


Kedves Olvasó!

Írország különleges helyet foglal el a szí-
vemben. Ringó zöld mezők a súlyos ég alatt,

kőkerítések keresztbe-kasul futó rácsai, romos
kastélyok fenséges tömbjei, melyeket oly szíve-
sen fosztogattak az átkozott cromwelliánusok.
Szeretem, ahogy az arany napsütés átragyog az

esőn, és ahogy a kertekben és a mezőkön dúsan nyíl-
nak a virágok. Az éles sziklák és a félhomályos, füs-

tös kocsmák földje ez. A csodáé, a meséé, a szívfájda-
lomé. Még a levegőt is szépség járja át. Írország nyuga-

ti része pedig a legpompásabb tája e lenyűgöző
országnak.

Itt abból lesz közlekedési dugó, hogy a farmer kitereli a
teheneket a mezőre. Itt a vad fukszia-sövények szegé-
lyezte országutak bárhová elvezethetnek. Itt a Shan-
non folyó úgy ragyog, mint az ezüst, és a tenger úgy

robajlik, mint a mennydörgés.
De túl a tájon, a legnagyszerűbb dolog Írország-

ban a nép. Valóban a költők, a harcosok és az
álmodozók országa ez; ugyanakkor olyan or-
szág is, mely kitárja karját az idegenek előtt.

Az ír vendégszeretet egyszerű és kedves.
Ez egyben a meghatározása is a ven-
dégszeretet szónak. Mikor A jég le-

ányát, vagyis Brianna Concan-
non történetét írtam,
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reméltem, hogy ké-
pes leszek visszatükrözni

ezt az összehasonlíthatatlan
nagyvonalúságot, a kitárt ajtók egy-

szerűségét és a szerelem erejét.
Jöjj, Olvasó, ülj le egy kicsit a kandalló

elé. Tégy egy csöpp whiskyt a teádba, tedd
föl a lábad, feledkezz meg a gondjaidról.

Szeretnék elmesélni Neked egy történetet.

Nora Roberts

Őseimnek, akik átkeltek a habokon.

„Éveken át vándoroltam.” 
(A híres vándor)
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Nora Roberts

A jég leánya
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A vad szél átkokat süvítve száguldott át az Atlanti-óceán fölött, és megtépázta a nyugati 
megyék szántóföldjeit. Kemény, tűhegyes esőcseppek zúdultak alá, belehasítottak az ember 
bőrébe, mintha a csontjáig akartak volna hatolni.  A tavasztól késő őszig pompázó virágok 
most  elfeketedtek  a  gyilkos  fagytól.  A házakban és  a  kocsmákban a  tőz  köré  gyűltek  az 
emberek. A gazdaságról és a tetőkről folyt a szó, no meg szeretteikről, akik Németországba 
vagy az Államokba emigráltak. Az nem sokat számított, hogy pár napja mentek el, vagy már 
egy emberöltő is eltelt azóta. Írország lassan elveszti népét, ahogy már majdnem elveszítette 
anyanyelvét is.

Néha szóba került a háború is, mely soha nem akar véget érni ott fenn északon. De 
Belfast  messze  esett  Kilmilhil  falucskától.  Nemcsak  a  mérföldeket,  hanem  az  érzéseket 
tekintve is.  Az embereket  jobban aggasztotta  a termés,  az állataik,  és a télen elkövetkező 
esküvők és temetések sora.

Pár mérföldnyire a falutól, egy süteményillatú, meleg konyhában Brianna Concannon 
kinézett az ablakon a jeges eső tépázta kertre.

- Azt hiszem, a galambvirág el fog pusztulni. És a gyűszűvirág is.
Fájt  a  szíve  a  gondolattól.  Kiásta  és  elraktározta  a  növényeit  a  hátsó,  zsúfolt  kis 

kamrában, amennyit csak tudott. De olyan hirtelen jött a hideg.
-  Tavasszal  majd  ültetsz  másikat  -  mondta  Maggie,  húga  arcát  fürkészve.  Brie  úgy 

aggódik a  virágaiért,  mint  egy  anya a  gyerekeiért.  Maggie  nagyot  sóhajtva  megsimogatta 
domborodó  hasát.  Még  mindig  döbbenten  gondolt  arra,  hogy  ő  ment  férjhez,  és  ő  vár 
gyermeket, nem pedig családszerető húga. - Élvezni fogod azt is.

-  Persze.  De  tudod,  mire  van  szükségem?  Üvegházra.  Nézegettem  képeket,  és  azt 
hiszem, meg lehet csinálni.  - És talán tavaszra meg is engedheti  magának, ha elég ügyes. 
Elábrándozott  egy kicsit  a virágokról,  amelyeket ültet  majd az új üvegkalitkába,  s közben 
kivett a sütőből egy újabb adag áfonyás süteményt. Maggie hozta a gyümölcsöt, méghozzá 
messziről, a dublini piacról. - Ezt hazaviszed, jó?

. - Jó, jó - felelte Maggie nevetve, és kikapott egyet a tepsiből. Egyik kezéből a másikba 
dobálta, hogy kihűljön, majd beleharapott. - Majd ha jóllaktam. Komolyan mondom, Rogan 
minden morzsát számon tart, amit csak bekapok.

- Azt akarja, hogy te is és a baba is egészségesek legyetek.
- Ó, tudom. De az is nyugtalanítja, vajon mennyi lehet belőlem a gyerek, és mennyi a 

háj.
Brianna  a  nővérére  pillantott.  Maggie,  terhessége  utolsó  harmadához  közeledve 

kikerekedett, lágyabb lett, és sugárzott róla az elégedettség, ami éles ellentétben állt szokásos 
kirobbanó energiájával és idegességével.

Boldog, gondolta Brianna, és szerelmes. És azt is tudja, hogy viszontszeretik.
- Hát, bizony, jó pár kilót fölszedtél, Margaret Mary - mondta neki. S Maggie szemében 

nem ingerültség, hanem huncut mosoly csillant fel.
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-  Versenyezem Murphy egyik  tehenével.  Nyerésre  állok.  -  Bekapta  a  süteményt,  és 
gátlástalanul nyúlt a következőért. - Pár hét, és a hasamtól nem fogom látni az üvegfúvó pipát. 
Kénytelen leszek lámpákat csinálni.

- Egy kicsit nyugton is maradhatnál, szüneteltethetnéd az üvegszobrászatot - szólt rá 
Brianna.  -  Tudom  Rogantól,  hogy  szinte  már  az  összes  galériáját  meg  tudja  tölteni  a 
munkáiddal.

-  No és  mit  csináljak  helyette?  Meg is  halnék  az unalomtól.  Van egy ötletem,  egy 
különleges  darabot  akarok  készíteni  az  új  galéria  számára,  amelyet  itt,  Clare  megyében 
fogunk megnyitni.

- De majd csak tavasszal.
- Addigra Rogan biztosan beváltja az ígéretét, és odakötöz az ágyhoz, ha csak egy lépést 

is merek tenni a műhelyem felé.
Maggie felsóhajtott. Brie azonban gyanította, hogy nem is olyan nagyon bánja ezeket a 

fenyegetéseket.  Nem  bánja,  hogy  Rogan  finoman  uralkodik  fölötte.  Csak  nem  fog 
meglágyulni a nővére? Maggie folytatta: 

-  Dolgozni  akarok,  amíg  csak tudok.  És olyan jó  itthon lenni,  még ebben a pocsék 
időben is. Gondolom, nem vársz vendégeket mostanában.

- De igen, véletlenül éppen várok egy vendéget. A jövő hétre. Egy amerikait.
Brianna töltött még teát Maggie-nek, majd magának is, és leült az asztalhoz. A kutya 

eddig türelmesen várt a széke mellett, de most az ölébe fektette nagy fejét.
- Egy amerikait? Csak egyet? Férfi vagy nő?
- Férfi - Brianna megsimogatta Concobar fejét. – Író. Lefoglalt egy szobát, ellátást is 

kért, méghozzá határozatlan időre. Egy hónapot előre kifizetett.
-  Egy  hónapot!  Ilyenkor!  -  Maggie  meglepetten  nézett  az  ablakra,  melyet  meg-

megzörgetett  a  vad  szél.  Hát  nem  valami  vendégcsalogató  időjárás.  -  És  még  ránk, 
képzőművészekre mondják, hogy különcök vagyunk. No és miféle író?

- Olyan rejtélyes krimiket ír. Olvastam egy párat, és nagyon tetszett. Több díjat is nyert, 
és meg is filmesítették néhány könyvét.

-  Egy sikeres amerikai  író, aki az egész telet  egy panzióban akarja tölteni,  itt  Clare 
megyében? Hát, lesz miről beszélni a kocsmában.

Maggie lenyalta a morzsákat az ujja hegyéről, és a művész szemével vette szemügyre 
húgát. Brianna gyönyörű nő, állapította meg újra. Halvány bőréhez remekül illenek a színei. 
Termete karcsú, formás. Arca klasszikusan ovális, festetlen ajka puha, de gyakran túl komoly. 
Világoszöld szemében álmok csillognak, mozdulatai lágyak. Aranyszínű, vörösbe hajló haja 
mintha szikrát szórna, sűrű, rakoncátlan fürtjei gyakran kiszabadulnak a hajtűi alól.

És  persze  a  szíve  is  ilyen  lágy,  gondolta  Maggie.  Annak ellenére,  hogy épp eleget 
találkozik idegenekkel, hiszen egy sikeres panzió tulajdonosa, túlságosan is naiv mindabban, 
ami a kertjén túl zajló dolgokat illeti.

- Brie, nekem ez nem nagyon tetszik. Lehet, hogy heteken át egyedül leszel az egész 
házban, egy férfival.

- Maggie, de hát gyakran vagyok egyedül a vendégeimmel. Ebből élek.
-  Azért  az  ritka,  hogy csak egy vendég legyen,  ráadásul  a tél  kellős  közepén.  Nem 

tudom, mikor adódhat úgy, hogy vissza kell mennünk Dublinba, és…
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- És nem leszel itt, hogy vigyázz rám? - mosolygott Brianna. Mulatott a testvérén, nem 
sértődött  meg.  -  Maggie,  felnőtt  ember  vagyok.  Felnőtt  üzletember,  és  nagyon  jól  tudok 
vigyázni magamra.

- Mindig nagyon elfoglal, hogy másokra vigyázz.
- Ne kezdd el megint anyát! - Brianna összeszorította a száját.  -  Amióta beköltözött 

Lottie-val a házba, alig kell segítenem valamit.
- Nagyon is jól tudom, mit művelsz - vágott vissza Maggie. - Ahányszor csak felemeli a 

kisujját, te már rohansz, meghallgatod a panaszait, és minden alkalommal, amikor egy újabb 
halálos betegséget fedez fel magán, elcipeled a doktorhoz. - Maggie feltartotta a kezét. Főleg 
azért volt dühös, mert újból hagyta, hogy eluralkodjon rajta a harag és a bűntudat. - De engem 
most nem ez érdekel. Az a férfi… 

- Grayson Thane - vetette közbe Brianna, és örült, hogy elterelték a szót az anyjukról. - 
Tiszteletreméltó amerikai író, akinek csak egy csendes szobára van szüksége, egy jól működő 
panzióban,  Írország  nyugati  csücskében.  Semmi  egyebet  nem  akar,  főleg  nem  a 
szállásadójától. - Kortyolt egyet a teájából. - És ő fogja kifizetni a melegházamat.

Első fejezet
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Az nem volt szokatlan, hogy a legkeményebb téli viharok idején is akadt Briannának 
egy-egy vendége. De a január nagyon csendes szokott lenni, és legtöbbször kiürült a ház. A 
magány nem zavarta Brie-t, nem bánta a szél süvöltését, sem az ólmos égboltból alázúduló 
jeges esőt. Volt ideje tervezgetni.

Mindig örült  az  utazóknak,  akár  várta  őket,  akár  csak úgy beállítottak.  Az üzletben 
minden fillér  számított.  Ráadásul  Brianna élvezte  a  társaságot,  és  azt  a  lehetőséget,  hogy 
kiszolgálhatja  az embereket,  akik az útjába kerülnek.  Ideiglenesen bár,  de otthont  biztosít 
nekik.

Amióta  apja  meghalt,  anyja  pedig  elköltözött,  eltelt  pár  év.  Volt  ideje,  hogy olyan 
otthont teremtsen a házban, amilyenre gyermekként mindig vágyott. A kandallókban tőzeg 
égett,  az  ablakokon  csipkefüggönyök lebegtek,  s  a  konyhából  friss  sütemény  illata  szállt. 
Mégis,  Maggie  volt  az,  művészi  tehetségének  segítségével,  aki  lehetővé  tette  Brianna 
számára, hogy apránként bővítgethesse a panziót. Ezt Brianna nem felejti el neki soha.

De a ház akkor is az övé. Az apja nagyon jól tudta, mennyire szereti, és milyen nagy 
szüksége van erre  az otthonra.  Úgy gondoskodott  az örökségéről,  mintha egy kisgyermek 
lenne.

Talán az időjárás az oka,  hogy az apja jutott  az eszébe.  Az a nap,  amikor meghalt, 
ugyanilyen volt. Néha, ha kis időre magára maradt, rá kellett ébrednie, hogy még mindig ott 
rejtezik benne a gyász, szép és fájdalmas emlékeivel együtt.

Munkára van szüksége, mondta magának, és elfordult az ablaktól. Úgy nem merül el a 
szomorúságban. Mivel az eső csak nem akart elállni, úgy döntött, nem most megy be a faluba, 
majd később. Elvégzi végre azt a feladatát,  melyet oly régóta halogatott.  Mára senkit nem 
várt,  és  egyetlen  bejelentett  vendége  csak  a  hét  végén  érkezik.  Kutyájával  a  nyomában, 
seprűvel, vödörrel, rongyokkal és egy üres kartondobozzal fölszerelkezve, felment a padlásra.

 Rendszeresen takarított itt. Brianna házában a por sehol sem maradhatott meg hosszú 
ideig.  De  volt  néhány  láda  és  doboz,  melyeket  a  szokásos  takarítás  közben  érintetlenül 
hagyott. Ennek vége, jelentette ki most, kitárta a padlás ajtaját. Most mindent kiürít. És nem 
engedi, hogy szentimentális okok akadályozzák a lim-lom eltakarításában.

Ha egyszer s mindenkorra kiüríti ezt a helyiséget, gondolta, talán nemsokára futja majd 
rá,  hogy  megvegye  az  anyagokat,  megfizesse  a  munkásokat,  s  átalakítsa.  Meghitt  kis 
padlásszoba lenne belőle, töprengett seprűjére dőlve. Sárgára festett falakkal, és egy olyan 
tetőablakkal, melyen át bejöhet a napfény. Egy kis lakkozás és egy saját kezűleg csomózott 
szőnyeg a padlóval is csodát tenne.

Már látta is maga előtt. A szép ágyat színes takaró borítja majd, egy nádfonatú szék, egy 
kis íróasztal. És ha lenne…

Brianna megrázta a fejét, és nevetni kezdett saját magán. Kissé előreszaladt az időben.
- Látod, Con, mindig álmodozom - mormogta, és megsimogatta a kutya fejét. - Pedig itt 

most semmi másra nincs szükség, csak kemény munkára és könyörtelenségre.
Először a dobozok, döntötte el. Ideje kidobálni a fölösleges régi papírokat, ruhákat.
Félóra múlva rendezett  kupacok álltak  körülötte.  Az egyiket  elviszi  a  templomba,  a 

szegényeknek. A másikat felszabja rongyoknak, a harmadikat megtartja.
- Ó, idenézz, Con! - Áhítatos mozdulattal fölemelt egy aprócska, fehér keresztelői ruhát, 

és gyöngéden széthajtogatta. Halvány levendulaillat szállt fel belőle. A vásznat pici gombok 
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és  keskeny  csipkeszegély  díszítette.  Brianna  fölismerte  nagyanyja  keze  munkáját,  és 
elmosolyodott.

- Megőrizte - mondta magában. Anyja sosem törődött volna ilyen szentimentális módon 
az  eljövendő  generációval.  -  Ez  Maggie-é  volt  és  az  enyém.  És  apu  eltette  a  mi 
gyerekeinknek.

A fájdalmas kis szúrást a szívében már úgy megszokta, hogy alig vette észre. Őt nem 
várja  bölcsőben  fekvő  gyermek,  akit  magához  ölelhetne,  dajkálhatna  és  szerethetne.  De 
Maggie biztosan örülni fog a kis ruhácskának. Óvatosan összehajtogatta.

A következő doboz papírokkal volt tele. Brianna felsóhajtott. Ezt el kell olvasnia, vagy 
legalábbis átfutnia. Apja minden apró levélkét megőrzött. Újságkivágások is lesznek. Ő azt 
mondta volna, ezek adják az ötleteket az új vállalkozásokhoz.

Mindig  valami  új,  kockázatos  vállalkozásba  vágott  bele.  Brianna  különböző 
újságcikkeket  talált,  amelyeket  az  apja  gyűjtött  össze,  erdészetről,  ácsmesterségről, 
üzletvezetésről.  De  a  gazdálkodásról  egy  sem  volt,  jegyezte  meg  magában  mosolyogva. 
Hiszen sosem volt igazi farmer. Leveleket is talált, rokonoktól, cégektől - azoktól, akiknek 
írogatott - Amerikából, Ausztráliából, Kanadából. Ez pedig egy számla az öreg teherautóról, 
amellyel gyermekkorában annyit utazott. Egy hivatalos irattal a kezében megállt, és értetlenül 
nézte a papírt. Olyan volt, mint egy részvény. Triquarter bányatársaság Walesben. A dátum 
alapján az apja alig pár héttel a halála előtt vette.

Triquarter  bányatársaság?  Még egy kockázatos  ügy,  apa?  Azt  a  kevés  pénzünket  is 
elköltötted.  Hát, majd ír ennek a Triquarter  vállalatnak,  és meglátja,  mit  lehet tenni.  Nem 
valószínű,  hogy  a  részvény  többet  érne,  mint  a  papír,  amelyre  nyomtatták.  Tom 
Concannonnak mindig is ilyen volt a szerencséje az üzletben.

Álmait soha nem sikerült valóra váltania.
Brianna  tovább  kutatott  a  dobozban,  beleolvasott  az  unokatestvérek,  nagynénik, 

nagybácsik  leveleibe.  Szerették  Tomot.  Mindenki  szerette.  Vagyis  majdnem  mindenki, 
helyesbített, anyjára gondolva.

Ezt a gondolatot gyorsan kisöpörte az agyából, és egy fakó piros szalaggal összekötött 
levélcsomagot  vett  elő.  Csak három levél  volt  az  egész.  New Yorkból  jöttek,  de  ez nem 
számított meglepőnek, hiszen Concannonéknak sok barátjuk és rokonuk él az Államokban. A 
név azonban ismeretlen volt: Amanda Dougherty.

Brianna  kinyitotta  az  első  levelet,  és  végigfutott  a  szép  iskolás  kézírású  sorokon. 
Elakadt a lélegzete. Lassan, szóról szóra elolvasta újra.

Drága Tommy!
Azt mondtam neked,  hogy nem fogok írni.  Talán nem is küldöm el ezt  a levelet,  de  

szükségem van rá, hogy legalább úgy tegyek, mintha tudnék beszélgetni veled. Még csak egy 
napja  vagyok  New Yorkban.  Mégis  olyan  távolinak  tűnsz,  és  az  együtt  töltött  időt  annál  
értékesebbnek  érzem.  Elmentem gyónni  és  megkaptam a feloldozást.  De a szívemben úgy  
érzem, ami közöttünk történt, az nem bűn. A szerelem nem lehet bűn. És én mindig szeretni  
foglak.  Egy  nap,  ha  az  Isten  megsegít  minket,  majd  együtt  lehetünk.  De  ha  ez  sosem 
következik be, azt akarom, hogy tudd, minden pillanatot, amely megadatott nekünk, kincsként  
fogok  őrizni.  Tudom,  az  a  kötelességem,  hogy  a  házasság  szentségének  megtartására 
ösztönözzelek, és arra, hogy szenteld magad két pici gyermekednek, akiket annyira szeretsz.  
És ezt akarom. De bármilyen önző dolog, arra is megkérlek, hogy néha, mikor Clare megyébe  
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megérkezik  a  tavasz,  és  a  Shannon  folyón  megcsillan  a  napfény,  gondolj  rám.  És  arra,  
mennyire szerettél az alatt a pár hét alatt. És én is téged…

Örökké: 
Amanda

Szerelmes levelek, gondolta Brie tompán. Az apjához. Látta a dátumból, hogy akkor 
íródtak, amikor ő még egészen kicsi volt.

A keze jéghideg lett. Hogyan kell viselkednie egy nőnek, egy felnőtt, huszonnyolc éves 
nőnek, amikor megtudja, hogy az apja szerelmes volt valakibe, de nem a feleségébe? Az ő 
apja, azzal a futó nevetésével, haszontalan tervezgetéseivel. Ezeket a szavakat kizárólag az ő 
szemének szánták. Mégis, hogy tehetné meg, hogy nem olvassa el?

Brianna szíve fájdalmasan dobbant, miközben kibontotta a következőt.

Drága Tommy!
Újra és  újra elolvastam a leveledet,  és  már betéve  tudom minden szavát.  A szívem 

megszakad,  ha  arra  gondolok,  hogy  ennyire  boldogtalan  vagy.  Én  is  gyakran  nézem az  
óceánt,  és elképzellek,  amint a túlsó parton állsz, és errefelé bámulsz a vízen át.  Oly sok  
mindent szeretnék elmondani neked, de attól félek, hogy csak még jobban fog fájni a szíved.  
Ha nem szereted  a  feleségedet,  akkor  is  vele  kell  maradnod,  kötelességből.  Azt  nem kell  
mondanom neked, hogy a legfontosabbak a gyermekeid. Tudom, mindig is tudtam, hogy a  
szívedben és a gondolataidban ők állnak az első helyen. Áldjon meg az Isten, Tommy, azért,  
hogy nekem is Jutott hely a szívedben. És azért az ajándékén, amit kaptam tőled. Azt hittem,  
hogy  az  életem üres  lesz,  de  már  tudom,  hogy  teljes  és  gazdag  életet  fogok  élni,  neked  
köszönhetően. Most még jobban szeretlek, mint amikor elbúcsúztunk. Ne gyászolj, amikor rám 
gondolsz! De gondolj rám.

Örökre a tiéd: 
Amanda

Szerelem.  Brianna  szeme megtelt  könnyel.  Milyen nagy szerelem lehetett  ez,  annak 
ellenére, hogy oly keveset mondtak el róla. Ki lehetett ez az Amanda? Hogyan találkoztak? És 
vajon az apja mennyit gondolt rá? Mennyit vágyakozott utána?

Letörölte arcáról a kicsorduló könnycseppet, és kinyitotta az utolsó levelet.

Kedvesem!
Nagyon sokat imádkoztam, mielőtt leültem megírni ezt a levelet. Kértem a Szűzanyát,  

segítsen megtalálnom a helyes utat. Hogy mi lenne jó számodra, abban nem vagyok biztos.  
Csak  reménykedem  benne,  hogy  amit  mondanom  kell,  az  örömet  szerez  neked,  és  nem 
fájdalmat.

Emlékszem az órákra, melyeket együtt töltöttünk kicsiny szobámban, a Shannon partján 
álló fogadóban. Milyen kedves és gyöngéd voltál! Hogy elvakított mindkenőnket a szerelem! 
Soha nem ismertem, és nem is fogom már többé ismerni ezt a fajta mély, tartós szerelmet.  
Ezért  hálás  vagyok,  hogy  bár  sosem  lehetünk  többé  együtt,  lesz  valami  drága  kincsem,  

10



valamim, ami emlékeztet arra, hogyan szerettél. Tommy, gyermeket várok tőled. Kérlek, örülj  
neki te is, a kedvemért! Nem vagyok már egyedül, és nem félek. Talán szégyenkeznem kellene.  
Lány vagyok, és terhes lettem egy házasembertől. Talán a szégyen valóban rám is fog törni,  
de most csak örömet érzek, semmi mást.

Már hetek óta tudom, de nem volt elég bátorságom, hogy elmondjam neked. Most végre  
sikerült, hiszen már megéreztem a pici első mozdulatait. Kell-e mondanom neked, mennyire  
fogom szeretni ezt a gyermeket, aki a szerelmünkből születik? Már látom magam előtt, amint  
karjaimba szorítom őt.  Kérlek,  kedvesem,  a  gyermekünk kedvéért,  ne engedd,  hogy bánat 
vagy  bűntudat  rágja  a  szívedet!  A  gyermekünk  kedvéért  döntöttem  úgy,  hogy  elmegyek.  
Minden nap, minden éjjel  rád fogok gondolni,  de nem írok neked többé. Egész életemben  
szeretni foglak, s valahányszor majd ránézek arra a kis lényre, aki a Shannon partján töltött  
varázslatos óráinkban fogant, még jobban foglak szeretni.

Amit irántam érzel, add a gyermekeidnek! És légy nagyon boldog!

Örökké a tied: 
Amanda

Egy  gyermek.  Brianna  könnyben  úszó  szemmel  szája  elé  kapta  a  kezét.  Van  egy 
testvére. Te jó ég! Van valahol egy nő vagy egy férfi, aki egy test és egy vér vele. Még korban 
is közel állnak egymáshoz. Talán hasonlítanak is egymásra.

Mit tehet ő most? Mit tehetett vajon az apja akkor, évekkel ezelőtt? Kereste a nőt és a 
gyermeket? Vagy megpróbálta elfelejteni őket?

Nem. Brianna gyöngéden kisimította a leveleket. Nem is próbálta. Hiszen megőrizte a 
leveleket. Behunyta a szemét a homályos padláson. És ő is szerette Amandát. Mindig.

Mielőtt elmondja Maggie-nek, gondolkoznia kell. Akkor tud a legjobban gondolkozni, 
ha lefoglalja a kezét. A padlással nem bírt volna tovább foglalkozni, de más munkája is akadt. 
Felsúrolta a padlót, kifényesítette, azután pedig sütni kezdett. Az egyszerű, meghitt feladatok 
és az illatok keltette öröm kissé felderítette. Tőzeget tett a tűzre, elkészítette a teát, és leült, 
hoyy papírra vesse az üvegház tervét. 

Idővel majd megtalálja a megoldást, nyugtatgatta magát. Több mint huszonöt év eltelt, 
egy-két  napnyi  gondolkodási  idő  már  semmit  nem  változtat  a  dolgokon.  Lehet,  hogy  a 
késlekedés  részben gyávaságból  ered,  lehet,  hogy kicsit  félelemmel  tekint  nővére  viharos 
érzelemkitörései elé.

Brianna sohasem áltatta magát azzal, hogy bátor. 
A  maga  gyakorlatias  módján  megfogalmazott  egy  udvarias  levelet  a  Triquarter 

bányatársaságnak Walesbe, és félrerakta, hogy másnap postára adja. 
Reggel  egy  sor  dolgot  el  kell  intéznie,  akár  esik,  akár  fúj.  Mikor  betakarta  a  tüzet 

éjszakára, arra gondolt, milyen szerencse, hogy Maggie ma nem ért rá beugrani. Még egy nap, 
esetleg kettő, és megmutatja neki a leveleket.

De ma este pihenni fog, megpróbálja kiüríteni az agyát. Egy kis kikapcsolódásra van 
szüksége. Az igazat megvallva, egy kicsit megfájdult a háta a súrolástól. Talán túlzásba vitte. 
Egy jó fürdő, az illatos habfürdővel, melyet Maggie hozott Párizsból, egy csésze tea és egy jó 
könyv. A fenti nagy kádban fog fürdeni, és úgy tesz, mintha ő is vendég lenne. És ma éjjel 
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nem  keskeny  kis  heverőjén  alszik,  a  konyhából  nyíló  szobában,  hanem  kényelmesen 
elnyújtózik a nagy hálószobában, amelyet nászutas lakosztálynak szokott nevezni. 

- Ma este kényeztetjük magunkat, Con - mondta a kutyának, miközben bőségesen töltött 
a kádba a habfürdőből. - Felhozok egy tálcát, az ágyban vacsorázom, és leendő vendégünk 
egyik könyvét fogom olvasni. Ne feledd, nagyon fontos amerikai úr.

Con ütemesen verte farkával a padlót. Brie kibújt a ruháiból, és elnyúlt a forró, illatos 
vízben. Sóhajtott egy nagyot. Egy szerelmi történet jobban illene a hangulatához, gondolta, 
mint ez a krimi, amelynek már a címe is ijesztő: A véres kő öröksége. De hátradőlt a kádban, 
és belemerült a könyvbe, mely egy nőról szólt, akit üldöz a múltja, és fenyeget a jelene.

Nem tudta letenni.  Annyira magával  ragadta a történet,  hogy mikor kihűlt  a víz,  fél 
kézzel törülközött meg, mert a másik kezében a könyvet tartotta, és olvasott. Megborzongott, 
magára húzott egy hosszú flanel hálóinget, majd leeresztette a haját. Csak a belégrögződött 
szokás bírta rá, hogy annyi időre félretegye a könyvet, amíg kimossa a kádat. De a vacsorára 
szánt tálcával már nem bajlódott, bebújt az ágyba, és nyakáig felhúzta a takarót.

Alig hallotta az ablakát rázó viharos szelet, a csapkodó esőt. Grayson Thane könyvének 
hála,  Brianna  az  Egyesült  Államok  déli  részén  járt,  vakító  napsütésben,  s  egy  gyilkos 
lopakodott a nyomában.

Már éjfél  is elmúlt,  mire legyőzte a fáradtság. A könyvet kezében tartva aludt el.  A 
kutya az ágy lábánál hevert, s a szél úgy sikoltozott, mint egy kísértetek üldözte nő.

Brie-nak természetesen rémálmai voltak. Grayson Thane olyan ember volt, aki hagyta, 
hogy hirtelen támadt  ötletei  irányítsák.  De mivel  ezt  tudta  is  magáról,  az ilyen ötletekből 
származó  csapásokat  ugyanolyan  filozofikus  nyugalommal  fogadta,  mint  a  sikereket. 
Pillanatnyilag  kénytelen  volt  beismerni,  hogy  valószínűleg  hiba  volt  elindulni  Dublinból 
Clare-be, a tél kellős közepén, ráadásul a legvadabb viharban, amilyet valaha is átélt.

De azért ez is egyfajta kaland. És az ő élete a kalandokra épül.
Limmerick határában defektje volt. Pontosabban: kidurrant a kereke, gondolta, az itteni 

kifejezést  használva.  Ha  Rómában  vagy,  beszélj  úgy,  mint  a  rómaiak.  Mire  kicserélte  a 
kereket, úgy festett, és úgy is érezte magát, mint egy ázott macska, pedig egy héttel korábban 
megbízható esőköpenyt vásárolt Londonban. 

Kétszer  eltévedt,  keskeny,  kanyargós  utakon  csúszkált,  melyek  szinte  csak 
kerékcsapások  voltak.  Korábbi  itatómunkájából  már  tudta,  Írország  vonzerejének  fontos 
összetevője, hogy remekül el lehet tévedni benne. 

Most gyakran kellett emlékeztetnie magát erre. 
Éhes volt, bőrig ázott, és attól félt, hogy kifogy a benzinje, mielőtt valami fogadóra, 

illetve inkább panzióra - ahogy errefelé mondják - vagy falura emlékeztető helyre találna.
 Fejben újra végigment  a térképen.  Vele született  tehetsége volt  a képzelőerő.  Nem 

került  nagy  erőfeszítésébe,  hogy  minden  kis  vonalkát  pontosan  lásson  maga  előtt  a  kis 
térképen, melyet gondos szállásadója küldött neki.

A baj csak az volt, hogy közben besötétedett, az eső úgy ömlött alá a szélvédőn, mint 
egy száguldó folyó, s a szél úgy dobálta a Mercedest ezen az útnak nevezett valamin, mintha 
játékszer lenne. 

Gray hevesen vágyott egy jó kávéra. 
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Amikor az út elágazott, úgy döntött, kockáztat, és balra fordult. Ha tíz mérfölden belül 
nem találja meg a panziót vagy valami hasonló helyet,  akkor megalszik ebben az átkozott 
kocsiban, és majd reggel újra próbálkozik.

