fájt.  Kikászálódott  az  izzadságtól  bűzlő  ágyneműből,  fürdőt  kért  a  szobájába,  s
fokozatosan visszavált emberi lénnyé.

Most,  amikor  belépett  az  Édenkertbe,  ismét  magabiztosnak  érezte  magát.  Pechszériája
vetekedett a legszerencsétlenebbekével. De a szerencse forgandó.

Arca  pirospozsgássá  vált  a  két  hét  utáni  első  borotválkozástól.  Kockás  öltönyét  elküldte
kivasaltatni  és  kikeféltetni.  A  fiatal  fekete  kölyök,  aki  leszólította  az  utcasarkon,  kifényesítette  a
cipőjét. Keménykalapja hetykén ült a fején.

Grady megborzongott a whiskey gondolatára, de egy sört azért kikért a bárpultostól. Miközben a
tömeget fürkészte a füsttel elborított szalonban és játékteremben, nem vette észre, hogy a pultos int
az egyik kidobóembernek, mire az rögvest sarkon fordul, és elindul a tulajdonosnő szobája felé.

Priscilla a szokásosnál visszafogottabb drámaisággal lépett a helyiségbe. Már alig várta, hogy hírt
kapjon Grady Sheldon felől.  Senki sem  látta  a  férfit  hetek  óta.  Levelet  küldött  Larsenbe,  de  nem
kapott  választ.  Pedig  sürgősen  beszélnie  kellett  vele.  Abban  a  pillanatban,  ahogy  meglátta,  hogy
Grady ott támaszkodik a pultnál, és éppen a habot issza le a sörről, odasietett hozzá.

– Grady! – megütögette a férfi karját a legyezőjével.  – Te rossz fiú! Hol voltál? Már úgy vártam,
hogy lássalak.

A  férfi  arca  felragyogott.  Valóban  ennyire  hiányzott  Priscillának?  Dagadt  a  büszkeségtől.  Az
állam legbujább és legtelhetetlenebb szaj–hája vágyakozik utána.

– Akadt egy kis gondom. – Barna szeme egy pillanatra elfelhősö–dött, mikor eszébe jutottak Jake
ökölcsapásai, és hogy Banner végül kosarat adott neki. Később biztosan jót nevettek rajta.

Priscilla megérezte a férfi keserű hangulatát, vigasztalón a karjára tette a kezét,  és keblét Grady
melléhez nyomta.

– Remélem, most már megoldódott.
A gyengéd szavak gyógyírként hatottak Sheldon felsebzett lelkére.
– Még nem. – Aztán lustán elmosolyodott. – De te el tudod terelni a figyelmemet a gondjaimról,

igaz?
Priscilla csábítóan a férfi ajkára nézett.
– Mérget vehetsz rá. Hiányoztál.
Bizonyos  értelemben  ez  igaz  is  volt.  Az  utóbbi  idóljen  jelentős  hiányt  szenvedett

férfitársaságban. Dub Abemathy nyilvánvalóan mérges volt rá, ezért kerülte. Be sem tette a lábát az
Édenkertbe, mióta leszólította az utcán.



Nem  volt  nála  férfi  azóta,  hogy...  Jake  visszautasította.  Gondolatban  elmondta  a  férfit
mindennek, de a teste kigyúlt a vágytól, mikor eszébe jutott Jake hosszú, izmos combja, ahogy ott
áll szétvetett lábakkal a kádja fölött.

Hátrahajtotta a fejét, és perzselő tekintettel felnézett Gradyre. Kezét becsúsztatta a férfi zakója
és mellénye alá, hogy megsimogassa az inge elejét.

– Gyere. Ma este boldoggá teszlek. – Érzéki nyelvével megnyalta a száját. – Nem is egyszer.
A magánlakosztályába vezette a férfit. Az  ajtónál  súgott  valamit  annak  a  kidobóembemek,  aki

értesítette,  hogy  Grady  a  szalonban  van.  Sheldon  ment  be  elsőként  a  szobába,  de  ahogy  az  ajtó
becsukódott mögöttük, szembefordult Priscillával.  Az asszony a karjába omlott, s csábítóan  hozzá
dörgölőzött.

–  Istenem,  milyen  gyönyörű  vagy  –  zihálta  Grady,  amikor  a  hosszi  i  csók  végül  nedves
puszilgatásokká szelídült.

Priscilla ajka gyengéden simogatta a férfiét, agya azonban moli ként járt.
– Ha megteszek neked valamit, Grady, te is megteszel nekem egy szívességet?
– Mit?
– Ó, azt még nem tudom. De megteszel?
– Persze. – Sheldon bármibe beleegyezett volna, amíg Priscilla nyelve így jár az ajkán. – Valamit

valamiért.
– Tudtam, hogy ezt fogod mondani.
Az  asszony  pávakék  selyemköntöst  viselt.  Melle  kibuggyant  a  mély  kivágás  fölött.  Grady  a

bársonyos halmokat simogatta, előbb a kezével, aztán a szájával.
–  A  fenébe!  –  emelte  fel  a  fejét,  amikor  valaki  bekopogott,  s  megzavarta  elmélyült

foglalatosságában.
Priscilla megsimogatta az arcát.
–  Ez  mindkettőnk  számára  fontos,  drágám.  Bízz  bennem!  Bármit  is  mondok,  te  csak  játszd  a

szerepedet. – Megfogta Grady kemény férfiasságát és megszorította. – Utána gondoskodunk erről is.
Az  asszony  suttogása  olyan  érzékiséget  Sugarzott,  hogy  Gradynek  tiltakozni  sem  volt  ereje,

amikor Priscilla kisiklott az öleléséből, s kinyitotta az ajtót.
Sheldon  meglepődött,  amikor  egy  örömlány  lépett  a  szobába.  El  sem  tudta  képzelni,  miért

érdekelhetné öt ez a felpuffadt arcú, egyenes hajú szajha, azt pedig még kevésbé, hogy fontos lehet
a számára.

De  Priscilla  megfogta  a  prostituált  kezét,  bevezette,  és  becsukta  mögötte  az  ajtót.  Az  egyik
karcsú székhez kísérte egy kis dohányzóasztal előtt. A szajha örömmel látta, hogy egy üveg whiskey
áll  rajta.  Töltött  magának  egy  jókora  adagot,  a  szájához  emelte  a  poharat,  s  a  pereme  fölött
gyanakvóan méregette Gradyt.

– Sugar, ez Mr. Grady Sheldon, a detektív, akiről beszéltem.
Grady hitetlenkedő pillantást vetett Priscillára, de  az  asszony  rendíthetetlen  nyugalommal  leült

Sugarrel szemben, s a másik székre mutatott Gradynek.
– Kér egy italt, Mr. Sheldon?
A férfi lerogyott a székbe, s feledve korábbi eltökéltségét, rekedten megszólalt:
– Igen.
–  Már  láttam  itt.  Azt  hittem,  hogy  az  egyik  vendéged  –  morogta  Sugar  morcosan.  Az  utóbbi

időben  Madám  Priscilla  jobban  bánt  vele.  Annyi  whiskeyt  kapott,  amennyit  akart.  Ha  nem  volt
kedve vendégeket fogadni, a szobájában maradhatott. Priscilla még egy ruhával is megajándékozta –
azzal, amit Sugar ma este viselt – nagyrabecsülése jeléül Sugar sokéves, hűséges szolgálataiért.

Sugar  szerette  volna  ellenszolgáltatás  nélkül  elfogadni  a  kedvezményeket.  De  ha  megtanult
valamit  az  életben,  s  sokat  tanult,  az  az  volt,  hogy  soha  semmit  sem  adnak  ingyen.  Mi  a  célja
Priscillának azzal, hogy bemutatja ennek a detektívnek? A férfi egyetlen detektívre sem hasonlított,
akivel  Sugar  valaha  is  találkozott.  Túl  ideges  és  sápadt  volt.  Rá  akarja  húzni  Priscilla  a  vizes
lepedőt? Csak azért kenegette eddig hájjal, hogy finomabbra süsse?

–  Mr.  Sheldon  az  egyik  kedvenc  ügyfelem  –  felelte  Priscilla  bársonyos  hangon  –,  de  ma  este
hivatalos ügyben jár itt.  Mint tudod, az Édenkert és  általában  a  Pokol  Tornáca  negyed  vonzza  az
alvilági  elemeket.  Mr.  Sheldon  gyakran  köti  össze  a  kellemest  a  hasznossal,  a  munkája  ugyanis



rengeteg időt elvesz tőle.
– Mi a munkája? – Sugar belelöttyintett egy újabb adag whiskeyt a poharába.
– Hogy körözött bűnözőket fogjon el, természetesen. – Priscilla egyre nagyobb gyanakvást látott

Sugar  ködös  tekintetében,  miközben  az  örömlány  Gradyt  tanulmányozta.  Gyorsan  folytatta.  –
Emlékszel még a történetre, amit Ross Colemanről meséltél? Mr. Sheldon szeretné meghallgatni.

– Miért? – kérdezte Sugar pimaszul.
– Tudni akarja, érdemes–e utána nyomozni. Kár lenne veszni hagyni ekkora jutalmat.
– Jutalmat? – Sugar érdeklődése most először csillant fel, mióta belépett a szobába. Még a pohara

is megállt félúton a szája felé.
– Mit is mondott, Mr. Sheldon, mennyi a jutalom? – kíváncsiskodott Priscilla ártatlanul.
– Ötszáz – rögtönzött Grady.
– Úgy emlékeztem, ezret mondott.
– Ó, igen, ezer. – Gradynek fogalma sem volt róla, mi folyik itt,  de ha köze van Colemanékhez,

akkor  az  őt  is  érdekli.  S  az,  hogy  Priscilla  detektívként  mutatta  be,  Ross  Coleman  számára  csak
rosszat jelenthetett. Ugyanúgy fúrta az oldalát a kíváncsiság, mint a Sugarét. Boldogan fizetett volna
egy királyért járó váltságdíjat is azért, amit a vén szajha tudott.

–  Ezer  dollárt  kapok  a  Ross  Colemanről  szóló  történetért?  –  sikoltotta  Sugar.  A  mellére
szorította a kezét. – Jézusom! Miért?

– Nagyon fontos lehet – felelte burkoltan Priscilla.
Sugar  pillanatnyi  lelkesedése  alábbhagyott,  és  gyanakvóan  nézett  rájuk.  Két  ragadozóra

hasonlítottak, akik épp lecsapni készültek a zsákmányra.
– Nem akarok senkit sem bajba sodorni.
– Inkább futni hagysz egy bűnözőt?
Grady  odakapta  a  fejét,  és  tekintetét  Priscillára  szegezte.  Coleman  bűnöző?  Uramatyám!

Megköszörülte a torkát, és megpróbált hitelesnek látszani.
– Ha létfontosságú információ  van  a  birtokában  egy  körözött  bűnöző  letartóztatásához,  és  azt

visszatartja, megvádolha^ák bűnrészességgel.
Priscilla elismerő pillantást vetett a férfira, s titokban dicsérően rámosolygott.
–  Nem  akarom,  hogy  bárki  is  bajba  kerüljön  –  ismételte  meg  Sugar  remegve.  Tekintetében

félelem  ült.  A  két  fiúra  gondolt,  akik  tiszteletet  mutattak  iránta  még  akkor  is,  mikor  a  testét
használták. S Jake–re, aki mindig kedves volt hozzá.

De  az  Édenkertben  akarta  leélni  az  életét.  A  bordélyház  után  csak  a  tömegszállás  maradt  a
béristálló mögött, aztán az éhenhalás. Az Édenkertben legalább volt  egy  ágya,  tető  a  feje  felett,  s
néha egy üveg whiskeyje.

Eladta magát egész életében. Mit számít, ha eggyel többször vagy kevesebbszer teszi?
– Mit akar tudni?
Priscilla vigasztalóan Sugar vállára tette a kezét.
– Csak mondd el Mr. Sheldonnak, amit nekem.
Sugar ismét Gradyt vizsgálta. A férfi a legvészjóslóbb  arckifejezését  erőltette  magára,  bár  majd

kitört belőle a röhögés. Priscilla nem üres ígéretekkel áltatta.  Olyan fegyvert adott a kezébe, amivel
térdre kényszerítheti Colemanéket.

–  Egy  koszos  vasútvonal  menti  városban  dolgoztam  Arkansasban  –  kezdte  vékony  hangon
Sugar. – Az újjáépítés alatt.

–  1872–ben  –  tette  hozzá  Priscilla,  ebben  az  évben  költöztek  át  a  szüleivel  Tennessee–ből
Texasba. Ekkor lett szabad.

Sugar bólintott.
– Egy LaRue nevű madamnak dolgoztam. Nem ez volt az igazi neve...
–  Szorítkozz  a  Ross  Colemant  érintő  részletekre!  –  sürgette  Priscilla,  igyekezvén  leplezni

türelmetlenségét. – Mikor találkoztál vele először?
– Nos, a szekerünk kátyúba került a város határában. Nem messze  a  patak  partján  szekértábor

állt. Egy férfit küldtek a segítségünkre. Amikor kihúzta a szekerünket a sárból, belovagolt velünk a
városba. Mindannyian szerettük volna rávetni magunkat, olyan jóképű volt.  De  nem hiszem,  hogy
elment volna  valamelyikünkkel  is.  Különben  meg  el  voltunk  foglalva  a  vasúttársaság  embereivel.



Azok olyan fickósak voltak, mint egy csapat bivaly. Nem láttam többet a férfit.
Grady  kérdőn  Priscillára  nézett.  Egy  látogatás  a  bordélyházba  még  nem  számít

bűncselekménynek.  Ha  így  volna,  majdnem  az  egész  férfitársadalom  rács  mögött  ülne.  Priscilla
önelégülten mosolygott.

– Folytasd, Sugar!
Sugar újabb adag whiskeyvel öntött bátorságot magába.
–  El  is  felejtettük  volna  ezt  a  Ross  Colemant,  ha  nem  keresi  a  törvény  egyik  embere.  Egy

detektív. Nem emlékszem a nevére, de vele volt Coleman apósa is.
– Lydia apja? – kérdezte Grady. Priscilla megrázta a fejét.
– Nem. Ross első feleségének az apja lehetett.
–  Lee  anyja  –  merengett  Grady.  –  Miért  keresték  Colemant?  Sugar  illetlenül  megvakarta  a

hónalját.
– Meggyilkolták az egyik szajhát. Soha nem derült ki,  ki  tette.  Mr.  Coleman  nem tehette,  mert

aznap éjjel nem volt ott.
– Még mindig nem értem – rázta a fejét Grady zavarodottan.
– A különös az egészben az, hogy Coleman igazi neve nem Coleman volt.
– Nem Coleman? – Grady felegyenesedett ültében, és előrehajolt.
– Nem. Hanem Clark. Sonny Clark. A James  fivérek  bandájából.  Képzelheti,  milyen  izgatottak

lettünk, mi lányok, mikor megtudtuk, hogy a James banda egyik tagja járt nálunk. Akkoriban élték a
virágkorukat. Annak a szuka LaRue–nak valóságos vagyont  hozott  a  konyhára,  hogy  fűnek–fának
elhíresztelte, Sonny nála járt. Persze miután megölték...

– Megölték?
– Most kezd izgalmas lenni – dorombolta Priscilla. – Mondd el neki. Sugar, amit nekem.
–  Nem  sokkal  később,  egy  vagy  két  hónap  múlva  Madám  LaRue  levelet  kapott  ettől  a

detektívtől,  amiben az állt,  hogy Sonny Clarkot  lelőtték.  Mindarmyian  nagyon  szomorúak  lettünk,
olyan jóképű volt, a felesége is csinos, meg minden. – Sugar megint kortyolt a poharából. – Éveken
át eszembe sem jutott ez az egész. Csak amikor Pris–cillánál kezdtem dolgozni, és kiderült, hogy ő
is ott volt ebben a  szekértáborban,  akkor  elevenítettük  fel  az  emlékeinket.  Furcsállottam,  amikor
megemlítette, hogy Colemanék Kelet–Texasban élnek. – Vállat vont. – De úgy gondoltam, nem az
én dolgom. Csak  akkor  az  egyszer  találkoztam  vele  és  a  feleségével.  Ha  később  nem támad  ez  a
kavarodás a neve körül, nem is emlékeznék rá.

Grady  Sheldon  mozdulatlanul  ült.  Megpróbálta  logikus  sorrendbe  rakni  az  eseményeket,  és
megemészteni  a  Sugartól  hallottakat.  Ross  Coleman  a  James  fivérek  bandájába  tartozott?  Rabló?
Gyilkos? Álnéven élt ennyi éven keresztül?

Szeretett  volna  örömében  kurjantani  és  a  földön  hemperegni.  De  komoly  képet  vágott,  mikor
Sugarhoz fordult.

– Van még valami?
– Nincs.
– Nagyon sokat segített, Miss...?
– Dalton – fejezte be Sugar szemérmesen.
– Holnap megkapja a jutalmát.
– Köszönöm, Sugar – mondta Priscilla, s felállt,  jelezve, hogy a kihallgatás véget ért. Az ajtóhoz

vezette.  –  Fáradtnak  látszol,  drágám.  Tudom,  milyen  kínszenvedést  jelentett  ez  neked.  Menj  a
szobádba, és pihenj le!

– Szükségem van italra.
– Felküldetek a szobádba egy üveggel.
Miután becsukta az ajtót Sugar után, Priscilla lassan, gonosz mosollyal a vendége felé fordult.
– Nos?
Grady odarohant hozzá, a karjába kapta, felemelte, és táncolni kezdett vele körbe–körbe.
– Priscilla, szőrmébe öltöztetlek, és gyémántokkal raklak tele ezért! Az asszony nevetett.
–  Én  megelégszem  egy  kis  részesedéssel  a  fűrésztelepedből.  Szerintem  nagyszerű  elgondolás.

Nekem  is  van  pár  ötletem.  Sőt,  jelentős  készpénzzel  is  be  tudok  szállni,  hogy  fedezni  tudjuk  a
terjeszkedés költségeit.



Grady abbahagyta a keringőzést, s lassan letette az asszonyt a földre. Eszébe sem jutott társulni.
Pláne nem egy hírhedt prostituálttal. De ezt majd később elintézi. Most ünnepelni akart.

– Bármit megadok neked, Priscilla, amit csak akarsz. A legboldogabb emberré tettél a földön. –
Aztán  lehervadt  arcáról  a  mosoly  –  Mi  van,  ha  ez  a  részeg  lotyó  csak  azért  találta  ki  ezt  a
tündérmesét, hogy felhívja magára a figyelmet?

Igaz  minden,  amit  Sugar  mondott,  beleillett  a  képbe.  Grady  mindig  is  csodálkozott,  hogy
Colemanéknek  egyetlen  rokonuk  sincs.  Ross  vérmérsékletét  sem  lehetett  átlagosnak  mondani.
Grady nagyon is el tudta róla képzelni, hogy szeret lövöldözni. Mégsem akart semmilyen drasztikus
lépést tenni addig, amíg nem ellenőrizte Sugar történetét.