Kár, hogy a tájból semmit sem lát. A vihar sötét elszigeteltségében olyan érzése támadt, 
hogy pontosan azt a tájat fogja megtalálni, amelyet keres. Itt fog játszódni a könyve, Nyugat-
Írország sziklái  és szántóföldjei  között,  a vad Atlanti-óceán fenyegetésével,  s a csendesen 
meghúzódó kis  falvacskákkal  a  háttérben.  Sőt,  az  is  lehet,  hogy kimerült,  a  világ  zajától 
megcsömörlött főhőse éppen egy vihar tombolása közepette érkezik majd meg.

Összehúzott szemmel maga elé meredt. Fény? Nagyon remélte, hogy az. Megpillantott 
egy  cégtáblát,  mely  hevesen  himbálódzott  a  szélben.  Gray  hátratolatott,  ráirányította  a 
lámpáit, és elmosolyodott.

A táblán ez állt: Blackthorn Panzió. Úgy látszik, tájékozódó képessége mégsem hagyta 
cserben.  Remélte,  hogy  a  gazdasszony  tanúbizonyságát  adja  majd  a  legendás  ír 
vendégszeretetnek. Hiszen két nappal korábban érkezett. Ráadásul éjjel két órakor.

Gray kocsibejárót keresett, de esőáztatta sövényen kívül semmit nem látott. Vállat vont, 
leállította a kocsit az út szélén, és zsebre vágta a kulcsot. Amire éjszakára szüksége lesz, mind 
itt  van a hátizsákjában,  az anyósülésen. Felkapta a zsákot,  és kiszállt  a kocsiból a zuhogó 
esőbe.

A vihar úgy támadt rá, mint egy dühös nő: foggal-körömmel. Megtántorodott, majdnem 
beleesett egy ázott fuksziaágyásba. Inkább a szerencsének köszönhette, mint ügyességének, 
hogy rátalált a kertkapura. Kinyitotta, majd nagy küzdelem árán visszacsukta. Szerette volna 
jobban  szemügyre  venni  a  házat,  de  csak  körvonalakat  látott  a  sötétben.  Egyetlen  lámpa 
világított az emeleti ablakban.

Azt követte, és lelki szemei előtt megjelent egy csésze gőzölgő kávé.
A kopogtatásra senki nem jelentkezett. De hiszen ebben a szélsüvítésben nem is lehet 

meghallani  egy  kopogást.  Tíz  másodpercbe  sem  telt,  hogy  eldöntse,  invitálás  nélkül  is 
bemegy.

Megint  csak  homályos  benyomásai  voltak.  Háta  mögött  a  vihar,  odabent  a  meleg. 
Illatok: citrom, viasz, levendula és rozmaring. Az jutott eszébe, talán az öreg ír asszony, aki a 
panziót vezeti,  maga készíti a légfrissítőjét.  Vajon hajlandó lesz fölkelni,  és készíteni neki 
valami meleg ételt?

Ekkor hallotta meg a morgást. Mély, vad morgás volt. Gray megdermedt. Felkapta a 
fejét, és összehúzta a szemét. És ekkor, egy döbbent pillanatra, megszűnt gondolkozni.

Később úgy emlékezett vissza erre a pillanatra, mintha egy könyv jelenete lenne. Talán 
az  ő  egyik  könyvéből.  Egy  gyönyörű  nő  jelent  meg  a  lépcsőn,  hosszú,  lebegő  fehér 
hálóingben, haja tüzes aranyként borította be a vállát. Arca sápadtnak tűnt a kezében tartott 
gyertya himbálózó lángjánál. Másik keze szorosan markolta a farkasnak látszó és farkasként 
vicsorító hatalmas kutya nyakörvét.

Megállt  a  lépcső  tetején,  és  úgy  nézett  le  a  férfira,  mintha  látomás  lenne.  Akár 
márványból is faraghatták volna vagy talán jégből, olyan mozdulatlan volt, s olyan végtelenül 
tökéletes.

Ekkor a kutya megindult előre. A nő megállította, s a mozdulattól hullámzani kezdett 
körülötte a hálóing.
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- Bever az eső - mondta olyan hangon, ami tovább fokozta az álomszerűséget. Lágy, 
dallamos hangja volt, mintha annak a régi Írországnak a hangja lenne, amit ő fel akar fedezni.

- Bocsánat - felelte Gray. Hátranyúlt, kitapogatta az ajtót, és becsukta. A vihar hangja 
eltompult. 

Brianna  szíve  még  mindig  hevesen  vert.  A  zaj  és  Con  csaholása  üldözéssel  és 
rettegéssel  teli  álomból  zavarta  föl.  Most  pedig  itt  áll,  vele  szemben  egy  fekete  ruhás, 
alaktalan férfi,  akinek az arca árnyékban van. Közelebb lépett,  mire a lány remegő kézzel 
kapaszkodott a kutya nyakörvébe. 

Brie már látta a hosszú, keskeny arcot. Sötét, kíváncsi szeme és komoly szája költőhöz 
tette  hasonlatossá.  Vagy  inkább  egy  kalózhoz.  Kiugró  arccsontjai  és  hosszú,  napszítta, 
nedvesen kunkorodó tincsei valami keménységet kölcsönöztek neki.

Ostobaság így félni tőle, nyugtatgatta magát Brianna. Ez csak egy férfi.
- Eltévedt? - kérdezte.
- Nem - mosolyodott  el a vendég lassan,  könnyedén. - Épp most találtam ide.  Ez a 

Blackthorn Panzió?
- Igen.
- Grayson Thane vagyok. Pár nappal korábban jöttem, de Miss Concannon vár rám.
- Ó! - Brianna morgott valamit a kutyának, amit Gray nem értett, de hatására az állat 

megfeszített izmai ellazultak. - Csak péntekre vártam, Mr. Thane. De Isten hozta. - Elindult 
lefelé a lépcsőn, a kutya szorosan mellette. A gyertya fénye meg-meglibbent. - Én vagyok 
Brianna Concannon - nyújtotta oda a kezét.

A férfi rámeredt a felé nyújtott kézre. Kedves, otthonos idős asszonyra számított, aki 
ó'sz haját kis kontyban hordja.

- Felébresztettem - jegyezte meg ostobán.
- Hát igen, éjszaka mi leginkább alszunk errefelé.  Jöjjön ide, a tűz mellé!  - Brianna 

bement  a  szalonba,  és  felkapcsolta  a  lámpát.  Letette  a  gyertyát,  elfújta,  és  odafordult 
vendégéhez, hogy elvegye vizes kabátját. - Szörnyű idő van az utazáshoz.

- Én is észrevettem.
Az  esőkabáttól  megszabadulva  már  nem tűnt  alaktalannak.  Nem is  bizonyult  olyan 

magasnak, mint ahogy Brianna félelmében látta, viszont sovány, izmos volt a teste. Mint egy 
bokszoló, gondolta, aztán elmosolyodott. Költő, kalóz, bokszoló. Hiszen ez az ember író, és 
vendég a házában.

- Melegedjék fel, Mr. Thane. Készítek önnek egy kis teát, jó? Vagy inkább…
Fel akarta ajánlani, hogy felvezeti a szobájába, de rájött, hogy éppen ő aludt ott ma este.
- Már jó néhány órája kávéra vágyom. Ha nem túl nagy kérés.
- Nem, dehogyis nagy. Csak helyezze magát kényelembe! 
Gray azonban nem akart egyedül maradni.
- Kijövök önnel a konyhába. Épp eléggé bánt, hogy kirángattam az ágyából az éjszaka 

kellős közepén. - Odanyújtotta a kezét Connak, hogy szagolja meg. - Ez aztán a kutya! Egy 
pillanatra azt hittem, hogy farkas.

- Farkaskutya. - Brianna közben gyorsan végiggondolta, mit tegyen. - Nyugodtan jöjjön 
velem a konyhába, ha akar. Szóval éhes?

A férfi megsimogatta Con fejét, és rámosolygott a lányra.
- Miss Concannon, máris beleszerettem önbe. 
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Brie elpirult a bók hallatán. . 
- Nagyon könnyen adja a szívét, ha egy tányér leves is elég hozzá. 
- Ha igaz, amit a konyhájáról hallottam, akkor megéri.
- Tényleg? - Brie elindult a konyha felé, s közben fölakasztotta a csöpögő esőkabátot a 

hátsó ajtó melletti fogasra.
- A szerkesztőm unokatestvérének egyik barátja járt itt úgy egy éve. Azt hallottam, hogy 

a Blackthorn Panzió gazdasszonya úgy főz, mint egy angyal. - De azt senki nem mondta neki, 
hogy olyan gyönyörű is.

- Ez szép bók volt. - Brianna odatette a teáskannát, majd egy edénybe levest szedett, 
hogy megmelegítse. - Attól tartok, Mr. Thane, hogy most be kell érnie egy egyszerű étellel, de 
azt nem engedem, hogy éhesen feküdjön le. - Elővette a sütőporral készült, tipikus ír kenyeret 
a tartóból, és szeletelni kezdte. - Hosszú ideig volt úton ma?

- Későn indultam el Dublinból. Eredetileg még egy napot ott akartam maradni, de rám 
jött valami. - Mosolygott. Maga elé húzta a kenyereskosarat, és mire a lány elővette volna a 
vajat, már bele is harapott az első szeletbe. - Ideje volt elindulnom. Egyedül vezeti a panziót?

- Igen. Attól tartok, az évnek ebben a szakaszában nem lesz túl sok társasága.
- Nem a társaság kedvéért jöttem - felelte a férfi, s szemmel tartotta a kávét kimérő lány 

minden mozdulatát. A konyhában mennyei illatok kezdtek terjengeni.
-  Azt  mondta,  dolgozni  akar.  Szerintem csodálatos  lehet,  ha  valaki  történeteket  tud 

mesélni másoknak.
- Vannak szép percei.
- Tetszenek a könyvei - folytatta Brianna egyszerűen, és elővett a szekrényből egy kék 

zománcú cseréptálat.
A  férfi  felhúzta  a  szemöldökét.  Az  emberek  általában  ezen  a  ponton  kezdenek  el 

kérdezősködni. Hogyan ír,  honnan szedi az ötleteit  - a legszörnyűbb kérdés mind közül -, 
hogy adja ki a könyveit. És a kérdéseket rendszerint az követi, hogy a kérdezősködőnek van 
saját sztorija, amelyet el akar mondani neki.

De Brianna nem szólt semmi többet. Gray azon kapta magát, hogy újból elmosolyodik.
- Köszönöm. Néha nekem is tetszenek - mondta előrehajolva, és mélyet szippantott az 

elébe helyezett levesestányérba. - Nem olyan az illata, mint valami egyszerű ételnek.
- Zöldségleves, egy kis marhahússal. Ha kér, szendvicset is készíthetek önnek.
- Nem, ez nagyon jó lesz - kóstolt bele Gray, és nagyot sóhajtott. - Milyen finom! - 

Újból a lányt nézte. Vajon mindig ilyen lágy és kipirult a bőre? Vagy csak az alvástól van? - 
Megpróbálom sajnálni, hogy felébresztettem - mondta evés közben -, de nem megy valami 
könnyen.

- Egy jó panzió mindig nyitva van az utazók előtt, Mr. Thane - Brianna odakészítette 
mellé  a  kávét,  majd  intett  a  kutyának,  és az azonnal  felállt  a  konyhaasztal  lába mellől.  - 
Szedjen még egy tányérral, ha kér. Előkészítem a szobáját.

Kisietett, s futva ment fel a lépcsőn. Ki kell cserélnie az ágyneműt, és a törülközőket a 
fürdőszobában.  Eszébe  sem  jutott,  hogy  másik  szobát  ajánljon  fel  neki.  Ő  az  egyetlen 
vendége, természetes, hogy a legjobbat kell kapnia.

Gyorsan  dolgozott,  és  már  a  párnákat  rázta  föl  a  csipkés  szélű  huzatban,  amikor 
meghallotta a lépéseket az ajtónál.
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Először megrémült, mikor meglátta a férfit az ajtóban. Aztán megnyugodott. Végül is ez 
az otthona. Joga van bármelyik szobát használni.

- Egy kis kikapcsolódást engedélyeztem magamnak - kezdte, és megigazgatta a takarót.
Különös, gondolta a férfi. Egy ilyen egyszerű mozdulat, mint a takaró kisimítása, hogy 

lehet ennyire izgató? Úgy látszik, fáradtabb, mint gondolta.
-  Úgy látom, nemcsak átvitt  értelemben rángattam ki az ágyából.  Nem kellett  volna 

átadnia nekem a szobáját.
-  Ez  az  a  szoba,  amiért  fizet.  Jó  meleg.  Felszítottam  a  tüzet.  Van  hozzá  külön 

fürdőszoba. Ha…
Elhallgatott,  mert a férfi közben mögé sétált.  Brianna háta bizseregni kezdett,  s ettől 

mozdulatlanná dermedt.
De a férfi csak felemelte az éjjeliszekrényen fekvő könyvet.
Brianna megköszörülte a torkát, és hátralépett.
- Olvasás közben aludtam el - kezdte, majd tágra nyílt szemmel, rémülten nézett fel. - 

Nem  azt  akartam  mondani,  hogy  elaludtam  rajta.  Csak…  -  A  férfi  mosolyog.  Nem  is, 
egyenesen vigyorog rajta. Erre ő is elnevette magát. - Mindenesetre rémálmaim voltak tőle.

- Köszönöm.
Brie újból felengedett. Automatikus mozdulattal visszahajtotta a takarót az ágyon.
-  Erre  ön  megjelent  itt  a  vihar  közepén,  és  egy  pillanatig  a  legszörnyűbb  dolgokat 

képzeltem. Biztos voltam benne, hogy a gyilkos kiugrott a könyvből, véres késsel a kezében.
- Na és ki az?
Brianna felrántotta a szemöldökét.
- Nem tudom biztosan, de gyanakszom. Nagyon ügyesen csavargatja az érzelmeket, Mr. 

Thane.
- Mi lenne, ha egyszerűen tegeződnénk, és Graynek szólítana? Elvégre bizonyos módon 

egy  ágyban  alszunk.  -  Brianna  nem  tudta,  mit  válaszolhatna  erre,  de  a  férfi  megelőzte, 
megfogta a kezét, és az ajkához emelte. - Köszönöm a levest.

- Egészségére. Aludjon jól.
A  férfinak  nem volt  kétsége  afelől,  hogy  jól  fog  aludni.  Amint  Brianna  kilépett  a 

szobából,  és  behúzta  maga mögött  az ajtót,  ő leráncigálta  magáról  a ruhát,  és  meztelenül 
beledőlt az ágyba. Halvány orgonaillat érződött a levegőben. Orgona és a nyári mező illata. 
Felismerte: ugyanez az illat áradt a nő hajából.

Mosolyogva merült álomba.
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Második fejezet

Még  mindig  esett.  Az  első,  ami  Graynek  szembetűnt,  amikor  reggel  felébredt,  a 
félhomály volt. Akármilyen napszak lehetett, hajnaltól alkonyatig. A kő kandallópárkányon 
álló öreg óra negyed tizet mutatott. Gray optimistán arra tippelt, hogy délelőtt negyedtíz van, 
és nem este.

Éjszaka nem vette szemügyre a szobát.  Az utazás fáradalmai és Brianna Concannon 
szépsége, amint ágyaz, elhomályosította az agyát. De most alaposan körülnézett a jó meleg 
takaró  alól.  A falakat  tapéta  borította,  melyen apró  ibolyák  és  rózsabimbók sorakoztak  a 
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padlótól a mennyezetig. A tűz már kialudt a kőből rakott kandallóban, mely mellé egy festett 
dobozba odakészítették a tőzegtéglákat.

Volt a szobában egy régi, masszív íróasztal, gyönyörűen kifényesítve. Egy réz lámpa, 
egy régi tintatartó, és egy üvegedényben szárított virágokból készült levegőillatosító állt rajta. 
A  tükrös  öltözőasztalon  egy  vázában  szárított  virágok  díszlettek.  Egy  kis  asztalkát  két, 
rózsaszínű kárpitozású szék vett közre. A padlón hurkolt szőnyeg feküdt, amely felerősítette a 
szoba tompa színárnyalatait. A falon vadvirágokról készült rajzok.

Gray  ásítva  nekitámaszkodott  az  ágy  támlájának.  Nem  volt  feltétlenül  szüksége 
kellemes környezetre ahhoz, hogy dolgozni tudjon, de ha mégis megkapta, hálás volt érte. 
Mindent egybevéve, gondolta, jól választott.

Megkísértette a gondolat, hogy a másik oldalára fordul, és visszafekszik aludni. Még 
nem zárta  be  maga  mögött  a  kalitka  ajtaját  -  ezt  a  szóképet  gyakran  alkalmazta  az  írás 
folyamatára. A hűvös, esős reggelek a világon mindenütt arra valók, hogy az ember ágyban 
maradjon. De ekkor eszébe jutott a gazdasszonya, a szép, rózsás arcú Brianna. A kíváncsiság 
vette rá végül, hogy óvatosan a hideg padlóra tegye a lábát.

A  víz  legalább  meleg,  gondolta  a  zuhany  alatt  állva.  A  szappannak  enyhe,  de  jól 
felismerhető fenyőillata volt. Sok utazgatása során már számos jeges zuhannyal találkozott. A 
fürdőszoba  egyszerűsége,  otthonias  légköre,  a  fehér,  bájos  hímzéssel  díszített  törülközők 
nagyon jól illettek a hangulatához. Bár az is igaz, hogy a környezete általában megfelelt neki, 
akár sátorban lakott Arizonában, a sivatagban, akár luxushotelban a Riviérán. Szívesen hitte 
azt, hogy úgy alakítja a környezetét, hogy az megfeleljen a szükségleteinek, amíg csak ezek a 
szükségletek meg nem változnak.

Az elkövetkező pár hónapra valószínűleg nagyon jól meglesz ebben a hangulatos kis ír 
fogadóban. Különösen a kedves háziasszony társaságában. A szépségnek mindig tud örülni.

Borotválkozni nincs értelme. Magára húzott egy farmert és egy kopott pulóvert. A szél 
már majdnem teljesen elült, úgyhogy reggeli után talán csavarog egyet a környéken. Magába 
szív egy kis helyi levegőt.

A reggeli gondolatára sebesen elindult lefelé.
Nem lepődött meg rajta, hogy a lányt a konyhában találja. Mintha hozzá tervezték volna 

a helyiséget: a füstös tűzhelyet, a világos falakat és a patyolat tiszta konyhapultot.
Feltűzte  a  haját,  jegyezte  meg  magában  Gray.  Biztosan  azt  gondolja,  a  konty 

praktikusabb, mint a leengedett haj. Talán így is van. De a nyakán és a homlokán elszabadult, 
libegő tincsek vonzóvá tették e praktikus frizurát.

Talán egyáltalán nem okos dolog vonzónak találni a szállásadónőjét.
Brianna  éppen  sütött  valamit,  aminek  az  illatától  Gray  szájában  összefutott  a  nyál. 

Nyilván az étel szaga tette, nem pedig a nő látványa, apró kis fehér kötényében.
Ekkor  megfordult,  méghozzá  egy  hatalmas  tállal,  amelynek  a  tartalmát  továbbra  is 

kevergette egy fakanállal. Meglepetten nézett rá, aztán óvatosan elmosolyodott.
- Jó reggelt. Biztosan szeretne reggelizni.
- Azt kérek, aminek az illatát érzem.
- Nem lehet. - Brianna gyakorlott mozdulatokkal, amit Gray bámulattal nézett, kiöntötte 

a tál tartalmát egy tepsibe. - Még nincs kész. Sütemény lesz a teához.
- Almás - felelte a férfi a levegőbe szagolva. - És fahéjas.
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- Jó szaglása van. Meg tud birkózni egy igazi ír reggelivel, vagy inkább valami könnyűt 
szeretne.

- Hát, nem igazán könnyű reggelire vágyom.
- Rendben. Az ebédlő ott van, az az ajtó. Hozok önnek egy kis kávét és zsömlét, hogy 

addig is kibírja, míg elkészül az étel.
-  Nem  ehetnék  itt  bent?  -  vette  elő  a  férfi  a  legelbűvölőbb  mosolyát,  és 

nekitámaszkodott az ajtófélfának. - Vagy zavarja, ha nézik főzés közben? - Vagy csak úgy 
nézik, bármit csinál is, gondolta.

- Dehogyis! - Voltak olyan vendégek, akik szívesen ettek a konyhában, bár a többség 
azt  szerette,  ha kiszolgálták.  Brianna töltött  a  férfinak a kávéból,  amelyet  forrón tartott.  - 
Cukor nélkül issza?

- Igen - felelte Gray, és állva belekortyolt a csészébe.
- Ebben a házban nőtt fel?
- Igen, itt. - Brianna közben vastag virslit tett egy serpenyőbe.
- Inkább családi háznak néz ki, mint fogadónak.
- Annak is épült.  Tudja,  tekintélyes méretű farmunk volt,  de a föld nagy részét már 

eladtuk. Megtartottuk a nagy házat, és a kisebbet is, ott lejjebb. A nővérem és a férje laknak 
most ott, néha-néha.

- Néha-néha?
- A sógoromnak Dublinban is van lakása. Galériatulajdonos. A nővérem pedig művész.
- Ó, milyen művész?
Brie  elmosolyodott,  de  közben folytatta  munkáját.  A legtöbb  ember  azt  feltételezte, 

hogy a művész festőt jelent. Maggie eleget bosszankodott emiatt.
- Üvegművész. Üveget fúj - Brianna a konyhaasztal közepén álló üvegtálra mutatott. 

Olvadó pasztellszínek keveredtek benne, a pereme hullámzott, mintha eső áztatta virágszirom 
lett volna. - Ezt ő csinálta.

-  Hatásos  -  biccentett  a  férfi.  Kíváncsian  közelebb  lépett,  és  végigfuttatta  ujját  a 
kanyargós peremen. - Concannon - mondta, majd felnevetett.  - A fenébe is, hát ez M. M. 
Concannon, az ír szenzáció.

Brianna szeme boldogan felragyogott.
- Tényleg így nevezik? Ó, ezt imádni fogja - sugárzott  róla a büszkeség. - És maga 

felismerte a munkáját.
-  Hát  persze.  Most  vettem egy… nem is  tudom,  mi  az.  Egy szobor.  A Worldwide 

Galériában vettem, Londonban, két héttel ezelőtt.
- Az Rogan galériája. Ő a sógorom.
-  Ez  remek  -  Gray  odalépett  a  tűzhelyhez,  és  töltött  még  magának  kávét.  A  sülő 

virslinek majdnem olyan jó illata volt, mint a gazdasszonynak. - Csodálatos darab. Jeges fehér 
üveg,  belül  lüktető  tűzzel.  Úgy  éreztem,  olyan,  mint  a  Magány  Erődje.  -  Brie  értetlen 
pillantását  látva  felnevetett.  -  Látom,  nem  ismeri  eléggé  az  amerikai  képregényeket. 
Superman titkos menedéke, ha jól emlékszem, az Északi-sarkon.

- Ez nagyon fog tetszeni Maggie-nek! Nagyon szereti a titkos menedékhelyeket.
Öntudatlan,  megszokott  mozdulattal  megpróbálta  visszadugni  kiszabadult  tincseit  a 

hajtűk alá. Idegei mintha vibrálnának egy kicsit. Biztosan attól van, ahogy ez a férfi bámul rá, 
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meg ettől az őszinte, nyílt elismeréstől, amelyet kényelmetlenül intimnek érez. Azért ilyen, 
mert író, mondta magának, és krumpliszeleteket tett a sistergő zsírba.

-  Itt,  Clare-ben is  építenek egy galériát  -  folytatta.  -  Tavaszra tervezik a megnyitót. 
Tessék, itt egy kis zabkása, egyen, amíg a többi megsül.

Zabkása.  Tökéletes.  Esős  reggel  egy  ír  fogadóban,  és  zabkása  vastag,  barna 
cserépedényben. Gray mosolyogva leült, és enni kezdett.

- Itt, Írországban fog játszódni a könyve? - Brianna hátranézett a válla fölött. - Nem baj, 
ha megkérdezem?

- Nem baj. Igen, azt tervezem, hogy itt  lesz a színhely. Elhagyatott táj,  esős mezők, 
magas sziklák.  - A férfi megvonta a vállát.  -  Aprócska kis falvak,  mint a képeslapon. De 
micsoda szenvedélyek és vágyak rejteznek a mélyben!

A lány épp a szalonnát fordította meg a serpenyőben. Felnevetett.
- Nem tudom, a mi falunk szenvedélyei és vágyai elég magasröptűek lesznek-e önnek, 

Mr. Thane.
- Már megegyeztünk, hogy tegeződünk, nem? Szólíts csak Graynek.
- Rendben, Gray. - Brianna egy tojást ütött bele, fél kézzel,  a serpenyőbe. - Hát, az 

biztos, hogy tavaly nyáron az én szenvedélyem eléggé magasra szökött, mikor Murphy egyik 
tehene átszakította a kerítést, és letaposta a rózsáimat. És ha jól emlékszem, Tommy Duggin 
és Joe Ryan véresre verték egymást O’Malley kocsmája előtt, nem is olyan régen.

- Nő volt a dologban?
-  Nem,  focimeccs  a  tévében.  De  hát  mind  a  ketten  egy  kicsit  részegek  voltak,  azt 

mondják. Aztán, mikor kitisztult a fejük, kibékültek.
- Hát, a regények úgyis csak hazugságok.
- Hogy mondhatsz ilyet? - Brie lágy zöld szeme komolyan nézett a férfira, miközben elé 

tette a tányért. - Az egy másfajta igazság. A te igazságod, legalábbis a megírás pillanatában. 
Nem?

Ez a megközelítés meglepte, sőt majdnem zavarba hozta Grayt.
- Igen. Valóban így van.
A lány elégedetten visszafordult  a tűzhelyhez,  és egy tálra halmozta a virslit,  a sült 

szalonnát, tojást és a burgonyát.
- Nagy szenzáció leszel a falu számára. Tudod, mi írek megőrülünk az írókért.
- Én nem vagyok egy Yeats. 
Brianna mosolyogva, örömmel nézte, milyen jókora adagot szed a tányérjára.
- De nem is akarsz az lenni, nem igaz?
A férfi beleharapott az első falat szalonnába, és meglepetten nézett föl. Elcsodálkozott 

rajta, hogy valaki ilyen rövid idő alatt ilyen jól kiismerje, őt, aki azzal büszkélkedett, hogy 
titokzatos alak, nincs sem múltja, sem jövője.

Mielőtt még kitalált volna valami megfelelő választ, a konyhaajtó feltárult, és berontott 
rajta előbb az eső, majd egy nő.

- Valami  idióta  épp  az  út  közepén  hagyta  a  kocsiját,  a  ház  előtt,  Brie!  -  Maggie 
megtorpant, levette csöpögő kalapját, és Grayre nézett.

- Beismerem - emelte fel a kezét a férfi. - Elfelejtettem. Máris elviszem.
- Most már nincs miért sietni - intett neki Maggie, hogy üljön vissza. Levette a kabátját. 

- Fejezze be a reggelit! Én ráérek. Maga lesz az a jenki író, ugye?
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- Azt is beismerem. És maga lesz M. M. Concannon.
- Én.
- A nővérem, Maggie - mutatta be őt Brianna, és teát töltött. - Grayson Thane.
Maggie megkönnyebbült sóhajjal leült. A babának is viharos reggele volt, egyfolytában 

rugdosott.
- Egy kicsit korábban jött - szólt oda az amerikainak.
- Megváltoztak a terveim - felelte Gray. Egy kissé élesebb kiadása a húgának, gondolta. 

Vörösebb a haja, zöldebb a szeme, és csípősebb a nyelve. - A húga volt olyan kedves, és nem 
hagyott az udvaron aludni.

- Ó, a mi Brie-unk nagyon melegszívű! - Maggie elvett egy szelet szalonnát a tálról. - 
Almás sütemény? - kérdezte a levegőbe szimatolva.

-  Teára  -  Brianna  kihúzta  egy  tepsit  a  sütőből,  és  betette  a  másikat.  -  Gyertek  át 
Rogannel, kóstoljátok meg.

- Talán átjövünk - vett el egy zsömlét a kenyereskosárból a nővére, és majszolni kezdett. 
- Hosszabb ideig akar maradni?

-  Maggie,  ne  zavard  a  vendégemet!  Van  még  zsömlém,  ha  akarsz,  vihetsz  haza 
magaddal.

-  Még  nem  megyek.  Rogan  egész  reggel  telefonál,  és  nem  is  fogja  abbahagyni 
ítéletnapig sem. A faluba indultam kenyérért.

- Nekem van sok.
Maggie elmosolyodott, és nagyot harapott a zsömlébe.
- Gondoltam, hogy talán van. - Éles, zöld tekintetét Grayre fordította. - Az egész falut 

ellátja, annyit süt.
-  A  művészi  tehetség  a  család  minden  tagján  kiütközik  -  szólt  Gray  könnyedén. 

Megkent egy szelet kenyeret eperlekvárral, majd baráti gesztussal odatolta az üveget Maggie 
elé.  -  Maga az üvegben, Brianna a főzésben tehetséges.  - Szégyenkezés  nélkül bámulta  a 
tűzhelyen hűlő süteményt. - Mennyit kell még várni teáig?

Maggie elnevette magát.
- Hé te! Tetszel nekem!
- Te is nekem - felelte a férfi, és felállt. - Elviszem a kocsit.
- Csak állj be vele a közbe! 
Gray ostobán nézett Briannára.
- Milyen közbe?
-  Itt  van  a  ház  mellett.  Nálatok  Amerikában  úgy mondanák,  kocsifelhajtó.  Segítsek 

behozni a csomagokat?
- Nem, meg tudom oldani. Maggie, örülök, hogy találkoztunk.
- Én is - Maggie lenyalta az ujjait, és megvárta, míg becsukódik az ajtó. - Sokkal jobban 

néz ki, mint a képe a könyv hátulján.
- Aha.
- Az ember nem is gondolná, hogy egy írónak ilyen remek alakja van. Csupa izom.
Brianna tudatában volt, hogy Maggie kíváncsi a véleményére, ezért aztán továbbra is 

hátat fordított neki.
- Gondolom, elég csinos. De nem hittem volna, hogy egy férjes asszony, a terhessége 

hatodik hónapjában a férfiak alakját nézegeti.
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Maggie felhorkant.
- Szerintem az ő alakját minden nő megnézi. És ha te nem nézted meg, akkor menjünk 

orvoshoz, vizsgáltassuk meg a szemedet. De alighanem máshol van a baj!
- A szememnek semmi baja. Nem te voltál az, aki aggódott, hogy egyedül leszek vele a 

házban?
- De az még azelőtt volt, hogy eldöntöttem, kedvelni fogom.
Brianna kis sóhajjal a konyhaajtó felé nézett. Nem sok ideje van. Megnedvesítette az 

ajkát, és lefoglalta a kezét a reggeli edények mosogatásával.
- Maggie, örülnék, ha később át tudnál jönni. Beszélnem kell veled valamiről.
- Beszélj most!
- Nem tudok - pillantott az ajtóra Brianna. - Nem akarom, hogy zavarjanak. Fontos.
- Valami felzaklatott.
- Nem is tudom.
- Csinált valamit? Ez az amerikai? - Pocakja ellenére Maggie egy pillanat alatt talpon 

termett, harcra készen.
- Nem, nem. Neki semmi köze az egészhez - Brie elkeseredetten csípőre tette a kezét. - 

Most mondtad, hogy kedveled.
- De ha téged bánt, akkor nem!
- Nem bánt. Ne akarj sürgetni! Átjössz egy kicsit később, majd ha mindent elintéztem 

körülötte?
- Persze, hogy átjövök. - Maggie aggodalmasan megsimogatta húga vállát.  - Akarod, 

hogy Rogant is magammal hozzam?
- Ha ráér, jó lenne - felelte Brianna, Maggie állapotára gondolva. - Igen, kérd meg, hogy 

kísérjen el!
- Akkor tea előtt jó Iesz? Két-három óra körül?
-  Jó.  Vidd  el  a  zsömléket,  és  itt  van  kenyér  is!  Segíteni  akarok  Mr.  Thane-nek 

berendezkedni.

Brianna semmitől nem félt jobban, mint a veszekedéstől, a dühös szavaktól, a keserű 
érzelmektől.  Olyan  otthonban  nőtt  fel,  ahol  a  levegő  mindig  feszültséggel  volt  terhes. 
Nehezteléssel, mely végül dührohamban tört ki. Csalódottsággal, mely ordibálásba torkollott. 
Védekezésképpen  ő  mindig  megpróbálta  visszafogni  saját  érzelmeit.  Nővére  viharos 
kitöréseket  és  haragot  használt  pajzsul  szülei  szerencsétlen  élete  láttán,  ő  pedig  a  másik 
végletet választotta.

Saját magának beismerte, hogy gyerekkorában gyakran azt kívánta, bárcsak egy reggel 
arra ébredne, hogy szülei eldöntötték, nem törődnek az egyházzal és a hagyományokkal, és 
különválnak.  De még  gyakrabban,  talán  túl  gyakran,  csodáért  imádkozott.  Hogy a  szülei 
találjanak újból egymásra, és gyújtsák fel a szikrát, amely oly sok évvel ezelőtt egymáshoz 
vonzotta őket.

Most  megértette,  legalábbis  részben,  miért  nem  történhetett  meg  soha  az  a  csoda. 
Amanda. A nőt Amandának hívták.

Vajon az anyja tudta? Tudta, hogy a férje, akit egyre jobban megvetett, mást szeretett? 
Tudta, hogy született egy gyermek, aki mára felnőtt, abból a nyugtalan, tiltott szerelemből?
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Sohasem kérdezheti  meg.  Nem fogja  megkérdezni,  ígérte  meg  magának.  Egy olyan 
szörnyű jelenetet nem bírna elviselni.

Máris egész napját azzal töltötte, hogy rettegett a pillanattól, mikor meg kell osztania 
felfedezését nővérével. Jól ismerte Maggie-t, és tudta, hogy fájdalom, harag és mélyre hatoló 
csalódottság fog feltörni belőle.

Még néhány órával  elodázta.  Jól  tudta,  hogy mindez  gyávaság,  és  szégyellte  magát 
miatta. De azzal mentegetőzött, hogy időre van szüksége, meg kell nyugtatnia a saját szívét, 
mielőtt magára tudja venni Maggie fájdalmának a terhét is.

A  vendég  szerencsére  elterelte  a  figyelmét  egy  időre.  Brie  segített  Graynek 
berendezkedni  a  szobájában,  válaszolt  a  kérdéseire  a  közeli  falvakról  és  a  vidékről.  És 
kérdései bőven akadtak. Mire útbaigazította Ennis felé, teljesen kimerült. Bámulatos energiája 
van.  Arra  a  kígyóemberre  emlékeztette,  akit  egyszer  egy vásárban  látott,  bizarr  alakokba 
hajtogatta önmagát, aztán felpattant, de csak azért, hogy kezdje elölről.

Hogy  megnyugtassa  felzaklatott  idegeit,  négykézlábra  ereszkedett,  és  felsúrolta  a 
konyhakövet.

Még alig volt két óra, mikor meghallotta Con üdvözlő csaholását. A teát már leforrázta, 
a süteményt meghintette porcukorral, és a kis szendvicseket szép háromszög formájúra vágta. 
A kezét tördelve lépett oda az ajtóhoz, hogy kinyissa nővére és sógora előtt.

- Gyalog jöttétek?
- Sweeney szerint mozgásra van szükségem - Maggie arca kipirult,  szeme csillogott. 

Nagyot szippantott. - És a tea után tényleg szükségem lesz rá.
-  Mostanában  olyan  falánk!  -  Rogan  felakasztotta  a  kabátjukat  a  fogasra.  Annak 

ellenére, hogy régi farmernadrágot, és strapabíró cipőt viselt, semmi nem moshatta le róla azt, 
amit  felesége  „igazi  dublininak”  nevezett.  Magas,  sötét  hajú,  elegáns  jelenség  volt,  akár 
szmokingot viselt, akár rongyokat. - Még szerencse, hogy meghívtál minket teázni, Brianna. 
A nővéred már teljesen kiürítette a kamrát.

- Hát, nálam van mit enni. Menjetek, üljetek le a tűz mellett, és behozom.
- Nem vagyunk vendégek - tiltakozott Maggie. - Nagyon jó lesz nekünk a konyhában.
- Egész nap ott voltam - szólt  Brianna,  bár ügyetlennek érezte a kifogást,  hiszen az 

egész házban a konyhát szerette a legjobban. De a szalon komolyságára volt szüksége ahhoz, 
amit meg kellett tennie. - És megraktam a tüzet is a kandallóban.

- Majd én behozom a tálcát - ajánlotta Rogan. 
Amint leültek a szalonban, Maggie egy szelet süteményért nyúlt.
- Szendvicset egyél! - szólt rá Rogan.
-  Úgy  bánik  velem,  mint  egy  gyerekkel,  nem  úgy,  mint  egy  terhes  asszonnyal  - 

méltatlankodott,  de  azért  előbb  elvett  egy  szendvicset.  -  Meséltem Rogannek  a  te  vonzó 
jenkidről.  Hosszú,  aranyszínbe  játszó  haj,  kidolgozott  izmok  és  hatalmas,  barna  szempár. 
Nem teázik velünk?

- Még korán van a teázáshoz - jelentette ki Rogan.
- Olvastam pár könyvét - fordult oda Briannához. - Nagyon ügyesen tudja izgalomban 

tartani az olvasót.
- Tudom - mosolyodott el Brie. - Tegnap este úgy elaludtam az egyik regényén, hogy 

még a lámpát is égve hagytam. Thane most elment Ennisbe, meg a környékre. Volt olyan 
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kedves, és elvitte a levelemet a postára. - A legrövidebb út, gondolta, gyakran a kerülő. - 
Találtam pár papírt tegnap a padláson.

- De hát azt már egyszer végignéztük, nem? - kérdezte Maggie.
- Apa dobozaihoz nem nyúltunk. Amíg anya itthon volt, jobbnak láttam nem bolygatni a 

dolgot.
- Biztosan dührohamot kapott volna, mint mindig.
- Maggie rosszkedvűen bámult a csészéjébe. - Nem kellett volna egyedül végignézned 

apa papírjait, Brie.
- Semmi baj. Arra gondoltam, átalakíthatnám a padlást, szép kis vendégszobát lehetne 

ott berendezni.
- Még több vendéget akarsz? - Maggie a szemét forgatta. - De hát egész tavasszal és 

nyáron tele van a ház.
- Szeretem, ha sokan vagyunk. - Ezen a kérdésen már régóta vitatkoztak. És erről soha 

nem fognak egyformán gondolkozni. - Különben is, már régen ideje lett volna megcsinálni. 
Találtam ruhákat is, bár nagy részük már csak rongy. De idenézz!

Felállt, és elővett egy kis dobozt, majd kiemelte belőle a csipkés kis ingecskét.
- Nagymama keze munkája. Apa az unokáinak rakta félre.
- Ó!
Maggie  teljesen  megváltozott.  Ellágyult  a  tekintete,  a  szája,  a  hangja.  Elvette  a  kis 

ruhácskát.
- Milyen pici - sóhajtotta. Megsimogatta a fehér vásznat, s érezte, hogy megmozdult a 

kisbabája.
- Gondolom, talán a te családodban is van egy félretéve, Rogan, de…
- Ezt fogjuk ráadni a kicsire. Köszönjük, Brie. - Rogannek elég volt egy pillantást vetnie 

a feleségére, hogy döntsön. - Tessék, Margaret Mary.
Maggie elvette a felé nyújtott zsebkendőt, és megtörölte a szemét.
- A könyvek szerint  a hormonok teszik. Mintha mindig ki akarna csordulni belőlem 

valami.
- Majd én visszateszem.
Brianna  összehajtogatta  a  ruhácskát,  és  megtette  a  következő  lépést.  Elővette  a 

részvényt.
- Ezt is találtam. Apa nem sokkal a halála előtt vehette, illetve befektetett, vagy minek is 

nevezik.
Maggie csak egy pillantást vetett a papírra, és felsóhajtott.
- Még egy pénzcsinálási manőver? - Majdnem úgy meghatódott a részvényen, mint a 

babaruhán. - Milyen jellemző rá! Szóval úgy gondolta, hogy bányászattal fog foglalkozni?
- Hát, minden egyebet már kipróbált.
Rogan összevont szemmel vizsgálgatta a részvényt.
- Akarjátok, hogy ellenőrizzem ezt a vállalatot? Megnézhetem, hogy állnak a dolgaik.
- Írtam nekik. Mr. Thane most adja föl a levelemet. Gondolom, nem lesz belőle semmi. 

- Tom Concannon manővereiből sosem lett semmi. - De megőrizheted nekem ezt a papírt, 
amíg hallok felőlük.

-  Tízezer  részvényről  van  szó!  -  mondta  Rogan.  Maggie  és  Brianna  egymásra 
mosolyogtak.
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- És ha többet ér, mint a papír, amire nyomtatták, már megdöntötte a rekordot - Maggie 
vállat vont, és elvett egy süteményt. - Apa mindig befektetett valamibe, vagy új vállalkozásba 
fogott. Csak az álmai voltak nagyok, Rogan, és a szíve.

Brianna mosolya elhalványult.
- Még valamit találtam. Meg kell mutatnom neked. Levelek.
- Ó, mennyi levelet írt!
- Nem - Brianna közbevágott, mielőtt még Maggie belefoghatott volna egyik kedvenc 

történetébe. Most, parancsolt magára, mikor a szíve visszariadt. Gyorsan. - Ezeket neki írták. 
Három levélről van szó, és azt hiszem, jobb, ha te magad olvasod el őket.

Maggie látta,  hogy Brianna tekintete  hűvös és távoli.  Azt is  tudta,  hogy húgánál  ez 
védekezés minden érzelem ellen, az indulattól a szívfájdalomig.

- Jól van.
Brianna nem szólt semmit, fogta a leveleket, és Maggie kezébe nyomta.
Maggie csak egy pillantást vetett a feladóra, és felgyorsult a szívverése. Kinyitotta az 

első borítékot.
Brianna hallotta, hogy felszisszen. Megrezzentek összekulcsolt ujjai. Aztán látta, hogy 

Maggie  kinyújtja  a  kezét,  és  belekapaszkodik  a  férjébe.  Brianna  felsóhajtott.  Nővére 
megváltozott. Még egy évvel ezelőtt is félrelökte volna a vigasztalást kínáló kezet.

- Amanda - Maggie hangját könnyek tompították. - Mielőtt meghalt, ezt a nevet mondta. 
Ott  álltunk  a  Loop  Head-i  szikláknál,  melyeket  annyira  szeretett.  Mennyit  jártunk  oda! 
Mindig azzal viccelődött, hogy beugrunk egy csónakba, és az első hely, ahol kikötünk, egy 
New York-i kocsma lesz. - A könnyek kicsordultak. - New Yorkban. Amanda New Yorkban 
volt.

- Az ő nevét mondta… - Brianna a szájához kapta a kezét. Az utolsó pillanatban állt 
meg, majdnem elkezdte rágni a körmét, mint kiskorában. - Emlékszem, hogy mondtál valamit 
a virrasztáson. Mit mondott még? Mondott róla valamit?

- Semmit, csak azt az egy nevet. - Maggie dühödten szétmázolta a könnyeit. - Akkor 
sem mondott semmit, és máskor sem. Szerette, és nem tett érte semmit!

- Mit tehetett volna? Maggie…
- Valamit. - Maggie felemelte a fejét. Megáradtak a könnyei, és a haragja is. - Bármit. 

Édes Istenem, hiszen egy pokol volt az élete. És miért? Mert az egyház szerint bűn elválni. De 
hát már úgyis bűnt követett el, nem? Házasságtörést. Azt hiszed, hibáztatom érte? Képtelen 
lennék rá. Tudom, min kellett keresztülmennie ebben a házban. De hát az Istenért, miért nem 
csinálta végig? Legalább ezt az egyet!

- Miattunk maradt - felelte Brianna hűvös, tompa hangon. - Tudod, hogy miattunk.
- És én most ezért legyek hálás?
- Talán hibáztatod, amiért szeretett? - kérdezte Rogan halkan. - Vagy megveted érte, 

hogy mást is szeretett?
Maggie szeme megrebbent. De a feltörő keserűség gyásszá változott.
- Nem, egyik sem. De többet érdemelt volna, mint emlékeket.
- Olvasd el a többit is!
-  Olvasom.  Te  még  alig  születtél  meg,  amikor  ezek  íródtak  -  mondta  Maggie,  és 

széthajtotta a második levelet.
- Tudom - felelte Brianna halkan.
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- Azt hiszem, az a nő nagyon szerette. Olyan kedves. Nem olyan nagy kérés egy kis 
szeretet, kedvesség… - Maggie a húgára nézett, valami jelzést várva, de Brianna ugyanolyan 
hűvös, távoli arckifejezéssel tekintett vissza rá. Maggie felsóhajtott, és kibontotta a harmadik 
levelet. - Bárcsak… - Elcsuklott a hangja. - Ó, Istenem! Gyerek! - Ösztönösen megragadta 
húga kezét. - Terhes lett!

- Van egy testvérünk valahol. Nem tudom, mit tegyünk.
Maggie  a  döbbenettől  és  a  dühtől  felpattant.  A teáscsészék  megcsörrentek.  Járkálni 

kezdett a szobában.
-  Hogyhogy mit  tegyünk? Már megtörtént,  nem? Hogy pontos  legyek,  huszonnyolc 

évvel ezelőtt.
Brianna elkeseredetten fel akart állni, de Rogan megfogta a kezét.
- Hagyd csak! - mondta halkan. - Utána jobban lesz.
- És Amandának nem volt joga hozzá, hogy ezt tegye! Elmondta neki, és aztán elment! 

Apának pedig nem volt joga, hogy elengedje. És most, te azt hiszed, hogy miránk hárul a 
felelősség?  Nekünk  kell  befejeznünk?  Brianna,  nem  valami  szegény,  elhagyott,  apátlan 
gyerekről van szó, hanem egy felnőtt emberről. Mi köze van hozzánk?

- Az apánk, Maggie. A családunk.
-  Na  persze,  a  Concannon  család!  Az  Isten  áldjon  meg  minket!  -  Nekidőlt  a 

kandallópárkánynak, és vakon meredt a tűzbe. - Hát ilyen gyenge volt?
- Nem tudhatjuk, mit tett, vagy mit tudott tenni. Már sosem tudjuk meg. - Brianna vett 

egy nagy levegőt. - Ha anya tudta…
Maggie kurtán, keserűen felnevetett.
- Nem tudta. Hiszen akkor fegyverként használta volna ellene, és porig sújtotta volna 

vele apát! Isten a megmondhatója, hogy mindent ellene fordított, amit csak tudott.
- Akkor nincs értelme elmondani neki most, ugye? 
Maggie lassan megfordult.
- Nem akarsz mondani neki semmit?
- Neki nem. Ugyan mire lenne jó fájdalmat okozni? 
Maggie összeszorította a száját.
- Gondolod, hogy fájdalmat okozna neki?
- Biztos vagy benne, hogy nem?
Maggie-ben a tűz ugyanolyan gyorsan kialudt, ahogy fellobbant.
-  Nem  tudom.  Honnan  is  tudhatnám?  Úgy  érzem,  mintha  mindketten  idegenek 

lennének.
-  Apád  nagyon  szeretett  téged,  Maggie.  -  Rogan  most  már  felállt,  és  odament  a 

feleségéhez. - Ezt tudod.
- Tudom. - Az asszony hagyta, hogy férje átkarolja. - De nem tudom, mit érzek én.
-  Szerintem  meg  kellene  próbálnunk  megkeresni  Amanda  Doughertyt  -  javasolta 

Brianna -, és…
- Én nem tudok gondolkodni. - Maggie lehunyta a szemét. Túl sok érzés tört fel benne 

egyszerre,  nem  látta,  ahogy  szerette  volna,  mi  lenne  a  helyes  lépés.  -  Brie,  hadd 
gondolkozzam egy kicsit! Ha eddig nem történt semmi ebben az ügyben, még néhány napig 
várhat.

- Ne haragudj, Maggie!
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- Ne akard ezt is a válladra venni! - Maggie hangjában megint ott volt a szokásos csípős 
él. - Épp elég terhet hordozol már így is. Szükségem van néhány napra, aztán majd együtt 
eldöntjük, mit is tegyünk.

- Jól van.
- Szeretném elvinni a leveleket.
- Persze.
Maggie odalépett a húgához, és megsimogatta sápadt arcát.
- Téged is szeretett, Brie.
- A maga módján.
- Minden lehetséges módon. Te voltál az ő kis angyalkája, a hűvös kis rózsája. Ne félj! 

Majd megtaláljuk a legjobb megoldást.

Grayt nem zavarta, hogy az ólmos égből megint szemerkélni kezdett az eső. Egy romos 
kastély mellvédjén állt, a lomha folyót bámulva. A szél fütyült és nyöszörgött a kőbe vájt 
törésekben. Mintha egyedül lenne,  nemcsak ezen a helyen,  hanem az egész országban, az 
egész világon.

Tökéletes helyszín egy gyilkossághoz.
Az  áldozatot  talán  idecsalogatják,  aztán  felmenekül  a  kanyargós  kőlépcsőkön, 

tehetetlenül rohan, míg végül a remény utolsó morzsája is szétfoszlik. Nincs menekvés.
Itt,  ahol hajdanán annyi vért  ontottak,  s az beszivárgott  a kőbe és a földbe,  mélyen, 

mégis a felszínhez közel, új gyilkosságot fognak elkövetni. Nem az Istenért, sem a hazáért, 
hanem a gyönyör kedvéért.

Gray már ismerte a gyilkost,  maga elé tudta őt képzelni ezen a helyen, amint lassan 
lépdel, és késének pengéje tompán megcsillan a halvány holdfényben. Az áldozatot is ismerte, 
rettegésével  és  félelmével.  A  főhős  és  szerelme  is  oly  tisztán  álltak  előtte,  mint  a  lent 
folydogáló víz.

Tudta,  hogy  hamarosan  el  kell  kezdenie  mindezt  szavakba  önteni.  Azt  élvezte  a 
legjobban az írásban, amikor megalkotta az embereket, amikor azok lélegzeni kezdtek, hús-
vér  alakokká  váltak.  Felfedezte  családi  hátterüket,  rejtett  félelmeiket,  múltjuk  minden 
rezdülését.

Talán azért érdekelte annyira, mert neki nem volt múltja. Ő alkotta meg saját magát, 
rétegről rétegre, éppolyan ügyesen és aprólékosan, mint a szereplőit.  Grayson Thane az az 
ember volt, aki lenni akart. Mesemondó tehetsége tette lehetővé számára, hogy bizonyos fokig 
valóban az lehessen, aki és ami lenni akar.

Soha nem szerénykedett, de nem is tartotta magát többnek, mint egy ügyes írónak, aki 
jól  szövi  a  meséit.  Elsősorban  azért  írt,  hogy  önmagát  szórakoztassa,  és  a  szerencsének 
tulajdonította, hogy a közönséget is meg tudta szólítani.

Briannának igaza van. Egyáltalán nem vágyott Yeats bőrébe bújni. Az, hogy jó író, neki 
annyit jelent,  hogy van miből megélnie,  és azt tehet,  amit  akar. Ha igazán nagy lenne, az 
felelősséggel  és elvárásokkal  járna együtt,  amihez  neki  semmi kedve.  Amihez pedig neki 
nincs kedve, annak egyszerűen hátat fordít.

De voltak pillanatai, mint most is, amikor eltűnődött, milyen lehet az, ha az embernek 
gyökerei vannak, ősei, és vér szerinti kötődése a családjához, a hazájához. Azok az emberek, 
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akik ezt a várat építették, amely még mindig itt áll, akik itt harcoltak és meghaltak… vajon ők 
mit éreztek? Mire vágytak? És hogy lehetséges az, hogy oly sok száz évvel ezelőtti csaták 
még mindig itt csengenek a levegőben, olyan tisztán, mint a kardok végzetes zenéje?

Ezért  választotta  Írországot:  a történelme miatt,  az  emberek miatt,  akiknek messzire 
visszanyúlik az emlékezetük és a gyökereik. Az olyan emberek miatt, vallotta be magának, 
mint Brianna Concannon.

Az a különös és érdekes  az egészben,  hogy ráadásul  pont  úgy néz ki,  ahogyan ő a 
hősnőt elképzelte.

Külsőleg tökéletes. Lágy, pompázó szépség, egyszerű báj és visszafogott viselkedés. De 
a  külső  mögött,  nyílt  vendégszeretete  ellentéteként,  zárkózottság  és  szomorúság  rejtőzik. 
Bonyolult, gondolta, miközben eső csapott az arcába. Ezt élvezte a legjobban: az ellentétes és 
bonyolult dolgokat. Megannyi megfejtésre váró rejtély. Mitől olyan űzött a tekintete, olyan 
védekezően hűvös a modora?

Érdekes lesz kideríteni.
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Harmadik fejezet

Amikor visszaért, azt hitte, Brianna nincs otthon. Mint egy vadászkutya, ha szagot fog, 
a konyha felé indult. A lány hangja állította meg: halk volt, lágy, de jeges. Gray fejében meg 
sem fordult, illik-e hallgatóznia, azonnal a szalon ajtaja felé indult.

Brianna  a  telefonnál  állt.  Idegesen  vagy  talán  dühösen  tekergette  ujjai  köré  a 
telefonzsinórt. Az arca nem látszott, de merev háta és válla nagyon jól utaltak a hangulatára.

- Épp most jöttem haza, anya. Vennem kellett pár dolgot a faluban. Vendégem van.
Szünet. Brianna felemelte egyik kezét, és megdörzsölte a halántékát.
- Igen, tudom. Sajnálom, ha nyugtalan vagy. Majd holnap eljövök. Tudok…
Elhallgatott, nyilván egy éles megjegyzés szakította félbe a vonal másik végén. Gray 

legszívesebben odament volna hozzá, és megsimogatta volna feszült vállát.
-  Holnap elviszlek,  ahová csak akarod.  Azt  nem mondtam,  hogy túl  sok a dolgom, 

sajnálom,  hogy  rosszul  érzed  magad.  Igen,  elmegyek  a  piacra,  persze.  Még  ebéd  előtt, 
megígérem. Most mennem kell, a süteményem a sütőben van. Majd viszek neked, anya, jó? 
Holnap, megígérem.

Elbúcsúzott,  és letette  a kagylót.  Fáradt,  elkeseredett  arcvonásai hirtelen döbbenetről 
tanúskodtak, amikor meglátta Grayt. Aztán elpirult az arca.

- Milyen halkan jársz - mondta, de hangjában nyoma sem volt bosszankodásnak. - Nem 
hallottam, mikor jöttél be.

- Nem akartam zavarni. - A férfi nem szégyellte, hogy kihallgatta a beszélgetést, sem 
azt,  hogy  figyelmesen  nézte  a  lány  arcára  kiülő  különböző  érzéseket.  -  Az  édesanyád  a 
közelben lakik?

- Nem messze. - Brianna elharapta a szavakat, hangjából most kiérződött a harag. Gray 
szándékosan a fültanúja volt az ő személyes szerencsétlenségének, és még annyi fáradságot 
sem vesz magának, hogy bocsánatot kérjen. - Hozom a teádat.

- Nem sürgős. Hiszen a sütemény a sütőben van. 
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Brianna a szemébe nézett.
-  Hazudtam.  Meg  kell  mondanom,  az  otthonomba  beengedem a  vendégeimet,  de  a 

magánéletembe nem. 
A férfi bólintott.
- Meg kell mondanom, hogy én állandóan kíváncsiskodom. Brianna, te most nagyon 

ideges vagy. Miért nem iszol egy kis teát?
- Már teáztam, köszönöm.
Brianna  merev  tartással  elindult,  és  el  akart  haladni  a  férfi  mellett.  Ő  azonban 

megérintette a karját, hogy megállítsa. A szemében kíváncsiság ült, ami a lányt kellemetlenül 
érintette. És együttérzés, amire pedig nincs szüksége.

- A legtöbb író épp olyan remekül tud hallgatni, mint egy jó csapos.
Brianna  megmozdult.  Egészen  kis  mozdulat  volt,  de  távolságot  teremtett  kettejük 

között, és ezzel kimutatta szándékát.
- Mindig is csodálkoztam azokon az embereken, akik minden személyes problémáikat 

elmondják annak, aki a sörüket csapolja. Beviszem a teádat a szalonba. Túl sok dolgom van a 
konyhában, útban lennél.

Gray megnyalta a szája szélét, miközben a távolodó lányt nézte. Most aztán alaposan 
megkapta a magáét.

Brianna  nem  hibáztatta  az  amerikait  a  kíváncsiságáért.  Ő  maga  is  kíváncsi  volt. 
Szívesen  megismerte  az  otthonában  megszálló  idegeneket,  meghallgatta  őket,  mikor  az 
otthonukról, családjukról meséltek. Lehet, hogy ez nem tisztességes, de ő maga nem szeretett 
a  saját  ügyeiről  beszélni.  Sokkal  kényelmesebb  volt  a  kívülálló  szemlélődő  szerepe. 
Biztonságosabb.

De nem haragudott Grayre. A tapasztalat megtanította, hogy indulatokkal semmit nem 
lehet  megoldani.  Türelem,  jó  modor  és  a  halk  hang  sokkal  hatékonyabb  pajzsként  és 
fegyverként szolgálhatnak a legtöbb esetben. Vacsora közben mindenestre remekül bevált ez 
a stratégia, és az este végére úgy tűnt, a Gray és közötte lévő viszony, újra megfelel annak, 
aminek vendég és háziasszony között  lennie kell.  A férfi könnyedén megemlítette,  tartson 
vele a kocsmába, amit ő éppoly könnyedén visszautasított. Egy órát olvasott, befejezte Gray 
könyvét.

Ma pedig már túl vannak a reggelin, elmosogatott, és épp arra készül, hogy elmegy az 
anyjához, és vele tölti a délelőttöt. Maggie biztosan haragudna, ha tudná, gondolta Brianna. Ő 
nem érti,  hogy neki könnyebb, és sokkal kevésbé idegesítő, ha kielégíti  anyja igényeit,  és 
szentel neki egy kis időt és figyelmet. Ha nem törődik a kényelmetlenségekkel, csak néhány 
órát vesz el az egész.

Egy évvel ezelőttig, mielőtt Maggie sikere lehetővé tette, hogy Maeve a saját kis házába 
költözzön, és társalkodónője legyen, Brianna a nap huszonnégy órájában rendelkezésére állt 
az  anyjának,  ápolta  képzelt  betegségeiben,  és  állandóan  a  saját  fogyatékosságairól  szóló 
panaszokat kellett hallgatnia.

És anyja időről időre emlékeztette, ő megtette a kötelességét azzal,  hogy életet adott 
neki.
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Amit azonban Maggie nem érthet meg, s ami miatt Brianna állandóan bűntudatot érzett, 
az volt, hogy boldogan fizetne bármi árat azért a nyugalomért, hogy egyedül birtokolhatja a 
Blackthorn Panziót.

És ma a nap is kisütött. Az enyhe szellő a távoli tavasz csábító illatát hozta magával. 
Brianna tudta, hogy ez még nem tartós, de a ragyogó napfény és a kellemes levegő annál 
értékesebbnek tűnt. Hogy még jobban élvezhesse, letekerte ősrégi Fiatjának ablakait. Majd ha 
anyja beszáll, úgyis fel kell tekernie, és be kell kapcsolnia a fűtést.

Gray szép, bérelt Mercedesére pillantott, de nem irigykedett. Vagy talán egy egészen 
kicsit mégis irigykedett. Olyan hatékony, gyors és karcsú. És milyen jól illik a gazdájához. 
Vajon milyen lehet egy ilyen kocsit vezetni, csak egy-két percre?

Majdnem bocsánatkérőn megveregette az autó kormányát, és elfordította a kulcsot. A 
motor zihált, morgott és köhögött.

- Ó, jól van na, nem gondoltam komolyan - mondta, és újra próbálkozott. - Gyerünk, 
kicsikém, indulj már be! Tudod, hogy utálja, ha elkések.

De a motor csak megrázkódott, aztán nyöszörögve leállt. Brianna rezignáltan kiszállt, és 
felemelte a motorháztetőt. Ismerte már öreg autóját, mely gyakran úgy viselkedett, mint egy 
morgós vénasszony. Leggyakrabban sikerült megbékítenie pár simogatással a csomagtartóban 
hordott szerszámokkal.

Éppen kiemelte a horpadt szerszámosládát, amikor Gray kisétált a bejárati ajtón.
- Nem indul? - kérdezte
- Kicsit szeszélyes. - Brianna hátradobta a haját, és felgyűrte pulóvere ujját. - Csak egy 

kis figyelemre van szüksége.
A férfi  hüvelykujját  farmernadrágja  zsebébe dugva közeledett.  Majdnem úgy festett, 

mint egy vagány fickó, de csak majdnem. Behajolt a motorháztető alá.
- Megnézzem?
Brianna  végigtekintett  rajta.  A  férfi  még  mindig  nem  borotválkozott.  A  borostától 

ápolatlannak  és  lomposnak  kellene  lennie.  Ennek  ellenére  lófarokba  kötött,  aranyszínűbe 
játszó hajával épp úgy festett, ahogy Brianna az amerikai rocksztárokat elképzelte. A gondolat 
mosolyra késztette.

- És értesz is valamit a kocsikhoz, vagy csak azért ajánlottad fel, mert úgy érzed, hogy 
illik… szóval, mert hogy férfi vagy?

Gray felhúzta a szemöldökét, és elvigyorodott. Kivette a lány kezéből a ládát. Ráébredt, 
örül, hogy Brianna már nem haragszik rá.

- No, csak lépjen hátrább, kisasszonykám - mondta vontatottan, erős délies kiejtéssel. - 
És csak ne aggódjék azzal a szép kis fejecskéjével. Ez férfiaknak való munka.

Brie meglepetten félrehajtotta a fejét.
- Ez olyan volt, mintha Buckót hallottam volna a könyvedből.
- Jó füled van - nevetett rá a férfi, és a motor fölé hajolt. - Micsoda beképzelt, felfújt 

hólyag volt, igaz?
- Hm… - A lány nem volt biztos benne, udvarias dolog-e helyeselni, még akkor is, ha 

csak egy kitalált személyről van szó. - Általában a karburátor - kezdte. - Murphy megígérte, 
hogy szétszedi, ha lesz pár órája.

Gray már egész vállával a tető alá hajolt.  Egyszerűen csak hátrafordította a fejét,  és 
szárazon annyit mondott:
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- Hát, Murphy most nincs itt.
Ez  igaz  volt.  Brie  a  szája  szélét  harapdálta,  miközben figyelte  a  munkáját.  Hálás  a 

segítségért,  tényleg  hálás.  De  Gray  író,  és  nem szerelő.  Nem akarta,  hogy  bármilyen  jó 
szándékkal is, de tönkretegyen valamit.

- Általában,  ha elmozdítom azt  a  forgós  valamit  ott  egy pálcával  -  hajolt  oda Gray 
mellé, hogy megmutassa -, akkor beindul.

A férfi újra elfordította a fejét, és hirtelen szemtől szembe kerültek, a szájuk majdnem 
összeért.  Briannából olyan friss és tiszta illat áradt, mint ez a szép reggel. A férfi bámuló 
tekintetétől elpirult, szeme kicsit tágabbra nyílt. Gyors és szemlátomást akaratlan reakcióját 
látva  Gray  majdnem  elmosolyodott,  de  nem  tette,  mert  teljesen  lekötötte,  hogy  egész 
szervezete felbolydult.

- Ezúttal nem a karburátor - mondta, és azon gondolkozott, vajon Brianna mit szólna 
hozzá, ha rányomná a száját a nyakán oly hevesen lüktető érre.

- Nem? - kérdezett vissza a lány. Úgy érezte, ha az életéről lenne szó, akkor sem tudna 
megmozdulni. A férfi szemében aranyszín csillan, gondolta ostobán. Arany csíkok tarkították 
a barna szemgolyót is, éppúgy, mint a haját. Nagy erőfeszítésébe telt a lélegzetvétel is. - Pedig 
általában az romlik el.

Gray  megmozdult,  mindkettejüket  próbára  akarván  tenni.  Válluk  összeért.  Brie 
gyönyörű szeme felhőssé vált a zavartól, mint néhol a tenger.