– Én már utánanéztem – biztosította  Priscilla.  Csillogó  szemmel  mesélte,  mit  derített  ki.  –  Az
itteni  seriff  a  barátom.  Átlapozta  az  aktákat,  de  itt  nem  őriznek  ilyen  régi  feljegyzéseket.
Megkértem, hogy sürgönyözzön Memphisbe. Valóban létezett egy Sonny Clark nevű bűnöző.  Nem
volt  más,  csak  egy  vad  kölyök  Jamesék  bandájában.  Eltűnt  és  halottnak  nyilvánították  '69–ben.
Három évvel később ismét felbukkant a neve, s kiderült, hogy Ross Coleman álnéven él.  A jelentés
szerint egy Majors nevű detektív lelőtte.

– Ez lehetett 1872–ben.
– Ugyanabban az évben, amiről Sugar beszélt.
Grady járkálni kezdett a szobában, s koncentrálás közben ökölbe szorított kezével  csapkodta  a

tenyerét.
–  Akkor  is  hiányzik  még  néhány  láncszem  a  történetből.  Miért  jelentette  a  detektív,  hogy

Coleman meghalt, és miért zárta le az aktát örökre?
Priscillának  itt  betelt  a  pohár.  Nem  fogja  engedni,  hogy  egy  olyan  zöldfülű,  mint  Sheldon

mindent tönkretegyen.  Szüksége  van  rá,  hogy  elvégezze  helyette  a  piszkos  munkát,  hogy  bosszút
álljon  Jake–en,  amiért  elutasította,  és  inkább  azt  a  macskaszemű,  fekete  hajú  lányt  választotta,
akibe azt hiszi, hogy szerelmes.

– Ki tudja? – kiáltotta.  – Kit érdekel? Képzeld csak el – gyújtogatta a  férfi  fantáziáját  –,  azok,
akik  kinevettek,  mert  el  kellett  venned  a  szeszhamisító  lányát,  most  tisztelni  fognak,  és  félve
néznek rád. Az igazságszolgáltatás elé állítod a James banda egyik tagját. Híres le–

szel. – A férfihoz simult, és csillogó szemmel felnézett rá. – Már attól elakad a lélegzetem, hogy a
közeledben lehetek.

Grady ajka lecsapott az asszonyéra. Szexuális,  hatalom–  és  bosszúvágy  árasztotta  el  a  testét,  s
gyűlt  össze az  ágyékában.  A  hálószobába  vitte  Priscillát,  s  szó  szerint  darabokban  tépte  le  róla  a
szaténköntöst. A madám nem kisebb hévvel vetkőztette le Sheldont.

Mikor ziháló, meztelen testük eggyé vált az ágyban, Priscilla megszólalt:
– Ugye tudod, mit kell tenned, Grady drágám? A férfi vadul beledöfött az asszony testébe.
– Igen. Holnap indulok Larsenbe.
Priscilla olyan erősen megmarkolta a haját,  hogy Gradynek  kicsordultak  a  könnyei.  Az  asszony

foga a férfi húsos vállába mélyedt, s együtt kiáltoztak, miközben fellángolt bennük a beteljesülés, s
összekovácsolta őket a gyűlölet.

Mamának nem tetszett valami. Nagyon nem. Valami történt. Érezte a levegőben, ahogy egy állat
megérzi az évszakok változását.

Másnap  reggel,  hogy  a  csordát  hazahajtották  a  birtokra,  meglátogatta  Bannert.  Makacsul
ragaszkodott hozzá, hogy átkeljen a folyón a tutajjal, és elgyalogoljon a házig.

Szánakozva ráncolta a homlokát, miközben egy manikűrollóval kiszedte a lányból a  varratokat.
Megvizsgálta a  sebet,  s  kijelentette,  hogy  szépen  gyógyul,  annak  dacára,  hogy  egy  olyan  kuruzsló
végezte az operációt, mint Hewitt.

Amikor Banner a karjaiba omlott, és  zokogni  kezdett.  Mama  abban  a  hitben,  hogy  a  lány  még
mindig az operáció sokkhatása alatt áll, a hátát veregette és vigasztalta.  Megittak egy csésze teát és
elbeszélgettek.  Mire  Mama  nekikészülődött,  hogy  visszatérjen  River  Bendre  a  folyón,  Banner
lehiggadt.

Az idős asszony nyugtalankodott,  tudta,  hogy  valami  aggasztja  a  lányt,  de  nem tudott  rájönni,
hogy mi. Hiányzik az anyja? Ezért potyogtak volna a könnyei?



Amikor Jake odalovagolt hozzá, miközben a folyó felé tartott, az a sanda gyanúja támadt,  hogy
többről van itt szó, mint egyszerű honvágyról.

– Ülj fel Viharra – ajánlotta Jake, s leszállt a nyeregből.
– Az én lábam ugyanolyan erős, mint az övé. Inkább sétálok, köszönöm.
– Hogy van Banner? – Jake az anyjához igazította lépteit, s a kantárnál fogva vezette a lovát.
– Nem tudod?
– Tegnap este nem találkoztam vele. Ma reggel pedig nem volt időm beugrani reggelizni.
–  Közepesen.  Szépen  gyógyul.  Egy  kicsit  rosszkedvű.  –  Mama  árnyékot  csinált  a  kezével  a

szeme elé, s fürkésző tekintettel felnézett a fiára. – Magad is elgyötörtnek látszol. Feszült vagy. Mi a
baj?

Jake ráharapott a szivarjára.
– Semmi.
– Fáj a gyomrod?
– Nem.
– Haragszol valakire?
– Nem.
– Hm! – méltatlankodott Mama, érzékeltetve a férfival, hogy nem hisz neki.
Amikor  elérték  a  folyót,  az  asszony  megfogta  a  rudat,  hogy  átlökje  magát  a  folyón,  de  még

visszaszólt:
– Vigyázz arra a lányra, hallod?
– Tud vigyázni magára – morogta Jake az orra alatt.
–  Nem,  nem tud  –  csattant  fel  Mama,  s  azon  gondolkodott,  túl  idős–e  már  a  fia  egy  kiadós

veréshez. – Legyengült. Testileg és lelkileg egyaránt. Ma reggel sírt.
Jake nem nézett az anyja szemébe, hanem Vihar kantárját babrálta.
– Mondott valamit?
– Kellett volna?
A férfi vállat vont, tudta, milyen éles szeme és esze van az anyjának.
Mama belemerítette a hosszú rudat a vízbe, s mikor az leért az iszapos  fenékre,  ránehezedett  a

súlyával.  Valami  baj  van,  ez  kétségtelen.  Valami  történt  Banner  és  Jake  között.  A  nyakát  merte
volna rá tenni.

De bármi legyen is az, úgy tűnt, egyikük sem akar róla beszélni. Jobb, ha békén hagyja őket,  hogy
maguk oldják meg a helyzetet.

– Gondoskodj róla, hogy ne erőltesse meg magát – adta ki az utolsó utasítást,  s azzal otthagyta
Jake–et.

Egyikük  sem  örült  volna,  ha  látja,  hogy  Banner  felemeli  a  vizes  ruhákkal  teli  teknőt,  és  a
szárítókötélhez  cipeli.  Miután  Mama  reggel  meglátogatta,  a  lány  úgy  döntött,  a  szennyes  nem
halmozódhat tovább. Ki kell mosnia. Legalább eltereli a figyelmét.

Nem akart gondolkodni.
Nem tudta kiverni a dolgot a fejéből.
Jake  nem  szereti.  Sajnálja.  A  gyengédsége,  a  figyelmessége,  szívszaggató  csókjai  csak

szánalomból fakadtak, nem szenvedélyből. Ó, a gazember! Most mit tegyen?
Tudta,  mit  gondolnak  az  emberek  azokról  a  lányokról,  akik  házasság  előtt  másállapotba

kerülnek.  Bár  kővel  nem dobálták  meg  őket  az  utcán,  a  jó  hírük  elveszett.  A  férfi  pedig,  aki  a
gyermeket nemzet–

te,  névtelenségbe  burkolózott,  és  sértetlenül  megúszta  a  botrányt,  miközben  a  lányt
megszégyenítették.  A  család  európai  utazással  vagy  egy  messzi,  beteg  rokonnal  takargatta  a  lány
távollétét.  De mindenki tudta, hogy azért tűnt el,  hogy  életet  adjon  egy  törvénytelen  gyermeknek.
Gyakran egyikük sem tért vissza, sem a lány, sem a gyermek.

Banner tudta, hogy a szülei soha nem pártolnának  el  tőle.  Biztos  volt  benne,  hogy  szeretik,  és
nem  félt  attól,  hogy  elűznék.  Bármekkora  szégyent  hozna  is  rájuk,  soha  nem  tagadnák  ki.  Ám
jóvátehetetlenül csalódnának benne. Nem okozott már nekik így is épp  elég  fájdalmat  azzal,  hogy
botrányba fulladt egy kapcsolata? Vajon elviselnének–e egy újabb csapást?



Ő el tudna–e viselni egy újabbat?
Muszáj.  Még  ha  legszívesebben  meghalna  is,  élnie  kell  a  baba  miatt.  Letette  a  teknőt  a

szárítókötél alá, s megfogta a hasát. Félelmetes, csodálatos és vérpezsdítő volt a gondolat, hogy egy
gyermeket hord a szíve alatt. Jake gyermekét.

Szipogott, s egy körmycsepp gördült végig az arcán. A  férfi  biztosan  éppúgy  nem foglalkozik  a
gyermekkel, ahogy vele sem. Csak újabb terhet jelent a számára. Nem azért  lett  a  munkavezetője,
mert  az  akart  lenni.  Azért  maradt,  mert  felelősnek  érezte  magát  az  istállóban  történtekért.  Úgy
gondolta,  tartozik  ennyivel  a  szüleinek,  amiért  meggyalázta  a  lányukat.  Jóvá  akarta  tenni,  hogy
elvette a szüzességét.

Nos, neki nincs szüksége egy olyan ember sajnálatára, mint Jake Langston! Mit képzel, ki ő,  hogy
sajnálja?

Tönkretett mindent. Banner még akkor sem vidult fel, mikor  meglátta,  hogy  behajtják  a  vörös,
göndör szőrű herefordiakat a karámok–ba. A munkások kedvéért mosolygott, és integetett a bejárati
ajtóból,  miközben  elvezették  a  marhákat  a  ház  előtt.  Jake–re  csak  egy  hideg  pillantást  vetett,
amiben benne volt minden megvetés, amit iránta  érzett.  A  férfi  értette  a  célzást.  A  veszekedésük
óta nem vacsoráztak együtt. Jake be sem tette a lábát a házba.

Jake, Jake, Jake.
Miért  nem tudja  kiverni  a  fejéből?  Miért  nem  tudja  elfelejteni,  milyen  gyengéden  ápolta,  lágy

hangját,  keze  érintését,  ajka  ízét?  Nincs  benne  semmi  büszkeség.  A  teste  vágyott  utána,  agya
bármennyire is tiltakozott ellene. Miért olyan ostoba, hogy még akkor is szereti, amikor meg kellene
vetnie?

Lehajolt,  benyúlt  a  kosárba  egy  ruháért,  s  felszisszent,  amikor  túl  gyorsan  egyenesedett  ki,  és
megfeszült a seb körüli érzékeny bőr. Feltette a szoknyát a kötélre, s ott hagyva a kezét,  nagyokat
sóhajtott, hogy elűzze a fáradtságot, amely megbénította, ha elhatalmasodott rajta.

Persze  csodálkozott,  hogy  kimaradt  a  havi  vérzése.  De  nem  törő–^dött  vele,  mondván,  hogy
biztosan az esküvő miatti megrázkódtatás–

nak, a birtokra való költözés utáni kimerültségnek  és  az  új  háztartásba  való  berendezkedésnek
tudható be. Az, hogy esetleg Jake gyermekét várja, meg sem fordult a fejében.

De  a  terhessége  mintha  csak  be  akarta  volna  bizonyítani,  hogy  valódi,  nyilvánvaló  jeleket
kezdett küldeni felé, most hogy fény derült rá. Légszomja, fáradtsága nem az operáció vagy az éter
utóhatása volt, s néha szédülési rohamok törtek rá.

Mint most...



HUSZONNÉGY

– Mi a fene volt ez?
A  három  férfi,  akik  elmélyülten  rovátkolták  egy  marha  fülét,  egyszerre  egyenesedett  fel.

Megdermedtek,  a  marha  pedig  kiszabadította  magát  a  meglazult  kötelékből.  Randy  kérdezte  meg
hangosan, ami mindannyiukat izgatta.

– Mintha pisztolylövés lett volna – felelte Pete.
–  Az  is  volt.  –  Jake  futásnak  eredt  a  kerítésen  kívül  legelésző  Vihar  felé,  majd  átmászott  a

szögesdrót  alatt.  Amikor  észrevette,  hogy  a  többiek  ott  loholnak  a  nyomában,  rájuk  kiáltott:  –
Maradjatok itt! A lövések a házból jöttek. Ha Jim vagy én nem jövünk vissza öt percen belül, akkor
egyikőtök azonnal keljen át a folyón, és hívjon segítséget River Bendről,  a másik pedig lopózzon a
házhoz, és derítse ki, mi történt.

Felpattant a nyeregbe, s vágtára fogta a lovat. Pár perccel ezelőtt  küldte el Jimet egy fogóért az
istállóba. Vajon segélyhívás volt a pisztolylövés? Bannerrel történt valami?

A  gondolat  egy  ütemre  dübörgött  végig  az  agyán  Vihar  patáinak  dobogásával.  Amikor
bevágtatott  az  udvarra,  beigazolódott,  amitől  a  leginkább  tartott.  Az  idős  cowboy  a  szárítókötél
alatt elterült alak fölé görnyedt. Jake már azelőtt  leugrott a nyeregből,  hogy Vihar megállt volna, és
szaladni kezdett.

– Mi történt?
– Nem tudom, Jake. Amikor kijöttem az istállóból, már itt feküdt. Rosszul néz ki.  Azért lőttem,

hogy idehívjalak.
–  Helyesen  cselekedtél  –  felelte  Jake,  s  megnyugodott,  hogy  a  lövések  csak  figyelmezető

jellegűek voltak. Letérdelt a földre, bőr lábszárvédője megfeszült a térdén. – Banner? – Egyik kezét
a lány feje alá csúsztatta, és megemelte. – Hozz egy kis vizet!

Jim elrohant.
Jake  ijedten  látta,  milyen  sápadt  Banner.  A  lány  szempilláinak  legyezője  alatt  violakék  foltok

húzódtak. Eszébe jutott, mire  intette  az  anyja.  Bannernek  nem szabad  kemény  munkát  végeznie.
Miért vette abba a makacs fejébe, hogy kimos?

Amikor  Jim  visszatért  egy  vödör  hideg  vízzel,  Jake  belemártotta  a  kezét,  és  Banner  arcába
fröcskölte. A lány  szeme  megrebbent  és  halkan  nyöszörgött.  A  férfi  ismét  rálocsolt  egy  kis  vizet.
Banner ezúttal felemelte a kezét, hogy letörölje arcáról a permetet.

– Magához tér – szólalt meg Jim.
Banner nagy nehezen kinyitotta a szemét. Aztán hunyorogni kezdett a tűző naptól.
– Mi történt?
A félelem bilincsének szorítása engedett Jake szíve körül.
–  Márjobbanvan–mondtaJimnek.–Azthiszem,csakelájult.Menj  vissza  és  szólj  a  többieknek,

mielőtt felverik az egész vidéket.
Jim  otthagyta  őket.  Jake  egyik  karját  a  lány  térde  alá,  a  másikat  a  háta  mögé  csúsztatta,  s

felemelte.
– Tudok járni.
– Mászni sem.
– Tegyél le! 1
– Nem.
– Már jól vagyok.
– Hallgass! – förmedt rá Jake.
– Ne beszélj így velem!
– Úgy beszélek, ahogy akarok.
Amikor odaértek a tornáchoz, Jake letette,  majd gyengéden belenyomta  Bannert  a  hintaszékbe,

amit kitettek neki. Nem vesztegette az f   idejét, hanem egyből  rátámadt a lányra. – Mi a fene ütött
beléd, hogy a tűző napon teregetsz?

– Nem volt már tiszta ruhám.
– Nem tudtál volna várni estig, és megkérni, hogy mossak ki?



– Nem. Én nem kérek tőled semmit.
– Miért?
– Mert látni sem akarlak! Nincs szükségem a sajnálatodra! Tudok gondoskodni magamról.
– Meg a birtokról? Meg a gyerekről? Banner felvetette az állát.
– Ha kell.
Jake halkan káromkodott, majd megfenyegette a lányt az ujjával.
– Most pedig figyelj ide, mégpedig nagyon. Egy elkényeztetett csitri vagy. Csökönyös,  mint  egy

szamár. Önfejű.  Izgága. Büszke. De ezt a meccset  elvesztetted,  Banner.  Össze  fogunk  házasodni.
Elájultál  az  isten  szerelmére!  Bármikor  előfordulhat  újra.  A  munkások  pletykálni  kezdenek,  s  az
operációd már nem szolgálhat sokáig mentségül. – Elhallgatott, hogy nagy levegőt  vegyen. – Valaki
hamarosan rájön. S mi lesz, ha hányni kezdesz? Akkor mit csinálsz?

Banner ajka megremegett.
– Majd kitalálok valamit – felelte bátran.
– Nem kell.  Mert akkorra már házasok leszünk.  –  A  férfi  szeme  tüzesen  csillogott.  –  S  mint  a

férjed, megölöm azt, aki becsmérelni mer. – Teljes nagyságában kihúzta magát, és hangja szigorúvá
vált: –Most pedig vedd fel azt a ruhádat, amiben férjhez akarsz menni, mert bemegyünk a városba.
Ma. S ezzel a téma le van zárva. Még valami –mondta, ujjával a levegőbe bökve –,  ha még egyszer
megütsz, mint a múltkor, megkeserülöd.

– Szeretsz engem, Jake?
A gyengéd kérdés kifogta a szelet  a  férfi  vitorlájából.  Testtartása  ellazult,  tekintete  ellágyult,  a

szája körüli szigorú  barázdák  eltűntek.  Letérdelt  a  hintaszék  elé,  s  rá  se  hederítve,  hogy  kesztyűt
visel, megfogta a lány kezét.

Megrázta a fejét, és halkan felnevetett.
– Különben hogy tudnálak elviselni, ha nem szeretnélek? 
Banner küzdött, hogy el ne mosolyodjon, de csatát vesztett.
–  Ha  kizárólag  a  lánykérés  alapján  kellene  döntenem,  Gradynek  mondanék  igent.  Sokkal

romantikusabb  és  hízelgólíb  volt.  –  Kinyújtotta  a  kezét,  és  levette  a  férfi  kalapját.  Ujjaival
végigfésült a haján, mely úgy világított,  mint a holdfény. – Virágot és bonbont  hozott,  udvarolt  és
bókolt.  Azt  mondta,  isten  egy  angyaltól  fosztotta  meg  a  mennyországot,  amikor  engem  a  földre
küldött.