- Ezúttal az akkumulátor kábelei a hibásak. Megette őket a rozsda.
- Hát… elég nyirkos telünk volt.
Ha Gray most egy kicsit előbbre hajolna, a szájuk is összeérne. Brie agyán átvillant a 

gondolat, s éles fájdalom nyilallt a gyomrába. Durva lenne… meg volt győződve róla, hogy a 
férfi durván csókol. Talán épp úgy, mint az előző éjjel végigolvasott könyv hőse? Harapva, 
nyelvével behatolva? Tüzesen, vadul követelőzve csókolna, miközben a keze…

Ó, Istenem! Brianna rájött, hogy tévedett. Ha valóban az életeről van szó, mégis meg 
tud mozdulni. És most úgy érezte, veszélyben forog. Pedig a férfi nem mozdult, még csak a 
szeme sem rebbent. Brianna saját képzelőerejétől megszédülve hátrahúzódott, majd halkan, 
ijedten felkiáltott, mert Gray utána hajolt.

Majdnem ölelkezve álltak a napfényben.
És most mit fog tenni? És mit fogok én tenni? - gondolta Brianna.
Gray  maga  sem tudta,  miért  állt  ellen  a  kísértésnek.  Talán  a  lányból  áradó  finom 

félelemrezgések  miatt.  De  az  is  lehet,  megdöbbentette  a  felfedezés,  hogy  ő  maga  is  fél. 
Gyomra mélyén egy kemény csomó tanúskodott erről.

Végül ő tette meg a végzetes lépést: hátrafelé.
- Megtisztítom, és újra megpróbáljuk. 
Brianna összekulcsolta az ujjait.
- Köszönöm. Telefonálnom kell anyámnak, hogy egy kicsit késni fogok.
- Brianna. - Gray megvárta, míg a lány megáll, megfordul, és felemeli a tekintetét. - 

Hihetetlenül vonzó az arcod.
Ami azt  illeti,  ilyen bókot még nem kapott,  nem is nagyon tudott  mit  kezdeni vele. 

Bólintott.
- Köszönöm. Nekem is tetszik a tiéd. 
Gray félrehajtotta a fejét.
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- Mennyire akarsz óvatos lenni ebben? 
Briannának egy percébe telt,  mire  felfogta,  mire  céloz,  majd még egy percbe,  hogy 

visszanyerje a hangját.
- Nagyon - sikerült végre kimondania. - Azt hiszem, nagyon.
Gray utánanézett, amint bement a házba, majd visszafordult a kocsihoz.
- Éppen ettől féltem - mormogta maga elé.

* * *

Mikor Brianna végre el tudott indulni - a Fiat motorjának feltétlenül komoly javításra 
van szüksége -, Gray hosszú sétára ment a mezőkön át. Azt mondta magának, be kell szívnia a 
helyi levegőt, s ismerkedni fog a környezettel,  kutatást végez, felkészíti  magát a munkára. 
Csakhogy,  sajnos,  nagyon  jól  ismerte  saját  magát,  és  megértette:  azért  van  szüksége  a 
mozgásra, hogy levezesse testének feszültségét, mely Brianna közelségére támadt.

Teljesen normális reakció ez; bizonygatta magának. Hiszen Brianna gyönyörű nő! Ő 
pedig már jó ideje teljesen nők nélkül él. Ha felpörgött a libidója, az szinte törvényszerű.

Volt  ugyan egy nő, az angliai  kiadójának egyik munkatársa,  akivel megpróbálkozott 
volna.  De csak  rövid  ideig  gondolkozott  a  dolgon.  Azt  gyanította,  az  illető  hölgyet  nem 
annyira  a  pillanatok  élvezete  érdekelte,  inkább  az,  hogy  kapcsolatuk  hogyan  tudná 
előmozdítani a karrierjét. Gray nem engedte, hogy a dolog intimebbé váljon kettejük között, 
és ez kiábrándítóan könnyű feladatnak bizonyult.

Talán megcsömörlött? A siker gyakran tesz ilyesmit az emberrel. Bármilyen örömet és 
büszkeséget szerzett is neki, mindennek ára van. Egyre kevésbé tud bízni, s egyre kajánabb 
szemmel  néz  maga  köré.  Bár  ez  ritkán  aggasztotta.  Hiszen  a  bizalom  sohasem  volt  az 
erőssége.  Sokkal jobb,  ha az ember azt  látja,  ami van,  és nem azt,  amit  látni  szeretne.  A 
„szeretném” csak maradjon meg a könyvekben.

Lehet,  hogy  Brianna  iránti  érdeklődése  is  ezzel  magyarázható.  Ő  lehetne  a  hősnő 
mintája.  A  szép,  komoly,  kiegyensúlyozott  nő,  akinek  titkok  csillognak  a  szemében; 
kagylóhéj mögött jéggyöngy, hamu alatt szunnyadó tüzek és konfliktusok rejteznek.

Vajon mi hajtja? Miről álmodik? Mitől fél? Ezekre a kérdésekre szokott választ keresni, 
miközben szavakból és képzeletből felépít egy nőalakot.

Érdekes  lenne  tudni,  nem  irigykedik-e  sikeres  nővérére.  Neheztel-e  sokat  követelő 
anyjára? Van-e olyan férfi, aki után vágyik, s van-e olyan, aki utána vágyik?

Ezekre a kérdésekre szeretne választ kapni, miközben felfedezi Brianna Concannont.
Gray  kezdett  azon gondolkozni,  hogy mindezt  egybe kell  ötvöznie,  mielőtt  el  tudja 

mondani a meséjét.
Séta  közben  elmosolyodott.  Persze,  hogy  azt  állítja,  a  könyvéhez  van  szüksége 

minderre, gondolta, pedig egyszerűen csak kíváncsi. És egyáltalán nincsenek aggályai afelől, 
hogy  belelessen  mások  gondolataiba,  magánéletébe.  Sem  pedig  bűntudata  amiatt,  hogy 
cserébe nem osztja meg senkivel saját titkait, hanem megtartja magának.

Megállt, és lassan megfordult, körülnézett. Itt aztán jól el lehet tévedni. Egyik zölden 
csillogó, hullámzó mező a másik után, szürke kőfalakkal tagolva, s kövér tehenekkel tarkítva. 
Olyan tiszta, ragyogó idő volt, hogy a távoli házak ablaküvegének csillogása idelátszott,  a 
kötelekre terített száradó ruhák csapkodtak a szélben.
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A feje  fölött  tökéletes  kék  ég  feszült,  mintha  csak  képeslapon  lenne.  De a  nyugati 
horizonton összetornyosultak a felhők, lilás szélük vihart ígért.

Gray úgy érezte, egy kikristályosodott világ közepén áll. Tehenek és fű szagát hozta felé 
a szél, egy kis sós tengerillattal vegyítve, és nagyon-nagyon enyhén a kéményekből felszálló 
füstöt is ki lehetett érezni belőle. Nem hallatszott  más, csak a fű, amint halkan susogott a 
szélben,  a  tehenek  csapkodtak  a  farkukkal,  és  egy  kismadár  ünnepelte  teli  torokból  a 
napsütést.

Majdnem lelkifurdalása támadt, hogy erre a csodálatos helyre gyilkossággal, erőszakkal 
szándékozik betörni, még ha csak képzeletben is. De csak majdnem.

Hat hónapja van. Hat hónap múlva a következő könyve is megjelenik,  és ő beleveti 
majd magát, a tőle telhető legvidámabb arccal, az író-olvasó találkozók és sajtótájékoztatók 
forgatagába. Hat hónapja van, hogy megalkossa a történetet, amely már kezd formát ölteni a 
fejében. Hat hónap, hogy élvezze a világnak ezt a kis, eldugott sarkát, és az itt élő embereket.

Aztán majd ezt is itt hagyja, ahogy már több tucat más helyet is, több száz embert, és 
továbblép, a következő állomás keresésére indul. A továbblépést  igazán nagyszerűen tudja 
csinálni.

Gray átugrott egy falon, és nekivágott a következő mezőnek.
S  ekkor  megpillantotta  a  kövekből  kirakott  kört.  Képzelete  azonnal  beindult.  Ennél 

nagyobb dolmeneket is látott már, Stonehenge árnyékában is állt, érezte a hatalmas kövekből 
áradó energiát. Ez a kör alakú emlékhely alig volt három méter, a legnagyobb kő nagyjából 
embermagasságú. De az, hogy itt talált rá, a bambán kérődző tehenek között, elképesztette.

Ki  építhette  és  miért?  Gray  bámulva  körbejárta  a  romokat.  A szemöldökfa  gyanánt 
keresztben elhelyezett kövek közül már csak kettő volt a helyén, a többi mind lezuhant egy 
régmúltba vesző éjszakán. Legalábbis remélte, hogy éjszaka volt, viharos éjszaka, s amint a 
kövek belevágódtak a földbe, olyan robajt keltettek, mintha egy isten kiáltana.

Ráfektette tenyerét a nagy kőre. Meleg volt a naptól, mégis valami vérfagyasztó, jeges 
sugallat  áradt belőle. Nem tudná ezt felhasználni? Nem lehetne beleszőni a könyvbe ezt a 
helyet, valami ősi varázslat visszhangjával együtt?

Esetleg itt  követnék el  a gyilkosságot? Belépett  a körbe,  a kellős  közepébe.  Például 
áldozat, tűnődött.

Öncélú rítus, melynek során vér fröccsen a vakító zöld fűre, vérfoltok lepik a kövek 
lábát.

Vagy inkább a  szerelmi  jelenet  helyszíne  legyen?  Reménytelenül  vágyakozó,  mohó 
érintések, alattuk hűvös, nedves a fű, fölöttük telihold fehér fénye süt… A kövek pedig őrt 
állnak a vágytól eszüket vesztett férfi és nő körül.

Mindkét  jelenetet  ugyanolyan tisztán látta  maga előtt.  De a második  jobban tetszett 
neki, sokkal jobban. Szinte látta maga előtt Briannát, amint a füvön fekszik, haja szétterül 
körülötte, két karját felemeli. Bőre olyan fehér, mint a tej, és lágy, mint a víz.

Karcsú csípője ívbe feszül, háta meghajlik. És amikor beléhatol, felkiált. Szép, kerek 
körmei belevájnak a hátába. Teste úgy ugrál alatta, mint egy vad ló, egyre gyorsabban, egyre 
mélyebben, egyre erősebben, amíg csak…

- Jó reggelt.
- Jézusom! - Gray ugrott egyet, és megfordult. Szaggatottan szedte a levegőt, a szája 

kiszáradt. Később, gondolta magában, később majd jót nevet ezen a jeleneten, de most nagy 
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erőfeszítésébe  került  elszakítania  magát  erotikus  képzelődéseitől,  és  a  dolmenhez  közelítő 
férfira összpontosítania a figyelmét.

Sötét hajú, megdöbbentően jóképű fickó volt, durva, erős anyagból készült ruhát viselt, 
mint a farmerek. Gray úgy ítélte, harminc körül járhat. Azok közé a meglepő, fekete hajú írek 
közé  tartozott,  akiknek  sötét  haja  kobaltkék  szemmel  párosul.  Barátságosan,  kissé  talán 
magában mulatva nézett rá.

Lábánál  Brianna kutyája,  Con szökdécselt  virgoncán.  Megismerte  Grayt,  és  lelkesen 
odaszaladt hozzá.

- Érdekes hely - jegyezte meg a férfi, dallamos nyugati tájszólással.
-  Nem számítottam rá,  hogy ilyesmit  találok  itt.  -  Gray  megveregette  Con fejét,  és 

kilépett két kő között.
- A turistatérképeken ez nem szerepel.
- Tényleg nem. Ez csak a mi saját  dolmenünk, de azért  néha szívesen megmutatjuk 

másoknak is. Maga biztosan Brie jenkije, igaz? - nyújtotta oda nagy, kérges tenyerű kezét a 
férfi. - Murphy Muldoon.

- Akinek a tehene letaposta a rózsákat? 
Murphy arca megrándult.
- Istenem, hát sosem felejti el? Pedig minden egyes bokrot újraültettem. Az ember azt 

hinné, hogy a tehenem nem a virágait, hanem legalábbis a gyerekét taposta agyon - nézett le 
Conra, mintha tőle várna helyeslést. A kutya azonban leült, félrehajtott fejjel pillantott fel rá, 
de megtartotta magának a véleményét. - Tehát berendezkedett Blackthornban?

- Be. Próbálok egy kicsit hozzászokni az új helyhez.
- Gray újból körülnézett. - Gondolom, betévedtem a földjére.
- Manapság nem túl gyakran lőjük le a birtokháborítókat - felelte Murphy könnyedén.
- Ennek örülök. - Gray újra szemügyre vette beszélgetőtársát. Van benne valami szilárd, 

gondolta, és könnyen megközelíthető. - Tegnap este voltam a falusi kocsmában, O’Malleynél. 
Ittam egy sört egy Rooney nevű alakkal.

- Vagyis fizetett neki egy pintet, igaz? - nevetett Murphy.
-  Kettőt.  -  Gray  is  elnevette  magát.  -  Megszolgálta,  bőven  kaptam  cserébe  falusi 

pletykákat.
-  Amiben  biztosan  volt  valamennyi  igazság  is.  -  Murphy  elővette  a  cigarettáját, 

odanyújtotta Graynek.
Ő azonban megrázta a fejét, és zsebre vágta a kezét. Csak akkor dohányzott, amikor írt.
- Azt hiszem, a maga nevét is említette.
- Az könnyen meglehet.
-  A Murphy fiúnak  nem hiányzik  egyéb  -  kezdte  Gray  olyan  tökéletesen  utánozva 

Rooney hangját, hogy Murphy felkacagott -, csak egy jó asszony, meg erős fiúgyerekek, hogy 
legyen segítsége a földeken. De hát ez a Murphy a tökéletes nőre vár, úgy bizony, így aztán 
egyedül tölti az éjszakáit, hideg ágyban.

- És ezt Rooney mondja, aki pedig a kocsmában tölti az éjszakáit, arról panaszkodva, 
hogy a felesége kergeti az ivásba.

-  Igen,  erről  is  beszámolt.  -  Gray most azt  a kérdést  vette  elő,  amelyik a leginkább 
érdekelte. - Meg arról is, hogy mivel az a jampec elkaparintotta Maggie-t a maga orra elől, 
most nemsokára a húgának fogja csapni a szelet.
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- Brie-nak? - Murphy megcsóválta a fejét, és kifújta a füstöt. - Az olyan lenne, mintha a 
saját kishúgomat ölelgetném. - Továbbra is mosolygott, de éles tekintetet vetett Grayre. - Ezt 
akarta megtudni, Mr. Thane?

- Graynek hívnak. Igen, ezt akartam megtudni.
- Hát akkor annyit mondhatok, Gray, hogy szabad az út. De vigyázz, mit csinálsz. Én 

ugyanis odafigyelek a húgaimra. - Mint aki jól megmondta a magáét, elégedetten beleszívott a 
cigarettába. - Szívesen látlak a házamban egy csésze teára.

- Köszönöm, de ha lehet, inkább majd máskor. Mára van még egy kis elintéznivalóm.
- Hát, akkor nem is tartalak fel. Élvezem a könyveidet - mondta olyan mellékes hangon, 

hogy ettől Gray kétszeresnek érezte a dicséretet. - Galwayben van egy jó könyvesbolt, ha arra 
jársz, érdemes benézni.

- Szándékomban áll bemenni a városba.
- Biztosan megtalálod. Add át üdvözletemet Briannának, jó? És azt is megemlíthetnéd, 

hogy egy szem pogácsa sem maradt a kamrámban - tette hozzá nevetve. - Biztosan megsajnál 
majd.

Odafüttyentette  a kutyát,  és könnyed léptekkel  elindult.  Járása annak az embernek a 
magabiztosságát tükrözte, aki a saját földjén lépdel.

Brianna délután ért haza, félholtan, kimerülten az idegességtől. Megkönnyebbült, hogy 
Grayt nem látta, csak egy sebtében odafirkantott üzenetet hagyott a konyhaasztalon.

Maggie telefonált. Murphynek elfogyott a pogácsája.

Különös  üzenet,  gondolta.  Miért  telefonálna  Maggie,  hogy  Murphynek  nincs  több 
pogácsája? Brianna felsóhajtott,  és félrerakta a cédulát.  Automatikusan odatette  a teavizet, 
aztán előszedte a hozzávalókat, hogy elkészítse vacsorára a csirkét - igazi, tanyasi nevelésűt -, 
amelyet a piacon talált.

Aztán újra sóhajtott, és megadta magát. Leült, összekulcsolta a karját a konyhaasztalon, 
és lehajtotta a fejét. Nem sírt. A könnyek nem segítenek, nem változtatnak semmin. Maeve-
nek megint rossz napja volt, panasszal és vádaskodással fogadta, s egész nap őt piszkálta. 
Talán ezeket a rossz napjait azért olyan nehéz elviselni, mert az elmúlt egy évben elég sok jó 
napot is töltöttek együtt.

Maeve örült kis házának, annak ellenére, hogy sosem vallotta volna be. Szerette Lottie 
Sullivant is, a nyugdíjas ápolónőt, akit Brianna és Maggie fogadtak mellé társalkodónőnek. 
De  az  is  biztos,  hogy  ezt  szavakba  öntve  maga  az  ördög  sem  tudná  kihúzni  belőle. 
Mindenesetre elégedett volt az életével, már amennyire Brianna szerint egyáltalán képes volt 
az elégedettségre.

De Maeve sosem felejti el, hogy Maggie kereste azt a pénzt, amiből él. És úgy tűnik, ezt 
soha nem fogja megbocsátani a lányának.

A  mai  is  egyike  volt  azoknak  a  napoknak,  melyeken  Maeve  mindenért  meg  akart 
fizetni,  s az ostor mindig a kisebbik lánya hátán csattant.  Mindenben hibát talált.  Brianna 
lelkét a padláson talált levelek is nyomasztották, s teljesen kimerítette a feszültség.

36



Behunyta a szemét, és egy percre átadta magát a vágyakozásnak. Arra vágyott, bárcsak 
anyja boldog lehetne. Bárcsak visszakaphatná fiatalsága vidámságát és örömeit. Arra vágyott, 
ó, a legeslegjobban arra, hogy képes legyen nyílt szívvel, őszintén szeretni az anyját, ehelyett 
a hideg kötelességtudat és kelletlenség helyett.

Családra vágyott.  Arra, hogy a háza tele legyen szeretettel,  hangokkal és nevetéssel. 
Nemcsak futóvendégekkel, akik jönnek-mennek, hanem állandó lakókkal.

Ó,  ha  a  vágyainkat  mind  egy-egy  fillérre  válthatnánk,  gondolta,  olyan  gazdagok 
lehetnénk,  mint  Midász  király.  Eltolta  magát  az  asztaltól.  Tudta,  ha  beleveti  magát  a 
munkába, elmúlik a kimerültség és a rosszkedv.

Grayt finom sült csirke fogja várni, fűszeres töltelékkel, krémes mártással.
Murphy pedig, az Isten áldja meg a két kezét, megkapja a pogácsáját.
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Negyedik fejezet

Néhány nap elteltével Brianna hozzászokott Gray napirendjéhez, és hozzáigazította saját 
időbeosztását. A férfi szeretett enni, ritkán hagyott ki étkezést, bár az kétségtelen, hogy az 
időpontokat  nem  nagyon  tisztelte.  Brianna  arról  tudta,  hogy  éhes,  ha  benézett  hozzá  a 
konyhába.  Akármikor  történt  ez,  ő  mindig  készített  neki  valamit.  És  el  kellett  ismernie, 
jólesett látni, hogy a férfi értékeli konyhaművészetét.

Majdnem minden nap elment, Brie úgy gondolta, kószál. Ha kérdezte, útbaigazította, 
vagy javasolt  neki  valamit,  amit  érdemes megnézni.  De legtöbbször  a  térkép segítségével 
tájékozódott, jegyzetfüzetet és fényképezőgépet is vitt magával.

Amikor nem volt otthon, Brianna rendbe tette a szobáját. Ha az ember más valaki után 
takarít,  elég  sok mindent  megtudhat.  Brianna  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy Grayson 
Thane nagyon rendszerető ember, s ez mindazokra a tárgyakra vonatkozik, amelyek a panzió 
tulajdonát  képezik.  Szép törülközőit  sosem dobta  a  padlóra  nedves  csomóban,  a  bútorain 
sosem  hagyott  foltot  ottfelejtett  pohár  vagy  csésze.  De  a  saját  holmiját  nemtörődöm 
hanyagsággal kezelte. Ha sáros lett a cipője lerúgta, mielőtt belépett volna a házba, de sosem 
vette a fáradságot, hogy kitisztítsa a drága bőr lábbelit, vagy esetleg kifényesítse.

Így hát Brianna megcsinálta helyette.
Ruháiban az egész világról származó címkék voltak.
De sosem vasalta ki őket, és gyakran csak úgy ledobta a székre, vagy csálén akasztotta 

be a szekrénybe.
A lány kimosta a szennyesét a sajátjával  együtt,  és  nem titkolta  maga előtt,  milyen 

jóleső érzés volt férfiingeket teregetni a kötélre, ha kisütött a nap.
Gray  nem  őrzött  semmiféle  emléket  a  barátairól,  családjáról,  és  nem  próbálta 

személyessé  tenni  a  szobát,  melyben  lakott.  Több  doboznyi  könyvet  hozott  magával. 
Krimiket,  rémtörténeteket,  kémsztorikat,  szerelmes  regényeket,  klasszikusokat,  és  sok 
kézikönyvet  is,  például  rendőrségi  eljárásokról,  fegyverekről,  gyilkosságokról, 
pszichológiáról,  mitológiáról,  boszorkánykultuszról,  autószerelésről  -  ezen  Brianna 
elmosolyodott -, és sok különböző témáról, az építészettől a zoológiáig.

Úgy látszik, minden érdekli.
Megtanulta, hogy Gray a kávét szereti, de szükség esetén megissza a teát is, ha elég 

erős. Olyan édesszájú, mint egy tízéves gyerek, és épp olyan energia lobog benne.
Pimaszul kíváncsinak bizonyult, nem volt olyan kérdés, amelyet ne tett volna fel. De 

valami  kedvesség áradt  belőle,  ami  miatt  nehéz  volt  visszautasítani.  Gyakran  és  szívesen 
felajánlotta a segítségét, és amikor azt hitte, senki nem látja, ételt csempészett Connak.

Mindent  egybevéve  tökéletesen  működött  a  dolog:  a  férfi  társaságot  és  bevételt 
biztosított neki, és ráadásul olyan munkát végezhetett, amelyet szeretett. Igyekezett nyugodt 
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körülményeket biztosítani vendége számára. De az is igaz, hogy sosem érezte magát teljesen 
nyugodtnak Gray jelenlétében.  Sohasem utaltak arra az egyetlen,  bénító pillanatra kettejük 
között.  De azért  az  ott  lebegett  a  levegőben:  Brianna  pulzusa  meglódult,  ha  bement  egy 
szobába, és váratlanul ott találta a férfit. Teste átforrósodott már attól is, ha Gray egyszerűen 
csak ránézett azzal az aranyfényű szemével.

Brianna saját magát hibáztatta. Hosszú, nagyon hosszú idő telt el azóta, hogy mélyen 
vonzódott egy férfihoz. Mióta Rory McAvery elment, sebet ejtve a szívén, és űrt hagyva maga 
után az életében, még soha nem érzett ilyen furcsa bizsergést egyetlen férfi jelenlétében sem.

De mivel  ez  a férfi  az egyik vendége,  Brianna úgy döntött,  kötelessége elfojtani  az 
érzéseit.

Csakhogy  miközben  kisimította  a  férfi  ágyán  a  takarót,  felrázta  a  párnáit,  azon 
töprengett, ma vajon hová vezetett Gray szokásos csavargásainak útja.

A férfi nem jutott messzire. Aznap reggel gyalog vágott neki a keskeny útnak, a szürke, 
fenyegető  égbolt  alatt.  Elhaladt  pár  melléképület  mellett,  látott  egy  pajtafélét,  benne  egy 
traktort és szénabálákat, melyeket így védtek az eső ellen. Biztosan Murphyé, gondolta, és 
eltöprengett, milyen lehet földművesnek lenni.

Birtokolni a földet, felelősséget vállalni érte. Szántani, vetni, gondozni a vetést, figyelni, 
amint nő. Folyton az eget nézni, és beleszagolni a levegőbe, lesz-e időváltozás.

Hát, ez az életmód nem Grayson Thane-nek való, döntötte el. De azt is megértette, hogy 
sok ember  számára  kielégítő.  Emlékezett  arra  az  egyszerű,  tulajdonosi  büszkeségre,  mely 
Murphy Muldoon járásából  sugárzott.  Alighanem az a  tudat  táplálta,  hogy a  saját  földjén 
vetheti meg a lábát.

De ha az ember birtokolja a földet - vagy bármi mást -, az azt jelenti, hogy leköti magát. 
Majd megkérdezi Murphyt, mi a véleménye erről.

Onnan,  ahol  állt,  belátta  a  völgyet  és  a  hegyek  lábát.  Távolból  vidám kutyaugatás 
hallatszott. Talán Con az, valami kalandot kerget, még mielőtt hazaszaladna, hogy Brianna 
ölébe hajtsa a fejét.

Gray irigyelte a kutyát.
Elfintorodott,  és  zsebre  vágta  a  kezét.  Nagy erőfeszítésébe  került,  hogy távol  tartsa 

magát finoman szexis gazdasszonyától.
Azt mondogatta magának, Brianna nem azért  viseli azokat a csinos kis köténykéket, 

nem azért tűzi fel a haját abba a folyton kibomló kontyba, hogy őt megbabonázza. De ettől 
függetlenül  sikerült  neki.  Nem  valószínű,  hogy  azért  tüsténkedik  a  házban  vadvirág-  és 
szegfűszegillattól körülvéve, hogy őt megőrjítse. Mégis határtalan szenvedést okoz neki.

A fizikai szenvedésen túl - ami maga is épp elég lett volna - ott volt még az a titokzatos 
szomorúság.  Egyszer  át  kell  majd törnie  visszahúzódásának azt  a  vékony falát,  és  ki  kell 
derítenie, mi aggasztja a lányt. Mitől olyan űzött a tekintete.

Nem  mintha  be  akarna  avatkozni,  gondolta  gyorsan  Gray.  Ő  csak  kíváncsi.  A 
barátkozás  könnyen  ment  neki,  mivel  őszinte  érdeklődéssel  és  együttérzéssel  fordult  az 
emberek felé. De közeli barátok, akikkel az ember kapcsolatban marad éveken át, akik miatt 
aggódik, akik hiányoznak, ha távol van - az ilyen barátok nem fértek bele az ő terveibe.

Grayson Thane könnyű csomaggal utazik és gyakran.
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Az élénk színűre festett ajtajú kis ház láttán Gray megtorpant. A déli oldalon építkezés 
folyt, kibővítik a házat, majdnem a kétszeresére. A kiásott föld nagy halomban tornyosult, 
bármelyik ötéves gyerek rettentően örült volna neki.

A kisebb ház,  ott  lejjebb? Ahol Brianna nővére és annak férje  lakik időnként? Úgy 
döntött, a bíborvörös ajtó csak Maggie műve lehet, és belépett a kapun, hogy közelebbről is 
megnézze.

Pár percig az új építkezés körül bámészkodott. Valaki itt nagyon jól tudja, mit csinál, 
gondolta. A faszerkezet szilárd, az anyagok a lehető legjobb minőségűek. Biztosan a gyerek 
miatt kell nekik több hely, gondolta, és elindult hátrafelé. Ekkor vette észre a hátul álló kis 
épületet.

Az üvegfúvó műhely. Megörült a felfedezésnek, lemászott a deszkákról, és áthaladt a 
harmat lepte pázsiton. Amikor odaért az ablakhoz, ernyőt formált a két tenyeréből, és belesett. 
Kemencéket látott, padokat, eszközöket, melyek felkeltették érdeklődését és megmozgatták a 
fantáziáját.  A polcok a készülőfélben lévő munkák alatt  roskadoztak. Gray minden aggály 
nélkül az ajtóhoz lépett.

- Nem volt még letörve a kezed?
Megfordult. A ház hátsó ajtajában Maggie állt, kezében gőzölgő csészével. Bő pulóvert, 

kopott kordbársony nadrágot viselt, arcán rosszallás ült. Gray rávigyorgott.
- És nem is szeretném. Szóval itt dolgozol?
- Itt. Te mit szoktál csinálni azokkal, akik kérdezés nélkül betörnek a dolgozószobádba?
- Nincs dolgozószobám. Körbevezetsz? 
Maggie nem is próbálta elfojtani a szitkot, sem az azt követő sóhajt.
- Egy kicsit pofátlan vagy, nem gondolod? Hát jól van, úgysem csináltam semmit. Az az 

alak  egyszerűen csak elment  -  panaszkodott,  miközben elindult  felé.  -  Még csak fel  sem 
ébresztett.  Képes  volt  egy  cédulát  hagyni,  hogy reggelizzek  rendesen,  és  polcoljam fel  a 
lábamat.

- És? Felpolcoltad?
- Épp arra készültem, amikor meghallottam, hogy valaki becsörtet az udvaromba.
- Bocs - mentegetőzött Gray, de továbbra is mosolygott. - Mikor jön a baba?
- Tavasszal. - Maggie akarata ellenére ellágyult, nem kellett hozzá semmi más, csak a 

baba említése.  - Még több hét van hátra, és ha az az alak kényeztetni  akar, hát  kénytelen 
leszek kinyírni. Na, ha már itt vagy, hát gyere be!

- Látom már, ez a csodálatos vendégszeretet családi vonás lehet nálatok.
-  Nem - Maggie szája  széle  félrehúzódott.  -  A kedvesség mind Briannának jutott.  - 

Kinyitotta az ajtót. - Nézni szabad, de ha hozzányúlsz valamihez, tényleg letöröm a kezed.
-  Igenis,  értettem.  Ez  fantasztikus!  -  Gray,  abban  a  pillanatban,  hogy  belépett, 

felfedezőútra  indult.  Körbejárta  a  munkapadokat,  lehajolt  a  kemencéhez.  -  Velencében 
tanultál, ugye?

- Igen.
- Hogy kezdted? Jézusom, mennyire utálom, ha ezt kérdezik tőlem! Ne is törődj velem!
Nevetni  kezdett  saját  magán,  és  az  üvegfúvó pipákhoz  lépett.  Az  ujjai  bizseregtek, 

szerette volna megérinteni őket. Óvatosan visszafordult, és végigmérte a nőt.
- Én nagyobb vagyok. 
Maggie bólintott.
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- De én aljasabb.
Ám azért felemelte az egyik hosszú vaspálcát, és odanyújtotta neki.
Gray megemelte, és megforgatta a kezében.
- Nagyszerű gyilkos fegyver.
- Nem fogom elfelejteni, ha legközelebb valaki félbeszakítja a munkámat.
- Na és mi a folyamat? - Gray az egyik padon fekvő rajzokra pillantott. - Előbb vázlatot 

készítesz?
-  Gyakran.  -  Maggie  belekortyolt  a  teájába,  de közben a  vendégét  nézte.  Az igazat 

megvallva,  a  férfi  könnyed,  rugalmas,  póztalan  mozgásában  volt  valami,  amitől 
legszívesebben máris a rajztömbje után nyúlt volna. - Szeretnél egy gyorstalpaló tanfolyamot?

-  Mindig  csak  tanulnék.  Jó  meleg  lehet  itt,  amikor  begyújtod  a  kemencéket,  nem? 
Szóval itt megolvasztod az izét, és aztán?

-  Csinálok  egy  sablont  -  kezdte  Maggie.  Félóra  alatt  az  üvegfúvás,  az  edények 
készítésének minden lépésén végigvezette Grayt.

Mennyit tud kérdezni ez az alak, gondolta. Érdekes kérdései vannak, az igaz, nemcsak a 
technika foglalkoztatja, hanem a mögötte lévő alkotási folyamat is. Bár ennek talán még ellen 
tudott volna állni, a lelkesedésének nem. Ahelyett, hogy gyorsan végigvezette volna a férfit, 
azt  vette észre,  hogy szívesen válaszolgat  a kérdéseire,  mindent megmutogat,  és nagyokat 
nevetnek.

-  Ha  ilyen  érdeklődő  maradsz,  felveszlek  segédemnek  -  mondta,  és  csodálkozva 
megsimogatta a hasát. - Gyere be, kapsz egy csésze teát.

- Gondolom, nincs itthon Brianna sütijéből? 
Maggie felhúzta a szemöldökét.
- De van.
Pár perc múlva Gray Maggie konyhaasztala mellett  ült,  előtte egy tányér gyömbéres 

sütemény.
-  Fogadjunk,  hogy el  tudná  adni  ezeket  -  mondta  teli  szájjal.  -  Meggazdagodhatna 

belőle.
- Inkább szétosztja a falubeli gyerekeknek.
- Azon csodálkozom, hogyhogy neki nincsenek gyerekei. - Gray kivárt egy picit. - Nem 

vettem észre, hogy járna hozzá valami férfi.
- Pedig te aztán mindent észreveszel, nem igaz, Grayson?
- Magától értetődik. Brianna nagyon szép.
- Egyetértek. - Maggie beletöltötte a forró vizet az előmelegített teáskannába.
- Azt akarod, hogy kerek perec kimondjam - mormogta a férfi. - Van valakije, vagy 

nincs?
- Miért nem kérdezed meg tőle? - Maggie sértődötten összevonta a szemöldökét,  és 

letette a teáskannát az asztalra. Micsoda tehetsége van ahhoz, hogy kiszedje az emberből, amit 
meg akar tudni! - Nincs - csattant fel, és levágott a férfi elé egy bögrét. - Nincs senkije. Távol 
tartja  őket  magától,  elijeszti  őket  a  hidegségével.  Szívesebben  tölti  minden  idejét  a 
vendégeivel, vagy Ennisbe szaladgál, ahányszor csak anyánk eltüsszenti magát. A mi Szent 
Briannánk igazán nagyon önfeláldozó.

-  Nyugtalankodsz  miatta  -  jegyezte  meg  Gray  halkan.  -  Mi  baja  van  a  húgodnak, 
Maggie?
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- Családi ügy. Nem a te dolgod. - Maggie-nek végre eszébe jutott, és kitöltötte a teát 
Graynek, majd magának is. Felsóhajtott, és leült. - Honnan tudod, hogy valami baja van?

- Látszik. A szemén. Mint ahogy most a tiéden is.
- Nemsokára megoldódik a dolog. - Maggie eltökélte, hogy másra tereli a szót. - Mindig 

így beleturkálsz a mások életébe?
- Persze. - Gray belekóstolt a teába. Olyan erős volt, hogy táncra lehetett perdülni tőle. 

Tökéletes. - Ha az ember író, az nagyszerű ürügyet kínál a kíváncsiskodásra - jelentette ki, de 
aztán megváltozott a tekintete, és elkomolyodva hozzátette: - Megkedveltem. Briannát nem 
lehet nem kedvelni. Rosszul esik, hogy szomorúnak látom.

- Jót tenne neki egy barát. Neked pedig igazán tehetséged van hozzá, hogy beszéltesd az 
embert. Próbáld ki rajta! De vigyázz! - tette hozzá Maggie, még mielőtt Gray felelhetett volna 
-, Nagyon érzékeny. Ha megbántod, velem kell számolnod!

-  Értem  -  bólintott  Gray.  Itt  az  ideje,  gondolta,  hogy  valami  másról  beszéljünk. 
Hátradőlt, és feltette egyik lábát a térdére. - Na és hogy is volt az a dolog Murphy-vel? Igaz, 
hogy a dublini pasas halászott el az orra elől? 

Szerencse, hogy Maggie épp lenyelte a teáját, mert különben megfulladt volna. Nevetni 
kezdett, méghozzá annyira, hogy nem bírta abbahagyni, és a könnye is kicsordult.

- Úgy látom, lemaradtam egy jó viccről - hallották Rogan hangját az ajtóból. - Maggie, 
vegyél levegőt, már kezdesz vörösödni!

- Sweeney! - Maggie nevetve mélyet sóhajtott, és a férje kezéért nyúlt. - Ez itt Grayson 
Thane. Épp azt kérdezte, igaz-e, hogy meg kellett verekedned Murphy-vel, hogy udvarolhass 
nekem.

- Hát, Murphyvel nem - felelte a férfi kedvesen. - De Maggie-vel annál inkább. Főleg a 
fejét ütöttem: muszáj volt egy kis józan észt vernem belé. Örülök, hogy találkoztunk - tette 
hozzá, és odanyújtotta szabad kezét. - Sok kellemes órát töltöttem a könyveid társaságában.

- Köszönöm.
- Gray jól  elszórakoztatott  -  folytatta  Maggie.  - Ezért  aztán most túl  jó hangulatban 

vagyok ahhoz, hogy kiabáljak veled, amiért nem költöttél fel reggel.
- Szükséged van az alvásra - Rogan töltött magának egy csésze teát, de az első korty 

után összerándult. - Jézusom, Maggie, muszáj mindig ilyen méregerősre főznöd?
- Igen - Maggie előrehajolt,  és a tenyerébe támasztotta az állát.  - Gray, Amerikának 

melyik részéből származol?
- Egyikből sem. Állandóan utazgatok.
- De az otthonod?
- Nincs. - A férfi beleharapott egy újabb süteménybe. - Ennyi utazás közben nincs rá 

szükségem.
Ez bámulatba ejtette Maggie-t. Félrehajtott fejjel fürkészte Gray arcát.
- Csak úgy mész, egyik helyről a másikra, hátizsákodban a ruháiddal?
-  Hát,  egy  kicsit  több  cuccom  van,  de  tulajdonképpen  így  igaz.  Néha  összeszedek 

valamit, aminek nem tudok ellenállni, így vettem meg például a te szobrodat Dublinban. New 
Yorkban van egy lakásom, amolyan raktárféle a holmimnak. New Yorkban van a kiadóm és 
az ügynököm, évente egyszer, néha kétszer megjelenek ott. De írni bárhol tudok - vonta meg 
a vállát -, és ezt ki is használom.

- És a családodé?
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- Margaret Mary! Miért ütöd bele az orrodat olyasmibe, ami nem a te dolgod? - kérdezte 
Rogan.

- Ő kezdte - vágott vissza a nő.
-  Nincs  családom.  Választottatok  már  nevet  a  babának?  -  kérdezte  Gray,  finoman 

másfelé terelve a beszélgetést.
Maggie felismerte, mi a célja, és rosszallóan nézett rá, de mielőtt megszólalhatott volna, 

Rogan elébe vágott, s közben megszorongatta felesége térdét az asztal alatt.
-  Még  nem  sikerült  megegyeznünk.  Remélem,  mielőtt  az  egyetemre  jelentkezik, 

döntésre jutunk.
Rogan elegánsan mindenféle másról beszélt, közömbös, személytelen témákról. Mikor 

Gray elment, és magukra maradtak, Maggie idegesen dobolni kezdett ujjaival az asztal lapján.
- Kideríthettem volna róla még mást is, ha nem avatkozol bele.
- De hát semmi közöd hozzá - felelte a férje, és szájon csókolta.
- Lehet, hogy van. Nagyon kedvelem. De amikor Briannáról beszél, valami furcsát látok 

a tekintetében. És az a valami nem tetszik nekem.
- Ahhoz sincs semmi közöd.
- A húgomról van szó.
- Aki nagyon jól tud vigyázni magára.
-  Te már csak tudod! -  morgolódott  Maggie.  -  A férfiak mindig azt  képzelik,  hogy 

ismerik a nőket, pedig semmit, de semmit nem tudnak rólunk.
- Téged tényleg ismerlek, Margaret Mary - fonta át két karjával a feleségét Rogan, és 

felsegítette a székről.
- Mit akarsz?
- Ágyba vinni téged, levetkőztetni, és egy hatalmasat szeretkezni.
-  Ó,  tényleg?  -  Maggie  hátradobta  a  haját.  -  Szerintem te  csak  el  akarod  terelni  a 

figyelmemet a kérdésről.
- Hadd próbáljam meg, lássuk, sikerül-e! 
Ő elmosolyodott, és átkarolta Rogan nyakát.
- Azt hiszem, adnom kell egy esélyt neked.

Amikor  Gray  visszasétált  a  Blackthorn  panzióba,  Briannát  a  szalonban  találta. 
Négykézláb  állt,  és  viasszal  dörgölte  a  padlót,  lassú,  szinte  szeretetteljes  körkörös 
mozdulatokkal. A kicsi arany kereszt, amelyet néha a nyakában viselt, ingaként lógott alá a 
láncon, meg-megcsillant  rajta  a fény. Zene szólt,  valami vidám dallam,  amelyhez ő maga 
énekelt, az ősi gael nyelven. Grayt úgy elbűvölte, hogy odament hozzá, és leguggolt.

- Mit jelent?
Brianna összerezzent. Ez az alak olyan halkan tud járni, hogy még a levegő sem rezzen 

körülötte. Kifújta szeméből az elszabadult hajszálakat, és folytatta a fényesítést.
- Arról szól, hogy háborúba kell menni.
- Túl vidám ahhoz, hogy a háborúról szóljon.
- Ó, mi boldogan megyünk harcolni. Korábban jöttél meg, mint máskor. Kérsz teát?
- Nem, köszönöm. Már teáztam Maggie-nél. 
Erre fölnézett.
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- Meglátogattad Maggie-t?
-  Csak  úgy  elindultam  sétálni,  és  ott  kötöttem  ki  a  házuknál.  Körbevezetett  a 

műhelyében.
Brianna felnevetett. A férfi komoly arcát látva leült a sarkára.
- És hogy az égbe sikerült elérned ezt a megtiszteltetést?
- Megkértem - felelte Gray, és elmosolyodott. - Először egy kicsit zsörtölődött, de aztán 

nagyon kedves volt. - Odahajolt Briannához, és megszagolta. - Citrom- és méhviaszillatod 
van.

-  Ez  nem meglepő.  -  A lánynak  meg  kellett  köszörülnie  a  torkát.  -  Ugyanis  azzal 
fényesítem a padlót. Halkan felnyögött, mikor Gray megfogta a kezét.

- Kesztyűt kellene viselned, amikor nehéz munkát végzel.
- Útban van - rázta meg a kezét Brianna, de a férfi nem engedte el. Hiába igyekezett 

határozottnak látszani, inkább zavarodottnak tűnt. - Te is útban vagy.
-  Mindjárt  elmegyek.  -  Milyen  átkozottul  csinos,  gondolta  Gray,  ahogy  itt  térdel, 

kezében a rongy, az arca kipirulva… - Brie, gyere el velem ma este! Meghívlak vacsorára.
- De én… vettem bárányhúst.
- Eláll holnapig, nem?
- De igen, csak… Ha meguntad a főztömet…
- Brianna! - vágott közbe Gray lágy, rábeszélő hangon. - Meg akarlak hívni.
- Miért?
- Mert olyan szép az arcod. - Ajkával megsimította a lány keze fejét, amitől Briannának 

a torkába ugrott a szíve. - Mert azt gondoltam, jólesne neked, ha ma este valaki más főzné 
meg a vacsorát, és másnak kellene mosogatnia.

- Szeretek főzni.
-  Én is  szeretek írni,  de mindig kikapcsolódást  jelent  olyasmit  olvasni,  amin mások 

izzadtak.
- Az nem ugyanaz.
- Dehogynem! - Gray félrehajtott fejjel hirtelen borotvaéles pillantást vetett a lányra. - 

Ugye nem félsz attól, hogy eljöjj velem kettesben egy nyilvános helyre?
-  Hogy  jut  ilyen  ostobaság  az  eszedbe?  -  méltatlankodott  Brianna.  Ám  ha  olyan 

ostobaság, akkor miért érzi mégis úgy, hogy fél?
- Akkor rendben van, megbeszéltük. Hét órakor. 
Gray elég bölcs volt, hogy tudja, mikor kell visszavonulni. Felállt, és kiment a szobából.

Brianna eldöntötte magában, nem fordít különösebb gondot rá, hogy, mit viseljen, de 
aztán  mégis  sokáig  válogatott.  Végül  azt  az  egyszerű zöld gyapjúruhát  vette  fel,  amelyet 
Maggie  hozott  neki  Milánóból.  Hosszú  ujjú,  magas  nyakú  ruha  volt,  sima,  szinte  szolid 
szabással, egészen addig, amíg fel nem vette. Ugyanis olyan rafináltan simult a testére, hogy 
szinte többet mutatott meg, mint amennyit eltakart.

Nem baj, gondolta Brianna, egy ilyen vacsorához megfelel,  különben sem szép tőle, 
hogy még sosem viselte, pedig Maggie nem kímélte sem a költséget, sem a fáradságot. És 
olyan jó puha az anyaga.
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Bosszantotta, hogy még mindig vibrálnak az idegei. Felkapta egyszerű fekete kabátját, 
melynek már feslett a bélése, és a karjára borította. Ez csak egy vacsorameghívás, gondolta. 
Semmi különös, csak egy kedves gesztus attól az embertől, akit már több mint egy hete ellát.

Vett még egy mély levegőt, hogy megnyugtassa magát, kilépett szobájából a konyhába, 
majd az előszobába. A férfi épp akkor jött le a lépcsőn. Brianna bizonytalanul megállt.

Gray  is  megállt  a  legalsó  lépcsőfokon,  keze  a  korláton.  Egy pillanatig  csak  nézték 
egymást,  azzal  a különös,  öntudatlan  tekintettel.  Aztán Gray előrelépett,  és  a furcsa érzés 
tovaszállt.

- Hát… - A férfi lassan, elégedetten elmosolyodott.  - Brianna, igazán lélegzetelállító 
látványt nyújtasz.

- Te pedig öltönyt viselsz. - És milyen remekül áll rajta, tette hozzá a lány gondolatban.
- Néha felveszem. - Gray elvette tőle a kabátját, és a vállára borította.
- Nem is mondtad, hová megyünk.
- Enni - karolta át a derekát a férfi, és magával húzta, ki a házból.
A kocsiban  ülve  Brianna  felsóhajtott.  A bőrülésnek  finom illata  volt,  s  olyan  puha 

tapintása, mint a vaj. Megsimogatta az üléshuzatot.
- Kedves tőled, Gray.
- Ez nem kedvesség. Csak el akartam menni valahová, és azt akartam, hogy velem légy. 

Sosem jössz esténként a kocsmába.
A lány egy kicsit megnyugodott. Szóval oda mennek.
- Mostanában tényleg nem voltam. Pedig néha be szoktam nézni, hogy találkozzam az 

emberekkel. O’Malleyéknek megszületett az újabb unokájuk a héten.
- Tudom. Meghívtak egy pintre, hogy megünnepeljük.
- Épp most fejeztem be egy angolpólyát a kicsinek. El kellett volna hoznom magammal.
- Nem a kocsmába megyünk. Mi az az angolpólya?
- Olyan, mint egy zsák, bele lehet gombolni a babát.
Áthajtottak a falun. Brianna felnevetett.
- Odanézz, ott mennek Conroyék. Több mint ötvenéves házasok, és még mindig kézen 

fogva járnak. Látnod kellene, ahogy táncolnak.
- Ugyanezt mondták rólad is. Táncversenyt is nyertél.
- Még kislány voltam. - Brianna megvonta a vállát. Ostobaság a múltat siratni. - Sosem 

érdekelt komolyan. Csak szórakozás volt.
- És most mi a szórakozásod?
- Ó, hát mindenféle. Ahhoz képest, hogy jenki vagy, egész jól vezetsz - jegyezte meg a 

lány, majd a férfi értetlen tekintete láttán hozzátette: - úgy értem, sok amerikainak gondot 
okoz, hogy megszokja a mi útjainkat, és a rendes oldalon vezessen.

-  Ne nyissunk vitát  arról,  melyik a rendes oldal!  Én viszont elég sok időt töltöttem 
Angliában.

- A kiejtésed alapján nem tudom betájolni, honnan jöttél, csak annyit, hogy Amerikából. 
Tudod, ez amolyan kis játék számomra, hogy megpróbálom kitalálni a vendégeimről, hová 
valók.

- Lehet, hogy azért nem ismered fel a kiejtésemet, mert én sehonnan sem jöttem.
- Mindenki jött valahonnan.
- Nem. Sokkal több nomád van a világon, mint gondolnád.

45



- Szóval azt állítod magadról,  hogy cigány vagy. - Brianna hátrasimította a haját,  és 
szemügyre vette a férfi profilját. - Hát, erre az egyre nem gondoltam.

- Hogyhogy?
- Aznap éjjel, amikor megérkeztél, az a benyomásom támadt, kicsit úgy festesz, mint 

egy  kalóz.  Aztán  eszembe  jutott  az  is,  hogy  talán  egy  költőre  hasonlítasz,  vagy  egy 
bokszolóra, de a cigányra nem gondoltam. Pedig az is jó hasonlat lett volna.

-  Te  pedig  olyan  voltál,  mint  egy  látomás:  hullámzó  fehér  hálóing,  kócos  haj,  s  a 
szemedben egyszerre bátorság és félelem.

- Nem féltem. - Brianna a cégtáblára pillantott, amelynél Gray lefordult az útról. - Ide 
jövünk? Drumoland kastélyába? De hát ez lehetetlen.

- Miért? Azt hallottam, hogy kitűnően főznek.
- Az igaz, és nagyon-nagyon drága.
A férfi felnevetett. Lassabban hajtott, hogy megszemlélhessék a kastélyt, mely szürkén 

magasodott a hegy oldalában, meg-megcsillant falain a fény.
- Brianna, én egy nagyon-nagyon jól fizetett cigány vagyok. Megdöbbentően hangzik, 

nem?
- Valóban. És a kert… most nem látszik, és különben is, nagyon kemény telünk van, de 

elhiheted nekem, a kastélynak van a leggyönyörűbb kertje. - A pázsiton túl betakart rózsák 
látszottak. - Hátul van egy fallal bekerített kert. Olyan szép, mintha nem is lenne igazi. Miért 
nem egy ilyen helyen szálltál meg?

Gray beállt a parkolóba, és leállította a motort.
- Nem sok híja volt. De akkor hallottam a te panziódról. Mondjuk, hogy megérzés volt - 

villantott fel Gray egy elbűvölő mosolyt. - Szeretem a megérzéseket.
Kiszállt  a  kocsiból,  megfogta  a  lány  kezét,  és  felvezette  őt  az  előcsarnokba  vivő 

lépcsősoron.
Hatalmas, pompázatos terembe léptek, épp olyanba, amilyen egy kastélynak dukál. A 

sötét  fapadlóra  vörös  szőnyegek  simultak.  Nyílt  tűz  illata  érződött  a  levegőben,  kristály 
csengett, és halk hárfazene szólt a háttérben.

-  Egyszer  laktam egy kastélyban Skóciában -  mondta  a  férfi,  és  ujjait  összefonva a 
Briannáéval, elindult az étterem felé. - És egyszer Cornwallban is. Csodálatos helyek, tele 
vannak árnyakkal és balsejtelemmel.

- Hiszel a kísértetekben?
- Persze - vette el Gray a lány kabátját, és közben a szemébe nézett. - Te nem?
- De igen. Nekünk is vannak kísérteteink, otthon.
- A köveknél?
Brianna meglepődött, de máris tudta, hogy nem kellett volna meglepődnie. Természetes, 

hogy Gray eljutott oda, és ha eljutott, meg is érezte a hely titkát.
- Igen, ott is, és máshol is. 
Gray odafordult a főpincérhez.
- Thane - mondta egyszerűen. Odakísérték őket az asztalukhoz.  Gray kézbe vette az 

itallapot, és Briannára pillantott.
- Iszunk bort?
- Az nagyszerű lenne.
Egy pillantás elég volt neki, máris rámosolygott a pincérre.
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- Chassagne-Möntrachet-t kérünk.
- Igen, uram.
-  Éhes  vagy?  -  kérdezte  Briannától,  aki  úgy  elmerült  az  étlapban,  majd  felfalta  a 

szemével.
- Megpróbálom megjegyezni - felelte halkan. - Egyszer vacsoráztunk itt Maggie-vel és 

Rogannel, s utána majdnem sikerült utánoznom ezt a mézben-borban sült csirkét.
-  Csak nyugodtan olvasgasd - javasolta  Gray.  -  Majd kérek neked egy másolatot  az 

étlapból. 
A lány felnézett rá.
- Nem fognak adni belőle.
- Dehogynem!
Brianna felnevetett,  és  találomra kiválasztott  valamit.  Miután feladták a  rendelést  és 

megkóstolták a bort, Gray előrehajolt.
- Akkor most meséld el! 
A lány szeme megrebbent.
- Mit?
- A kísérteteket.
- Ó! - mosolyodott el Brianna, és ujját végighúzta a borospohár oldalán. - Hát, sok-sok 

évvel ezelőtt történt a dolog. Volt egy szerelmespár. A lány azonban valaki másnak volt a 
jegyese,  ezért  csak  titokban  találkozhattak.  A  férfi  szegény  volt,  úgy  mesélik,  egyszerű 
parasztember,  a  lány  pedig  az  angol  földesúr  lánya.  Mégis  egymásba  szerettek,  és 
kétségbeesésükben elhatározták, hogy megszöknek. Egy éjszaka találkoztak a köveknél. Úgy 
gondolták, ott, a szent helyen, a varázslatos helyen megkérik az isteneket, hogy áldják meg 
őket. A lány ugyanis terhes volt, és nem maradt vesztegetni való idejük. Letérdeltek a kör 
közepén,  és  a  lány  elárulta  kedvesének,  hogy  gyermeket  vár.  Azt  mesélik,  együtt  sírtak 
örömükben és félelmükben. A szél hidegen fújt, az ősrégi kövek árnyékot borítottak föléjük. 
És akkor, utoljára  még szerették egymást.  A férfi  azt mondta,  hazamegy,  elhozza a lovát, 
összeszedi mindenét, amit csak tud, és visszajön érte. Még aznap éjjel elindulnak.

Brianna felsóhajtott. Álmodozó tekintettel nézett maga elé, s közben folytatta.
-A fiú otthagyta a lányt a kőből épített kör közepén. De mire hazaért, már vártak rá az 

angol  földesúr  emberei.  Megölték,  olyan  kegyetlenül,  hogy  patakokban  folyt  a  vére. 
Felgyújtották  a  házát,  a  gabonáját.  De  miközben  haldoklott,  csak  a  szerelmére  tudott 
gondolni.

Brie  elhallgatott,  az  ösztönös  mesemondók  pontos  időzítésével.  A  túlsó  sarokban  a 
hárfás belekezdett egy balladába, mely egy halállal végződő szerelemről szólt.

- A lány pedig csak várt rá, a kövek között. S közben elkezdett fázni, annyira, hogy már 
reszketett. Szerelmének hangját hallotta a mezők felől felé szállni, mintha könnyeket hozott 
volna a szél. Megértette, hogy a fiú meghalt. És akkor lefeküdt, lehunyta a szemét, és elküldte 
magát neki. Másnap reggel találták meg, mosolygó arccal. De hideg volt, teljesen kihűlt, s a 
szíve megállt.  Vannak olyan éjszakák,  ha az ember beáll  a kör közepébe,  hallhatja,  amint 
elsuttogják egymásnak ígéreteiket, és a fű nedves lesz a könnyeiktől.

Gray nagyot sóhajtott, majd hátradőlt, és belekortyolt a borba.
- Brianna, neked igazi tehetséged van a mesemondáshoz.
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- Én csak úgy mondtam el, ahogy én is hallottam. Tudod, a szerelem mindent túlél. A 
félelmet, a szívfájdalmat, még a halált is.

- Hallottad őket suttogni?
- Igen. Meg is sirattam őket. Sőt, irigyeltem őket. - Hátradőlt a székén, és megpróbálta 

lerázni magáról a szomorúságot. - És te milyen kísérteteket ismersz?
-  Hát,  akkor  most  én  mesélek.  A hegyekben,  nem messze  Culladon mezejétől,  egy 

félkarú skót bolyong. 
Brianna elmosolyodott.
- Ez igaz történet, Grayson, vagy kitaláltad?
A férfi megfogta a kezét, és megcsókolta.
- Majd te megmondod.

Ötödik fejezet

Még soha nem volt ehhez fogható estéje. Minden apró részlet hozzájárult a csodálatos 
élményhez: a fantasztikus férfi, akit szemlátomást minden egyes szava elbűvölt, a romantikus 
környezet,  amelyet  a  kastély  -  a  középkori  kényelmetlenségek  nélkül  -  nyújtott,  az 
ínycsiklandozó francia ételek és a finom bor.
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Nem igazán tudta,  hogyan is hálálhatná meg mindezt,  különösen az étlapot,  amelyet 
Gray kihízelgett a főpincérből.

Azzal kezdte, amiben igazán otthon volt: különleges reggelit készített neki.
Amikor Maggie belépett, a konyhából finom illatok áradtak, Brianna pedig énekelt.
- Úgy látom, szép napra ébredtél.
- Igen, tényleg. - Brianna megfordította a vastag szelet fűszeres pirítóst. - Kérsz reggelit, 

Maggie? Túl sokat készítettem.
- Már ettem - felelte a nővére némi sajnálkozással a hangjában. - Itt van Gray?
- Még nem jött le. Pedig ilyenkor már itt szokott szaglászni a serpenyőim között.
- Akkor pillanatnyilag magunkban vagyunk.
- Igen. - Brianna könnyed hangulata elborult. Óvatosan a tálra fektette az utolsó szelet 

pirítóst, és betette a sütőbe, hogy melegen tartsa. - Azért jöttél, hogy a levelekről beszéljünk.
- Már épp elég ideig hagytalak aggódni, nem? Sajnálom.
- Mindkettőnknek szükségünk volt egy kis gondolkodási időre. - Brianna összekulcsolta 

a kezét a köténye fölött, és a nővére szemébe nézett. - Mit akarsz csinálni, Maggie?
- Megmondom, mit  akarok csinálni.  Semmit.  Úgy akarok tenni,  mintha soha nem is 

olvastam volna a leveleket, mintha nem is léteznének.
- Maggie…
- Hadd fejezzem be! - csattant fel Maggie, és elkezdett fel-alá járkálni a konyhában, 

mint egy ideges macska. - Úgy akarom folytatni az életemet, ahogy eddig, és meg akarom 
őrizni  magamnak  apához  fűződő  emlékeimet.  Nem  akarok  arra  gondolni  vagy  amiatt 
idegeskedni, hogy valamikor, egy emberöltővel ezelőtt lefeküdt egy nővel. Nem akarok arra 
gondolni,  hogy  van  valahol  egy  felnőtt  testvérem.  Te  vagy  a  testvérem  -  mondta 
szenvedélyesen.  - Te vagy a családom. Azt mondogatom magamnak, hogy ez az Amanda 
berendezte a saját életét, meg a gyerekéét valahol, valahogyan, és nem fogja megköszönni, ha 
elkezdünk kutakodni a múltjukban. El akarom felejteni. Azt akarom, hogy ez az egész tűnjön 
el. Ezt akarom, Brianna.

Elhallgatott, nekitámaszkodott a konyhapultnak, és felsóhajtott.
- Ezt akarom - ismételte -, de mást kell tennünk. Apa az ő nevét mondta… majdnem az 

utolsó szó, amelyet kimondott, az ő neve volt. Joga van tudni. Nekem meg jogom van átkozni 
őt ezért.

- Ülj le, Maggie. Nem tesz jót neked, ha így felizgatod magad.
-  Persze,  hogy  felizgatom  magam.  Mind  a  ketten  felizgattuk  magunkat.  Csak  nem 

egyformán birkózunk meg vele  -  rázta  meg a  fejét  Maggie,  és elhessentette  a húga kezét 
magától. - Nem ülök le. Ha a baba még nem szokott hozzá az indulatkitöréseimhez, itt  az 
ideje, hogy megtanulja. - De azért vett néhány mély levegőt, megpróbált megnyugodni. - Fel 
kell fogadnunk egy nyomozót, egy detektívet New Yorkban. Te is ezt akarod, ugye?

- Szerintem ezt kell tennünk - felelte Brianna óvatosan. - Magunk miatt is, és apa miatt 
is. Hogyan fogunk hozzá?

-  Rogan  ismer  egy  csomó  embert.  Majd  telefonál.  Nagyszerűen  tud  telefonálni.  - 
Maggie  látta,  hogy  Briannának  nagy  szüksége  van  a  megnyugtatásra,  úgyhogy 
megpróbálkozott  egy mosollyal.  -  Ez még a könnyebb része. Nem tudom, meddig tarthat, 
amíg megtaláljuk őket. És csak a jó ég tudja, mit fogunk csinálni akkor. Lehet, hogy ez az 
Amanda férjhez ment, van egy tucat gyereke és boldogan él.
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- Erre én is gondoltam. De meg kell tudnunk.
- Igen. - Maggie előrelépett,  és gyöngéden Brianna arcára tette a tenyerét.  - Brie, ne 

aggódj már annyira!
- Nem aggódom, ha te sem.
- Megegyeztünk. - Azzal Maggie megcsókolta a húgát, megpecsételvén az egyezséget. - 

Na, menj, és etesd meg azt a lusta jenkit! Begyújtottam a kemencét, dolgom van.
- De nehogy valami nehezet emelj! 
Maggie visszafordult az ajtóból, és rámosolygott a húgára.
- Tudom, mennyit bírok.
- Egyáltalán nem tudod, Margaret  Mary - kiáltotta  Brianna a bezáródó ajtónak.  Egy 

darabig csak állt gondolataiba merülve, míg végül Con farkának ütemes verdesése térítette 
magához.

- Ki akarsz menni? Jól van, menj, nézd meg, miben sántikál Murphy!
Amint  kinyitotta  az  ajtót,  a  kutya  kiszáguldott.  Elégedett  ugatással  nekiiramodott  a 

mezőnek. Brianna becsukta az ajtót, és eltűnődött. Már elmúlt tíz óra, és még sok dolga van. 
Ha Gray nem jön le reggelizni, akkor majd felviszi neki az ételt.

Rápillantott az asztalon fekvő étlapra, és megint elmosolyodott. Dúdolgatva rendezte el 
a reggelit, aztán felkapta a tálcát, és felment a lépcsőn. A férfi ajtaja be volt zárva, aminek 
láttán habozni kezdett. Halkan bekopogott, de amikor nem kapott választ, harapdálni kezdte 
az ajkát. Talán megbetegedett? Aggodalmasan újra kopogtatott, ezúttal hangosabban, és be is 
szólt.

Mintha hallott volna valami morgást. Félrefordult a tálcával, és könyökével lenyomta a 
kilincset.

Az ágy úgy festett, mint a csatatér. A lepedő és a takaró csomóba gyűrve, a paplan az 
ágy támláján keresztüldobva leért a padlóra. És a szobában jeges hideg uralkodott.

Belépett, és rámeredt a férfira.
Az  íróasztala  mellett  ült,  kócosan,  mezítláb.  Mellette  nagy  halom  könyv,  ujjai 

száguldoztak  az  aprócska  számítógép  billentyűzetén.  A könyökénél  egy  hamutálban  nagy 
halom cigarettavég, bűzük betöltötte a szobát.

-  Bocsánat  -  hebegte  Brianna,  de  nem kapott  választ.  A karja  már-már  fájt  a  tálca 
súlyától. - Grayson.

A szavak úgy csattantak, mint az ostor. Brianna lépett egyet hátrafelé. Gray felkapta a 
fejét.

Már megint a kalóz, gondolta a lány. Veszedelmesnek, erőszakra hajlamosnak látszott. 
Ránézett,  de  nem ismerte  fel,  és  ő  megijedt,  hogy a  férfi  talán  megbolondult  az  éjszaka 
folyamán.

- Várj! - parancsolta, és újra nekiesett a billentyűknek.
Brianna rémülten várt,  majdnem öt percen át.  Gray akkor hátradőlt,  megdörgölte  az 

arcát, mint aki álmából ébred. Vagy inkább rémálomból. Akkor újból felé fordult, azzal az 
ismerős futó mosolyával.

- Reggeli?
- Igen, én… már fél tizenegy, és nem jöttél le, hát…
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- Bocsánat. - Gray felállt, elvette a lánytól a tálcát, s letette az ágyra. Ujjaival felkapott 
egy szelet  szalonnát.  -  Az éjszaka kellős  közepén rám jött.  Azt  hiszem, a  kísértethistória 
ébresztette fel bennem. Jézusom, de hideg van itt!

- Hát, nem csoda. Halálra fogsz fázni. Kialudt a tűz, és mezítláb vagy. - Éppen úgy 
beszélt, mint egy gyermekét korholó anya.

A férfi csak mosolygott. Brianna leguggolt a kandalló elé, és elrendezte a tőzeget.
- Rám tört az ihlet.
- Ez mind nagyon szép, de nem tesz jót neked, ha itt ülsz a hidegben, és cigarettázol, 

ahelyett, hogy rendes ételt ennél.
- Az illata alapján ez sokkal finomabb, mint amit rendes ételnek szoktak nevezni. - Gray 

türelmesen lekuporodott a lány mellé, és végigsimított a hátán. - Brianna, megtennél nekem 
egy szívességet?