Jake hitetlenkedett.
– Tényleg ezt mondta volna az a patkány?
– Szó szerint.
A  férfi  a  lányt  fürkészte.  Fogával  megharapta  kesztyűje  középső  ujját,  lehúzta,  majd

megsimogatta Banner sápadt arcát. Amikor megszólalt, hangja remegett az érzelmektől.
–  Tudod,  mennyire  szépnek  tartalak.  Meg  sem  érdemellek.  Szeretek  veled  aludni.  Életemben

most  először  jelent  ez  számomra  valamit.  Melletted  akarok  lefeküdni  minden  éjjel,  és  felkelni
minden  reggel.  Látni  akarom,  ahogy  a  gyermekemet  szoptatod.  –  Előrehajolt,  gyengéden
megcsókolta a lány mellét, majd puha domborulatai közé temette az arcát. Aztán az ölébe hajtotta a
fejét.  – El sem akartam hinni, amikor az orvos  megmondta.  Annyira  aggódtam,  hogy  elveszítelek,
hogy  nem is  tudtam  a  gyerekre  gondolni.  De  később,  amikor  ott  ültem  és  néztem,  ahogy  alszol,
eszembe jutott, és olyan melegség öntött el,  hogy sírni tudtam volna. Soha nem gondoltam arra, mi
lenne,  ha  gyermekem  születne.  Ha  fiú  lesz,  remélem,  hogy  Luke–ra  fog  hasonlítani.  Ha  lány,
megölöm azt a gazembert, aki olyat tesz vele, mint én veled. – Sóvárogva megcsókolta a lány hasát,
aztán felpillantott rá. – Nem vagyok férjnek való, Banner. Nem tudok neked  nyújtani  semmit.  De
körmöm  szakadtáig  dolgozni  fogok,  hogy  kihozzak  valamit  ebből  a  földből  neked  és  a
gyermekünknek. Ha elfogadsz egy ilyen csavargót, mire lemegy a nap, Mrs. Jacob Langston leszel.

A férfi költői  szavai úgy hangzottak  Banner  számára,  mint  egy  szerelmes  dalszöveg.  A  legjobb
lerme  azormal  hozzámenni,  hogy  Jake–nek  ne  legyen  ideje  visszatáncolni,  de  a  büszkesége  nem
engedte, hogy ezt kimondja.

–  Ugye  nem  csak  a  gyerek  miatt  veszel  el?  Nem  akarom,  hogy  egy  mártír  üldögéljen  velem
szemben  a  kandalló  mellett  a  hideg  téli  éjszakákon,  azon  sajnálkozva,  milyen  jó  lenne  együtt
mulatni a többi cowboyjal.



– Ismersz olyan valamirevaló férfit, aki szívesebben mulatna együtt a  többi  cowboyjal,  ahelyett
hogy  Banner  Colemannel  szeretkezne?  –Jake  azért  ugratta,  hogy  elsimítsa  a  ráncokat  a  lány
homlokáról,  de  komolyan  beszélt.  –  Nem,  Banner.  Nem  csak  a  gyerek  miatt.  –  Szeretetreméltó
szemérmességgel  hajtotta  le  a  fejét.  –  Az  igazat  megvallva,  örülök,  hogy  a  gyermek  ürügyén
feleségül vehetlek. Már nekem is megfordult a fejemben az ötlet, de olyan hihetetlennek tűnt.

Banner lecsúszott a hintaszékből, s most már mind a ketten ott térdeltek a tornácon.
– Annyira szeretlek, Jake.
Megcsókolták egymást, először könnyedén, hogy próbálgassák a fegyverszünetet. Aztán  a  vágy,

mely szüntelenül és hatalmas lánggal lobogott bennük, ajkukat perzselőn forrasztotta össze.
Amikor Jake végül elhúzódott, elmosolyodott.
–  Most  menj,  készülődj,  ahogy  egy  menyasszonynak  az  esküvője  előtt  illik.  Szólok  a

munkásoknak, hogy bemegyünk a városba.
– Mennyi időm van?
– Félórád.
Baimer  berohant  a  házba  mosakodni  és  öltözködni.  Amikor  a  haját  fésülte,  jött  rá,  hogy  nem

sikerült szerelmi vallomást kicsikami a férfiból.

– Hová megyünk?
– Csak nyugalom, Mrs. Langston. Mutatni akarok valamit. – A szekéren ültek.
Jake vezette, s kerülőúton tartott hazafelé.
– Meglepetés?
– Tekintsd nászajándéknak!
–  Egyet  már  kaptam  –  mondta  Banner,  s  büszkén  feltartotta  a  bal  kezét,  amire  Jake  vékony

aranygyűrűt húzott, amikor a pap felszólította. – Mikor vetted?
– Amikor az engedélyt szereztem.
– Nagyon biztos voltál benne, hogy igent mondok.
– Reméltem  –  helyesbített  a  férfi,  s  előrehajolt,  hogy  gyengéd  csókot  nyomjon  a  menyasszony

ajkára. Felnyögött, mikor Banner körberajzolta nyelvével a száját. – Nem szégyelled magad?
– Előtted nem. Soha. – A lány elgondolkodva nézte a tájat. – Azt hiszem, én sem vagyok különb

Wanda Burnsnél.
Jake oldalra kapta a fejét.
– El kellene, hogy fenekeljelek, amiért hozzá hasonlítod magad.
– Igazat mondtam. Már állapotos volt, mielőtt férjhez ment. Mint én. Mi a különbség?
– Rengeteg minden – kiáltotta Jake. – Te csak egy férfival voltál. Ez a legfőbb.
Bannernek  nem volt  kedve  vitatkozni.  Túlságosan  szép  nap  volt,  ő  pedig  túlságosan  boldog.

Belekarolt a férfiba, és a vállára hajtotta a fejét.
– Igen, csak egy férfival voltam. S bizonyára már akkor szerelmes voltam beléd, amikor beléptem

az istállóba. Különben eszembe se jutott volna megtenni.
– Örülök, hogy kéznél voltam – suttogta Jake a fülébe, majd megcsókolta.
Nem sokkal  később  megállította  a  szekeret  egy  boltíves  gerenda  alatt,  amit  két  vaskos  fához

erősítettek  keresztbe.  A  ház  felé  vezető  út  felett  ívelt  át.  Mivel  nem  erre  mentek  be  a  városba,
Banner nem láthatta.

– Mi ez?
– A meglepetés.
Amikor  Banner  szokásos  fürgeséggel  arra  készült,  hogy  leugorjon  a  kocsiról,  Jake  odarohant

hozzá, hogy leemelje.
–  Mostantól  fogva  vigyáznod  kell  magadra,  drágám.  –  Banner  megbizsergett,  amikor  a  férfi

megérintette  a  hasát,  és  gyengéden  rászorította  napbarnított  kezét.  Jake  megcsókolta,  s
megsimogatta a helyet, ahol a csecsemő aludt. A lányt még akkor is áthatotta a melegség, amikor a
férfi elhúzódott, a boltív alá vezette, és megfordította.

– Jake! – Banner a szája elé  kapta  a  kezét.  Könnyek  szöktek  a  szemébe.  A  fába  a  következőt
vésték: SZILVÁSPATAK FARM. – Meggondoltad magad a névvel kapcsolatban?

– Nem – rázta a fejét Jake sajnálkozva. –  Még  mindig  úgy  gondolom,  hogy  átkozottul  bugyuta



név egy marhalegelőnek.
– Akkor miért? El sem tudom  hinni,  hogy  ennyit  fáradtál  vele.  Jake  megfogta  a  lány  vállát,  és

maga felé fordította.
– Szerettelek volna boldoggá tenni,  s  mosolyogni  látni,  nem pedig  sírni.  Az  utóbbi  időben  sok

fájdalmat okoztam neked, nem szándékosan ugyan, de a fájdalom az  fájdalom.  Azt  akartam,  hogy
boldog légy.

Banner a férfi karjába vetette magát. Ha Jake nem lett volna olyan erős,  hátraestek volna. A férfi
átölelte,  és magához szorította.  Beletemette  arcát  a  lány  nyakába,  s  mélyen  beszívta  parfümjének
jázmin– és napfényillatát. Sokáig álltak egymást átölelve, némán, aztán Jake eltolta magától.

– Megnézzük mi van a piknikes kosárban, amit a lelkész felesége készített?
Banner  buzgón  bólogatott,  majd  nézte,  ahogy  a  férfi  elvezeti  a  lovakat  az  útról,  és  egy  fa

árnyékában megállítja a szekeret. Jake benyúlt a bak alá, és kivette a kosarat.
– Mivel kenyerezted le? – firtatta Banner.
A férfi  bölcsen  egy  Larsenen  kívüli  falu  templomának  lelkészét  kereste  fel.  Ha  azzal  a  pappal

beszélt volna, akinek az egyházközösségébe Colemanék is tartoztak, a hír futótűzként terjedt volna
el,  s Lydia és Ross azelőtt  értesült volna az esküvőről,  mielőtt  Jake  felkészülhetett  volna  rá,  hogy
közölje  velük.  Szerencsére  a  lelkész  nem ismerte  fel  sem  őt,  sem  Bannert,  s  nagyon  örült,  hogy
végezheti a hivatását.

Tagbaszakadt  felesége  orgonán  játszott,  míg  vénkisasszony  lánya  töltötte  be  a  tanú  szerepét.
Amikor menni készültek, a feleség egy kosarat nyújtott át nekik, és hosszú, boldog életet kívánt.

– Nem kenyereztem le semmivel. Azt hiszem, tetszettem neki – felelte Jake öntelten, miközben
kiválasztott egy puha, dús lóherével borított pázsitot a pekandiófa alatt. Szulák és fenyő illata szállt
a levegőben. A gyenge déli szél és a terebélyes fák árnyéka menedéket nyújtott a hőség elől.

–  A  feleségről  beszélsz  vagy  a  lányról?  –  vágott  vissza  Barmer  csípősen.  –  Láttam,  milyen
vágyakozó szemeket meresztett rád.

– Én észre sem vettem. Csak téged néztelek.
Jake lehuppant a fűre, s lehúzta maga mellé a lányt is. Bannernek feleszmélni sem maradt ideje, a

férfi  máris  hátradöntötte.  Ajka  forrón  és  magabiztosan  csapott  le  rá.  Nyelvével  szenvedélyesen,
izgatóan simogatott. Kezével finoman becézgette Banner mellét.

A lány kéjesen és vágyakozva mozgott alatta. Amikor Jake felült, zokon vette.
– Gyere vissza.
–  Ha  magamévá  teszlek  itt  a  fűben,  bepiszkolod  a  csinos  ruhádat.  Banner  elégedetlenül

felsóhajtott, és hagyta, hogy a férfi felültesse.
Levette a kalapját és eldobta.
– A pokolba a ruhámmal. Jake megfricskázta az orrát.
–  Nem  sokat  változtál.  Kislány  korodban  is  minden  ruhádról  hiányzott  egy  gomb,  vagy

elszakítottad.
Banner nevetett,  miközben  kihúzta  hajából  a  tűket,  és  hagyta,  hogy  az  éjfekete  göndör  fürtök

zuhataga leomoljon.
–  Igen,  Mamának  mindig  volt  mit  varrnia  a  ruhatáramon,  de  udvariatlanság  tőled,  hogy

felemlegeted.
A  kosár  tele  volt  mindenféle  nyalánkságokkal:  füstölt  sonkaszeletekkel,  meleg  cipóval,

szilvalekvárral  és  friss  barackos  lepénnyel,  melynek  a  tésztája  olyan  omlós  volt,  hogy  mind  a  tíz
ujjukat megnyalták utána.

–  Úgy  nézel  ki,  mint  egy  réti  boglárka  –  szólalt  meg  Jake.  Banner  sárga  ruhát  viselt,  melynek
halvány színe és anyaga a virágra

emlékeztette a férfit.
– Köszönöm, férjuram.
Hogy képzelhette valaha is, hogy egy olyan emberbe szerelmes, mint Grady Sheldon? Jake magas

volt és szikár, csupa izom. Hanyagul moz–
gott, és járás közben ringatta a csípőjét,  de e  mögött  a  hanyagság  mögött  olyan  erő  szunnyadt,

hogy Banner várakozásteljesen megborzongott tőle.
Születésénél fogva fehér és napszívott szemöldöke pajzsként védte  a  világot  a  kék  szempártól,



melybe néha édes kín volt belenézni. Banner szeretett a férfi arcán minden ráncot, amit az időjárás
viszontagságai véstek rá, szerette szilárd jellemét, még a makacsságát is.

Nézte és bágyadtan felsóhajtott.
– Elfáradtál? Alanya fejét rázta.
– Haza akarsz menni?
– Nem. I Jake mosolygott, és nekivetette hátát a fa törzsének. '
– Feküdj le. – Az ölébe húzta a lány fejét. Nyár volt.  A levegő meleg, de nem tikkasztó. Méhek

döngicséltek a közeli szulákbozótban. A szél lágyan zizegtette a faleveleket.  Az égen úszó fehér és
bolyhos –fellegek olyanok voltak, akár a vattapamacsok.

A  szerelmesek  átadták  magukat  a  lustaságnak,  de  tólságosan  tudatában  voltak  egymás
jelenlétének ahhoz, hogy elálmosodjanak. Banner dús haja fekete sörényként terült szét a férfi ölén.
Melle  minden  lélegzetvételnél  emelkedett  és  süllyedt.  Jake  mutatóujjával  gyengéden  barangolt  az
arcán.

– Vissza kellene mennem dolgozni, de egy csepp kedvem sincs hozzá – vallotta be a férfi.
– Komolyan fontolóra veszem, hogy kirúglak. Jake elmosolyodott.
– Csodálatos vagy, Banner Coleman. – Lehajolt,  hogy  megcsókolja.  Mielőtt  ajka  elérte  volna  a

lányét, a lány kijavította.
– Banner Langston.
A  férfi  fékezhetetlen  szenvedéllyel  csókolta,  s  nyelvével  a  szájába  hatolt.  Banner  felemelte  a

kezét, átölelte Jake nyakát, s miközben húz –ta le magához, maga is felnyújtózkodott hozzá.
Jake  csak  annyi  gombot  kapcsolt  ki  a  lány  ruháján,  hogy  hozzáférjen  Banner  mellbimbójához,

mely úgy ágaskodott felé az áttetsző batiszt, csipke– és szaténszalagok közül, mint egy virág bibéje.
–  Drágám.  –  A  férfi  előbb  az  ujjbegyével  simogatta  meg,  aztán  az  ajkával,  majd  a  nyelvével.

Gyengéden, erotikusán, nedvesen.
Banner állatias vággyal vonaglott, és izgatottan dobálta a fejét ide–oda.
Jake hirtelen felegyenesedett. Hátát  nekiszorította  a  fának,  fejét  pedig  úgy  a  kéreghez  nyomta,

mintha porrá akarná zúzni. A lány tiltakozása jeléül felmordult, majd a férfi felé fordította az arcát
az ölében.

Ekkor találta szembe magát Jake kínjainak okával és nagyságával.
– Jake? – kérdezte elcsukló hangon. Tétován megérintette a férfi nadrágjának elejét.
Jake a fogai között szűrte a levegőt.
– Mindjárt jobban leszek, csak...
– Csak mi?
– Banner – mondta rekedten –, emeld fel a fejed.
– Miért?
–  Mert  valahányszor  megmozdulsz...  ahh,  istenem...  és  érzem  a  leheletedet.  Csak  rontasz  a

helyzeten, drágám.
Banner  egy  pillanatra  felnézett  a  férfi  elgyötört  arcába,  majd  lesütötte  a  szemét  arra,  ami  ott

ágaskodott  pont  az  orra  előtt.  Csak  a  másodperc  egy  tört  részéig  tétovázott.  Aztán  gyengéden
megcsókolta.

– Ahh...
Jake a lány hajába túrt, de nem tolta el a fejét, s nem is húzta maga felé. Úgy tűnt, nem tudja, mit

csináljon, szenvedett, ugyanakkor  hihetetlen  gyönyört  élt  át.  Összeszorított  fogán  át  szaggatottan
tört elő belőle a levegő. Szemét szorosan behunyta.

Banner ismét megcsókolta. Ezúttal hosszabban, s közben mozgatni kezdte az ajkát.
Jake száján érthetetlen hangok csúsztak ki,  aztán végre ki  tudta  mondani  a  lány  nevét.  Újra  és

újra  elismételte,  valahányszor  Banner  önzetlen  ajka  felkúszott  vagy  lesiklott  férfiasságának
gerincén.

A lány olyan könnyedén és fürgén mozgatta a kezét, mint pillangó a szárnyát. Csatok, gombok és
szövetek  sem  állták  útját.  Még  az  ég  is  hallotta,  ahogy  Jake  mélyen,  kéjesen  felnyögött,  amikor
megérezte bőrén Banner leheletét, puha ajkának első érintését, félénk nyelvének hegyét.

– Banner, Banner.
Édes  hangon  kántálta  a  lány  nevét.  Banner  olyan  jólesően  simogatta,  hogy  legszívesebben



meghalt volna, mert úgy érezte, többet az életben úgysem lesz része ilyen gyönyörben.
Egyik  kezét  kiszabadította  a  lány  hajából,  végigaraszolt  vele  a  nyakán,  s  megkereste  a  mellét.

Majd továbbmerészkedett a szoknyája alá, a térdére a harisnyakötő fölött, hosszú combjára, s végül
elérte a lány csipkés szélű alsóneműjét. Keze vakon tapogatózott felfelé, megbirkózva a zsinegekkel
és gombokkal, míg olyan sima bőrre nem akadt, mint a meleg szatén.

A  fekete  szőrszálak  fogságba  ejtették  becéző  ujját,  akár  Banner  a  szívét.  A  lány  puhán  és
nedvesen hódolt be az érintésének, elementáris és ősi mozdulatokkal válaszolt rá.

Ajka a mennyországba juttatta a férfit, akinek a szíve és az ágyéka egy ütemre lüktetett.  Amikor
már  majdnem  elérte  a  végső  határt,  helyzetet  változtatott,  és  ráfeküdt  a  lányra.  Egyetlen  gyors
döféssel rátalált az édes csatornára.

Pillantásuk  találkozott  és  egybeforrt,  miközben  hosszú,  lassú  lökések  vitték  Jake–et  egyre
mélyebbre a lányba, húzták vissza a kapuba, hogy aztán ismét elmerülhessen benne.

Soha nem bírt még ekkora jelentőséggel a szeretkezésük. A lány  teste  Jake  szerető  mozdulatait
visszhangozta.  Mintha  egy  hatalmas  bölcsőben  ringatóztak  volna.  Amikor  elérkezett  az  idő,  az
felborult, és egy új, ragyogó univerzumba repítette őket. Szárnyaltak, s a szívük dalolt. Aztán lassan
visszaereszkedtek a földre.

Egymás karjában tértek magukhoz,  a  ruhájuk  kényelmetlenül  rátapadt  vékony  izzadságréteggel
bevont testükre.

Jake erőtlenül felemelte fejét a lány válláról. Banner arcán táncot járt az árnyék és a fény, ahogy a
szél  a  fa  leveleit  mozgatta  felettük.  A  lány  bágyadtan  kinyitotta  a  szemét.  Napfény  tükröződött
írisze aranyló és zöldellő forgatagában.