- Ha módomban áll, igen.
- Menj el!
Brianna döbbenten fordult felé. A férfi azonban nevetve fogta meg a kezét.
- Ne sértődj meg, kedves! Egyszerűen csak harapós kedvemben vagyok, ha félbe kell 

szakítanom a munkát. És most majd szétéget belülről.
- Nem akarok az utadban lenni.
Gray  megrándult,  és  visszafojtotta  magában  a  bosszankodást.  Hiszen  olyan 

diplomatikusan mondta, nem?
- Muszáj folytatnom, amíg megy. Felejtsd el, hogy itt vagyok, rendben?
- De a szoba… Ki kell cserélnem a lepedőt, és a fürdőszobában…
- Az most nem érdekes. - A tűz lobogott, mint Grayben a türelmetlenség. Felállította a 

lányt. - Majd kihamuzod, ha kifogyok az ötleteimből. Megköszönném, ha időnként otthagynál 
egy kis ennivalót az ajtó előtt, de semmi másra nincs szükségem.

- Jól van, de… - Gray már vezette is az ajtó felé. Brianna megsértődött.  - Nem kell 
kidobnod. Megyek magamtól is.

- Köszönöm a reggelit.
- Nincs… - az ajtó becsukódott az orra előtt. - …mit - fejezte be összeszorított foggal.

Aznap, és még két napon át Gray elő sem bújt. Brianna megpróbált nem gondolni rá, 
hogy nézhet ki a szobája, vagy hogy ég-e a tűz, vagy hogy a férfi alszik-e egy kicsit.  Az 
biztos, hogy eszik. Ahányszor felvitte a tálcát, az üres ott állt az ajtó előtt. Gray sosem hagyott 
egy morzsát sem.

Mintha egyedül lett volna a házban, mégis, furcsa módon, Brianna folyton érezte a férfi 
jelenlétét. De kételkedett benne, vajon Graynek eszébe jut-e egyáltalán, hogy ő a világon van.

Igaza  is  volt.  Gray  aludt  néha,  azaz  inkább  csak  szunyókált,  s  állandóan  álmodott, 
látomásai  voltak.  Azért  evett,  hogy energiát  adjon a testének,  ahogy a történet  energiával 
öntötte el az agyát. Átviharzott rajta. Három nap alatt több mint száz oldalt írt. Nem volt még 
végleges szöveg, néha kissé suta lett, de a lényeg megvolt.

Ez egy alattomos gyilkosról szóló történet  lesz,  átszőve rengeteg reménytelenséggel, 
fájdalommal, elkeseredettséggel és hazugsággal.

Gray a mennyekben érezte magát.
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Amikor végre kiírta magából, amit kellett, bemászott az ágyba, a fejére húzta a takarót, 
és úgy aludt, mint akit agyonvertek.

Mikor felébredt,  végignézett  a szobáján.  Úgy döntött,  Brianna elég erős nő,  és nem 
valószínű, hogy elájul,  ha meglátja.  Ő maga azonban már más kérdés, gondolta a tükörbe 
nézve. Megdörzsölte az állát borító borostát. Úgy fest, mint aki most mászott ki a mocsárból.

Lerángatta magáról az inget, és összerándult a szagától. Belépett a zuhany alá. Félóra 
múlva tiszta ruhát húzott.  Kicsit  szédelgett,  és teljesen merevnek érezte a testét  a mozgás 
hiányától.  De az izgalom még tartott.  Kinyitotta a hálószoba ablakát, s mélyet lélegzett az 
esős reggeli levegőből.

Tökéletes nap, gondolta. A tökéletes helyen.
Reggeli tálcája az ajtó előtt állt, az étel kihűlt. Ezek szerint ezt is átaludta. Felemelte, és 

elindult lefelé, abban a reményben, hogy rá tudja bírni Briannát, melegítse fel neki.
És  talán  sétálni  is  elmegy  vele.  Jólesne  a  társaság.  Talán  rá  tudná  beszélni,  hogy 

autózzon be vele Galwaybe, és töltsék együtt a napot a tömegben. Esetleg…
Megtorpant a konyhaajtóban,  és fülig szaladt a szája. Ott állt  Brianna, keze csuklóig 

belemerült a kenyértésztába. Haját feltűzte, az orrát pedig összelisztezte.
Gyönyörű látvány volt,  és Gray remek hangulatban érezte magát.  Letette a tálcát.  A 

csörömpölésre a lány felrezzent, és megfordult. Mosolyogni kezdett, de Gray odalépett hozzá, 
arcát határozottan a két tenyerébe fogta, és erősen szájon csókolta.

Brianna keze ökölbe szorult a tésztában. Szédülni kezdett. Mielőtt még bármit is tehetett 
volna, a férfi elhúzódott.

- Szia! Nagyszerű napunk van, nem? Remekül érzem magam. Az ember nem tudja előre 
kiszámítani, hogy mikor tör rá, de ha ez eljön, akkor teljesen lerohan, átszáguld az agyamon. 
Nem lehet megállítani.

Felemelt egy darab hideg pirítóst a tálcáról, és bele akart harapni. Már a szája előtt volt 
az  étel,  amikor  valami  furcsát  érzett.  Brianna  tekintetét  kereste.  A pirítóst  visszaejtette  a 
tálcára.

A csók egyszerűen csak a hangulatát fejezte ki, könnyednek és vidámnak szánta. Most 
azonban valami késleltetett hatás érte el, amitől összerándultak az izmai, bizseregni kezdett a 
bőre.

Brianna  pedig csak állt  ott,  tágra nyílt  szemmel  bámulva  rá,  ajka  még mindig félig 
szétnyílt a döbbenettől.

- Várj egy kicsit - mondta Gray, és újra odalépett hozzá. - Csak egy pillanatot.
A lány úgy érezte, akkor sem tudna megmozdulni, ha a tető akarna rájuk szakadni. Alig 

kapott  levegőt,  mert  Gray  újból  a  keze  közé  fogta  az  arcát,  ezúttal  gyöngéden,  mintha 
kísérletet akarna végezni. A szeme nyitva maradt, s a tekintete nem igazán örömet sugárzott, 
miközben újra odahajolt hozzá.

Brianna érezte, hogy ajkuk lágyan, finoman összeér. Egy ilyen érintéstől nem kellene az 
ember  vérének  felforrni,  ő  mégis  úgy  érezte,  mindene  átforrósodott.  A  férfi  maga  felé 
fordította, hogy testük összeért, s hátrahajtotta a lány fejét, hogy jobban csókolhassa.

Brianna  torkából  halk  hang  tört  fel,  maga  sem tudta,  rémületében  vagy  örömében. 
Ökölbe szorított keze elernyedt.

Gray úgy érezte,  a végtelenségig tudná kóstolgatni  ezt  az  ajkat.  Olyan telt,  puha és 
odaadó. Az ember nem siethet egy ilyen csókkal. Könnyedén a fogai közé vette Brianna alsó 
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ajkát. A halk, akaratlan hang, amellyel a lány reagált, borzongással töltötte el. A szemét nézte, 
amint elhomályosul, majd lecsukódik, s közben nyelvével lassan körberajzolta az ajkát, majd 
behatolt.

Micsoda finom ízek!
Csodálatos  volt  érezni,  ahogy  Brianna  bőre  átforrósodik,  izmai  ellazulnak,  szíve 

dübörögve ver. Vagy talán ez az ő szíve? Valami dörömbölt a fejében, lüktetett a vérében. S 
ekkor feltámadt benne a mohóság, a vele együtt járó erőszakos vággyal, s elengedte Briannát.

A lány reszketett, és Graynek azt súgta az ösztöne, ha tovább megy, mindkettejüknek 
fájdalmat okozhat.

- Ez jobb volt, mint képzeltem - mondta. - Pedig nem akármilyen képzelőerőm van!
A lány megtántorodott, fél kezével meg kellett kapaszkodnia a konyhapultban. A térde 

rogyadozott  alatta.  Csak  a  megalázottságtól  való  félelem  segített  benne,  hogy  hangja 
remegését legyűrje.

- Mindig így viselkedsz, amikor előbújsz a barlangodból?
- Nem mindig van olyan szerencsém, hogy egy szép nő legyen a láthatáron - nézett rá 

félrehajtott fejjel, fürkészve a férfi. A lány nyakán még mindig erősen lüktetett az ér, arca 
kipirult. De szemmel láthatóan máris elkezdte újraépíteni azt a védőfalat, amellyel körülvette 
magát. - Ez nem volt valami mindennapi dolog. Miért kellene úgy tennünk, mintha az lett 
volna?

- Engem biztosan nem csókolnak meg a vendégek minden nap kenyérsütés közben. De 
azt nem tudhatom, számodra mi a szokásos.

Gray szeme elsötétült, indulat lobbant benne. Előrelépett egyet, mire a lány hátrált egy 
lépést.

- Kérlek, ne!
A sötét szempár most összehúzódott.
- Mit ne?
- Be kell fejeznem a dagasztást. A tésztának még egyszer meg kell kelnie.
- Brianna, ne kerüld ki a választ!
- Jól van. Ne csókolj meg még egyszer! - A lány szaggatottan mélyet sóhajtott. - Nem 

tudok kellőképpen védekezni.
- Nem kell csatáznunk. Szeretnék lefeküdni veled, Brianna.
Hogy lekösse  ideges  kezét,  a  lány  felkapott  egy  törlőkendőt,  és  elkezdte  ledörgölni 

ujjairól a ráragadt tésztát.
- Szemtelen vagy.
- Csak őszinte. Ha téged nem érdekel a dolog, egyszerűen mondd meg!
-  Én  nem tudom a  dolgokat  ilyen  félvállról  venni,  mint  te,  elintézni  egy  egyszerű 

igennel van nemmel, s aztán mintha mi sem történt volna. - Briannának nagy erőfeszítésébe 
került, hogy higgadt maradjon. Összehajtogatta a törlőt, és letette. - És nincs tapasztalatom az 
ilyen dolgokban.

Hogy  képes  ilyen  nyugodtan  viselkedni,  amikor  neki  csak  úgy  dübörög  a  vére  az 
ereiben, gondolta a férfi.

- Milyen dolgokban?
- Amiről az imént beszéltél. Most pedig állj félre, hadd folytassam a sütést!

53



Gray  azonban  megfogta  a  karját,  és  a  szemébe  nézett.  Szűz  lenne?  -  gondolta,  de 
eltartott egy ideig, míg felfogta. Egy ilyen gyönyörű nő, aki ráadásul így reagál a csókjára?

-  Valami  baj  van  az  itteni  férfiakkal?  -  kérdezte  könnyedén,  remélve,  hogy enyhíti 
valamelyest  a feszültséget.  De ehelyett  Brianna szemében fájdalom villant,  amitől  hirtelen 
aljasnak érezte magát.

-  Az  én  dolgom,  hogyan  élem  az  életem,  nem?  -  Brianna  hangja  jeges  lett.  -  Én 
tiszteletben  tartottam a kívánságodat,  és  nem zavartalak  a munkádban.  Megtennéd nekem 
ugyanezt, és hagynád végre, hogy folytassam a sütést?

- Jól van. - Gray elengedte, hátralépett. - Elmegyek egy kicsit. Hozzak neked valamit?
- Köszönöm, nem. - A lány beledugta a kezét a tésztába, és dagasztani kezdett. - Egy 

kicsit szemerkél - tette hozzá nyugodt hangon. - Vigyél kabátot!
Gray odament az ajtóhoz, majd visszafordult.
- Brianna! - Megvárta, míg a lány felemeli a fejét. - Nem válaszoltál, hogy érdekel-e az 

ajánlatom, vagy sem. Feltételezem, azért, mert még meg akarod gondolni.
Kilépett. Mire Brianna levegőt vett, már hallotta is az ajtócsapódást.

Gray hosszú autózással  vezette  le  fölös energiáját,  elment  a Mohr-sziklákhoz.  Hogy 
legyen ideje megnyugodni, Ennisben bement egy vendéglőbe, és megebédelt. A jókora adag 
sült halat hosszú sétával próbálta ledolgozni a városka keskeny utcáin. Az egyik kirakatban 
szemébe ötlött valami. Hirtelen ötlettől vezérelve belépett, és becsomagoltatta.

Mire  visszatért  Blackthornba,  majdnem  sikerült  meggyőznie  magát,  hogy  ami  a 
konyhában történt, az inkább csak a munkája fölötti örömének köszönhető, és nem annyira a 
hormonoknak.

De amint belépett a szobájába, és ott találta Briannát a fürdőszobája kövén térdepelve, 
kezében  felmosóronggyal,  elfeledkezett  minden  észérvéről.  Ha  nem  a  szexuális  vágyai 
hajtják, akkor miért kezd el lüktetni a vére erre a látványra?

- Tudod te, milyen gyakran talállak ebben a helyzetben?
Brianna hátranézett a válla fölött.
-  Ez  tisztességes  munka  -  felelte,  hátrafújva  hajtincseit  az  arcából.  -  Meg  kell 

mondanom,  Grayson,  amikor  dolgozol,  úgy  élsz,  mint  egy  disznó.  Gray  felhúzta  a 
szemöldökét.

- Minden vendégeddel így beszélsz? 
Ez talált. A lány elpirult, és lecsapta a rongyot a padlóra.
- Mindjárt befejezem, ha folytatni akarod a munkát. Ma este újabb vendég érkezik.
- Ma este? - Gray összevont szemöldökkel nézte Brianna hátát. Szeretett egyedül lenni a 

házban. Egyedül vele.
- Ki?
- Egy angol úr. Nem sokkal azután telefonált, hogy elmentél.
- Ki az? Meddig marad? - És mi a fenét akar, tette még hozzá gondolatban.
- Egy vagy két éjszakát - felelte. - Nem szoktam kikérdezni a vendégeimet, amint jól 

tudod.
- Nekem úgy tűnik, jobban tennéd, ha feltennél pár kérdést nekik. Nem engedheted, 

hogy mindenféle idegenek csak úgy berontsanak a házadba.
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A lány  a  sarkára  ült,  és  magában  mulatva  megrázta  a  fejét.  Egyszerre  ápolatlan  és 
elegáns, gondolta, ahogy a férfira nézett. Aranyszínű tincseit kalózosan hátrafogta, az a szép 
szeme durcásan néz le rá, ruhája is vegyes: drága cipő, kopott farmer, ropogós ing.

- Pedig épp ezt teszem. Ha jól emlékszem, te magad is csak úgy berontottál, az éjszaka 
kellős közepén, nem is olyan régen.

- Az más! - jelentette ki Gray és a lány értetlen tekintetére csak megvonta a vállat. - 
Nem tudom miért, de más. Figyelj, hagyd ezt abba! Akár enni is lehetne arról a nyavalyás 
padlóról.

- Úgy látom, a mai kóborlásod nem csalt mosolyt az arcodra.
- Jó volt. - A férfi körüljárta a szobát, aztán felfortyant. - Hozzányúltál az asztalomhoz.
-  Letöröltem  egy  ujjnyi  port  és  cigarettahamut,  ha  erre  gondolsz.  A  gépedet  nem 

bántottam, éppen csak felemeltem és visszatettem.
Pedig  nagy  volt  a  kísértés,  hogy  felemelje  a  tetejét,  és  belepillantson  Grayson 

munkájába.
-  Nem kell  folyton takarítanod utánam - sóhajtott  fel  a férfi,  közben zsebre vágta a 

kezét, és nézte Briannát, amint kezében a vödörrel áll előtte. - A fene egye meg, azt hittem, 
már túltettem magam rajta. Nem tesz jót az önérzetemnek, hogy még csak nem is próbálsz 
behálózni. - Lehunyta a szemét, és megint sóhajtott. - Oké, kezdjük elölről Ajándékot hoztam 
neked.

- Tényleg? Miért?
-  Miért  ne,  a fenébe is? -  Felkapta  a tasakot,  amelyet  az ágyra tett,  és átnyújtotta  a 

lánynak. - Megláttam, és azt gondoltam, tetszeni fog neked.
- Kedves tőled. - Brianna kivette a dobozt a zacskóból, és nekilátott, hogy kibontsa a 

szalagot.
Szappan- és virágillata volt, némi fertőtlenítőszaggal vegyítve. Gray összeszorította a 

fogát.
- Ha nem akarod, hogy rádobjalak az ágyra, amelyet olyan szépen rendbe tettél, jobb 

lesz, ha messzebb mész tőlem.
A lány ijedten felnézett, keze megdermedt a dobozon.
- Komolyan mondom.
Brianna óvatosan megnyalta a szája szélét.
- Jól van - felelte és lépett egyet hátra, majd még egyet. - Így jó?
Gray végre felfogta, milyen abszurd az egész helyzet. Akarata ellenére elnevette magát.
- Miért bűvölsz így el, Brianna?
- Fogalmam sincs.
- Lehet, hogy éppen ezért - mormogta Gray. - Nyisd ki az ajándékod!
- Azt próbálom. - Brianna kibontotta a szalagot, felnyitotta a doboz tetejét, és beletúrt a 

selyempapírba. - Ó, de szép! - Öröm áradt el az arcán, megforgatta kezében a porcelánból 
készült  házacskát.  Finom  munka  volt,  az  ajtaja  hívogatóan  kitárva,  előtte  aprócska  kert, 
minden  virágszirom látszott  benne,  szépen  kidolgozva.  -  Az ember  legszívesebben  máris 
belépne.

- Te jutottál az eszembe róla.
- Köszönöm. - Most mintha könnyebben mosolygott volna a lány. - Azért vetted, hogy 

megbékíts?
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- Előbb mondd meg, hogy sikerült-e! 
Brianna felnevetett.
- Nem. Így is épp elég előnyöd van velem szemben.
- Tényleg?
A  hangjából  áradó  bizalmasság  figyelmeztetően  hatott  a  lányra.  Megpróbált  arra 

koncentrálni, hogy visszacsomagolja a házikót a selyempapírba.
- Neki kell látnom a vacsorának. Felhozzam tálcán?
- Ma este nem. Az első hullámon túl vagyok.
- Az új vendég öt óra körül érkezik, úgyhogy társaságod lesz a vacsorához.
- Nagyszerű.

Gray előre  elhatározta,  hogy nem fogja  kedvelni  az  angol  urat,  mint  megállapította, 
éppen  úgy  viselkedett,  mint  egy  területére  féltékeny  kutya.  De  nehezére  esett  volna 
fenyegetőnek vagy idegesítőnek érezni az alacsony kis emberkét, akinek csillogó kopasz volt 
a feje, és mulatságosan kényeskedő a beszédmódja.

Herbert  Smythe-White-nak  hívták,  Londonból  jött.  Nyugdíjas  özvegyember  lévén, 
körutazásra indult Írországban és Skóciában, hat hónapra tervezve az utat.

- Puszta szeszély részemről - magyarázta Graynek vacsora közben. - Tudja, Nancynek 
és nekem nem adatott meg, hogy gyermekeink legyenek. Ő már majdnem két éve itt hagyott, 
én pedig  folyton csak búslakodtam otthon.  Tervezgettük,  hogy egyszer  majd  teszünk egy 
ilyen körutat, de a munka sosem engedett rá elegendő időt. - Az angol úr mosolyába bánkódás 
vegyült.  -  Úgy  döntöttem,  végigjárom  az  utat  egyedül,  mintegy  Nancy  tiszteletére.  Úgy 
vélem, tetszett volna neki az ötlet.

- Ez az első állomása az útnak?
-  Igen.  Repülőgépen  jöttem  Shannonig,  ott  autót  béreltem.  -  Kuncogva  lekapta 

drótkeretes  szemüvegét,  és  tisztogatni  kezdte  a  zsebkendőjével.  -  Jó  turista  módjára 
felfegyverkeztem térképekkel és útikönyvekkel.  Egy-két napot eltöltők itt,  majd észak felé 
veszem az utat. - Azzal visszahelyezte szemüvegét jókora orrára. - De attól tartok, a legjobbal 
kezdtem. Miss Concannon ragyogóan főz.

-  Ebben bizony egyetértek -  felelte  Gray.  Az ebédlőben ültek,  és csodálatos lazacot 
ettek. - Mit csinált nyugdíjazása előtt?

-A bankszakmában dolgoztam. Attól tartok, túl sok időt töltöttem a számokkal - felelte a 
vendég, és vett még egy kanállal a mustáros szószban megforgatott burgonyából. - És ön, Mr. 
Thane? Miss Concannon azt mondta, hogy ön író. Mi, gyakorlatias emberek mindig irigyeljük 
kissé azokat, akik kreatívak. Sosem volt időm, hogy kedvtelésből olvasgassak, de most, hogy 
találkoztunk, biztosan el fogom olvasni valamelyik könyvét. Szintén utazgat?

- Pillanatnyilag nem. Itt lakom.
- Itt, a panzióban?
- Igen. - Gray felpillantott. Brianna lépett be a szobába.
- Remélem, van még elég hely a desszertnek - mondta, és nagy tál krémes piskótát tett 

az asztalra.
-  Ó,  istenem!  -  A  megtisztogatott  szemüveg  mögött  Smythe-White  szeme  mohón 

csillogott. - Egyetlen este alatt meghízom.
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- Varázslattal készítettem, úgyhogy ezek a kalóriák nem számítanak - jelentette ki Brie, 
és jókora adagot tett mindkét férfi tányérjára. - Remélem, uram, a szobája elég kényelmes. Ha 
szüksége van valamire, csak szólnia kell.

-  Tökéletesen  megfelel  -  felelte  a  vendég.  -  Vissza  kell  jönnöm  ide,  amikor  majd 
virágzik a kertje.

-  Remélem,  visszajön.  -  Brianna  odakészítette  nekik  a  kávéskannát,  és  egy  üveg 
konyakot, majd kiment.

- Szép nő - jegyezte meg Smythe-White.
- Igen.
-  És  milyen  fiatal  egy  ilyen  intézmény  vezetésére!  Az  ember  azt  hinné,  van  férje, 

gyerekei.
- Az biztos, hogy nagyon hatékony. - Gray szájában elolvadt az első kanál krém. A 

hatékony nem a  legjobb  szó,  gondolta.  Ez  a  nő  egy  igazi  boszorkány,  legalábbis  ami  a 
főzőtudományát illeti.  - A nővére és a sógora itt laknak nem messze. És ez a falu egy kis 
közösség, valaki mindig bekopog a konyhaajtón,

- Szerencse. Gondolom, különben nagyon magányos lehet itt. Idejövet megfigyeltem, 
hogy a szomszédok elég távol laknak egymástól. - Smythe-White újra elmosolyodott. - Attól 
tartok, engem elkényeztetett a város, és cseppet sem szégyellem, hogy élvezem a tömeget és a 
városi életmódot. Biztosan eltart majd egy darabig, hogy megszokjam a csendes éjszakákat.

- Pedig az éjszaka valóban nagyon csendes itt. - Gray töltött egy pohár konyakot, majd 
társa bólintását látva még egyet. - Nemrégen jártam Londonban. A város melyik részén lakik?

- Van egy kis lakásom a Green Park környékén. Nem bírtam megtartani a házat, miután 
Nancy elment - sóhajtott fel a vendég, s megforgatta a konyakot a pohárban. - Hadd adjak egy 
kéretlen tanácsot, Mr. Thane. Használjon ki minden napot! Ne fektesse minden energiáját a 
jövőbe! Túl sokat elszalaszt a mából.

- Éppen ez az én életelvem is.

Órák múlva a maradék krém gondolata volt az, ami kicsalta Grayt a meleg ágyból, a jó 
könyv  mellől.  A  ház  kicsit  mintha  nyöszörgött  volna  körülötte,  miközben  előkotort  egy 
melegítőnadrágot, és belebújt. Mezítláb indult el lefelé a lépcsőn, mohón vágyakozva egy kis 
nyalánkságra.

Nem  ez  volt  az  első  éjszakai  kirándulása,  amióta  beköltözött  a  panzióba.  Sem  az 
árnyékok,  sem  a  nyikorgó  padló  nem  zavarta,  végigment  az  előszobán,  és  benyitott  a 
konyhába. Csak a tűzhely lámpáját kapcsolta fel, nehogy felébressze Briannát.

Aztán átkozta magát, bárcsak ne gondolt volna rá, és arra, hogy a lány itt alszik a fal 
túlsó oldalán. Abban a hosszú flanel hálóingben, próbálta maga elé képzelni Gray, amelynek 
apró gombjai  vannak a gallérjánál.  Olyan takaros,  hogy szinte egzotikus külsőt kölcsönöz 
neki. Az biztos, hogy egy férfinak, akinek vér csörgedez az ereiben, az az első gondolta, mit 
rejthet ez a hálóing.

De ha továbbra is ezen töri a fejét, a világ össze krémes piskótája sem fogja csillapítani 
az étvágyát.
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Egyszerre elég lesz egy bűn is, pajtás, szidta meg magát, és kivett egy tálat. Odakintről 
valami hangot hallott, megállt és hallgatózott. Amikor már azt hitte, semmiség, csak az öreg 
ház hangjai, meghallotta a kaparászást.

Egyik kezében a tállal odament a konyhaajtóhoz, kinézett, de nem látott semmit, csak 
sötétséget.  Az ablaküveget  hirtelen valami szőrös, sötét  dolog takarta  el.  Graynek sikerült 
elfojtania  a  kiáltást,  és  szerencsére  nem  esett  hanyatt.  Félig  nevetve,  félig  káromkodva 
kinyitotta az ajtót Connak.

- Köszönöm szépen, tíz évet elvettél az életemből - vakargatta meg a kutya fülét, és 
mivel Brianna úgysem látja, úgy döntött, megosztozik vele az édességen.

- Mi a csudát csinálsz? - hallotta meg Gray hirtelen.
Felegyenesedett,  és  beverte  a  fejét  a  felső  konyhaszekrény  ajtajába,  amelyet  nyitva 

hagyott.  Egy kanálnyi  krém lecsöppent  a kutya táljába,  aki  persze egy szempillantás  alatt 
felnyalta.

- Semmit - felelte, és lüktető fejét dörzsölgette. - Jézusom, ha te is és ez a farkas is 
nekem támadtok, szerencsés leszek, ha megérem a következő születésnapomat.

- Nem ehet ilyesmit - Brianna kikapta a tálat Gray kezéből. - Árt neki.
- Én akartam megenni. De most már beérem egy aszpirinnel is.
- Ülj le, mindjárt megnézem a dudort a fejeden. Vagy ha úgy adódik, a lyukat.
- Nagyon aranyos. Miért nem mész vissza az ágyadba, és…
Nem tudta befejezni a mondatot. Con kettejük között állt, most felmordult, és a torkából 

feltörő mély hang kíséretében a bejárati ajtó felé ugrott. Graynek nem volt szerencséje, éppen 
útban volt.

A több mint tízkilós kutya súlya hátrataszította, nekivágódott a konyhaszekrénynek. A 
könyökét úgy odaverte,  hogy csillagokat  látott  a fájdalomtól,  és  csak homályosan hallotta 
Brianna éles parancsszavát.

- Megsérültél? - A lány hangja csupa nyugtató, anyai aggodalom volt. - Jaj, Grayson, 
teljesen elsápadtál. Ülj le! Con, lábhoz!

Graynek még  mindig  csengett  a  füle,  szeme előtt  karikák  táncoltak.  Kénytelen  volt 
elfogadni a széket, amelyet a lány odahúzott.

- Mindez egy tál vacak krém miatt.
- Jól van, mindjárt elmúlik. Hadd nézzem a karodat!
- A francba! - Gray tágra nyitotta a szemét, amint a lány behajlította a karját, és eláradt 

benne a fájdalom. - Meg akarsz ölni, csak azért, mert szeretnélek levetkőztetni?
- Hagyd már abba! - A feddő hang nem volt igazán szigorú. Brianna megtapogatta a 

horzsolást. - Van egy kis varázsmogyoró kivonatom.
-  Inkább  morfiumot  adj!  -  Gray  nagyot  fújt,  majd  összehúzott  szemmel  a  kutyára 

meredt. Con továbbra is az ajtó előtt állt, remegve, ugrásra készen. - Mi az ördög ütött ebbe a 
kutyába?

- Nem tudom. Con, ne viselkedj már úgy, mint egy bolond, ülj le! - A lány átitatott egy 
ruhát  a  növényfőzettel.  -  Biztosan  Mr.  Smythe-White.  Con  kint  rohangált,  amikor 
megérkezett, nem mutattam be őket egymásnak. Valószínűleg megérezte a szagát.

- Szerencse, hogy az öregnek nem támadt kedve egy kis krémre.
Brianna csak elmosolyodott,  és felegyenesedett,  hogy megnézze a dudort Gray fején. 

Milyen szép a haja, mintha aranyba lenne mártva a vége, és olyan selymes.
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- Ó, Con nem bántotta volna. Csak leszorítja. Hűha, jókora púp nőtt itt a homlokodon.
- Nem illik ilyen nyíltan kimutatni a kárörömödet.
- Majd ez megtanít, hogy ne etesd a kutyát édességgel. Mindjárt készítek egy zacskóba 

jeget, és…
Gray az ölébe rántotta, mire ő felsikoltott.  A kutya hegyezni kezdte a fülét, de aztán 

csak odasétált, és megszagolta Gray kezét.
- Szeret.
- Őt könnyű elcsábítani. Engedj el, mert rád uszítom!
- Úgysem harapna meg. Épp most adtam neki krémet. Üljünk így egy kicsit, Brie! Túl 

gyenge vagyok hozzá, hogy félned kelljen tőlem.
- Egy pillanatra sem hiszem el - suttogta Brianna, de engedett.
Gray magához húzta,  hogy a lány feje a vállán pihent. Con még közelebb lépett,  és 

szokás szerint Brianna ölébe fektette a fejét.
- Ez nagyon jó.
- Igen - felelte Brianna.
Egy kicsit  mintha megsajdult  volna a szíve.  Gray átölelte,  és csak ültek csendben a 

tűzhely fölötti halvány lámpa fényében. A ház aludt körülöttük.

Hatodik fejezet

Brianna a tavasz után vágyott. Tudta, hogy kockáztat, ha túl korán kezdi, de nem bírt 
magával. Összeszedte a magokat, amelyeket még tavaly eltett, fogta hordozható rádióját, és 
kivitte a kis házikóba, amelyet ideiglenes üvegháznak építtetett.

Nem volt valami nagy, és ezt ő maga is elismerte. Épp csak pár négyzetméter, keményre 
döngölt  földpadlóval,  inkább  raktározásra  való,  mint  növények  nevelésére.  De  sikerült 
rávennie Murphyt, hogy üvegezze be, és szerelje be a fűtést. A padokat ő maga készítette, 
nem valami ügyesen, de annál nagyobb büszkeséggel.

Nem volt  elég  helye,  sem eszközei  ahhoz  a  kísérletezéshez,  amelyről  álmodott.  De 
legalább  korábban  elvethette  a  magokat  a  tőzegládákba,  amelyeket  egy  kertészeti 
katalógusból rendelt.

Végül  is  a  délután  az  övé,  gondolta  magában.  Gray  bezárkózott  a  szobájába,  Mr. 
Smythe-White  pedig  elment  egy  autós  túrára  a  Kerry  környékére.  A  mai  sütést,  varrást 
megcsinálta, megérdemel egy kis kikapcsolódást.

Semmi nem tette olyan boldoggá, mintha földbe mélyeszthette a kezét. Nagyot nyögve 
felemelt egy zsák virágföldkeveréket a padra.

Jövőre, ígérte magának, igazi üvegháza lesz. Nem nagy, de azért minden lesz benne. 
Majd hajtásokat fog gyökereztetni, és eljátszik a hagymákkal, hogy az év bármely szakában 
tavaszt varázsolhasson maga köré.
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Talán még oltással is megpróbálkozik. De egyelőre annak is örült, hogy a virágmagokat 
dédelgethette.

Néhány nap múlva, gondolta a rádióval együtt dúdolgatva, az első gyönge hajtások ki 
fognak bújni a földből.  Igaz, nagyon sokba kerül,  hiszen fűteni kell.  Okosabb lenne ezt a 
pénzt a kocsi javítására költeni.

De hová lenne akkor az élvezet? Elvetette a magokat, gyöngéden lenyomogatta a földet, 
és hagyta elkalandozni a gondolatait.

Milyen kedves volt Gray tegnap este, amint összebújt vele a konyhában. Nem volt olyan 
ijesztő, igaz, nem is olyan izgató, mint amikor először megcsókolta. Ez finom volt, simogató, 
és természetesnek érezte, legalábbis egy pillanatra, hogy ők ketten összetartoznak.

Valamikor,  sok  évvel  ezelőtt,  arról  álmodott,  hogy ilyen  édes  percekben  lesz  része 
valakivel. Roryval, gondolta a megszokott, tompa fájdalommal. Akkor azt hitte, férjhez fog 
menni,  gyermekei  lesznek,  akiket  szerethet,  otthona,  melyet  gondozhat.  Micsoda  terveket 
szőtt,  gondolta  most  keserűen,  mind  rózsaszínű  volt  és  ábrándos,  s  mind  úgy  végződött: 
„boldogan éltek, míg meg nem haltak”.

De hát akkor még kislány volt, ráadásul szerelmes. Egy szerelmes lány bármit elhisz. 
Mindent elhisz. Most viszont már nem kislány.

Akkor  veszítette  el  a  hitét,  amikor  Rory  kettétörte  a  szívét,  két  fájdalmas  félbe 
szakította.  Tudta,  hogy a  férfi  most  Boston közelében lakik,  felesége van és gyerekei.  És 
biztosan eszébe sem jut az a szép, fiatalkori tavasz, amikor udvarolt neki, amikor megkérte a 
kezét, és elkötelezte magát neki.

Ez már régen elmúlt,  emlékeztette  magát Brianna.  A mai eszével már tudja,  hogy a 
szerelem nem mindig elég erős, és az ígéreteket nem mindig tartják be. És ha még mindig 
hordozza magában a reménynek egy-két magját, mely szeretne előbújni, kivirágozni, az senkit 
nem zavar, csak saját magának okozhat vele fájdalmat.

- Hát itt vagy! - Maggie ragyogó szemmel nyitotta rá az ajtót. - Hallottam a zenét. Mi a 
bánatot csinálsz te itt?

- Virágot ültetek.  - Brianna oda sem figyelve végigsimította arcát  a keze fejével,  és 
összesározta a bőrét. - Csukd be az ajtót, Maggie, kiereszted a meleget. Mi van? Úgy nézel ki, 
mint akiből majd kirobban valami.

-  Soha  nem  fogod  kitalálni,  ezer  év  alatt  sem!  -  Maggie  nevetve  körbefordult  az 
aprócska helyiségben, megfogta Brianna karját, és őt is megpörgette. - Na, próbáld meg!

- Hármas ikreid lesznek.
- Nem! Hála az égnek.
Maggie jókedve olyan ragadós volt, hogy Brianna is elnevette magát, és csatlakozott a 

rögtönzött tánchoz.
- Eladtál egy üveget egymillió fontért az Egyesült Államok elnökének.
- Micsoda ötlet! Talán küldenünk kellene neki egy ismertetőt. Nem, nem, még csak a 

közelében sem jársz. Akkor adok egy kis segítséget. Rogan nagymamája telefonált.
Brianna kifújta arcából az elszabadult hajszálakat.
- Ez a segítség?
-  Igen,  ha  hajlandó  lennél  egy  kicsit  gondolkozni.  Brie,  képzeld,  férjhez  megy! 

Hozzámegy Niall bácsihoz, jövő héten, Dublinban.
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-  Micsoda?  -  Brianna  szája  tátva  maradt.  -  Niall  bácsi  és  Mrs.  Sweeney? 
Összeházasodnak?

- Hát nem nagyszerű? Most mondd! Tudod, hogy már lány korában, Galwayben bele 
volt  esve.  Aztán  több  mint  ötven  év  múlva  újra  találkoztak,  mikor  Rogan  és  én 
összekerültünk.  És most,  az  ég minden szentjeire,  megesküsznek.  -  Maggie hátravetette  a 
fejét, és kuncogni kezdett.  - Most már nemcsak házasok leszünk Rogannel, hanem egyben 
unokatestvérek is.

- Niall bácsi! - Brianna nem tudott többet kinyögni.
- Látnod kellett volna Rogan arcát, amikor beszélt a nagyanyjával. Pont olyan volt, mint 

egy hal. Csak tátogott, és nem jött ki hang a torkán - Maggie annyira nevetett, hogy nekidőlt 
Brianna  munkapadjának.  -  Már  azzal  sem  tudott  kibékülni,  hogy  találkozgattak. 
Tulajdonképpen  nemcsak  találkozgattak,  ha  már  erről  van  szó,  de  gondolom,  egy  férfi 
számára nem könnyű elképzelni fehér hajú nagymamáját,  amint bűnös kapcsolatot  ápol az 
udvarlójával.

- Maggie! - Brianna is elkezdett nevetni, szája elé kapta a kezét, de kuncogása hahotába 
csapott át.

-  Mindegy,  most  végre  törvényessé  teszik,  maga  az  érsek  fogja  megszentelni  a 
házasságot. - Maggie mély levegőt vett, és körülnézett. - Nincs itt valami ennivalód?

- Nincs. Mikor lesz? És hol?
- Jövő szombaton, Mrs. Sweeney dublini házában. Csak kis ünnepség lesz, azt mondta, 

csak a családot és a közeli barátokat hívták meg. Brie, Niall bácsi legalább nyolcvanéves. El 
tudod ezt képzelni?

- Azt hiszem, el. És szerintem ez remek. Ha befejeztem és megmosakodtam, felhívom 
őket.

-  Ma  indulunk  Dublinba.  Rogan  éppen  telefonál,  az  Isten  áldja  meg,  intézkedik.  - 
Maggie mosolygott. - Megpróbálja férfiasan viselni a dolgot.

-  Majd hozzászokik a  gondolathoz,  és  akkor  ő is  örülni  fog -  Brianna hangja kissé 
bizonytalanul  csengett,  mivel  máris  azon töprengett,  milyen  ajándékkal  lepje  meg az  ifjú 
házasokat.

- Délután lesz az esküvő, de jó lenne, ha már előző este eljönnél, hogy legyen egy kis 
időd.

- Eljönnék? - Brianna most minden figyelmét a nővérére fordította. - De Maggie, én 
nem tudok menni. Vendégem van.

-  Dehogynem  jössz!  -  Maggie  felegyenesedett,  és  összeszorította  a  száját.  -  Niall 
bácsiról van szó. Elvárja, hogy ott legyél. Brianna, csak egy átkozott nap az egész!

-  Maggie,  nekem  itt  kötelességeim  vannak,  és  nem  tehetem  meg,  hogy  elmenjek 
Dublinba.

- Rogan ideküldi érted a repülőgépet.
- De…
- Ó, a pokolba Grayson Thane-nel! Főzzön magára egy napig. Nem vagy a rabszolgája.
Brianna testtartása megmerevedett. A tekintete hideggé vált.
-  Nem.  Üzletasszony  vagyok,  aki  a  szavát  adta.  Nem  ugorhatok  el  Dublinba  egy 

hétvégére, és nem mondhatom neki, hogy gondoskodjon magáról.
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- Akkor hozd magaddal! Ha attól félsz, hogy holtan esik össze, amint nem törődsz vele, 
akkor hozd magaddal!

-  Hová vigyen magával?  -  nyitott  be Gray.  Óvatosan nézett  a két  nőre.  Szobájának 
ablakából  látta,  amint  Maggie  beszalad  a  kis  kamrába.  A  kíváncsiság  előcsalta,  aztán 
meghallotta a veszekedést.

-  Csukd be az ajtót  -  mondta Brianna automatikusan.  Igyekezett  legyűrni  a zavarát, 
kínosnak találta, hogy a férfi családi vita tanúja lett. Felsóhajtott. Az aprócska helyiség most 
zsúfoltnak tűnt.

- Szükséged van valamire, Grayson?
- Nincs - felelte a férfi, közben felemelte a kezét, és hüvelykujjával letörölte a földet 

Brianna arcáról. Maggie összevont szemöldökkel követte a mozdulatot.
- Brie, piszkos az arcod. Mit művelsz?
- Megpróbálok elvetni pár magot… de már alig maradt nekik hely.
- Vigyázz a kezedre, pajtás! - mormogta Maggie. 
Gray elvigyorodott, és zsebre vágta a kezét.
- A nevemet hallottam említeni. Valami gond van?
- Nem lenne semmi gond, ha Brie nem viselkedne ilyen makacs szamár módjára.  - 

Maggie felemelte a fejét, és úgy döntött, Gray elé tárja a kérdést. - El kellene jönnie Dublinba 
a jövő hétvégén, de nem akar itt hagyni téged.

Gray vigyora elégedett mosollyá szelídült, miközben Maggie-ről Briannára nézett.
- Nem akar?
- Kifizetted a szállást és a teljes ellátást - kezdte Brianna.
- Miért kell Dublinba menned? - vágott közbe a férfi.
- A nagybátyánk nősül - felelte a húga helyett Maggie. - Rosszul esne neki, ha Brie nem 

lenne ott, és ez nem is lenne helyes. Azt mondtam, ha nem akar téged magadra hagyni, hát 
hozzon el.

-  Maggie,  Gray biztosan  nem akar  egy olyan esküvőn részt  venni,  ahol  senkit  nem 
ismer. Dolgozik, és nem tud csak úgy…

- Dehogynem - szakította félbe a lányt Gray. - Mikor indulunk?
- Jó. A mi házunkban fogtok aludni. Akkor megbeszéltük.  - Maggie összedörgölte a 

tenyerét. - Na most, ki fogja megmondani anyának?
- Én…
- Nem, majd inkább én - döntötte el a kérdést Maggie, mielőtt Brianna válaszolhatott 

volna. Mosolyogva hozzátette: - Nagyon mérges lesz. Érte majd szombaton reggel elküldjük a 
gépet, úgyhogy nem kell egész úton az ő piszkálódását hallgatnotok. Gray, van öltönyöd?

- Van egy-kettő- mormogta a férfi.
- Akkor minden oké, igaz? - Előrehajolt, és megpuszilta a húgát. Parancsoló modorban 

mondta: - Pénteken indultok. Majd felhívlak Dublinből.
Kiviharzott. Gray megnyalta a szája szélét.
- Igazi zsarnok, nem?
- Az bizony - pislogott egyet Brianna, majd megrázta a fejét. - Nem gondolja komolyan. 

Csak mindig meg van róla győződve, hogy neki van igaza. És nagyon szereti Niall bácsit, 
meg Rogan nagymamáját.

- Rogan nagymamáját?
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- Őt veszi feleségül a bácsikánk. - Azzal Brianna visszafordult a ládáihoz, hogy munka 
közben kicsit megeméssze a hallottakat.

- Ez úgy hangzik, mint egy romantikus történet.
- Ó, bizony úgy. Gray, kedves tőled, hogy ilyen előzékeny vagy, de erre nincs semmi 

szükség. Nem fogok én ott hiányozni, komolyan, neked pedig sok gondot okozna a dolog.
- Egy hétvége Dublinban nem okoz nekem semmi gondot. Te pedig szeretnél elmenni, 

nem?
- Nem ez a lényeg. Maggie nagyon kínos helyzetbe hozott téged.
Gray a lány álla alá nyúlt, és felemelte.
- Miért esik nehezedre válaszolni a kérdéseimre? El akarsz menni? Igen vagy nem?
- Igen.
- Oké, akkor megyünk.
Brianna ajka mosolyra húzódott, és ekkor a férfi odahajolt hozzá.
- Ne csókolj meg! - kérte elgyengülve.
- Na látod, ez okoz nekem sok gondot - felelte Gray, de azért visszafogta magát,  és 

hátradőlt. - Ki bántott, Brianna?
A lány lesütötte a szemét.
- Lehet, hogy azért nem válaszolok a kérdéseidre, mert túl sokat akarsz tudni.
- Szeretted?
Brianna elfordult, és a virágládára fordította minden figyelmét.
- Igen, nagyon.
Ez válasz volt, de Graynek rá kellett jönnie, hogy nem örül neki.
- Még mindig szereted?
- Az ostobaság lenne.
- Ez nem válasz.
- De igen. Én ott lihegek a nyakadban, amikor dolgozol?
- Nem - felelte Gray, de nem lépett hátrébb. - Neked viszont olyan elbűvölő nyakad van. 

-  És  hogy  be  is  bizonyítsa,  lehajolt,  s  ajkát  végighúzta  a  lány  tarkóján.  Jólesett  az 
önbizalmának, hogy Brianna megremegett.  - Rólad álmodtam tegnap éjjel,  Brianna. És ma 
erről írtam.

A magok szétszóródtak a padon. Brianna gyorsan megpróbálta összeszedni őket.
- Erről írtál?
- Némi változtatással. A könyvben egy fiatal özvegy vagy, aki küzd a múltjával, hogy 

felépíthesse rá a jövőt.
Brianna akarata ellenére kíváncsi lett, és odafordult hozzá.
- Beleteszel a könyvedbe?
-  Darabokat  belőled.  A  szemedet,  azt  a  gyönyörű,  szomorú  szempárt.  A  hajadat  - 

mondta a férfi, és felemelte a kezét, hogy megérintse. - Sűrű, rakoncátlan hajzuhatag, olyan 
színű, mint a legszebb naplemente. A hangodat, azt a lágy, dallamos hangot. A testedet, mely 
karcsú,  mint  a  fűzfa,  s  a  táncos  öntudatlan  kecsességével  mozog.  A  bőrödet,  a  kezedet. 
Amikor írok, téged látlak,  hát  rólad írok.  A külsődön kívül  ott  van még a tisztességed,  a 
hűséged. - Elmosolyodott. - A teasüteményed. A főhős éppúgy el van bűvölve tőle, mint én 
tőled.
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Gray két karjával a munkapadra támaszkodott Brianna két oldalán, rabságba ejtve ezzel 
a lányt.

- És folyton ebbe a pajzsba ütközik, amelyet mindketten létrehoztatok magatok körül. 
Kíváncsi vagyok, mennyi ideig fog tartani neki, hogy áttörje.

Még  soha  senki  nem  mondott  ilyen  szavakat  róla,  neki.  Brianna  boldogan  fürdött 
bennük, olyan jó volt, mintha tetőtől talpig selyembe burkolózott volna. Másik énje azonban 
óvatosságra intette.

- El akarsz csábítani.
Gray felhúzta a szemöldökét.
- Na és, hogy haladók?
- Nem kapok levegőt.
-  Kezdetnek nem is  rossz.  -  Gray közelebb hajolt,  míg ajkuk csak leheletnyire  volt 

egymástól. - Hadd csókoljalak meg, Brianna!
Ez a lassú, finom közeledés volt az, amitől Brianna minden izma szinte elolvadt. Ajak 

az ajakon. Olyan egyszerű az egész, csakhogy mindent a feje tetejére állít.  Ráadásul egyre 
jobban, s végül majd nem tudja helyreállítani többé a dolgokat.

A  férfiból  az  sugárzott,  hogy  tudja,  mit  csinál,  ugyanakkor  türelmes.  De  emögött 
érződött a visszafojtott erőszak, amelyet Brianna egyszer már megtapasztalt. Mindezek együtt 
úgy hatottak rá, mint valami kábítószer: elgyengült, szédülni kezdett.

Akarta őt, ahogy egy nő akarni tud. De félt is, ahogy az ártatlanság félni tud.
Gray  gyöngéden  lefejtette  az  ujjait  a  pad  széléről,  és  kisimította  a  tenyerét.  Szája 

könnyedén hozzáért az övéhez, és felemelte a lány karját.
- Ölelj meg, Brianna! - Úristen, mennyire vágyik erre az ölelésre! - Csókolj vissza!
Halk szavai úgy érték a lányt, mint egy ostor csattanása. A következő pillanatban már 

hozzásimult, ajka vadul Gray szájára tapadt. A férfi megtántorodott, hátradőlt, és átkarolta. 
Brianna szája forró volt  és mohó, teste megfeszült,  mint a hárfa húrja. Szenvedélye olyan 
erővel tört ki belőle, mint amikor vulkán tör fel a jég alól, őrjöngve, váratlanul és veszélyesen.

A föld illata elementáris erővel hatott rájuk. A rádióban ír népzene szólt. Gray szája 
megtelt Brianna ízével, karjában érezte a lány csábítóan remegő testét.

És  ekkor  már  nem látott,  nem hallott  mást,  csak őt,  érezte  a  kezét,  amint  a  hajába 
markol, és érezte ziháló leheletét a szájában. Egyre többet akart. Nekidöntötte a lányt a falnak. 
Hallotta, hogy felkiált, talán rémületében, fájdalmában vagy izgalmában, de ő máris elfojtotta 
a hangját a csókjával.

Keze bejárta Brianna testét,  forrón birtokba vette,  megérintette minden porcikáját.  A 
lány zihálása nyöszörgésbe csapott át:

- Kérlek…
Könyörögni  akart  valamiért.  Ó,  olyan  fájdalom,  olyan  mély,  felőrlő,  gyönyörteljes 

fájdalom járta át. De nem tudta, hogyan kezdődött, sem azt, hogyan ér majd véget. S mögötte 
ott keringett a félelem, mint a nyájat kerülgető farkas: félelem a férfitól,  saját magától, és 
attól, amit meg kell ismernie.

Gray Brianna bőrét akarta tapintani, szeretett volna belekóstolni a húsába. Bele akart 
hatolni, olyan mélyre, ahol mindketten megtalálják a vágyott ürességet. A levegő szaggatottan 
tört fel a tüdejéből. Megragadta Brianna blúzát, készen rá, hogy letépje róla.

És ekkor tekintetük találkozott.
64



Brianna duzzadt ajka remegett,  s arca halálsápadt volt.  Szeme tágra nyílt,  rémület és 
vágy kavargott a tekintetében.  Gray lepillantott  a kezére, elfehérült  ujja hegyére. És a kék 
foltokra, melyek erőszakos érintéséről tanúskodtak.

Hátraugrott, mintha Brianna pofon vágta volna, majd felemelte a kezét. Maga sem tudta, 
ki vagy mi ellen védekezik.

- Ne haragudj! - Alig tudta kinyögni. Brianna még mindig a falnak szorult,  nehezen 
szedte a levegőt. - Ne haragudj. Nem akartam. Megsérültél?

- Nem tudom.
Honnan tudhatná, hiszen egész testében csak ezt a szörnyű, lüktető fájdalmat érzi. Nem 

is  álmodta  volna,  hogy  képes  ilyen  érzésekre.  Nem tudta,  hogy  ilyen  érzések  egyáltalán 
lehetségesek. Szédelegve letörölte arcáról a nedvességet.

- Ne sírj! - Gray bizonytalan mozdulattal megsimogatta a haját. - Már így is épp elég 
mocskosnak érzem magam.

- Nem, ez… - Brianna lenyelte a könnyeit.  Fogalma sem volt róla, miért sír. - Nem 
értem, mi történt velem.

Hát persze, hogy nem érti. Hiszen megmondta, hogy ártatlan. Ő meg nekiesett, mint egy 
vadállat. Még egy perc, és lerángatta volna a padlóra, hogy befejezze, amit elkezdett.

-  Én  kényszerítettelek,  és  erre  nincs  mentség.  Csak  azt  tudom  mondani,  hogy 
elvesztettem a fejem. Bocsánatot kérek. - Gray szeretett volna újra odalépni hozzá, kisimítani 
az arcából összekócolt haját. De nem merte. - Durva voltam, és megijesztettelek. Többé nem 
fordul elő, megígérem.

- Tudtam, hogy ilyen leszel. - A lány már kicsit összeszedte magát, talán éppen azért, 
mert látta, hogy a férfit mennyire megviselte a dolog. - Egész idő alatt tudtam. Nem ez a baj, 
Grayson. Nem vagyok én olyan törékeny.

Gray rájött, hogy mégiscsak tud mosolyogni.
- Ó, dehogynem. Én pedig még sosem voltam ilyen ügyetlen. Brianna, ez talán nem a 

legjobb alkalom, de meg kell mondanom valamit. Ne félj tőlem! Nem fogok fájdalmat okozni 
neked.

- Tudom. Te…
- És mindent, ami csak tőlem telik, mindent megteszek, hogy ne sürgesselek - vágott 

közbe Gray. - De akarlak.
Briannának nehezére esett, hogy egyenletesen lélegezzen.
- Nem kaphatjuk meg mindig, amit akarunk.
- Ez nem igaz. Brie! Nem tudom, ki volt az, de ő elment, én pedig itt vagyok. 
Brianna bólintott.
- Most.
- Csak a most létezik. - Gray megcsóválta a fejét, mielőtt a lány vitába szállhatott volna 

vele. - Ez a hely éppúgy nem alkalmas a filozofálásra, mint a szexre. Mind a ketten kissé 
zaklatottak vagyunk.

- Azt hiszem, ez találó kifejezés.
- Menjünk be! Ezúttal majd én készítek teát neked. 
Brianna elnevette magát.
- Tudod, hogyan kell?
- Láttam, hogy csinálod. Gyere!
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Kinyújtotta felé a kezét. A lány habozva nézett rá. Egy óvatos pillantást vetett az arcára. 
A férfi már nyugodt volt, szemében nem égett az a különös, vad fény, mely olyan félelmetes 
és egyben olyan izgató is. Brianna odanyújtotta neki a kezét.

- Talán jobb is, hogy van ma estére valaki a házban.
- Igen? - Brianna kérdően nézett rá, miközben kiléptek az ajtón.
- Különben esetleg felosonnál a szobámba, és kihasználnál.
Brianna felkacagott.
- Túl okos vagy, hogy tudna téged bárki is kihasználni?
- Legalább megpróbálhatnád. - Megkönnyebbülve, hogy már egyikük sem remeg, Gray 

baráti mozdulattal karolta át Brianna vállát. - Mi lenne, ha egy kis sütit is ennénk a teához?
- Az enyémből, vagy abból, amit a könyvedben szereplő nő süt?
-Az ő süteménye csak a képzeletemben létezik, drága. A tiéd viszont…
Kinyitotta a konyhaajtót, és megdermedt. Ösztönösen a háta mögé tolta Briannát.
- Maradj itt! Egy lépést se!
- Micsoda? Te… Ó, édes Istenem!
A  férfi  vállán  át  bepillantott  a  konyhájában  uralkodó  rendetlenségbe.  A  dobozokat 

kiborították, a szekrényekből kirámoltak. Liszt, cukor, fűszerek és tea a padlóra volt szórva.
-  Mondtam, hogy maradj  itt  -  ismételte  el  Gray,  mivel  Brianna megpróbált  elmenni 

mellette.
- Nem. Nézd ezt a szörnyűséget!
Erre a férfi keresztbe tette a karját az ajtón.
- Itt tartod a pénzt? Az edényekben? Vagy ékszereket?
-  Ne légy ilyen  bolond!  Dehogy tartom!  Gondolod,  hogy el  akartak  lopni  valamit? 

Nincs semmim, amiért érdemes lenne betörni, és itt senki nem csinál ilyesmit.
- Pedig valaki betört, és lehet, hogy még most is itt van a házban. Hol az az átkozott 

kutyád - morgott maga elé.
- Biztosan Murphynél van - felelte Brianna tompán. - Majdnem minden délután átmegy.
- Akkor menj át Murphyhez vagy a nővéredhez! Majd én körülnézek. A lány kihúzta 

magát.
- Ez az én házam, ne feledd! Én akarok körülnézni. 
Gray csak annyit mondott:
- Maradj mindig mögöttem!
Először Brianna szobájába mentek be. Gray ügyet sem vetett a sikoltásra, mely előre 

várható volt a kiborított fiókok, széttúrt ruhák láttán.
- A holmim!
-  Majd  később megvizsgáljuk,  hiányzik-e  valami.  Most  inkább nézzük  meg a  többi 

helyiséget.
- Miféle gazemberség ez? - kérdezte Brianna indulatosan, miközben követte Graysont. - 

Ó, az átkozottak! - kiáltott fel, amint beléptek a szalonba.
Gyors,  kapkodó,  rendszertelen  kutatás  folyt  itt,  gondolta  Gray,  Biztosan  nem profik 

csinálták,  ráadásul  szörnyen  kockázatos  volt.  Ezen  töprengett,  amikor  hirtelen  valami  az 
eszébe villant.
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- A francba! - kettesével vette a lépcsőfokokat, berontott a saját szobájába, ahol szintén 
felfordulás fogadta, és egyből a laptophoz ugrott. - Valaki itt meghal! - morogta, miközben 
bekapcsolta.

- A munkád? - Brianna dühtől sápadtan állt meg az ajtóban. - Tönkretették a munkádat?
- Nem. - Gray végigpörgette a szöveget, az utolsó oldalig, és megnyugodott. - Nem, itt 

van mind. Semmi baj.
Brianna megkönnyebbülten felsóhajtott, és elindult Mr. Smythe-White szobája felé. Az 

ő ruháit is kiszórták a fiókokból és a szekrényből, az ágyát szétdobálták.
- Szűzanyám, hogy fogom ezt megmagyarázni neki?
- Szerintem sokkal okosabb lenne azt kérdezni, mit kerestek. Ülj le, Brianna - utasította 

Gray. - Gondoljuk végig.
- Mit kell  ezen végiggondolni?  - méltatlankodott  a lány,  de azért  leült  a ferdén álló 

matrac szélére. - Nincs a házban semmi értékes. Pár fontnyi készpénz, néhány csecsebecse. - 
Megdörgölte  a  szemét,  a  legszívesebben  sírva  fakadt  volna,  de  nem voltak  könnyei.  -  A 
faluból,  vagy  a  környékről  senki  nem  lehetett.  Csak  valami  csavargó,  például  egy 
autóstoppos, aki egy kis pénzt keresett. Hát… - sóhajtott fel remegve. - Itt bizony nem sokat 
talált. - Hirtelen felnézett, és megint elsápadt. - És te? Tartottál készpénzt a szobádban?

- Nagyrészt utazási csekkeket, azok megvannak. Pár száz fontot elvitt, ennyi az egész - 
mondta vállat vonva.

- Pár… száz? - Brianna felugrott az ágyról. - Elvitte a pénzedet?
- Nem érdekes. Brie…
- Nem érdekes? - csattant fel a lány. - A házamban laksz, a vendégem vagy, és ellopják 

a pénzedet? Mennyi volt? Megfizetem.
- Dehogy fizeted! Ülj már le, és hagyd ezt abba!
-  Mondtam,  hogy megfizetem.  Graynek elfogyott  a  türelme.  Határozottan  megfogta 

Brianna vállát, és lenyomta a lányt az ágyra.
- Ötmillió dollárt kaptam a legutóbbi könyvemért, a külföldi jogdíjak és a megfilmesítés 

nélkül.  Pár  száz  font  még  nem  vág  a  földhöz.  -  Összehúzott  szemmel  nézte  Brianna 
megremegő szája szélét. - Vegyél egy mély levegőt! Úgy. Na most még egyet!

- Az sem érdekel, ha arany csöpög az ujjaid hegyéből - csuklott el a lány hangja.
- Szeretnél még sírni egy kicsit? - Grayson nagyot sóhajtott, leült mellé, és átkarolta. - 

Oké, csak sírjál bátran!
- Nem sírok - Brie szipogott egyet, és a tenyere élével megtörölte az arcát. - Túl sok 

dolgom van. Órákba telik, mire rendet rakok.
- Ki kell hívni a rendőrséget.
-  Minek?  -  Brianna  tehetetlenül  felemelte  a  kezét.  -  Ha valaki  látott  volna  idegent 

ólálkodni errefelé, már csörögne a telefonom. Valakinek pénzre volt szüksége, és elvette.
Végigpillantott a szobán, azon töprengve, vajon a másik vendégtől mennyit vittek el, és 

mekkora sebet fog ez ejteni drágán megtakarított pénzén.
- Maggie-nek egy szót se erről!
- A fene egye meg, Brie…
- A hatodik hónapban van. Nem hagyom, hogy felizgasd. Komolyan mondom - nézett 

rá határozottan á lány, de a szemében még mindig ott csillogtak a könnyek. - Ígérd meg!
- Jól van, ahogy akarod. Te viszont ígérd meg, hogy pontosan elmondod, mi hiányzik.
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- Rendben. Felhívom Murphyt, és szólok neki, mi történt. Majd ő kérdezősködik. Ha 
valaki látott valamit, estére tudni fogjuk. - Újra a higgadt önmaga volt. - El kell kezdenem a 
rendrakást. A te szobáddal kezdem, hogy tudj dolgozni.

- Én is rendbe tudom tenni a saját holmimat.
- Az én dolgom…
- Brianna, ne bosszants! - Lassan felállt ő is, és szembefordult a lánnyal. - Tisztázzunk 

valamit!  Nem vagy  a  szobalányom,  sem az  anyám,  sem a  feleségem.  El  tudom rakni  a 
ruháimat.

- Ahogy tetszik.
Gray káromkodva megragadta a karját, mielőtt még kisétált volna a szobából. Brianna 

nem tiltakozott, mozdulatlanul állt, elnézett a férfi válla fölött.
- Figyelj rám! Ez most komoly probléma, és én szeretnék segíteni neked. Meg tudod ezt 

érteni?
- Segíteni akarsz, tényleg? - Brianna bólintott. A hangja, mint a jég. - Akkor átmehetnél 

Murphyhez, egy kis teát kölcsönkérni. Attól tartok, pillanatnyilag nincs itthon teánk.
- Felhívom Murphyt - felelte Gray nyugodtan. - Megkérem, hozzon teát. Nem hagylak 

egyedül.
-  Ahogy neked  jobb.  A száma  ott  van  a  konyhában,  a  telefonkönyvben… -  Ekkor 

hirtelen eszébe jutott, milyen állapotban van szeretett konyhája. Lehunyta a szemét. - Gray, 
megtennéd, hogy magamra hagysz egy kis időre? Mindjárt jobban leszek.

- Brianna! - Gray megsimogatta az arcát.
- Kérlek! - Ha most kedves vele, ő teljesen összeomlik, megalázza magát. - Ha elkezdek 

dolgozni,  az segít.  És tényleg szeretnék egy kis  teát.  -  Kinyitotta  a szemét,  és sikerült  az 
arcára erőltetnie egy mosolyt. - Igazán.

- Jól van. Odalent leszek. 
Brianna hálásan munkához látott.
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Hetedik fejezet

Gray néha eljátszott az ötlettel, hogy vesz magának egy repülőgépet. Valami olyasmit, 
mint Rogan karcsú kis lökhajtásosa,  amelyet  amaz otthagyott  nekik, hogy Dublinba vigye 
őket. Csináltathatna rá valami különleges dekorációt,  eljátszogatna a motorral.  Miért  is ne 
tanulhatna meg repülőgépet vezetni?

Az  biztos,  hogy  érdekes  játékszer  lenne,  töprengett,  miközben  helyet  foglalt  a 
kényelmes bőrülésen, Brianna mellett. És ha saját gépe lenne, akkor nem kellene folyton előre 
jegyet rendelnie, nem lenne kitéve a légitársaságok kénye-kedvének.

Csakhogy  ha  birtokol  valamit,  bármi  legyen  is  az,  azzal  felelősséget  is  vállal, 
gondoskodnia kell a tulajdonáról. Ezért is nem vett soha autót, szívesebben bérelt. Ráadásul 
igaz  ugyan,  hogy  a  szép  kis  Lear  gép  nagyon  kényelmes  és  meghitt,  de  valószínűleg 
hiányozna neki a tömeg, a társaság és a kereskedelmi járatok egyéb velejárói.

Most persze szó sincs ilyesmiről. Amikor a gép elindult, Gray megfogta Brianna kezét.
- Szeretsz repülni?
- Nem sokszor próbáltam - felelte a lány, s a felemelkedés előtti izgalomtól egy kicsit 

összerándult  a gyomra. - De azt hiszem, igen. Szeretek. Szeretek lenézni - mosolyodott el 
azon, amit mondott, és kinézett a távolodó földre. Mindig elbűvölte, ha elképzelte saját magát 
a  háza  fölött,  a  felhők  között,  valahová  messzire  tartva.  -  Gondolom,  neked  teljesen 
természetes.

- Élvezem. Mindig izgat a hely, ahová megyek.
- És ahonnan jössz.
- Arra nem sokat gondolok. Az lezárult. 
A repülőgép egyre magasabbra emelkedett. Gray Brianna álla alá nyúlt.
- Látom, hogy még mindig nem nyugodt a lelkiismereted.
- Úgy érzem, nem helyes csak úgy elmenni, ráadásul ilyen luxuskörülmények között.
- A katolikus bűntudat. - A férfi szemében sötétebbé vált az arany fény. Rámosolygott. - 

Hallottam erről a különös jelenségről. Azt jelenti, hogy ha nem csinálsz valami hasznosat, sőt, 
közben még jól is érzed magad, akkor a pokolra jutsz, így van?
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- Ostobaság - csattant fel a lány. Idegesítette, hogy Graynek, ha csak részben is, de igaza 
van. - Felelősséggel tartozom.