– Te vagy az én asszonyom, Banner – suttogta Jake, még mindig a lányban. – Te és senki más.
Banner  reszkető  szájjal  elmosolyodott,  keze  remegett,  miközben  megérintette  az  ajkat,  mely  a

gyengéd szavakat kimondta. Mint aranyló bor, úgy áradt szét lelkében a szeretet.
De mivel a kisördög soha  nem aludt,  marcangolni  kezdte  egy  gondolat:  Jake  vajon  Lydiával  is

számolt–e?

Nem  volt  könnyíí,  de  rendbe  hozták  magukat.  Baimer  mindent  elkt  vetett,  hogy  az  összes
falevelet és ágat kiszedje a hajából. A zöld foltokkal, ahol sárga ruhájába beletört a fű,  nem lehetett
mit kezdeni. Segített Jake–nek összeszedni a piknik maradékait, majd kéz a kézben visszasétáltak a
szekérhez, előtte a lovak békésen legelésztek.

– Azt hiszem, el kellene mennünk a szüléidhez, hogy elmondjuk nekik a hírt. – Jake csak akkor
állt  elő  a  javaslattal,  amikor  már  úton  voltak.  Mihelyt  kimondta,  a  lányra  nézett,  hogy  lemérje  a
hatást.

– Már alig várom. Szeretném kikiabálni az egész világnak. Jake nem volt ilyen derűlátó.
– Nem biztos, hogy örülni fognak neki. Finoman kell  beadnimk, s talán jobb lenne a gyermekről

csak később szólni.
– Szeretnek, Jake, amióta ismernek.
– De nem mint a vejüket. Különösen Ross reakciójától tartok –mondta idegesen a férfi.
Banner magabiztosan mosolygott.
– Majd én elbánok apával,  ha  akadékoskodna.  –  Megfogta  Jake  combját.  –  De  egyébként  sem

számít, hogy örülnek–e neki vagy sem. A férjem vagy, és ezen semmi nem változtathat.
Banner optimizmusa a férfira is átragadt. Mire leállították a szekeret a folyóparton, és áteveztek

az ideiglenesen összetákolt tutajjal, Jake megkönnyebbült, hogy többé már nem kell  titkolnia a lány
iránti érzéseit. Megérintheti, amikor csak akarja,  anélkül,  hogy azt kellene lesnie, ki látja.  Banner a
felesége volt, s már alig várta, hogy mindenki megtudja.

Segített neki felkapaszkodni a lejtőn, s átkarolta, miközben a ház felé igyekeztek. Amikor elérték
a kaput, lehajolt, és körmyedén szájon csókolta.

– Nagyon szörnyen néz ki a hajam?
Jake kihúzott egy lóherét a kócos fürtök közül.
– Nem.
–  Hazudsz.  Mit  gondolsz,  rájönnek  mit  csináltunk  útban  idefelé?  A  férfi  lehajtotta  a  fejét,  és

Banner fülébe súgta:



– Érdekel?
– Nem. – A lány kuncogott, Jake pedig magához szorította.
– Mi a csuda folyik itt?
Ross  hangja  mennydörgésként  hasított  a  levególje.  Banner  és  Jake  szétrebbentek,  mint  akiket

rajtakaptak.  Ross  a  tornácon  ült,  s  azt  a  pipát  szívta,  amit  a  lánya  hozott  neki  Fort  Worthből,
amikor meglátta őket az ösvényen közeledni. Megörült, hogy épp vacsoraidőben érkeztek, s elindult
feléjük. De mielőtt üdvözölhette volna őket, tanúja lett a meghitt jelenetnek.

Nem a lányát és régi barátját látta.  Nem vette észre arcukon a gyengéd, szeretetteljes kifejezést.
Csak az jutott el a tudatáig, hogy a lányát egy olyan ember öleli,  akinek nincs hozzá joga. Rossnak
már azelőtt elöntötte az agyát a vér, hogy kiviharzott a kapun, mint egy várúr.

– Vedd le róla a kezed!
– Apa, Jake–kel beszélsz!
– Nagyon jól tudom, kivel beszélek.
– Ross... – kezdte Jake.
– Barmer, menj be a házba! – parancsolta Ross. Laposra akarta verni Bubba Langstont,  és  nem

szerette volna, ha a lánya végignézi.
– Nem megyek, és ne kiabálj velünk! Nem vagyok már gyerek, apa...
–  Az  én  gyerekem  vagy  –  üvöltötte  az  idősebb  férfi.  –  S  nem  engedem,  hogy  bárki  is  úgy

fogdosson, mint egy szajhát.
– Most már elég, Ross! – szólt közbe Jake ridegen. – Csillapodj le, hogy megmagyarázhassam.
– Nincs szükségem magyarázatra. Láttam, amit láttam.
– Házasok vagyunk – jelentette be Jake halkan. – Ma délután feleségül vettem Bannert.
Ross  már  éppen  lépett  volna  egyet  fenyegetően.  Most  azonban  olyan  hirtelen  megállt,  hogy

megingott.
– Házasok? – Szeme egyikükről  a másikukra cikázott.  Mellkasa zihált.  Ledobta a pipát a földre,

és ökölbe szorította a kezét. – Olyan öreg vagy, hogy az apja lehetnél.
– De nem az vagyok, hanem a férje. Menjünk be a házba...
– Átkozottul jó okod lehetett rá, ha feleségül vetted – acsarkodott Ross. – Tudom, mit tartasz a

nőkről. Csak eljátszadozol velük.
– Apa, hallgass! – kiáltotta Banner.
Néhány  covboy  meghallotta  a  kiabálást,  s  kijött  az  istállóból,  hogy  lássa,  mi  ez  a  felfordulás.

Banner skarlátvörös arccal nézett körbe.
– A házasság nem a te stílusod. Bubba. Csak egy oka lehet annak, ha feleségül veszel valakit,  s

istenemre mondom, jobb lett volna, ha nem történik meg. Te le...?  Meg...? Gazember, megtetted! –
Ross feléjük rontott. – Óvnod kellett volna, te aljas csirkefogó!

Meglendítette  a  karját,  és  ököllel  állon  vágta  Jake–et.  Az  megtántorodott,  és  nekiesett  a
kerítésnek. Banner sikoltozva menekült.

–  Mi  folyik  itt?–Lydia  szinte  térdig  felhúzott  szoknyával  szaladt  le  a  tornác  lépcsőjén.  Mama
szorosan a nyomában, törlőkendővel a  kezében.  Lee  és  Micah  odarohantak,  hogy  elvonszolják  az
útból Bannert.

Jake–nek arra sem volt ideje, hogy magához térjen az első ütés után,  mikor  Ross  gyomorszájon
vágta,  ő pedig elterült a porban. Feltérdelt és megrázta a fejét, hogy  kitisztuljon  az  agya.  Mindene
fájt,  de  még  hálás  is  lehetett,  Rossnál  ugyanis  nem volt  fegyver.  Máskülönben  mostanra  már  rég
halott lett volna. S ugyanilyen szerencse, hogy ő sem  m csatolta fel a pisztolytáskáját a piknik után.
Bármelyik percben elveszít– –mjk hette volna a fejét.

– Ross, nem akarok verekedni veled, de ha még egyszer megütsz...  Nem tudta befejezni.  Újabb
ütés száguldott  a  feje  felé.  Kitért  előle,  mielőtt  nagyobb  kárt  okozhatott  volna  benne,  mint  hogy
felsértette az ajkát.

Ezt  azonban  már  nem  tűrhette  tétlenül.  Előregörnyedt,  s  dühösen  Ross  gyomrába  fejelt.
Elterültek  a  földön,  s  csak  cséplő  végtagok,  kaszaboló  öklök,  rúgó  lábak,  behajlított  térdek
látszottak  a  csetepatéból.  Vér  és  izzadság  keveredett  össze  a  porral,  viaskodó,  kitekeredett
testükön.

Mindenki néma döbbenettel állt, és nézte, ahogy a két barát egymás torkának esik. Lydia a kezét



tördelte.  Banner  szeméből  könnyek  potyogtak.  Micah  fájdalmas  kifejezéssel  az  arcán  állt,  s
ösztönösen meg–érezte, miért folyik  a  harc.  Mama  is  sejtette,  erről  tanúskodott  összesző–  '  rított
szája. Lee nem akart hinni a szemének.

Mindenki annyira elmerült a verekedésben, hogy senki sem vette észre a kapuban megálló lovast.
Ő  maga  is  meglepődött  a  jeleneten,  ami  fogadta.  De  mosolygott.  Nemsokára  véget  vet  az
öldöklésnek. Észrevétlenül közelebb lopózott, majd elkiáltotta magát:

– Sonny Clark! 
Ross  felkapta  a  fejét.  Zavartan  körbenézett  az  arcokon,  majd  tekintete  megállapodott  Lydián.

Minden  mintha  lassítva  történt  volna.  Látta,  hogy  az  asszony  szeme  elkerekedik  a  döbbenettől,
ahogy a vér kifut az arcából, s szemébe rémület költözik, mikor felemeli pillantását valahova Ross
válla fölé. Látta, ahogy Lydia ajka azt a szót formálja: Ne!

Ross  négykézlábra  állt.  Miközben  arra  fordult,  amerre  Lydia  nézett,  a  csípőjéhez  kapott,
ösztönösen  a  pisztolyát  keresve,  de  nem  találta.  Egy  elmosódott  alakot  látott  lóháton,  vállához
emelt puskával.

Aztán lövés dördült.
Lydia és Banner felsikoltott.
A munkások közül néhányan a földre vetették magukat. Mások a fegyverük után tapogatóztak.
Jake  reflexből  cselekedett.  Micah–ra  vetette  magát.  Miközben  a  földre  lökte  a  gyanútlan  fiút,

kikapta a pisztolyát a tokjából. Kétszer átpördült, majd fél térdre emelkedett.
Célzott, ahogy Ross Coleman tanította neki, s golyót röpített Grady Sheldon két szeme közé.



HUSZONÖT

Sheldon meghalt. A kárörvendő kifejezés ráfagyott az arcára. Jake nem várta meg, meddig bír  a
nyeregben maradni Grady, mielőtt holtan a porba zuhan. Megfordult, és odarohant Rosshoz. Lydia a
férje fölé  hajolva  kiáltozta  a  nevét,  s  a  kezét  szorongatta.  Jake  félrelökte  az  útból  a  megdöbbent
munkásokat.

– Ó, istenem – sóhajtotta. Csodálkozott rajta, hogy Sheldon ilyen pontosan tudott célozni. Ha a
golyó el is vétette Ross szívét,  csak egy hajszállal.  Kis lyukat ütött a férfi mellkasába, nem messze
egy régi sebtől. Jake borzongva gondolt arra, milyen lehetett a háta.

– Lydia? – Ross szájából zavarosan, elmosódottan törtek elő a hangok.
Az asszony felemelte a fejét. Arca színtelen volt, tekintete üres, kifejezéstelen.
– Fájdalmai vannak. Bubba. Csinálj valamit!  – esdekelt szinte némán. Jake lenézett  a  barátjára.

Ross szeme csukva volt. De élt. Még.
–  Vigyük  be  a  házba!  –  Intett  az  öccsének  és  még  néhány  munkásnak,  hogy  segítsenek.  Lee

mintha  kővé  dermedt  volna  a  megrázkódtatástól.  Csak  állt,  és  úgy  nézte  az  apját,  mint  aki  most
látja először. Banner féltestvére karjába kapaszkodott. Arca halottsápadt volt.

Jake  tudta,  hogy  kockázatot  vállal  azzal,  ha  megmozdítják  Rosst,  de  nem  hagyhatta  a  porban
meghalni a barátját.  Két ember tartotta a vállát,  kettő a csípőjét,  kettő  a  lábát,  Jake  pedig  a  fejét;
felemelték, s lassan, óvatosan bevitték a házba. Lydia alvajáróként követte őket

Nem merték  felvinni  a  lépcsőn,  ezért  az  irodában  fektették  le.  Mama,  mintha  előre  kitalálta
volna, mire készül Jake, már leterített egy takarót a bőrkanapéra. Az emberek gyengéden letették rá
a sebesültet.

– Hozzatok orvost, a fiatalt! – adta ki az utasítást Jake. Feltépte Ross vértől  szennyezett ingét. –
Hívjátok  a  seriffet  is!  Addig  Sheldon  hadd  rohadjon  a  napon.  –  A  cowboy  ok  halkan  suttogva
maguk között, tapintatosan kivonultak.

– Mit hozzak? – Mama a kanapéhoz furakodott, ahol Jake Ross fölé hajolt. A férfi nem törődött
saját bedagadt szemével, felhasadt szájával és a vérző horzsolással az arcán. Nem is emlékezett rá,
hogy verekedtek.

Jake felpillantott az anyjára. Tekintete elárulta, hogy nincs mit tenni. Aztán mindketten Lydiára
néztek,  aki  ugyanolyan  sápadt  volt,  mint  a  férje,  és  ugyanolyan  fájdalmak  gyötörték.  Arca
elkínzottnak és reményvesztettnek látszott.

– Forró vizet és kötszert – felelte Jake az asszony miatt.
Mama szó nélkül az ajtó felé fordult. Összeszedte híres erejét, mely olyan szívóssá tette az évek

során,  mint  a  hegyek,  ahonnan  származott.  Öt  gyermeket  és  egy  férjet  temetett  el.  Amikor  már
biztos  volt  benne,  hogy  belehal  a  bánatba,  magának  is  meglepetést  okozott  azzal,  hogy  túlélte.
Visszanézett Lydiára, s imádkozott, hogy az asszonynak legyen ereje kibírni, ami rá vár.

– Kiveszed a golyót? – kérdezte Lydia Jake–től vékony, szinte gyermeki hangon.
A férfi felnézett rá.
–  Nem,  Lydia.  Túl  közel  van  a  szívéhez.  Abba  biztosan  belehalna.  Zokogás  tört  elő  az

asszonyból, s térdre borult a kanapé mellett.
Megint szorongatni kezdte Ross kezét.
– Erős. Életben fog maradni. Tudom.
Ross eddig önkívületben volt. Most megrebbent a szeme. Tekintete elsiklott a körülötte állókon,

s csalhatatlanul megállapodott  a  feleségén.  Valahogy  összeszedte  magát  annyira,  hogy  kinyújtsa  a
karját, és megsimogassa Lydia haját.

– Maradj... velem...
–  Itt  maradok.  Itt  maradok.  –  Könnycseppek  csorogtak  végig  az  asszony  arcán  az  ajkáig.

Lenyalta, majd Ross fölé hajolt, és megcsókolta. –  Soha  nem hagylak  el.  Mindig  melletted  leszek.
Mindig.

Banner a kanapé végénél állt.  Apja izmos mellkasát bámulta. A  férfi  egyébként  napbarnított  és
egészséges bőre most vizenyősnek és sápadtnak tűnt. Sűrű,  fekete szőrzete élesen kiütközött rajta.
A  golyó  ütötte  lyuk  az  alatt  a  seb  alatt  tátongott,  ami  mindig  is  fejtörést  okozott  Bannemek.  A



szülei azt mondták neki, Ross  az  Észak–Dél  elleni  háborúban  sebesült  meg.  Banner  eltöprengett.
Mindenki hallotta, hogy Grady egy másik nevet kiáltott, mielőtt elsütötte a puskát.

Sonny Clark.
Az  apja  felkapta  rá  a  fejét.  Ismerte  a  nevet,  ahogy  az  anyja  is.  Ez  volt  az  a  titok,  ami

összekötötte őket? Ki  volt  az  apja  annak  a  gyermeknek,  akit  az  anyja  világra  hozott  az  erdőben,
mielőtt Jake rátalált? S ki valójában az apja?

Fontos  ez?  Miért  is  rágódott  ezen  annyi  éven  át?  Miért  izgatta  magát  annyit  egy  ilyen  kis
semmiség  miatt?  Az  apja  haldoklik,  s  nem számít,  hogy  hívták  vagy  hogyan  házasodott  össze  az
anyjával. Ő szereti, s ha meghal, benne is meghal valami.

El sem tudta képzelni, hogy nélküle éljen, hogy soha többé ne lássa vakító fehér mosolyát, és ne
érezze bajsza csiklandozását, ha a férfi megpuszilta. Nem, ez nem történhet meg!

Ráadásul veszekedtek, mielőtt Grady lelőtte. Grady, Grady, hogy égnél el a pokolban! Tekintete
elködösült.  Becsukta  a  szemét.  Arcán  patakzottak  a  körmyek.  Ez  volt  a  második  esküvője,  ami
tragédiába torkollott.

Jake  kimosta  a  sebet  a  vízzel,  amit  Mama  hozott  be  egy  ónedény–ben.  Amennyire  tudta,
elállította a vérzést egy  régi  lepedőből  készített  kötéssel.  Ross  mellkasa,  mint  egy  megbízhatatlan
fújtató,  emelkeldett  és  süllyedt.  Minden  lélegzetvételért  hörögve  megküzdött.  Eszméletre  tért,  s
érzékelte  a  fájdalmat.  Felnézett  Jake–re.  Zöld  szeme  elhomályosult  a  kíntól,  de  nem vált  üressé.
Még sok mindent el kellett intéznie, mielőtt  meghal. – Hívd Lee–t és Bannert – hebegte. Már az is
meghaladta az erejét, hogy ezt kimondja, de senki nem mert vitatkozni vele. Mama előretolta Lee–t,
akinek a lába rogyadozott, s a szemét elborító könnyektől  csak még esetlenebbül mozgott. El  sem
tudta képzelni, hogy az apját,  aki mindig olyan erős  és  szívós  volt,  akár  egy  tölgy,  valami  veszély
fenyegetheti, és az élete egy hajszálon múlhat.

Banner  letérdelt  a  földre  az  anyja  mellé,  és  kezét  Ross  lábára  tette.  Lee  a  kanapé  végén  tette
ugyanezt. Jake és Mama félrehúzódtak.

Ross  Lee–re  szegezte  tekintetét.  Elismerően  bólintott,  milyen  remek  fiút  sikerült  nemzenie
Victoria Gentrynek. A születése utáni első öt napban Lee–nek is meg kellett küzdenie az életéért, s
ettől edzetté vált.

A  zöld  szempár  Bannerre  tévedt.  Ross  elmosolyodott,  eszébe  jutott,  amikor  a  lány  az  ölébe
mászott,  és  könyörgött,  hogy  meséljen  neki.  Még  az  orrában  érezte  Banner  flanel  hálóingének
napfényillatát,  miközben  kicsiny  rózsaszínű  lábujjait  melegítette  a  két  tenyere  között.  Banner
mostanra felnőtt nő lett, gyönyörű asszony, éppolyan szikrázóan eleven, mint az anyja, mint Lydia.

A férfi pillantása most az asszonyra esett. Mintha csak ezzel telt volna az élete,  hogy őt  bámulta
és gyönyörködött benne. Az asszony arca töltötte be gyengülő látását.  Mennyire szerette! Mennyire
gyűlölte itthagyni. Nincs az a mennybéli boldogság, ami ahhoz hasonlítható, amit tőle kapott.

Most  először  lett  mérges  amiatt,  ami  történt.  Éktelen  düh  öntötte  el  haldokló  testét.  Ha  nem
verekedett volna Jake–kel,  ha nála lett volna a  pisztolya,  ha  nem lett  volna  rejtegetnivalója...  Ha,
ha, ha.

Ezen  már  kár  volt  töprengeni,  s  neki  nem is  maradt  rá  ideje.  Meghalhatott  volna  húsz  évvel
ezelőtt  is egy bankrablás  utáni  golyózáporban.  Az  Úr  azonban  kegyes  volt  hozzá,  életben  hagyta,
adott neki egy második esélyt és egy csodálatos ajándékot, azt,  hogy  Ly–diával  élheti  le  az  életét.
Nem panaszkodhatott az isteni beavatkozásra.

– Mondd el nekik! – A szavak szaggatottan törtek elő belőle, s felemésztették minden erejét.
Lydiának nem kellett kérdeznie, mire gondol.
– Biztos vagy benne?
A  férfi  egyet  pislantott  megerősítésképpen.  Jobb  ha  megtudják  a  gyermekei,  miért  kellett

erőszakos  halállal  meghalnia.  Mi  értelme  lenne  tovább  titkolózni?  Akkor  kevésbé  szeretnék?
Körmyáztatta szemükbe nézett. Nem. Biztosan nem.

Lydia megsimogatta a haját.  Ujjai alig  érintették  a  férfi  őszbe  vegyülő  fekete  haját,  de  szerette
érezni a selymességét. Mosoly suhant át az ajkán.

–  Szeretlek,  Sonny  Clark.  –  Megcsókolta  a  homlokát,  majd  szembefordult  a  gyermekeivel.  –
Apátok igazi neve Sonny Clark. Az anyja prostituált volt, egy bordélyházban nőtt fel. A háború után
bandita lett Jesse és Frank James bandájában. – Monoton, szinte érzéketlen hangon mesélte el Ross



hihetetlen élettörténetét, hogy hogyan halt volna meg, ha egy John Sachs nevű remete a tennessee–i
hegyekben meg nem gyógyítja. – Amikor erőre kapott, megváltoztatta a külsejét, s lement a völgybe
munkát  keresni.  A  Gentry  istállónál  alkalmazták.  Itt  ismerkedett  meg  az  édesanyáddal,  Lee.  O
arisztokrata  családból  származott,  de  beleszeretett  a  lovászfiúba.  Nem  véletlenül  –  tette  hozzá
Lydia gyengéden lepillantva férjére.

Elmondta,  hogy  Victoria  apja  legnagyobb  tiltakozása  ellenére  hozzáment  Rosshoz,  majd
elhatározták, hogy Texasba költöznek, arra a birtokra, amit John Sachs adott Rossnak. Ez a föld lett
River Bend.

– Victoria nem volt olyan biztos a jövőjükben, mint mutatta, s magával vitt hazulról egy erszény
ékszert, amikor megszöktek. Az apja azt hitte, hogy Ross a tolvaj,  ezért üldözőbe vette őket.  Mivel
Victoria  meggyőzte  Rosst,  hogy  az  apja  távollétében  induljanak  útnak,  az  nem  ismerte  az  úti
céljukat.  Azt  sem  tudta,  hogy  anyád  már  terhes  volt  veled  –  mondta  Lydia  a  mostohafiának.  –
Ahogy  azt  sem,  amíg  ránk  nem  talált  Jeffersonban,  hogy  Victoria  meghalt.  Időközben  tudomást
szerzett Ross múltjáról. Nem hitte el, hogy az unokája vagy, s megpróbálta megölni az apádat, hogy
megbosszulja rajta Victoria halálát. Egy Majors nevtí detektív lőtte le.

Ross megrángatta Lydia karját.
– Rád... lőtt–zihálta.
Lydia lehorgasztotta a fejét, majd ismét felnézett gyermekei hitetlenkedő arcába.
– A sebhely a vállamon... – feszengett. – Meg akartam menteni Ross életét.
A szobára csend borult. Csak a sarokban álló óra ketyegését lehetett hallani.
– Mi történt Majors detektív vei? – kérdezte rekedten Lee.
– Soha többé nem láttuk – felelte lágyan Lydia, és lemosolygott Ross–ra. – Futni  hagyta  Rosst.

Azt hiszem, meggyőződött róla, hogy már nem bandita. Már nem Sonny Clark. Hanem tényleg Ross
Coleman. Még megvan az ékszer, Lee. Megőriztük neked, mert az édesanyádé és a családjáé volt.  A
huszonegyedik születésnapodon akartuk odaadni.

– Senki sem tudott apa múltjáról? – kérdezte Banner.
– Még Mama sem – felelte Lydia, s az idős asszony felé pillantott, aki némán sírdogált. Micah a

vállát veregette.
– És Jake? – suttogta Banner férje tekintetét keresve.
– Néhány részletet – felelte a férfi. – Nem mindent.
–  Hogy  tudta  meg  Grady?  –  mondta  ki  hangosan  Banner  azt,  ami  mindannyiukat  a  leginkább

foglalkoztatta. Nem kapott választ. Ekkor újabb kérdést tett fel. – Anya, volt egy másik gyermeked
is, mielőtt megismerkedtél apával?

Ami kis szín még maradt Lydia arcában, most az is kifutott belőle.  Kérdőn  Mamára  nézett,  aki
tagadólag megrázta a fejét. Jake válaszolta meg ki nem mondott kérdését.

– Priscilla árulhatta el neki.
– Priscilla? – ismételte Lydia. – Priscilla Watkins? Mikor? Hogyan?
–  Fort  Worthben.  Leszólította  Bannert  az  utcán.  Már  javában  beszélgettek,  mikor

félbeszakítottam őket.
Lydia  magába  roskadt.  Amiért  a  legjobban  szégyellte  magát,  amit  szeretett  volna  kitörölni  az

agyából,  élete  legborzalmasabb  napja  visszatért,  hogy  kísértse.  Érezte,  hogy  Ross  megszorítja  a
kezét.

Lydia a férfi szájához tartotta a fülét.
–  Engem  soha...  nem érdekelt.  –  Az  asszony  sós  körmyei  lepoty–tyantak  Ross  arcára.  Elsírta

magát a rátörő szeretettől. A szíve és lelke csordultig megtelt vele.
– Ross, Ross – sírta esdekelve. Egy pillanatra a férfi hasára hajtotta a fejét.
Banner  volt  az,  aki  elvonszolta  onnan.  Megsimogatta  Lydia  haját,  mely  a  színétől  eltekintve

ugyanolyan volt, mint az övé.
– Semmi baj, anya. Nem számít. Tényleg nem. Szeretlek. Csak kíváncsi voltam, ez minden.
Lydia megrázta a fejét.
– Nem, jobb  ha  mindent  elmondok.  –  Elhallgatott,  hogy  nagy  levegőt  vegyen.  –  Menekültem,

amikor  összeestem  az  erdőben,  és  megszültem  a  gyermeket.  Azt  hittem,  megöltem  az  apját.  A
mostohatestvérem  volt.  Nem vér  szerinti  –  tette  hozzá  gyorsan,  mikor  észrevette  a  viszolygást  a



többiek arcán. – Tízéves koromban anyám hozzáment egy Otis Russell nevű férfihoz. Ő  és Clancey
pokollá  tette  az  életünket.  –  Elmesélte,  hogyan  halt  meg  Russell,  és  hogyan  erőszakolta  meg
Clancey. – ő... ő... teherbe ejtett. Amikor anyám meghalt, megszöktem. Utánam jött. Rám talált,  én
leütöttem, s beverte a fejét egy kőbe. Azt hittem, meghalt, menekülni kezdtem, féltem, hogy engem
vádolnak majd a meggyilkolásával. Örültem, hogy a gyermek halva született,  s én is legszívesebben
meghaltam volna szégyenemben. Amikor magamhoz tértem, ott volt Bubba.

Lydia  ránézett,  és  elmosolyodott.  Valami  elpattant  Bannerben,  fájdalmasan,  mint  egy  száraz
gally.

– Langstonék a gondjaikba vettek – folytatta Lydia. – Aztán elvittek Rosshoz, amikor megindult
a tejem. Victoria meghalt a szülésben, a gyermeke pedig éhes volt. Én szoptattalak, Lee. Mindig úgy
szerettelek, mint a saját fiamat.

– Tudom. – A fiú vesztes csatát vívott a férfiakhoz méltatlan könnyekkel.
–  De  Clancey  nem  halt  meg.  Megtalálta  a  szekértábort,  és  megtudta,  hogy  hozzámentem

Rosshoz.  Valahogy  kiderítette  a  múltját  is.  Tudott  az  ékszerről,  aminek  az  ellopásával  Rosst
gyanúsították.  Megfenyegetett  és  rám  ijesztett.  Féltem,  hogy  ártani  fog  Rossnak  vagy  Léének.  –
Felpillantott Lee–re.  –  Volt  idő,  amikor  azt  hitte,  hogy  te  vagy  az  őfia,  s  hogy  én  azt  hazudtam,
hogy meghaltál. Már tudtam, milyen brutális tud lenni. – Felállt  és odament Mamához. Megfogta az
idős asszony kezét,  akit  oly régóta szeretett, s felnézett rá. – Mama,  a  mostohatestvérem,  Clancey
ölte  meg  Luke–ot.  Bocsáss  meg,  hogy  nem  mondtam  el.  De  képtelen  voltam  rá.  Armyira
szégyelltem.

Mama kinyújtotta a kezét, magához húzta Lydiát, s vigasztalóan, megnyugtatóan megveregette a
hátát.

– Te nem tehetsz róla. Nem számít, ki ölte meg. Nem számított akkor sem, és most sem.
Lydia elhúzódott.
– Clancey ölte meg Winston Hillt is,  amikor meg akart védeni. Ez újabb terhet jelentett,  amivel

együtt kellett élnem.
– Mi történt Clanceyvel? – kérdezte Banner, gytalölte a férfit, s hálás volt, hogy nem ismerte.
– Halott – felelte Lydia olyan ellentmondást nem tűrő hangon, hogy senki nem mert megszólalni.

Egyvalakit kivéve.
– Én öltem meg.
A  három  szó  visszhangzott  a  szobában.  Minden  szempár  Jake  felé  fordult.  Még  Ross  is

megmozdult. Megremegett a teste, s megpróbálta Jake felé fordítani a fejét.
– Aznap este, amikor megérkeztünk Jeffersonba, hallottam, hogy azzal fenyegeti  Lydiát,  feladja

Rosst. Eldicsekedett vele,  hogy megölte  Luke–ot.  Követtem  a  városba,  megvártam,  amíg  egyedül
lesz egy sötét sikátorban, s felvágtam a gyomrát Luke késével.  – Az anyjához fordult. – Mama,  ha
ez vigasztal, évekkel ezelőtt megbosszultam Luke halálát.

Az  asszony  előrelépett,  és  megsimogatta  elsőszülöttje  arcát.  Aztán  nem  bírt  tovább  uralkodni
magán,  és  vaskos  karjával  átölelte  Jake–et.  Ez  sok  mindent  megmagyarázott,  fia  keserűségét,
zárkózottságat,  magányosságát.  Még  gyerek  volt,  amikor  magára  vállalta  egy  család  terheit,  s
Mamának majd megszakadt érte a szíve.

– Bubba.
Rekedt  hang  hallatszott  a  kanapé  felől.  Jake  odasietett  Rosshoz.  Mindenki  megérezte,  hogy

négyszemközt akarnak beszélni, s hallótávolságon kívül húzódtak. Jake letérdelt a kanapé mellé.
– Igen, Ross?
– Köszönöm. – A szó, bár alig volt hallható, szívből  jött. A smaragdzöld szempár elködösült, de

nem a fájdalomtól. A hála könnyei csillogtak benne. – Bárcsak... én öltem... volna meg.
Jake kényszeredetten elmosolyodott.
– Szerintem így sem tétlenkedett a kezed.
Ross megpróbált visszamosolyogni, de inkább fájdalmas grimasz lett belőle.
– Sajnálom...
Jake megrázta a fejét.
–  Tudom,  hogy  nem akartál  verekedni  velem,  Ross.  Nincs  miért  bocsánatot  kérned.  Túl  nagy

megrázkódtatást okoztunk neked.



– Banner... te...
– Szeretem, Ross. Nem számítottam rá, hogy meg fog történni, de...
– Igen... – Ross Lydiára pillantott. – ... néha egyszerűen csak megtörténik.
– De igazad volt. A gyermekemet hordja.
A zöld szempár egy pillanatra kitisztult, aztán ismét körmybe lábadt. Jake folytatta.
–  El  sem  tudom mondani,  mennyire  büszke  vagyok  rá,  hogy  a  gyermekemben  a  te  véred  fog

csörgedezni, Ross. Nagyszerű ember lesz.
Az idősebb férfi ajka megremegett, de mosolygott.
– Te meg én, mi? Számíts rá, hogy égetnivalóan rossz lesz. Jake nevetett.
– Számítókra.
–  Őrizzétek...  őrizzétek  meg  a  jó  hírt  Lydiának.  Szüksége  lesz  rá.  –Jake  szemébe  könnyek

szöktek. Bólintott. – Kiváló férfi... lett belőled. Bubba.
Jake behunyta a szemét, hogy visszatartsa könnyeit. Amikor kinyitotta,  elmosódva  látta  barátja

arcát.
– Emlékszel, amikor azt mondtam, hogy még soha nem szerettem senkit úgy, mint téged, kivéve

talán  az  öcsémet?  –  Ross  elmosolyodott,  és  igyekezvén  bólintani,  megmozdította  a  fejét.  –  Még
mindig így van. Pokolian fogsz hiányozni.

A két férfi kezet fogott a hosszú évek barátságára, s szavak nélkül is értették egymást.
– Vigyázz Lydiára és...
– Vigyázni fogok.
– Viszlát, barátom.
– Viszlát, Ross.
– Lydia... – szólalt meg az ajtóban Micah –... megérkezett az orvos. Téged pedig, Jake, látni akar

a seriff.

Priscilla  hegyesre  reszelte  a  körmét.  Megfürdött,  majd  beillatosította  és  bepúderezte  magát.
Vendéget  várt.  Fodros  köntöst  vett  fel,  kedvenc  színében,  levendulában.  Magasra,  lazán  a  feje
tetejére tornyozta a haját. Nagyon szép volt.

Kárörvendő mosoly suhant át az ajkán, s szemét ravaszul összehúzta. Arra gondolt, hogy néhány
héttel ezelőtt még a megélhetése miatt aggódott. Most pedig fényes jövő állt előtte.

Ha Grady Sheldon azt hitte, hogy  élve  távozhat  Texasból,  miután  vakmerően  lepuffantja  Ross
Colemant,  ahogy  hencegett  vele,  ostobább,  mint  gondolta.  Priscilla  telepumpálta  önbizalommal,
táplálta az önérzetét, és addig szította benne a gyűlöletet, amíg Sheldon olyan fanatikussá nem vált,
mint egy szamuráj harcos, aki öngyilkos küldetésre vállalkozik.

Priscilla hallott róla, milyen gyönyörű hely River Bend. Coleman nem volt földesúr, de biztosan
rendelkezett  egy  kis  lovas  csapattal,  akik  nem  fogják  végignézni  és  megtorlás  nélkül  hagyni
gazdájuk  kivégzését.  De  ha  mégis.  Jake  gondoskodni  fog  róla,  hogy  Sheldonnak  lélegzetvételnyi
ideje sem maradjon, miután lelőtte Rosst.

Priscilla biztos volt benne, hogy parüiere már nincs az élők sorában.
Mert Grady Sheldon  a  partnere  volt.  Erről  kezeskedett,  mielőtt  elengedte  volna  a  budoárjából

egy nappal ezelőtt.  Szerződést íratott egy ügyvéddel, aki évek óta  hűséges  támogatója  volt.  Grady
annyira  megittasult  a  hatalomvágytól,  hogy  el  sem  olvasta  az  összes  klauzulát,  amit  Priscilla
alattomosan a szerződésbe vetetett az ügyvéddel. Az egyik szerint bármelyik partner halála esetén, a
társaság minden tőkéje és tulajdona  a  másikra  száll  át.  Priscilla  biztosan  meg  tudta  volna  jósolni,
hogy tíz cent befektetés nélkül, másnap ilyenkorra már egy fűrészüzem birtokosa és irányítója lesz.

Halkan dudorászott, miközben félretette a reszelőt, és felkapott egy polírizót.
– Ki az? – kiáltott ki, mikor valaki bekopogott.
– A vendége megérkezett, Miss Priscilla – jelentette be a kidobóember.
– Küldd be! – A szalonból beáramlott a helyiségbe a zene és a lárma, majd halk morajjá tompult,

amikor az ajtó becsukódott. Priscilla nem szólt semmit, hanem tovább polírozta a körmét, amíg meg
nem látta Dub Abernathy árnyékát.

Felvetette a fejét, és a szempillái alól felnézett a férfira.
– Mérges vagy rám? – kérdezte kedvesen.



Dub  az  volt.  Még  hetekkel  azután  is  dühöngött,  hogy  összefutottak  az  utcán.  Priscilla
vakmerősége megdöbbentette. Ki tudta volna tekerni a nyakát.  Az  asszony  pokollá  tette  az  életét
otthon. Csak most sikerült visszaférkőznie felesége kegyeibe, azzal, hogy ígért neki egy New York–i
utazást.  Ma  délután  pedig  a  madám  küldött  neki  egy  előírásos,  küldönccel  kézbesített  üzenetet,
hogy látogassa meg.

Priscilla  arcán  megbánás  tükröződött,  miközben  kecsesen  letette  a  körömpolírozót  és  felállt.
Gondoskodott róla, hogy a levendulaszínű köntös a megfelelő mértékben nyíljon szét, mikor néhány
tétova lépést tett egykori támogatója felé.

–  Sajnálom,  Dub.  Elöntött  a  féltékenység  –  mondta,  s  sajnálkozva  széttárta  a  karját.  –  A
feleséged  mindig  melletted  lehet.  Láttam,  ahogy  felsegítetted  a  konflisba,  s  elvesztettem  a  fejem.
Nem igazságos, hogy ő veled élhet, nekem pedig várnom kell,  hogy mikor tudsz rám időt  szakítani.
– Ismét  előrelépett,  s  megállt  egy  karnyújtásnyira  a  férfitól.  –Sajnálom,  ha  zavarba  hoztalak  vagy
kellemetlenséget okoztam. Kérlek bocsáss meg!

Lehelete megcsapta Dubot. Brandyillata volt.  A férfi kedvenc brandyjéé. Az asszony teste olyan
simának látszott, mint az elefántcsont, de melegnek, mint a frissen főzött krém. Ajka nedves, fényes
és érzéki volt. Azt a magas sarkú cipőt és harisnyát viselte, amit a férfi a legjobban szeretett. A fűző
alatt,  melynek  szaténkosarából  kibuggyant  a  melle,  meztelen  volt.  Ha  mélyet  lélegezne,  gondolta
Dub, előbukkanna a mellbimbója. A gondolatra gejzírként öntötte  el  ágyékát  a  forróság,  s  izzadni
kezdett az orra alatt.  Igaz,  hogy  Priscilla  utcalány  volt,  de  a  legjobb.  Amíg  az  asszony  tudomásul
veszi, ki az úr a háznál, kellemesen eltölthetik az időt együtt.

A férfi ledobta a kalapját és a sétabotját a szófára. Meglepő fürgeséggel egy olyan jól megtermett
férfitól,  mint  ő,  megragadta  és  magához  rántotta  Priscillát,  egyik  tömzsi  kezével  a  hajába  túrt,
fájdalmasan belemarkolt, a másikkal pedig hátradöntötte.

– Soha többet ne csinálj ilyet!  – Ajka lecsapott rá. Cseppnyi gyengédséget sem mutatott, hanem
mohón nekiesett. Amikor szétváltak, Priscilla szeme felajzottan csillogott.

Lerázta válláról a köntöst, s hagyta, hogy a földre hulljon. Dub a fűzőn levő kapcsok után nyúlt,
és  szétrántotta  azokat.  Kezén  a  bütykök  belevájtak  az  asszony  puha  húsába.  Priscilla  melle
belesiklott  sóvárgó  tenyerébe,  pirosra  krémezett  bimbója  megkeményedett  a  vágytól.  Dub
könyörtelenül szívta és marcangolta, de az asszony élvezte.

Priscilla eszeveszetten igyekezett megszabadítani a férfit ruháitól. Amikor levetkőztette, az ágyra
hemperedtek.  Dub  hanyatt  feküdt,  és  lovaglóülésben  magára  húzta  a  madamot.  Brutálisan
belehatolt, de az asszony is éppen ilyen hevesen karmolta és harapta, míg levegő után kapkodva és
kimerülten el nem jutottak a csúcsra.

Néhány  perc  múlva  Priscilla  felvette  selyemköntösét,  majd  visszament  az  ágyhoz  egy  pohár
brandyvel.  Odaadta  Dubnák.  A  férfi  ivott  belőle,  s  nézte,  ahogy  az  asszony  hátradől  a  párnákra.
Szétnyitotta a köntös fodros széleit.

Priscilla a  feje  fölé  emelte  a  karját,  hátát  ívbe  feszítette,  és  pimasz  nemtörődömséggel  hagyta,
hogy a férfi meztelen testén legeltesse a szemét.

–  Tetszem?  –  dorombolta.  Dub  belemártotta  ujját  a  brandybe,  szétkente  a  nő  mellbimbóján,
majd leszopogatta.

– Tetszel.
Priscilla a férfi fején nyugtatta könnyedén a kezét, miközben Dub új területeket fedezett fel rajta.
– Kár, hogy ez volt az utolsó alkalom.
Abernathy  olyan  elmerülten  ízlelgette  az  asszony  bőrét,  hogy  beletelt  néhány  percbe,  míg

felemelte  a  fejét,  és  Priscilla  szemébe  nézett.  A  madám  tekintetében  már  nem szenvedély  izzott,
hanem valami sokkal veszélyesebb.

– Hogy érted ezt?
Priscilla  lesöpörte  magáról  a  férfi  kezét,  és  felállt.  A  fésülködőasz–talhoz  lépett,  felkapott  egy

hajkefét, s miután kihúzta a tűket a hajából, lustán fésülködni kezdett.
– Eladom az Édenkertet, és elköltözöm a városból.
– Eladod? Nem értem. Hová mész?
–  Az  az  én  dolgom,  Dub  –  felelte  Priscilla  a  férfi  megdöbbent  tükörképének.  Dub  igazán

nevetségesnek  tűnt,  ahogy  ott  ült  meztelenül  az  ágyban,  együgyű  kifejezéssel  az  arcán,  s  bámult,



mint borjú az új kapura.
Priscilla  úgy  döntött,  hogy  Larsenbe  költözik.  Akár  sikerült  Gradynek  életben  maradni,  akár

nem,  úgy  tervezte,  hogy  mostantól  ő  ellenőrzi  a  fűrésztelepet.  Amellett  Jake  is  Larsenben  volt.
Lehet, hogy a férfi azt gondolja, hogy egyszer s mindenkorra befejezték, de  neki  más  a  véleménye
erről. Nem nyugszik, amíg Jake, mint egy koldvis, aki egy harapás kenyérért tartja a markát, vissza
nem könyörgi magát az ágyába.

– Profilt váltok.
Dub felnevetett, miközben kiszállt az ágyból, és öltözni kezdett.
– Sok szerencsét, bár kétlem, hogy ugyanilyen sikeres leszel másban is.
Priscilla megdermedt, s perzselő tekintettel szembefordult a férfival.
– Örülök, hogy jól érezted magad ma este. Holnap már nem fogsz ilyen szélesen vigyorogni, Mr.

Abernathy. A reggeli postával levél érkezik a  lelkészedhez.  Meggyóntam  neki  mindent,  különösen
azt, hogy hogyan vezettem tévútra nyájának kiváló tagjait.

Dub sóbálvármyá vált, mikor éppen a mellényét készült felvenni.
– Ezt nem tehetted!–üvöltötte. Priscilla negédesen mosolygott.
– De még mennyire. Természetesen megkértem arra is,  hogy imádkozzon elkárhozott lelkemért.

Megemlítettem neki egy–két nevet. A tiéd áll  a lista élén csupa nagybetűvel.  – Hátravetette a fejét,
és gúnyosan a férfira vigyorgott. – Egy délutáni hempergésre  jó  voltam,  de  nem segítettél,  amikor
meg kellett volna szabadítanod a vesztemre törőktől.  Inkább hagytál volna tönkremenni, mint hogy
megmozdítsd a kisujjadat és segíts. Az utcán keresztülnéztél rajtam. Itt az ideje, hogy te és a hozzád
hasonlók, ti képmutató gazemberek, busásan megfizessetek a szolgálataimért.

– Te rohadt kurva! – kiáltotta a férfi.
– Ha megütsz, személyesen látogatom meg a papot a kék foltokkal az arcomon, amit okoztál. –

A szavak hadarva buktak ki belőle, miközben Dub ütésre emelt kézzel közelített felé. A fenyegetés
megállította a férfit. Leengedte a karját, de az arca továbbra is eltorzult a dühtől,  és mellkasa zihált
a felgyülemlett, kiutat kereső méregtől. Reszkető kézzel begombolta a kabátját.

–  Ne  felejtsd  itt  a  kalapodat  és  a  sétabotodat,  drágám  –  szólt  utána  Priscilla  mézesmázosan,
mikor a férfi elindult az ajtó felé. Gyöngyöző kacagása elkísérte  Dubot  még  a  folyosón  is,  miután
bevágta maga mögött az ajtót.

Priscilla körbetáncolta a szobát, és lehuppant az ágyra. A férfi arcán megjelenő sértett és dühödt
kifejezés  megérte  a  heteken  át  való  tervezgetést,  kárpótolta  azért,  hogy  el  kellett  viselnie  Grady
Sheldon piihány szerelmi játékát, a megaláztatást, hogy levegőnek nézték az utcán.

Hangosan kacagott és hempergett. Madám Priscilla Watkinst még Fort Worth jámbor városatyái
sem képesek térdre kényszeríteni.

Dub Abernathy szeme előtt  vörös köd  úszott  a  dühtől,  miközben  átfurakodott  a  szalon  részeg
vendégeinek  tömegén.  Tekintete  addig  pásztázta  a  verítékező  arcokat,  míg  meg  nem találta,  akit
keresett.  Intett  a  fejével,  s  néhány  pillanattal  azután,  hogy  kilépett  az  Édenkert–ből,  az  illető
csatlakozott hozzá az árnyékba borult járdán. A beszélgetés rövid volt, az utasítások határozottak.

A férfi visszatért a szalonba. Dub Abernathy a néhány háztömbnyire hagyott bricskájához sétált.
Felült,  és  csettintett  a  nyelvével  a  lovaknak.  Hazahajtott  a  balzsamos  éjszakában  szerető
családjához.

Sugar  Dalton  korábban  kelt,  mint  szokott.  Még  csak  hajnalodott,  amikor  a  keserű  íztől  a
szájában és a bal karjába hasító éles fájdalomtól forgolódni kezdett, és az álom kirepült a szeméből.

Kivonszolta magát az ágy szélére, és tántorogva felült.  Remegő kézzel megfogta a fejét, s szinte
kétrét görnyedve erőlködött  felkelni  a  matracról,  melyen  az  évek  során  megszámlálhatatlanul  sok
férfit elszórakoztatott.

Mit evett tegnap, amitől  így rendetlenkedik a  gyomra?  Mikor  evett  utoljára?  Mióta  megkapta  a
jutalmat, csak whiskeyn élt.

Lebotorkált a sötétben a lépcsőn, hátha az árnyékszéken könnyíteni tud magán. Átvánszorgott a
félhomályos termeken, és kinyitotta a hátsó ajtót.

A háztól az  árnyékszékig  vezető  keskeny  pázsiton  hideg  és  nedves  volt  meztelen  talpa  alatt  a
harmatos fű.  Felhúzta a hálóingét, és lábujjhegyen araszolt tovább. Amikor felemelte  a  fejét,  hogy



megnézze, mennyi van még hátra, ajka néma sikolyra nyílt.
A szürke, párás reggeli levegő csak még rémisztőbbé tette a Sugar elé táruló látványt.
Az Édenkert madamját odaszegezték az árnyékszék oldalához. A hurok, a gyilkos fegyver,  még

mindig a nyaka  köré  volt  tekerve.  Arca  elkékült.  Ajka  és  kilógó  nyelve  bíborszínűvé  vált.  Szeme
kidülledt. Hamuszőke hajának tincseit hátborzongatóan libegtette a gyenge szellő,  ami  most  olyan
gyászosnak  és  szürkének  tetszett,  mint  egy  elkorhadt  fa  ágairól  lelógó  moha.  Karját  és  lábát
szétfeszítették.  Rozsdaszínű  alvadt  vér  száradt  rá  a  tenyerére  és  a  lábára  ott,  ahol  a  szegeket
belekalapálták.

Meztelen volt.
Sugar megpróbált sikoltani. Rekedt hörgés tört elő belőle, miközben úgy érezte, mintha bal karja,

melybe újból éles fájdalom hasított, kiszakadt volna. Szaladni akart, de a térde összecsuklott. Szíve,
melyet éveken át kínzott az  alkohol,  felmondta  a  szolgálatot,  még  mielőtt  esését  felfogta  volna  a
puha, nyirkos talaj.

Később  a  lelkész  bosszankodott,  hogy  a  postáját  késve  kézbesítették  a  parókiára.  Az  ilyen
mulasztás megbocsáthatatlan, s ezt  meg  is  mondta  a  postamesternek.  Mikor  azonban  meglátta  az
újságok  címlapját,  megenyhült.  Priscilla  Watkins  és  Sugar  Dalton  rejtélyes  halálából  remek
prédikációt ír a vasárnapi misére.

Fort  Worth  polgárai  sajnálkozva  ingatták  fejüket  az  újságban  olvasott  rémes  részleteken.
Meghalt két sötét angyal, az egyik erőszakos halállal. Sajnálták őket, de ahogy írva volt,  ki mint veti
ágyát, úgy alussza álmát. Később a két haláleset már nem számított újdonságnak.

Nem volt  benne  semmi  meglepő.  A  Pokol  Tornácán  az  örömlányok  szomorú  rendszerességgel
haltak.

Csoda történt. Ross még élt.
Éjszaka  volt,  ólomlábakon  járt  az  idő.  Lydia  hallotta  az  óra  ütését,  de  nem  mozdult  az  ágy

mellől. A férfi lélegzése minden egyes perccel egyre nehezebbé vált.
Az asszonynak csak óriási erőfeszítéssel sikerült uralkodnia magán, hogy ne üvöltsön fel, amikor

az orvos szomorúan megrázta a fejét,  miután  megvizsgálta  a  sebet,  és  halkan  közölte,  hogy  nincs
mit  tenni.  Még  Jake  sem  erősködött,  akit  az  orvos  nagy  ívben  elkerült,  ismerve  vérmérsékletét
kollégája  beszámolójából.  Mindenki  számára  nyilvánvalóvá  vált,  még  Lydiának  is,  ha  bevallotta
magának, ha nem, hogy ha Ross nem lett volna ilyen erős, a golyó azonnal végzett volna vele.

Ross is tudta. Már órákkal ezelőtt  elbúcsúzott a gyermekeitől.  Banner keservesen sírt, az apjába
kapaszkodva.  Lee  megpróbált  tartózkodni  az  ilyen  kitörésektől,  de  neki  is  könnyek  csillogtak  a
szemében, mikor kimenekült a házból. Micah utána ment.

– Jobb ha vele maradok. – Kivágtattak az udvarról, és azóta senki sem látta őket.
Lydia nem féltette Lee–t. Majd kiheveri.
Sokkal  jobban  aggódott  a  lánya  miatt.  Sírva  ölelkeztek  össze.  Lydia  szíve  majd  megszakadt

Bannerért, aki nem örülhetett az esküvőjének. Boldogan hallotta a hírt, hogy Jake  hivatalosan  is  a
családjukhoz  tartozik,  bár  ő  már  évek  óta  így  érezte.  Amikor  Jake  halkan  közölte,  hogy
összeházasodtak Bannerrel, és elmagyarázta, miért verekedtek  Ross–szal,  megint  sírtak,  és  megint
összeölelkeztek.

Lydia megfogta Jake karját.
– Ross úgy reagált, mint egy apa. Ha lesz ideje átgondolni, ugyanúgy fog örülni neki, mint én.
– Már békét kötöttünk – felelte Jake.
Amikor Ross utoljára beszélt Bannerrel, megfogta a kezét, megpaskolta, és felmosolygott rá.
– Örülök, hogy egymásra találtatok Jake–kel.  Légy  boldog!  –  suttogta.  Ahelyett  azonban,  hogy

apja  szavai  megnyugvást  hoztak  volna,  csak  elmélyítették  Banner  arcán  az  üldözött,  lesújtott
kifejezést.

Még  Jake–nek  sem  sikerült  megvigasztalni.  Mama  később  rábeszélte,  hogy  feküdjön  le  a
szalonban a szófára. Jake leült mellé. Mama elfoglalta  magát  a  konyhában,  teát  főzött,  amit  senki
sem kívánt, de az asszony azt ismételgette, hogy enni kell,  különben  mindenkit  elhagy  az  erő.  De
neki sem ment le egy falat sem a torkán.



Lydia visszavonult Ross dolgozószobájába, s a világ megszűnt körülötte létezni. Ha ez az utolsó
éjszakájuk együtt, kettesben akarta tölteni a férjével.

Mintha  csak  meghallotta  volna  az  asszony  néma  könyörgését,  Ross  kinyitotta  a  szemét,  és
felnézett rá. Isten kegyes volt hozzá.  Lehetőséget  adott  neki,  hogy  megköszönje  Jake–nek,  amiért
megölte  Clanceyt.  Most  pedig  erőt  öntött  belé,  hogy  elbúcsúzzon  az  asszonytól,  akit  jobban
szeretett az életénél.

Látszólag erőlködés nélkül kinyújtotta a kezét, és megsimogatta Lydia haját.
– Emlékszel... hogyan csúfoltalak miatta?
Az  asszony  lehajtotta  a  fejét,  nem  akarta  sírásra  vesztegetni  a  drága  időt.  Amikor  felnézett,

csillogott a szeme.
– Igen. Nagyon pimasz voltál.
– Mára már megszerettem. – Ross a rakoncátlan fürtöket babrálta.
– Én téged szeretlek – suttogta Lydia.
– Tudom – felelte a férfi  halkan.  Keze  az  asszony  arcára  siklott.  –Emlékszem,  amikor  először

megláttalak. Megigéztél.
Zokogás tört fel Lydia torkából. Mosolyra erőltette reszkető ajkát.
– Mindenre emlékszem.
– Én is. Minden veled töltött perc drága nekem. Mielőtt  nem találkoztam veled, nem is éltem. –

Lydia a férfi homlokához dörzsölte a magáét. – Ha Jake nem ölte volna  meg  Sheldont,  megtettem
volna én. Miért csinálta?

–  Sss!  Bármikor  megtörtérüietett  volna  az  elmúlt  húsz  évben.  Több  időt  kaptunk,  mint
amennyire számítottunk. Ne legyünk telhetetlenek!

– Nekem belőled soha nem elég. – Az asszony hevesen megcsókolta a férfi kezét.
Ross testét görcsbe rántotta a fájdalom, Lydia pedig felállt a székből, és letérdelt a kanapé mellé.

Egyik karjával átölelte a férfit. A másikkal az arcát simogatta.
Amikor a fájdalom enyhült, Ross felpillantott rá.
– Hogy fogom kibírni a mennyben, amíg utánam nem jössz?
– Ó, Ross! – Lydia arca eltorzult, s a kín, amit annyira igyekezett  leplezni,  láthatóvá  vált  rajta.

Kicsordultak a könnyei. – Számodra gyorsan fog telni az idő. De nekem? Hogy fogok élni nélküled?
Képtelen vagyok rá. Hadd menjek veled!

A férfi megrázta a fejét, és kinyújtotta a kezét, hogy megvigasztalja. Az unokájára gondolt, akiről
Lydia még nem tudott.

–  Nem lehet.  A  gyerekeknek  szükségük  van  rád.  Lee  össze  lesz  zavarodva,  és  szenved  majd.
Segítsd át ezen az időszakon. Barmer...

– Bannernek ott van Jake. Szeretik egymást.
– Bárcsak úgy szeretnék, ahogy mi egymást.
– Úgy senki sem szereti egymást, mint mi, Ross mosolygott.
– Minden szerelmes ezt hiszi.
– A mi esetünkben ez így is van – erősködött Lydia, miközben ujjával körberajzolta a férfi ajkát

és sűrű bajszát. – Miattad.
Ross tekintete eltompult a fájdalomtól.
– Nem, szerelmem, miattad. – Vakon tapogatózott Lydia felé. Az asszony megfogta a kezét,  és a

mellére húzta. – Lydia... Lydia... Lydia...
Az asszony hagyta, hogy Ross csenden átsuhanjon a  másvilágra,  mert  nem bírta  elviselni,  hogy

szenvedni lássa a földön. Még órákkal később is fogta a kezét.

Banner  hirtelen  felébredt.  Az  álom  kirepült  a  szeméből.  Egy  pillanat  alatt  tudatosult  benne
minden, a szalon függönyein át beszűrődő hajnali napsugarak. Mama halk horkolása a szoba másik
felében egy fotelból, ahol végre átadta magát a pihenésnek. Azt is tudta, hogy az apja meghalt.

S látta,  hogy Jake nincs a szalonban. Felhajtotta a takarót, amit a férfi ráterített, amikor  ő  nagy
nehezen beleegyezett, hogy lepihen, s csendben kilopózott a hallba.

Az ajtóban földbe gyökerezett a lába.
Az új nap félénk sugarai beáramlottak a bejárati ajtó üvegén át, s ott állt az anyja és a férje.



Lydia  a  férfiba  kapaszkodott,  miközben  a  vállán  sírt.  Jake  szorosan  átölelte,  gyengéden
vigasztalta, s a haját csókolgatta.

Banner visszahúzódott, mielőtt észrevették volna.



HUSZONHAT

– Lee és én Tennessee–be utazunk. Holnap indulunk.
A halk bejelentés nagy megütközést váltott ki az asztal körül reggelizőkben River Benden.
Lydia megtörölte a száját a szalvétával,  és ivott egy korty kávét,  miközben Jake, Banner, Mama

és Micah némán bámultak rá. Csak Lee nem lepődött meg.
Jake letette a villáját, felkönyökölt az asztalra, s lazán összekulcsolta a kezét a tányérja fölött.
– Tennessee–be? Minek?
Lee hangosan megköszörülte a torkát, s kerülte Micah tekintetét,  aki úgy nézett rá,  mintha  épp

most  nőttek  volna  ki  agancsok  a  fejéből.  Megbíztak  egymásban.  Mióta  Micah  és  Mama  River
Bendre költöztek, nem voltak köztük titkok.

– Látni akarom, honnan származott az anyám – felelte Lee magabiztosan. – Lehet, hogy vannak
még  ott  távoli  rokonaim.  Lydia  velem  akar  jönni  és  megmutatni  azokat  a  helyeket,  amikről  apa
mesélt neki. Lehet, hogy több hónapig maradunk.

Két  hét  telt  el  a  temetés  óta.  Ross  emlegetése  mindig  kínos  csendet  eredményezett  a
társalgásban, s mindenkibe ismételten belehasított a fájdalom az elvesztése miatt.

– Lydia, biztos vagy benne, hogy el akarsz menni? Most? – kérdezte Jake.
Banner a tányérját bámulta, miközben idegesen tördelte a kezét az ölében. A maradék étvágya is

elment,  s  enyhe  hányinger  fogta  el.  Rosszullétének  csak  részben  volt  a  terhesség  az  oka.  Jake
valahányszor aggódó, fürkésző pillantást vetett Lydiára, mintha kést szúrtak volna a szívébe.

– Biztos – felelte Lydia kedvesen. – Lee–nek jót fog tenni az utazás. Meg kell  ismernie az anyja
szülőföldjét. – Sóhajtott. – S nekem is jobb lesz, ha elmegyek innen. Ez a ház, ez a birtok...  egyenlő
Ross–szal. – Könnyek homályosították el a szemét. – Még túl eleven az emléke.

Lee hátratolta a székét, és felállt.
– Micah, belovagolsz velem Larsenbe? Vennem kell néhány dolgot az útra.
Együtt indultak az ajtó felé. Egyszerre nyúltak a kalapjukért a fogason, s összeütötték a fejüket.
–  Elnézést  –  mondták  egyszerre  udvariasan.  Máskor  hangosan  ugratták  és  gúnyolták  volna

egymást, hogy a másik milyen kétbalkezes. Most csak sután egymásra néztek. Lee–nek lelkiismeret–
furdalása  volt,  mert  nem szólt  barátjának  az  utazásról,  Lydia  azonban  titoktartást  követelt  tőle.
Micah úgy érezte becsapták és elutasították.

Mikor  azonban  összeakadt  a  pillantásuk,  a  barátság  ismét  fellángolt  köztük.  Micah  hátba
veregette Lee–t.

– Tudasd velünk, hogy merre jársz. Azt hallottam, Tennessee–ben nagyon szép  lányok  vannak.
Talán hozhatnál nekem egyet. – Átölelték egymás vállát, s kimentek a hátsó ajtón.

– Ha befejezted, Jake, szeretnék beszélni veled az irodában – szólalt meg Lydia,  majd  felállt.  –
Biztos akarok lenni benne, hogy minden a legnagyobb rendben van, mielőtt elmegyek.

–  Végeztem.  –  A  férfi  felállt,  és  ledobta  a  szalvétát  a  tányérja  mellé.  Kikísérte  Lydiát  a
konyhából, s végigvezette a folyosón az iroda felé, ahol Ross meghalt.

Banner elszoruló szívvel nézte, ahogy elmennek. Belekortyolt a teájába. Elhűlt  és ízetlenné vált.
Kedvetlenül  félretolta  a  csészét.  Üres  tekintettel  kibámult  az  ablakon,  s  elmerült  saját
nyomorúságában, míg Mama le nem ült a mellette álló székre.

– Mi bánt, kislányom?
– Hiányzik apa.
– Azonkívül?
– Semmi.
– Hiszi a piszi. – Mama a lány térdére tette húsos kezét, és odahajolt hozzá. – Emlékszel,  amikor

hozzákötöztelek  ugyanehhez  a  székhez,  s  addig  nem  engedtelek  el,  amíg  meg  nem  etted  a
kelkáposzta–főzeléket? Szívesen megteszem most is, ha azonnal meg nem mondod, mi bánt.

Banner gőgösen felvetette a fejét.
– Két hete vesztettem el az apámat. A saját szememmel láttam, ahogy lelőtték.
–  Még  tőled  sem  fogom  eltűrni,  hogy  feleselj.  Tudom,  hogy  apád  halála  szörnyű  csapás.  Ez

magától értetődik.  De  te  akkor  is  ifjú  ara  vagy,  s  egyáltalán  nem viselkedsz  úgy.  Legalábbis  nem



vagy boldog. Most pedig mondd el, miről van szó! Mi a baj közted és Jake között?
– Semmi – állította Banner. Senkivel nem fogja megvitatni, mit gondol  Jake–ről.  Már  az  is  épp

elég rossz, hogy ő tudja.
– Beszéltél neki a gyerekről?
Banner szeme elkerekedett, miközben Mamát bámulta.
– Honnan tudod?
Az asszony felhorkant.
–  Elégszer  voltam  állapotos,  hogy  felismerjem  a  tüneteket.  Ha  anyád  az  utóbbi  időben  nem

volna olyan zaklatott lelkiállapotban, maga is észrevenné. Jake tudja?
– Igen – felelte vékony hangon Banner. Addig csavargatta a szalvétát,  míg ki nem hegyesedett a

sarka. – Ezért vett el.
– Kétlem.
– Ez az igazság! Nem szeret. Nem engem szeret, hanem... – Elharapta a szavakat,  melyek mint a

tamtamok doboltak a fejében apja halála óta.
– Kit szeret?
– Nem tudom – mondta Banner türelmetlenül, és felpattant. Az ablakhoz lépett, mielőtt  Mama

megláthatta volna a könnyeit. – De nem engem. Olyanok vagyunk, mint a macska meg az egér.
– Akárcsak apád és anyád, amikor összeházasodtak.
– Az más.
– Miért? Csak két embert ismerek, akik még náluk is makacsabbak és önfejúlobek, s az te és Jake

vagytok. – Odament Bannerhez, és nem tói gyengéden maga felé fordította. –  Menj  ki  a  levegőre,
hogy  legyen  egy  kis  színe  az  arcodnak.  Fésülködj  meg  tisztességesen!  Néha  mosolyogj  Jake–re!
Kísértetként járkálsz ebben a házban. El akarod mondani anyádnak, hogy terhes vagy?

Banner  megrázta  a  fejét.  Jake  elmondta  neki,  hogy  bevallotta  Rossnak,  gyermeket  várnak,  s  a
férfi örült neki. De arra kérte őket, hogy még ne szóljanak Lydiának.

– Még nem. Különösen most nem. Lehet, hogy elhalasztaná az utazását,  s tudom, milyen fontos
ez neki és Lee–nek.

Mama megveregette a vállát.
– Majd én vigyázok rád. Lydia nagyon büszke lesz, amikor visszatér.
– Mérges lesz, amiért nem mondtók el neki.
–  De  leköti  majd  a  gondolatait.  S  most  erre  van  szüksége.  Ugye  tódod,  drágám,  hogy  az

édesanyád Ross Coleman nélkül már soha nem lesz ugyanaz, mint aki volt?
Banner torka elszorult.
– Igen, Mama, tudom.
Az asszony gyengéden előretolta.
– Menj, ülj ki a tornácra egy kicsit! A friss levegő jót fog tenni. Miközben Banner átvágott a ház

félhomályos,  hűvös  szobáin,  tudta,  hogy  Mama  bölcs  tanácsot  adott  neki,  anüt  meg  kellene
szívlelnie. Hozzáment egy férfihoz, aki mást szeret. Ilyesmi másokkal is előfordult már.

Nem  élheti  le  búskomorságban  az  egész  életét,  különben  megkeseredik.  Banner  Coleman
Langston  egy  üres  kagyló  lenne.  Előtte  áll  az  élet.  Csak  folytatnia  kell  tovább  a  mindennapjait,
szeretni Jake–et, és elfogadni a tényt, hogy a második helyre szorult a szívében.

Eltökéltsége  csak  addig  tartott,  amíg  Lydia  búcsút  nem  vett  tőlük  másnap  reggel.  Szomorú
társaság gyűlt össze a diófa árnyékában.

– E miatt a fa miatt döntöttem  úgy,  hogy  ide  építsük  a  házat  –  mondta  Lydia  felnézve  a  sűrű
ágakra.  –  Akkor  persze  nem  volt  ilyen  nagy.  Ross  kinevetett,  mondván,  hogy  a  diók  állandóan
kopogni fognak a tetőnkön. – Könnyes szemmel elmosolyodott. Mindenki ünnepélyes csendben állt
körülötte. – Nos – folytatta hadarva, visszanyelve könnyeit –,  jobb, ha  indulunk.  Nem szeretnénk
lekésni a vonatot.

Megölelte Mamát. Mint mindig, most is erőt tudott meríteni belőle, s sokáig nem engedte el.
– Vigyázz mindenre, amíg vissza nem térek.
– Ne aggódj. Várni fogunk.
Lydia  Jake–hez  fordult.  Szótlanul  egymás  karjába  omlottak.  Lydia  a  férfi  inggallérjába  temette



arcát.  Jake behunyta a szemét, miközben megölelte. Amikor elléptek egymástól,  nem volt  szükség
szavakra. Csak hosszan, mélyen egymás szemébe néztek.

Ekkor Lydia Bannerhöz fordult, akinek a szíve összefacsarodott, mikor együtt látta az anyját és a
férjét,  de  ettől  még  nem szűnt  meg  egyiket  sem  szeretni.  Megölelte  az  asszonyt,  aki  életet  adott
neki, méghozzá oly boldogat. Bánatos volt Ross halála miatt, ugyanakkor aggódott az anyjáért.

Lydia  eltolta  magától  Bannert,  és  az  arcát  fürkészte.  Kinyújtotta  a  kezét,  és  végighúzta
szemöldökén, mely fekete szárnyként ívelt a szeme fölött.

– A szemed napról napra jobban hasonlít a Rosséhoz. – Ajka visszafordíthatatlanul megremegett,
ezért összeszorította. – Ne felejtsd el gondozni a... a sírját.

– Persze, anya.
Lydia mosolya lehervadt az arcáról, és még egyszer szorosan megölelte a lányát.
– Ó, Banner, annyira hiányzik. Imádkozom Isterűiez, hogy te és Jake mindig együtt maradjatok, s

soha ne kelljen megismernetek ezt a fájdalmat.
Anya és lánya ott álltak egymást átölelve  és  sírtak,  mindkettőjüknek  megvolt  rá  az  oka.  Végül

Lee halkan megszólalt:
– Anya, el fogunk késni.
Lydia és Banner kibontakozott egjmiás öleléséből.  Banner leplezetlenül törölgette  a  könnyeit,  s

elmaszatolta az arcán. Lee felsegítette Lydiát a bakra, aztán maga is felült.  Banner észrevette, hogy
a bátyja sokkal érettebb lett. Gondoskodóbbá és komolyabbá vált Ross halála óta.

Banner már korábban elbúcsúzott féltestvérétől,  a nyakába  vetette  magát,  és  könnyel  áztatta  a
vállát.

–  Észre  sem  veszed,  hogy  elmentünk,  és  már  vissza  is  jöttünk,  Banner.  Meglepődtem,  mikor
megtudtam, hogy összeházasodtatok

Jake–kel, de örülök neki. Úgy értem, ha választhatnék magamnak egy bátyust, ő lenne az.
– Köszönöm, Lee. Vigyázz magadra és anyára!
Most már Micah  is  felugrott  a  szekérre.  Ő  hajtja  majd  vissza  a  kocsit  River  Bendre,  miután  a

vonat elment. Lydia meggyőzte a többieket, hogy ne kísérjék el a városba. Banner gyanította, hogy
azért, mert együtt akarta őrizni az emlékezetében őket Ross–szal.

Lydia  visszafordult,  és  integetett  nekik,  miközben  áthaladtak  a  kapun.  Banner  látta,  ahogy
sóvárogva  egy  csókot  küld  a  frissen  hantolt  sír  felé  a  dombon,  ahová  kora  reggel  már  kivitte  a
virágokat.

Banner  rájött,  milyen  nehéz  lehet  az  anyjának  elválni  a  férfitól,  akit  szeretett.  De  mennyivel
nehezebb neki itt maradni.

– Mit csinálsz itt a sötétben, Jake?
Micah  megállt  a  testvére  mellett  a  kerítésnél,  s  csizmáját  feltette  a  legalsó  fokra,  a  könyökét

pedig a legfelsőre, ahogy Jake.
– Gondolkodom. Egy szivart?
– Kösz. – Micah elvette,  majd tenyeréből  tölcsért  csinált  a  gyufa  körül.  –  Elmentek  –  mondta

füstöt  pöfékelve,  majd  elfújta  a  gyufát.  Jake  bólintott.  –  Lee  meg  én  úgy  viselkedtünk,  mint  két
bolond. Sírtunk.

Jake rámosolygott, foga fehéren villogott sötét arcán. A hold épp akkor érte el a fák tetejét.
– Nincs semmi rossz abban, ha az ember ejt pár könnycseppet. Különösen egy barátért – fejezte

be Jake halkan, s tekintetét visszafordította a legelőre. Szivarjának vége felizzott, mikor beleszívott.
–  Nagyon  sajnálom,  ami  Ross–szal  történt,  Jake.  Úgy  értem,  miattad.  Tudom,  hogy  a  legjobb

barátod volt.
–  Igen.  Szörnyű,  hogy  így  kell  meghalnia  egy  embernek,  lelövik  a  saját  udvarán.  –

Kétségbeesetten lehorgasztotta a fejét, mintha eltört volna a nyaka. – De legalább megöltem azt  a
gazembert, aki ezt tette vele.

– Mit mondott a seriff?
Mindenkit annyira megrázott Ross halála, hogy Grady Sheldon nem érdekelt senkit sem.
–  Önvédelem  volt.  Grady  ujja  még  a  puska  ravaszán  volt.  Azt  mondta,  nem  volt  más

választásom,  mint  hogy  lelőjem.  –  Jake  örömte–lenül  felnevetett.  –  Igazság  szerint  szívességet



tettem neki. – Mindig is kételkedett abban, amit Sheldon mondott neki a tűzzel kapcsolatban.
– Gondolom, olvastál Priscilla Watkins haláláról.
– Igen. Nem hagy nyugodni a gondolat, hogy benne volt a keze Ross meggyilkolásában.
– Ebben az esetben mindketten megérdemelték a halálukat.
– Én is így gondolom.
Egy  ideig  csendben  szivaroztak.  Aztán  Jake  végül  megfordult,  s  beakasztotta  a  karját  a

kerítéslécbe.
– Lydia és én napokon át bújtuk a könyveket az irodában. Azt akarta,  hogy mindent megtudjak

River  Bendró'l  attól  a  naptól  fogva,  hogy  Ross–szal  ideköltöztek.  Most  már  én  vagyok  ennek  a
birtoknak és Szilváspataknak a munkavezetője is.

– Mi a fene az a Szilváspatak?
Jake elmosolyodott szájában a szivarral.
– Banner birtoka, s ha jót akarsz  magadnak,  nem teszel  semmilyen  sértő  megjegyzést  a  névvel

kapcsolatban. Ki sem látszom majd a munkából, amíg Lee  vissza  nem tér  és  el  nem dönti,  mihez
kezd. Segítenél?

– Persze, Jake. Nem is kell  kérned. Lee nagyon fog  hiányozni.  Dolgoznom kell,  hogy  lekössem
magam.

– Lydia  azt  akarja,  hogy  Mama  költözzön  a  házba,  amíg  vissza  nem tér.  Ugye  nem bánod,  ha
hetente egyszer–kétszer bent alszol a házban vele és nem a barakkban? – Micah bólintott. – Banner
és én holnap hazamegyünk. A munkások szemmel tartották a házat, de ma átmentem kiszellőztetni,
hogy mindent előkészítsek.

Micah egyik lábáról a másikra állt.
– Én... nos... azt akarom mondani...
– Bökd ki!
– Meglepődtem, hogy összeházasodtatok.
– Én magam is – vallotta be Jake ferde mosollyal az ajkán.
– Mióta... vagyis mikor kezdődött? Jake vállat vont.
–  Már  régebben.  –  A  testvérét  tanulmányozta  a  holdfényben,  akiről  saját  maga  jutott  eszébe

ennyi idős korában. Micah is idő előtt megismerte, milyen keserű tud lenni a valóság. – Állapotos. –
Látta,  hogy az öccse nagyot nyel, de nem szól semmit. – A gyerek az enyém, de nem ezért vettem
el. Szeretem. Tegyél meg nekem egy szívességet. Ha hallod, hogy valaki megjegyzést tesz...

–  Felesleges  kérned  –  válaszolta  Micah.  –  Ha  valamelyik  csirkefogó  a  szájára  veszi  a  nevét,
eligazítom, még ha a nyelvét kell is kivágnom.

Jake a fiú vállára tette a kezét.
–  Kösz.  Úgy  tűnik,  itt  fogom leélni  az  életem.  Banner  és  én  soha  nem  fogjuk  elhagjmi  River

Bendet és Szilváspatakot. Nem tudom hasznát venni annak a százhatvan hold földnek a hegyekben,
amit Anabeth férje fenntart nekem. Mit szólnál, ha neked adnám?

Micah–nak leesett az álla.
– Komolyan beszélsz, Jake?
– Persze. Te sokkal több időt  töltöttél ott, mint én. Egy ideig szükségem van itt rád, de ha úgy

érzed, a saját lábadra akarsz állni, csak szólj, és hivatalosan is átíratom a nevedre.
– Édes istenem. Nem tudom, mit mondjak.
– Hogy jó éjszakát. Későre jár, és holnap sok dolgunk lesz. Kora reggel kezdünk.
–  Köszönöm,  Jake.  –  Micah  kinyújtotta  a  kezét,  Jake  pedig  megrázta.  Aztán  a  fiú  ledobta  a

szivarját,  és  elnyomta.  –  Jó  éjt.  –  Elindult  a  barakk  felé,  s  magára  hagyta  testvérét  az  éjszaka
csendjében.

Banner az emeleti hálószoba ablakpárkányán ült, és a férjét nézte.
Gyerekkorában hányszor kuporodott fel oda, hogy a csillagokon, a holdon, s  azon  törje  a  fejét,

mit tartogat számára a jövő? Hányszor gondolt Jake Langstonra? Merre járhat, mit csinálhat, mikor
látja újra?

De  bármennyit  álmodozott  is  róla,  az  soha  meg  sem  fordult  a  fejében,  hogy  feleségül  menjen
hozzá, szeretkezzen vele, s gyermeket szüljön neki.



A hasára szorította a kezét.  Ott növekedett benne Jake egy része. Még mindig meghatottan  állt
előtte,  milyen  csodálatos  dolog  történt  vele.  Testét  minden  egyes  eltelt  nappal  egyre  jobban
betöltötte az új élet.  Az  operáció  nyilvánvalóan  nem okozott  kárt  a  csecsemólíen.  Anyai  ösztöne
megsúgta, hogy a gyermeke vasgyúró lesz, és egészséges, a legszebb kisbaba a földön.

Fekete haja lesz,  mint  neki  és  az  apjának  volt?  Vagy  szőke  lesz,  mint  Langstonék,  mint  Jake?
Elképzelte, ahogy egy szőke hajú, vakítóan kék szemű kisgyerek futkározik a kertben, s kergeti Jake
–et,  apja  talpnyomába  ugrálgatva  pufók  lábaival.  Csodálatos  gyerek  lesz.  Már  alig  várta,  hogy
magához szorítsa, beszívja illatát, szoptassa, szeresse.

A boldogság azonban úgy aludt ki benne, mint a szivar, mely parázsló ívet  írt  le  a  sötétségben,
amikor Jake eldobta. Mit csinál kint a férfi? Szívesebben van egyedül, mint vele?

Furcsa  volt  megosztani  vele  az  ágyat,  amiben  korábban  egyedül  aludt.  Úgy  tűnt,  senkit  sem
zavart  a  házban,  hogy  közösen  használják  a  hálószobáját.  Csak  őket.  Alig  szóltak  egymáshoz,
amikor kettesben maradtak.

Banner  rendszerint  már  lefeküdt,  mire  Jake  befejezte  a  halk  tanácskozást  Lydiával  a
dolgozószobában,  s  felment,  hogy  csatlakozzon  hozzá.  Kíméletesen  bánt  vele.  Banner  cserébe
udvarias  volt.  A  meghitt  pillanatok  azonban  hiányoztak  az  életükből.  Egymásnak  hátat  fordítva
feküdtek le, mint két idegen, akik attól félnek, hogy véletlenül hozzáérnek a másikhoz.

Egyik  éjjel  Jake  odafordult  hozzá.  Halkan  a  nevét  suttogta.  Banner  úgy  tett,  mintha  aludna.
Érezte, hogy a férfi megsimogatja a haját, gyengéden megérinti a vállát,  s meleg lélegzete legyezgeti
az arcát. Szeretett volna megfordulni, és odabújni hozzá. Vágyott az ölelésére.

De  nem tudta  kiverni  a  fejéből,  hogy  a  férfi  minden  percét  Lydiával  tölti,  hogy  a  Ross  halála
utáni reggelen hogyan tartotta a karjában, és suttogott a fülébe.

Persze semmi illetlen nem történt köztük. Bannerben ez meg sem fordult. Jake tudta, hogy Lydia
teljes szívéből szerette Rosst. Ő maga is szerette, s nem tett volna semmi olyat, amivel megsértette
volna Lydiát vagy Ross emlékét.

De ettől még ugyanúgy fájt Barmemek a tudat, hogy Jake egy elérhetetlen nő után vágyakozik. S
most, hogy Lydia elutazott, Jake moró–zussá és levertté vált,  legalábbis erre lehetett következtetni
testtartásából. Banner órákig nézte, ahogy ott áll a kerítésnél, s úgy bámul bele a sötétségbe, mintha
megláthatná Lydiát.

Szegény Jake. Micsoda iróniája a sorsnak. Alig pár óra telt el,  hogy feleségül  vette  a  lányt,  s  az
anyja, akit igazán szeretett, szabad lett. Mermyire átkozhatja a férfi a balszerencséjét.

Banner hirtelen maga is dühös lett a sorsra, mely mocskos játékot űzött vele. Immár másodjára.
Elege van már belőle, hogy mindig rajta csattanjon az ostor. Elege van Jake vágyakozó, szomorú

arcából, s halálosan unja mézesmázos közhelyeit:
„Hogy érzed magad, drágám?”
„Fáradtnak látszol. Miért nem fekszel le?”
„Biztos, hogy jól vagy? Sápadtnak tűnsz.”
Ezt  nem fogja  tűrni!  Nem fogja  úgy  leélni  az  életét,  hogy  közben  a  férje  egy  másik  nő  után

sóvárogjon.  Egyszer  már  megmondta  neki,  hogy  nem  akar  egy  mártír  társaságában  üldögélni  a
kandalló előtt.  Még kevésbé  egy  ágyban  aludni  vele.  Ha  Jake  nem kaphatja  meg  Lydiát,  keressen
valaki mást, akivel pótolhatja. Mert Banner Coleman nem lesz másodhegedűs.

Leugrott az ablakpárkányról, az ajtóhoz szaladt, és feltépte. Nem vett fel sem stólát, sem köntöst
a hálóingére, így az úgy lebegett mögötte, mint egy kísérteties fátyol, miközben lerohant a lépcsőn.

Az anyja bátran hagyta el a férfit, akit  szeretett. Banner ekkor döbbent rá, hogy  Lydia  képtelen
lett volna maradni, és mindennap látni a friss sírt. Örökösen emlékeztette volna  a  valóságra,  mely
túl fájdalmas volt ahhoz, hogy elviselje.

Banner nem akarta elhagyni Jake–et.  Az olyan lett volna, mint kivájni a szívét és eldobni, noha
még  dobog.  De  elhagyja,  mielőtt  arra  kerülne  a  sor,  hogy  feláldozza  érte  az  életét.  Nem  fogja
végignézni, hogy Jake az anyja után vágyakozzon életük végéig. Milyen élet lenne az? Jake egyszer
csak neheztelni kezdene rá, aztán meggyűlölné. Vagy ami  még  rosszabb,  sajnálni  kezdené,  amikor
megcsúnyul és meghízik a gyerektől.

Nem! Ennél büszkébb. Futott utána, a lábai elé vetette magát, győzködte és könyörgött neki, de
ennek  vége.  Soha  többé  nem  alázkodik  meg  előtte.  Nem  kéri,  hogy  szeretkezzen  vele.  A  világ



minden kincséért sem. Jobb, ha most elengedi, mint hogy éveken át hiába reménykedjen.
Zihálva megállt a férfi mögött. Jake már azelőtt  meghallotta, mielőtt  Banner megragadta az inge

ujját  és  megrántotta.  A  férfi  ennek  ellenére  döbbenten  pislogott.  A  lány  hálóinge  úgy  világított  a
sötétségben,  mint  egy  szellemhajó  vitorlája.  A  hold  fénye  megcsillant  a  tekintetében,  és  úgy
ragyogott  az  éjszakában,  mint  egy  macska  szeme.  Kócos  haja  fekete  lángként  koszorúzta  arcát.
Földönkívülinek látszott, egy gyönyörű és mérges istennőnek a görög mitológiából.

– Menj utána, ha őt  akarod! – kiáltotta Barmer. – Nem foglak visszatartani.  Szeretlek.  De  nem
így. Nem akarom, hogy olyan férfi feküdjön mellettem, akinek rá van írva az arcára, hogy valaki más
után  vágyakozik.  Inkább  menj  el!  –  Banner  sarkon  fordult,  hogy  visszamenjen  a  házba,  de
megtorpant, amikor Jake visszarántotta a hálóingénél fogva. – Eressz el!

A férfi visszahúzta, és szembefordította.
– Itt az ideje, hogy valaki  ráncba szedjen, Banner hercegnő.  Ha el–kezdted,  most  már  fejezd  is

be!
Banner perzselő pillantást vetett a férfira, aztán kiszabadította a hálóingét, de nem futott el.
– Tehát – szólalt meg Jake kissé megenyhülten. – Mi nyomja a lelkedet?
– Először is, unom, hogy folyton mogorva vagy.
– Mogorva? Én? Három szót se szólsz hozzám egy nap.
– Unom, hogy  úgy  bánsz  velem,  mint  a  hímes  tojással.  Inkább  kiabálnál,  mint  hogy  állandóan

lábujjhegyen jársz körülöttem.
– Én nem... járok... lábujjhegyen – dadogta Jake.
– Azt hiszem, vissza kellene költöznöd a  barakkba,  mivel  nyilvánvalóan  szívesebben  töltöd  az

idődet a lovakkal, mint velem.
– Honnan veszed? És köszönöm szépen, de a házban maradok.
– Nem akarsz velem egy szobában aludni.
–  Dehogynem!  Mit  gondolsz,  miért  vagyok  mogorva,  és  miért  bánok  úgy  veled,  mint  egy

istenverte királynővel? Vissza akarom kapni a feleségemet.
Banner mérge hirtelen elpárolgott, és értetlenül meredt a férfira.
– Tessék?
–  Azt  mondtam,  vissza  akarom  kapni  a  feleségemet.  Mi  lett  vele?  Aznap,  amikor

összeházasodtunk,  meghalt  az  apja.  Rendben  van.  Megértem,  hogy  pár  napig  tartózkodóan
viselkedik,  de  két  hétig!  –  Jake  igyekezett  féken  tartani  indulatait.  –  Az  idegeim  pattanásig
feszültek,  Banner.  Itt  az  ideje,  hogy  úgy  viselkedj,  mint  egy  feleség.  Azt  kívánom,  bárcsak
visszapörgethetnénk az idő kerekét arra a délutánra,  amikor  összeházasodtunk,  és  mindent  elölről
kezdhetnénk.  –  Megrázta  a  fejét.  –  Ugye  emlékszel  még  a  piknikre  az  esküvőnk  után?  Hogy  mit
csináltál  velem?  Hogy  mit  csináltunk  együtt?  Istenem,  Banner,  olyan  vagy,  mint  a  tűz  és  a  víz.
Egyszer szenvedélyesen szeretkezel  velem,  máskor  meg  elhúzódsz,  ha  a  közeledbe  megyek.  Nem
értem. Mit kéne tennem?

– De te őt szereted.
– Kit, az isten szerelmére?
– Az anyámat.
A  férfi  hátratántorodott  a  kerítésnek.  A  lécek  nekiütköztek  a  csípőjének  és  a  vallanak.  Karja

ernyedten lógott maga mellett, miközben hitetlenkedve bámult a lányra.
– Hogy várod el,  hogy a feleséged legyek, szeretkezzek veled, amikor őt  szereted? Láttam, hogy

megölelted,  miután  apa  meghalt.  Árnyékként  követted  mindenhová,  ha  nem  kellett  mellettem
feküdnöd. – Körmyek csorogtak le Barmer arcán. A  lány  szétmorzsolta  az  öklével.  –  Ott  voltam,
amikor elbúcsúztál tőle. Megszakadt a szívem attól,  ahogy ránéztél. Tudod, milyen büszke vagyok.
Elégszer  emlékeztettél  rá.  Hogy  képzelheted,  hogy  egy  olyan  férfival  fogom  leélni  a  hátralévő
életemet,  aki  egy  másik  nőt  szeret?  Különösen,  ha  ez  a  másik  nő  éppen  az  anyám.  Húsz  éve
sóvárogsz utána. Nem versenyezhetek vele. S nem is akarok.

– Befejezted? – kérdezte Jake halkan, mikor  Banner  lecsillapodott.  A  lány  csak  szipogott,  és  a
szemét törölgette. – Tehát erről van szó? Azt hiszed, Lydiát szeretem?

– Szereted.
– Igen, szeretem. Mindig is szerettem, ahogy Rosst is.  Olyasmi köt össze bermünket, amit nehéz



megmagyarázni. Közelebb érzem magam Lydiához, mint  a  tulajdon  testvéreimhez.  Aznap,  amikor
Ross meghalt, együtt sirattuk. Miért ne tehettük volna? Átöleltem, hogy vigasztaljam.

– Én nem erről a fajta szeretetről beszélek, és te ezt nagyon jól tudod.
Jake dühösen a lábára csapott.
– Igen, gyerekkoromban piedesztálra emeltem Lydiát. Szép volL megvolt benne minden, aminek

szerintem egy nőben  lennie  kellett.  Ő  lett  az  ideálom,  s  húsz  éven  át  azt  hittem,  hogy  szerelmes
vagyok belé.  Féltékeny  voltam  Rossra,  amiért  ilyen  asszony  fekszik  mellette  minden  éjjel.  –  Jake
nagyot sóhajtott. – De már nem szeretem, Banner. Nem úgy, ahogy téged. Soha nem szerettem úgy,
ahogy téged.

Banner  egész  testében  megremegett,  és  levegő  után  kapkodott.  Kinyitotta  a  száját,  hogy
mondjon valamit, aztán becsukta, és újra megpróbálta.

– Szerelmes vagy belém?
A férfi esdeklőn az égre emelte tekintetét.
– Mit gondoltál? Az óta az éjszaka óta az istállóban. Mi  másért  lettem  volna  egyre  gonoszabb?

Küzdöttem ellene. Aznap éjjel úgy éreztem magam,  mintha  letaglóztak  volna.  Nem akartam  ilyen
gyengéd  érzelmeket  táplálni  egyetlen  nő  iránt  sem,  különösen  nem  irántad.  Még  gyerek  voltál,
ráadásul a legjobb barátaim lánya. – Kinyújtotta a kezét. – Gyere ide!

Banner  a  férfi  karjába  siklott,  mint  egy  hosszú,  fehér  hálóingben  el–bitangolt  kislány.  Jake
megfogta a kezét, és magához ölelte.

– Banner. – Beszívta a lány hajának napfényillatát, amit már annyira hiányolt. – Istenem, milyen
édes voltál,  amikor először szeretkeztünk. Teljesen megbabonáztál. Azóta őrülten szeretlek.  Talán
már előtte is. Mióta elkezdtél felcseperedni, csak még magamnak sem akartam bevallani.

– Soha nem mondtad, hogy szeretsz.
– Nem?
Banner megrázta a fejét.
– Akkor most mondom. Szeretlek, Banner.
A  lány  ajkára  tapasztotta  a  száját.  Egymáshoz  ért  a  nyelvük.  Jake  felnyögött.  Átölelte  Banner

derekát, felemelte a  levegőbe,  a  lány  pedig  csizmája  orrára  állt  meztelen  lábujjaival.  Átfogta  Jake
nyakát, és hozzádörzsölte az ágyékát.

Amikor  a  férfi  felemelte  a  fejét  a  hosszú  csók  után,  belenézett  Banner  szemébe,  melyben
megcsillant a hold fénye.

– Éveken át keménynek mutattam magam. Megkeserítette az életem, hogy olyan gyorsan kellett
felnőnöm Luke halála után. Azt hiszem, az emberek tisztelnek, mert jó cowboy vagyok, és ügyesen
forgatom a kártyalapokat meg a fegyvert, de senki nem látta az igazi énemet. Csak te. Barmer.

– Igen. Én megláttam a férfit a hideg kék szempár mögött. – A lány megcsókolta Jake nyakát.  –
A temperamentumod egy cseppet sem ijeszt meg.

A férfi kuncogott.
– Kedves vagy, hogy a temperamentumot emlegeted. Élveztem a szócsatáinkat.
– Én is.
–  Olyan  magányos  voltam  nélküled.  Istenem,  soha  többé  nem akarok  az  lenni.  –  Jake  a  lány

vállára hajtotta a fejét.
– Senkit sem engedtél magadhoz közel. De most itt vagyok neked én és a kicsi.
– Azt hiszem, ki kell bővítenem a házat. – Jake eltolta magától, hogy szeretetteljesen végigmérje.

 – Még mindig nem tudom elhirmi.
– Én igen. Változik a testem.
– Igen? – Jake a lány mellére tette a tenyerét. – Igazad van – suttogta, s kacsintott.
Ajkuk  ismét  találkozott.  Amikor  szétváltak,  Banner  a  férfi  mellére  hajtotta  a  fejét,  és

felsóhajtott.
– Jake, olyan felajzott vagyok.
A férfi Banner álla alá rakta a hüvelykujját, és felemelte a fejét, hogy elködösült szemébe nézzen.
– Tudod, mit jelent ez a szó?
– Igen. Hallottam...
– Tudom, tudom. Inkább csókolj meg, még mielőtt valami újabb trágárságot mondasz.



Banner  engedelmeskedett,  és  úgy  helyezkedett,  hogy  combjai  közé  fogja  Jake  férfiasságát.
Kétheti önmegtartóztatás után a férfi lüktetett a vágytól.

– Banner, drágám, ha nem hagyjuk abba, a kerítésnek foglak nyomni. 
A lány szeme felcsillant, és boldogan elmosolyodott.
– Tényleg?
Jake a fenekére paskolt.
– Szégyentelen perszóna. Egy ilyen holdfényes éjszaka nem lehet.
– Máskor?
A férfi pajkosan vigyorgott a sötétben.
– Máskor igen. De most gyere. Jobb ötletem van.
A  karjába  emelte,  és  átvágott  vele  az  udvaron.  Amikor  Banner  rájött,  hogy  az  istálló  felé

tartanak, szemérmesen Jake inggallérjába temette az arcát.
– Mit gondoltál rólam tulajdonképpen akkor éjjel?
–  Először  azt,  hogy  egy  sebzett  kislány  vagy,  akinek  vigasztalásra  van  szüksége.  Aztán,  hogy

boszorkány,  akit  a  gonosz  küldött,  hogy  elcsábítson,  vagy  egy  angyal,  akire  Isten  ugyanezt  a
küldetést bízta. Mindenesetre nem akartam hinni a szememnek.

Jake becsukta maguk mögött az istálló ajtaját, s keresett egy üres, holdfényes bokszot, amit friss,
illatos szalmával szórtak tele. Letette a lányt, de nem engedte el.

– S utána? – suttogta Banner.
A férfi nyelve a szája sarkát cirógatta.
–  Utána  azt  gondoltam,  hogy  biztosan  csak  álmodtam.  Mert  ilyen  jó  még  soha  nem  történt

velem. – Magához húzta Bannert. – Szeress! –suttogta sürgetőn a lány hajába.
Belehemperedtek  a  szalmába.  Ajkuk  összeforrt.  Jake  kigombolta  a  lány  hálóingét.  Benyúlt  és

megfogta a mellét. Banner mellbimbója megkeményedett a vágytól, még mielőtt  a férfi megérintette
volna  az  ajkával.  Lágyan  és  nedvesen  simogatta  a  nyelvével,  amíg  a  lány  úgy  nem  érezte,  hogy
belehal a gyönyörbe.

Jake lehúzta róla a hálóinget, és majd felfalta a szemével.
Gyorsan felállt és levetkőzött. Amikor végre elérkezettnek látta az időt,  hogy a  magáévá  tegye,

Banner befogadta selymes, szűk bensőjébe.
–  Szeretlek,  szeretlek  –  suttogta  Jake,  miközben  nekiadta  magát.  A  lány  buzgón  ismételte  a

szavait.
Gyorsan és viharosan érték el a beteljesülést.
Később  a  férfi  megágyazott  levetett  ruháikból.  Egymáshoz  bújva,  meztelenül  aludtak.  Reggel,

amikor a napkorong első sugarai feltűntek a horizonton, ismét magához  húzta  a  feleségét.  Ezúttal
gyengéden szeretkeztek... másik hajnal köszöntött rájuk.
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