- És most kibújtál alóla - szisszent fel a férfi, és megérintette a lány nyakában függő 
arany keresztet.  -  Ez valami olyasmi,  mint a bűnös szándék, nem igaz? Mi is az a bűnös 
szándék pontosan?

- Te vagy az - felelte a lány, és félrelökte a kezét.
- Nem hülyéskedsz? Ez tetszik nekem.
- Jellemző. - Brie megigazította kicsúszott hajtűjét. - De ennek semmi köze az egészhez. 

Ha bűntudatom van, csak azért, mert nem vagyok hozzászokva, hogy csak úgy, pillanatnyi 
elhatározásból összecsomagoljak és elutazzam. Szeretem megtervezni a dolgokat.

- Pedig épp az a jó benne, ha az ember nem tervez előre.
- Az én felfogásom szerint maga a tervezés is élvezet - harapdálta továbbra is a szája 

szélét  Brianna.  -  Tudom,  fontos  dolog  egy  esküvő,  de  hogy  éppen  most  hagyjam  ott  a 
házamat…

- Murphy vigyáz a kutyára - emlékeztette Gray. - És rajta tartja a szemét a házon. - 
Méghozzá nagyon alaposan, gondolta, hiszen négyszemközt megkérte rá. - Az öreg Smythe-
White  már  napokkal  ezelőtt  elutazott,  úgyhogy nincsenek  ügyfelek,  akik  miatt  aggódnod 
kellene.

-  Vendégek  -  javította  ki  a  lány  automatikusan.  Összevonta  a  szemöldökét.  -  Nem 
hinném, hogy ajánlani fogja Blackthornt azok után, ami történt. Bár igaz, hogy nagyon rendes 
volt.

-  Nem  érte  semmi  kár.  -  Azzal  Gray  utánozni  kezdte  Smythe-White  finomkodó 
beszédét. - Tudják, én soha nem utazom készpénzzel, így nem érhet semmi meglepetés.

Brianna egy kicsit elnevette magát, s neki épp ez volt a célja.
- Lehet, hogy semmit nem loptak el tőle, de kétlem, hogy nyugodtan telt az éjszakája, 

tudván, hogy betörtek a szobájába, és átforgatták a holmiját.
Éppen ezért nem is fogadott el tőle egyetlen fillért sem.
-  Ó,  nem hinném.  Nekem ezzel  nem volt  semmi  problémám.  -  Gray  kikapcsolta  a 

biztonsági övet, és kilépett a folyosóra. - A sógorod igazán elegáns fickó.
- Igen, valóban. - Brianna rosszallóan nézett fel Grayre, aki egy üveg pezsgővel és két 

pohárral a kezében tért vissza. - Ki ne nyisd! Úgyis mindjárt odaérünk, és…
- Miért ne nyitnám ki? Nem szereted a pezsgőt?
- Szeretem, de…
A lány tiltakozását a dugó halk pukkanása szakította félbe. Felsóhajtott, mint egy anya, 

akinek gyermeke éppen beleugrott a pocsolyába.
- És most - ült le Gray, és töltött mindkét pohárba. Átnyújtotta Briannának az egyiket, 

és koccintott vele - mesélj nekem a vőlegényről és a menyasszonyról! Jól emlékszem, hogy 
nyolcvanévesek?

- Niall bácsi annyi. - Mivel a dugót már úgysem lehet visszadugni az üvegbe, a lány is 
belekortyolt a pezsgőbe. - Mrs. Sweeney pár évvel fiatalabb.

- Képzeld el! - Gray kuncogott. - Az ő korukban belépni a házasság rabságába!
- A házasság rabságába?
- Sok kötöttséggel jár, és nem könnyű megszabadulni belőle. - Gray élvezettel forgatta a 

szájában az italt. - Szóval gyerekkori szerelem?
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-  Nem  egészen  -  felelte  Brianna,  akit  még  mindig  a  házasságnak  ez  a  különös 
meghatározása  foglalkoztatott.  -  Galwayben  nőttek  fel.  Mrs.  Sweeney  a  nagymamám 
barátnője  volt,  tudod,  ő  volt  Niall  bácsi  testvére.  És  Mrs.  Sweeney  bele  volt  esve  Niall 
bácsiba. De aztán a nagymamám férjhez ment, Dublinba költözött, és elveszítették egymást. 
Aztán Maggie és Rogan elkezdtek együtt dolgozni, és Mrs. Sweeney rájött,  hogy ismeri a 
családot, írtam róla Niall bácsinak, és ő elment hozzá Dublinba. - Brianna elmosolyodott, alig 
véve észre, hogy Gray újratölti a poharát. - Azóta elválaszthatatlanok.

- A sors kifürkészhetetlenségére! - emelte fel Gray a poharát. - Elképesztő, nem igaz?
- Szeretik egymást - mondta a lány egyszerűen, s felsóhajtott. - Csak azt remélem… - 

Hirtelen elhallgatott, és kinézett az ablakon.
- Mit remélsz?
- Szeretném, ha nagyon szép esküvőjük lenne. Attól félek, hogy anyám képes jelenetet 

rendezni - fordult oda Grayhez. Bármennyire szégyelli is a dolgot, jobb, ha Gray megtudja, 
akkor legalább nem éri meglepetésként,  ha kínos helyzet áll elő.  - Nem volt  hajlandó ma 
elutazni  Dublinba.  Nem  hajlandó  Maggie-nél  aludni.  Azt  mondta,  hogy  holnap  eljön, 
megteszi a kötelességét, és azonnal visszamegy. 

Gray felhúzta a szemöldökét.
- Nem érzi jól magát a városban? - kérdezte, bár érezte, hogy ennél jóval többről van 

szó.
- Anyám sehol nem érzi jól magát. Meg kell mondanom, elég nehéz természete van. 

Tudod, nem helyesli ezt a házasságot.
- Hogyhogy? Úgy gondolja, túl fiatalok még ahhoz, hogy összeházasodjanak?
Brianna szája mosolyra húzódott, de tekintete nem nevetett.
- Szerinte a pénz miatt házasodnak össze. És… hát, elég keményen elítéli, hogy már egy 

ideje együtt élnek… bizonyos szempontból, házasságon kívül.
-  Együtt  élnek?  -  Gray  nem  tudta  megállni,  hogy  el  ne  vigyorodjon.  -  Bizonyos 

szempontból?
- Igen, együtt élnek - felelte a lány kimérten. - És ha lehetőséget adsz rá neki, anyám 

biztosan el is magyarázza neked, hogy az idős kor nem mentesít senkit a paráználkodás bűne 
alól.

Gray  majdnem  megfulladt  a  pezsgőtől.  Egyszerre  nevetett  és  köhögött,  amikor 
észrevette Brianna komoly tekintetét.

- Bocsánat. Látom már, hogy ezt nem viccnek szántad.
- Könnyű kinevetni mások hitét.
-  Nem akartalak kinevetni  -  mentegetőzött  Gray,  de még mindig nem tudta  teljesen 

visszafojtani  a  kuncogást.  -  Istenem,  Brie,  hiszen  épp  most  mondtad,  hogy  a  vőlegény 
nyolcvanéves,  piruló  arája  sem  sokkal  fiatalabb.  Nem  hiheted  komolyan,  hogy  a  tüzes 
pokolban fognak égni, csak azért, mert… - Úgy döntött, jobb lesz, ha finoman fogalmaz. - 
Mert érett, kölcsönösen kielégítő fizikai kapcsolatot létesítettek.

- Nem hiszem. - Kissé mintha felengedett volna a lány jeges tekintete. - Persze, hogy 
nem hiszem. De anyám igen, vagy legalábbis ezt állítja, mert így könnyebben panaszkodhat. 
A család mindig sok bonyodalommal jár, nem igaz?

- Én is úgy látom. Nekem nincs, ami bonyodalmat okozzon.
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- Nincs családod? - A maradék jég is elolvadt, együttérzésbe váltott át. - Elvesztetted a 
szüleidet?

-  Így  is  lehet  fogalmazni  -  felelte  Gray,  és  azt  gondolta,  pontosabb  lenne,  ha  úgy 
fogalmazna: a szülei vesztették el őt.

- Részvétem. És nincs testvéred?
- Nincs. - Gray újból töltött magának.
- De unokatestvéred biztosan van. - Mindenkinek van valakije, gondolta Brianna. - És 

nagyszüleid, nagynénik, nagybácsik.
- Nincs senkim.
Brianna  elkeseredetten  rámeredt.  Nincs  senkije.  Nem  tudta  elképzelni.  Nem  tudta 

elviselni a gondolatot.
- Úgy nézel rám, mintha talált gyerek lennék, akit egy kosárban a küszöbödre tettek. - 

Gray mulatságosnak találta  az ötletet,  és  különös módon, meghatónak.  -  Hidd el,  kedves, 
nekem jó így. Nincsenek kötöttségeim, nincs felelősség, nincs bűntudat. - Ivott egy kortyot, 
mintha meg akarná pecsételni a szavait. - És ez leegyszerűsíti az életemet.

Vagy inkább üressé teszi, gondolta a lány.
- És nem zavar, hogy senki nem vár otthon?
- Inkább megkönnyebbülök tőle. Talán ha lenne otthonom, másképp éreznék, de hát az 

sincs.
A cigány, emlékezett vissza Brianna. De mostanáig nem vette szó szerint a szavait.
- De Grayson, hogy lehet az, hogy nincs otthonod…
- Nem kell jelzálogkölcsönt fizetnem, nem kell füvet nyírnom, nem kell a szomszédokat 

megbékítenem. - A férfi odahajolt az ablakhoz. - Nézd, az ott már Dublin!
Brianna együtt érzően ránézett.
- De ha elmész Írországból, hová fogsz menni?
- Még nem döntöttem el. Épp ez a szép benne.

-  Nagyszerű  házatok  van.  -  Nem egészen  három órával  a  megérkezésük  után  Gray 
Rogan szalonjában ült, lábát a kandalló felé nyújtva. - Köszönöm, hogy befogadtatok.

- Mi köszönjük, hogy eljöttél.
Rogan  átnyújtott  neki  egy  pohár  vacsora  utáni  konyakot.  Pillanatnyilag  kettesben 

voltak. Brianna és Maggie elmentek Rogan nagymamájához, hogy segítsenek neki az utolsó 
simításokban.

Rogannek  még  mindig  nehezére  esett  elképzelnie  a  nagymamáját  izgatott 
menyasszonyként.  És  még  inkább  nehezére  esett  elképzelni  Niallt,  aki  most  is  éppen  a 
szakácsnak prédikált, mint leendő mostohanagyapját.

- Nem örülsz túlságosan.
- Tessék? - Rogan újra rápillantott, és kényszeredetten elmosolyodott. - Ne haragudj, 

nem rólad van szó. Azt hiszem egy kicsit nyugtalanít ez a holnapi nap.
- Izgulsz, mert neked kell kiadnod a menyasszonyt? 
Rogantól csak egy horkantás telt.  Gray elég jól olvasott házigazdája érzéseiben. Úgy 

döntött, felkavarja kissé az állóvizet.
- Niall érdekes jellem.
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- Jellem, az biztos - mormogta Rogan.
- A nagymamádnak csak úgy ragyogott a szeme vacsora közben.
Rogan felsóhajtott. Az igaz, még sosem látta ilyen boldognak.
- Teljesen elvesztették az eszüket.
-  Hát…  -  Gray  megforgatta  a  konyakot  a  poharában.  -  Mi  ketten  vagyunk,  Niall 

egyedül. Mi lenne, ha lebirkóznánk, kirángatnánk a kikötőbe, és feltennénk egy Ausztráliába 
tartó hajóra?

- Azt hiszed, nekem nem jutott az eszembe? - kérdezte Rogan, de azért elmosolyodott. - 
Az ember nem válogathatja meg a családját, nem igaz? És kénytelen vagyok elismerni, hogy 
valóban imádja a nagyanyámat.  Maggie és Brie  is  örülnek,  úgyhogy egyedül maradtam a 
véleményemmel, leszavaztak.

- Én bírom az öreget - jelentette ki Gray vigyorogva, bocsánatkérően. - Hogy lehet nem 
kedvelni valakit, aki sütőtökszínű zakót hord, méretre szabott krokodilbőr cipővel?

- Igazad van. - Rogan elegánsan legyintett. - Mindenestre, örülünk, hogy szolgálhatunk 
neked egy esküvővel, amíg Írországban vagy. Jól érzed magad Blackthornban?

- Briannának igazi tehetsége van a kényelem megteremtésére.
- Az biztos.
Gray tekintete elkomolyodott. A poharába bámult.
-  Történt  valami  pár  nappal  ezelőtt,  amiről  szerintem  tudnod  kell.  Ő  nem  akarta 

elmesélni, különösen nem Maggie előtt. De én úgy gondolom, jobb, ha téged beavatlak.
- Jól van.
- Betörtek a házba.
- Blackthornba? - Rogan rémülten letette a poharát.
- Kint voltunk abban a kis házban, amelyet a sógornőd a növényeknek tart fenn. Talán 

egy félóráig voltunk ott, vagy egy kicsit tovább. Mire bementünk, valaki teljesen feltúrta az 
egész házat.

- Hogyhogy?
- Mindent felforgattak. Úgy tűnt, valamit nagyon kerestek, de nem volt elég idejük.
-  Ennek  nincs  semmi  értelme.  -  Rogan  aggodalmas  arccal  előrehajolt.  -  Elvittek 

valamit?
- Volt a szobámban egy kis készpénz. - Gray egy vállrándítással elintézte a dolgot. - 

Úgy  tűnik,  csak  azt  vitték  el.  Brianna  azt  állítja,  a  szomszédok  közül  senki  nem  tenne 
ilyesmit.

- Valószínűleg igaza van. - Rogan hátradőlt,  és újra kézbe vette a poharat.  -  Az ott 
nagyon szoros kis közösség, és őt mindenki szereti. Szóltatok a rendőrségnek?

- Brie nem akarta. Azt mondta, nincs értelme. Négyszemközt beszéltem Murphyvel.
- Az okos ötlet volt. Én is azt gondolom, hogy valami átutazó idegen lehetett. De még 

az is szokatlan arrafelé. - Látszott, hogy Rogannek egyik magyarázat sem tetszik. - Már ott 
laksz egy ideje. Biztosan te is megérezted a légkört, megismerted az ottani embereket.

-  Isten  háta  mögötti  hely  -  mormogta  Gray.  -  Logikusnak  tűnik,  hogy  egyszeri 
alkalomról van szó, és Brianna is úgy kezeli a dolgot. De azt gondolom, nem árt, ha te is 
nyitva tartod a szemed, amikor visszajöttök.

- Rendben. Efelől biztos lehetsz - felelte Rogan, komoran maga elé bámulva.
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- Rogan, fiacskám, nagyszerű szakácsod van! - Niall lépett be, kezében egy porcelánnal 
megrakott tálcával, és egy hatalmas csokoládétortával. Nagydarab ember volt, súlyfölöslegét 
azonban olyan büszkén viselte, mint egy kitüntetést. És narancsszínű zakójában, világoszöld 
nyakkendődében valóban úgy festett,  mint  egy vidám töklámpás.  -  Remek ember!  -  Niall 
letette a tortát és sugárzó arccal nézett rájuk. - Küldött egy kis édességet, hogy megnyugtassa 
az idegeimet.

- Én magam is nagyon ideges vagyok - jegyezte meg Gray vigyorogva, és felállt, hogy 
vágjon egy szeletet a tortából.

Niallból kitört a nevetés, és barátságosan hátba vágta Grayt.
- Jól van, fiam. Jó étvágyad van. Kóstoljuk meg, aztán biliárdozzunk egyet! - kacsintott 

rá Roganre. - Végül is, ez az utolsó szabad estém. Nem lesz több mulatozás a fiúkkal. Van 
egy kis whisky, hogy leöblíthessük a süteményt?

- Whisky? - nézett  Rogan leendő nagyapja nevető arcára.  -  Nekem is jól  jönne egy 
korty.

Nemcsak egyet ittak, hanem többet, aztán pedig még néhányat. Mire a második üveget 
kinyitották,  Graynek hunyorognia kellett,  hogy lássa a  golyókat  a biliárdasztalon,  de még 
akkor is hullámzott a zöld posztó. Végül az egyik szemét teljesen lehunyta.

Hallotta, hogy összekoccannak a golyók. Felegyenesedett.
- Én nyertem, uraim. Már megint én nyertem - jelentette ki, és ránehezedett a dákójára.
-A jenki gazfickó ma este nem tud veszíteni - veregette meg a hátát  Niall,  amitől ő 

majdnem előreesett  az  asztalra.  -  Rogan,  fiacskám,  tedd  fel  még egyszer!  Játsszunk még 
egyet!

- Nem látom a golyókat - panaszkodott Rogan lassan, majd arca elé emelte a kezét. - 
Nem érzem, az ujjaimat.

- Még egy whiskyre van szükséged - Niall  úgy lépkedett  oda az üveghez,  mint egy 
matróz a billegő fedélzeten. - Nincs egy csepp sem - jelentette szomorúan, amint fejjel lefelé 
fordította a kristályüveget. - Egy rohadt csepp sem maradt.

- Egész Dublinban nincs több whisky - Rogan ellökte magát a faltól,  ami eddig álló 
helyzetben  tartotta,  de  aztán  erőtlenül  visszazuhant.  -  Mind megittuk.  Mind megittuk.  Ó, 
Jézusom! Nem érzem, a nyelvemet sem. Elvesztettem.

- Hadd nézzem! - Gray segítőkészen Rogan vállára tette a karját. - Nyújtsd ki! - Majd 
összehúzott szemmel bólintott. - Minden rendben, haver. Megvan. Sőt, kettő van belőle. Ez 
lehet a baj.

- Holnap feleségül veszem az én Chrissymet! - Niall veszedelmesen balra dőlt, majd 
jobbra. Tekintete homályos volt, de a mosolya ragyogott. - A gyönyörű kis Chrissyt, Dublin 
szépét.

Előredőlt,  és  végigzuhant  a  földön,  mint  egy  darab  fa.  Rogan  és  Gray  barátilag 
ölelkezve álltak fölötte, és bámulták.

- Mit csináljunk vele? - töprengett Gray.
Rogan az egyik nyelvével megnedvesítette az ajkát.
- Gondolod, hogy még él?
- Nem úgy néz ki.
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- Ne kezdjetek még elsiratni - emelte fel a fejét Niall. - Csak segítsetek talpra állni, fiúk! 
Reggelig akarok táncolni. - Azzal nagyot koppanva, újra a padlóra koccant a feje.

- Nem is olyan rossz ember, nem igaz? - mondta Rogan. - Legalábbis így látom, amikor 
részeg vagyok.

- Csoda egy ember! Emeljük fel. Hason fekve nem tud táncolni.
-  Igaz.  -  Odabotladoztak.  Mire  sikerült  térdre  segíteniük  Niallt,  kifogyott  belőlük  a 

szusz, és úgy nevettek, mint a bolondok. - Kelj már fel, te tökfilkó! Mintha egy partra vetett 
bálnát próbálnánk felemelni.

Niall kinyitotta homályos szemét, hátravetette a fejét, és kicsit csúszkáló, de meglepően 
tiszta tenor hangon énekelni kezdett.

- Ide nekem a grogot, azt a jó kis grogot! Ide nekem a sört és a pipát! - kántálta, míg 
nyöszörögve feltápászkodott  a fél  lábára,  majdnem felborítva  Grayt.  -  Elvertem az összes 
pénzem.. lányokra és ginre, kérem! Átkelek az óceánon, messze visz az út!

- Szerencsés leszel, ha az ágyadig eltalálsz - közölte vele Rogan.
Az öreg egyszerűen csak másik nótára váltott.
- Ha van pénzed, add ide, megyek a lányok elibe, énekeljünk ízibe…
A whiskytől lelkesítve Rogan is csatlakozott, és hárman billegtek a ritmusra.
- Ha a söröd elfogyott, a szeretőd elhagyott…
Graynek ez  valamiért  nagyon viccesnek  tűnt,  és  hahotájával  ő  is  bekapcsolódott  az 

általános lármázásba.
A részegek kedvességével támogatták végig egymást a folyosón. A lépcső aljához érve 

rekedtes hangon rázendítettek a Dicey Riley-ra.
- Hát, attól tartok, nem a szegény Dicey Riley volt az egyetlen, aki a pohár fenekére 

nézett. Igazam van, Brie?
Maggie és a húga a lépcsőn álltak, onnan nézték a három férfit.
- Igen. - Brianna dereka előtt összekulcsolt kézzel állt, és megcsóválta a fejét. - Ahogy 

látom, többször is megnézték.
- Jézusom, ugye milyen gyönyörű? - motyogta Gray.
-  Igen.  -  Rogan  ragyogó  mosolyt  villantott  a  feleségére.  -  Eláll  a  lélegzetem  tőle. 

Maggie, drágám, gyere, adj egy csókot!
- Mindjárt adok, de nem csókot, hanem egy nagy pofont - fenyegetőzött a fiatalasszony, 

de nevetve indult lefelé. - Hogy néztek ki, részeg disznók? Niall bácsi, legalább neked lehetett 
volna eszed!

- Megnősülök, Maggie Mae. Hol van az én Chrissym?
Megpróbált körülnézni, hogy megkeresse, mire két társa eldőlt, akár két dominó.
-Az ágyában alszik,  ahogy neked is  kellene.  Gyere,  Brie,  hozzuk le  a  harcosokat  a 

csatatérről!
- Biliárdoztunk - mondta Gray boldogan Briannának. - Én nyertem!
- A jenki gazfickó - morgott Niall szeretetteljesen, és szájon csókolta Grayt.
- Hát, ez aztán nagyszerű, nem? - Maggie átkarolta Rogant. - Gyere szépen, erre. Egyik 

lábadat a másik elé.
Valahogy sikerült felérniük a lépcsőn. Elsőként Niallt fektették le.
- Maggie, te vidd be Rogant! - rendelkezett Brianna. - Én bekísérem ezt itt, aztán majd 

visszajövök Niall bácsihoz, és lehúzom a cipőjét.
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- Hú, hogy fog fájni a fejük holnap! - Maggie elnevette magát. - Gyere, Sweeney, itt az 
ágyad. Vigyázz a kezedre! -  Mivel jelenlegi  állapotában ártalmatlannak tartotta  a férjét,  a 
rendreutasítás is nevetést váltott ki belőle. - Pillanatnyilag fogalmad sincs róla, mire való.

- Fogadjunk, hogy van!
- Ó, milyen büdös whisky- és szivarszagod van! - sóhajtott  fel Brianna,  és a vállára 

vetette  Gray karját,  hogy támogassa. - Az öreg már nyolcvanéves.  Nem lett  volna szabad 
hagynotok.

- Ő volt rossz hatással rám, bizony, Niall Feeney. Innunk kellett Chrissy szemére, aztán 
a szájára, aztán a fülére. Azt hiszem, a lábujjaira is ittunk, de onnan már összemosódnak a 
dolgok.

- Nem is csoda. Itt van a szobád. Már csak pár lépés.
- Olyan jó illatod van, Brianna. - Gray azt hitte, kecses mozdulattal hajol oda a lányhoz, 

pedig inkább kutyamódra szagolta meg a nyakát. - Gyere velem az ágyba! Tudnék mutatni 
neked néhány dolgot! Mindenféle csodálatos dolgot.

- Hm, hm. Úgy, szépen, feküdj le. Ez az. - Brianna felemelte a férfi lábát, és lehúzta a 
cipőjét.

- Feküdj le velem! Csodás helyekre vinnélek. Szeretnék benned lenni.
Erre már megállt a lány kezében a cipőfűző. Éles pillantást vetett a férfira, de annak már 

lecsukódott a szeme, s mosolya arról tanúskodott, hogy az álom határmezsgyéjén jár.
- Cssss - suttogta a lány. - Aludj! Betakargatta,  kisimította a haját a homlokából,  és 

otthagyta. Gray horkolni kezdett.

A szenvedés előre látható volt. Ha az ember túl sokat enged meg magának, azért meg 
kell fizetni, és Gray ezzel ki is egyezett volna. De kissé túlzásnak érezte, hogy egy ostoba 
estéért magát a poklot is meg kell járnia.

A feje kettérepedt. Szerencsére nem látszott, ez megnyugtatta egy kicsit, mikor végre 
sikerült kitámolyognia a fürdőszobába. Elgyötörtnek tűnt, de legalább egészben maradt. Úgy 
látszik, a csipkés szélű repedés belül támadt a koponyáján.

Estére valószínűleg bele is hal.
A  szeme  apró  volt,  mintha  tüzes  golyók  égnének  a  fejében.  A  száját  valami 

elképzelhetetlenül  undorító  dologgal  mosták  ki.  A gyomra  pedig  össze-összerándult,  mint 
mikor valaki idegességében ökölbe szorítja a kezét.

Abban reménykedett, hogy nem kell estig várnia, hamarabb belehal.
Mivel senki nem volt a közelben, megengedett magának egy kis nyöszörgést, miközben 

beállt a zuhany alá. Megesküdött volna, hogy a pórusaiból is whisky-szag árad.
Olyan óvatos mozdulatokkal lépett ki a kádból, mint az öregek vagy rokkantak. Egy 

törülközőt tekert a derekára. Megpróbálta kimosni a szájából azt a borzalmas ízt.
Amikor belépett a szobába, felkiáltott. Arca elé kapta a kezét, remélte, még idejében, 

hogy  a  szeme  ki  ne  ugorjon  a  helyéről.  Valami  szadista  alak  itt  járt,  és  széthúzta  a 
függönyöket, beeresztve a napfényt.

Brianna szeme tágra nyílt. A szája tátva maradt. A férfin nem volt semmi, a csípőjén 
libegő törülközőn kívül, csak pár vízcsepp.

76



A teste… Briannának az a szó jutott eszébe, hogy „tökéletes”. Karcsú, izmos, ruganyos. 
Azon kapta magát, hogy összefonja ujjait, és nagyot nyel.

- Hoztam neked egy kis reggelit  -  sikerült  végre kinyögnie. - Gondoltam, talán nem 
vagy túl jól. Gray óvatosan kilesett az ujjai mögül.

- Akkor mégsem az Isten haragja sújtott le rám. - Rekedt volt a hangja, de nem merte 
megköszörülni a torkát, attól félt, még rosszabb lenne. - Egy pillanatig azt gondoltam, ez a 
büntetés a vétkeimért.

- Csak zabkását hoztam, pirítóst és kávét.
- Kávét? - Gray olyan áhítattal ejtette ki a szót, mintha imádkozna. – Kitöltenéd?
- Már ki is töltöttem. Aszpirint is hozam.
- Aszpirint? - A férfi majdnem sírva fakadt. - Kérem.
- Tessék, vedd be! - nyújtotta át neki a tablettákat Brianna egy pohár vízzel. - Rogan 

ugyanilyen szánalmasan fest - mondta, miközben Gray lenyelte a gyógyszert. Küzdenie kellett 
magával, hogy ne simogassa meg a férfi nedves, göndörödő haját. - Niall bácsinak kutya baja.

-  Micsoda  alak!  -  Gray  óvatosan  az  ágy  felé  araszolt.  Leereszkedett  rá,  és  közben 
reménykedett, hogy a feje nem fog leesni a nyakáról. - Mielőtt még továbbmegyünk, nem kell 
valamiért bocsánatot kérnem?

- Tőlem?
- Bárkitől. Nem vagyok hozzászokva a whiskyhez. A második üveg kinyitása után már 

homályos előttem a kép. - Hunyorogva felnézett, és látta, hogy Brianna mosolyog.
- Mi olyan vicces?
- Semmi… hát igen, nem túl kedves tőlem, hogy viccesnek találom. - Ekkor megadta 

magát, és mégiscsak megsimogatta a férfi haját. Mintha egy gyereket simogatna, aki túl sok 
süteményt  evett.  -  Azt  gondoltam,  milyen  aranyos  vagy,  hogy  rögtön  a  bocsánatkéréssel 
kezded.  De  nincs  semmi  okod  rá.  Csak  részeg  voltál,  és  ostobaságokat  beszéltél.  Nem 
bántottál senkit.

- Neked könnyű - sóhajtott Gray, és megtámasztotta a fejét. - Nem szokásom ennyit inni 
- rándult össze, és szabad kezével a kávéért nyúlt. – Az az igazság, még talán sosem ittam 
ennyit egyszerre. Nem is fogok.

- Jobban leszel, ha eszel néhány falatot. Van még pár órád, mielőtt át kell jönnötök az 
esküvőre… ha képes leszel rá.

-  Nem  hagynám  ki  semmi  pénzért.  -  Gray  felemelte  a  zabkását.  Az  illata 
bizalomgerjesztő volt. Óvatosan belekóstolt, és várt, vajon a gyomra hajlandó-e befogadni. - 
Nem együtt megyünk?

-  Én  mindjárt  indulok.  Van  még  néhány  elintéznivaló.  Te  majd  Rogannel  és  Niall 
bácsival jössz. Reméljük, hogy egy olyan rövid úton nem kerültök újabb bajba.

Gray felmordult, és bekapott még egy kanál zabkását.
- Szükséged van valamire, mielőtt elmegyek?
- A legfontosabbat már megkaptam - felelte Gray félrehajtott fejjel. - Nem próbáltalak 

az ágyamba csábítani tegnap éjjel?
- De igen.
-  Halványan  emlékeztem  rá  -  mosolyodott  el  könnyedén  a  férfi.  -  El  sem  tudom 

képzelni, hogy tudtál ellenállni nekem.
- Ó, valahogy sikerült. Akkor most megyek.
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-  Brianna!  -  Gray  egy  figyelmeztető  pillantás  vetett  rá.  -  Legközelebb  nem leszek 
részeg.

Igaz,  hogy  Christine  Rogan  Sweeney  már  kis  híján  dédnagymama,  most  mégis 
menyasszony lesz. Hiába mondogatta magának, hogy butaság idegeskednie, mégis zúgott a 
feje, és összeszorult a gyomra.

Pár perc múlva férjhez megy. Igent mond annak a férfinak, akit annyira szeret. És oly 
sok év özvegység után újból férjes asszony lesz.

- Csodásan nézel ki! - mondta Maggie Christine háta mögött, aki a nagy állótükör előtt 
forgolódott.  A  halvány  rózsaszín  kosztüm  gallérján  apró  gyöngyök  csillogtak.  Christine 
ragyogó fehér haján hetyke, a kosztümhöz illő kalap ült, pici fátyollal.

-  Szépnek  érzem magam -  nevetett,  és  átölelte  Maggie-t,  majd  Briannát.  -  Nem is 
érdekel, ki látja. Vajon Niall is ugyanilyen ideges, mint én?

-  Fel-alá  járkál,  mint  egy  tigris  -  felelte  Maggie.  -  És  tízpercenként  megkérdezi 
Rogantől, mennyi az idő.

- Akkor jó - Christine nagyot sóhajtott. - Nagyon jó. Már majdnem itt az idő, igaz?
-  Majdnem.  -  Brianna  megcsókolta  mindkét  orcáját.  -  Lemegyek,  és  még  egyszer 

körülnézek, hogy minden rendben legyen. Sok boldogságot kívánok… Christine néni.
- Ó, drágám. - Christine szeme megtelt könnyel. - Milyen kedves vagy!
- Ne csináljátok ezt! - szólalt meg Maggie. - Mindjárt sírva fakadunk mind a hárman. 

Brie, majd intek, ha kész vagyunk.
Brianna bólintott, és kisietett. Természetesen felkértek egy céget, hogy szervezze meg a 

büfét, és a ház tele volt pincérekkel, de hát egy esküvő mégiscsak családi ügy. Azt akarta, 
hogy tökéletes legyen.

A vendégek a szalonban gyülekeztek - igazi színkavalkád és harsogó nevetés fogadta. 
Egy  hárfaművész  lágy,  álmodozó  dallamokat  csalt  ki  a  hangszeréből.  A  lépcsőkorlátot 
rózsafonatokkal díszítették, és több cserépnyi virágot helyeztek el szerte a házban.

Azon gondolkozott,  ne  nézzen-e  be  a  konyhába,  csak  a  biztonság  kedvéért,  amikor 
meglátta az anyját és Lottie-t. Mosolyt erőltetett az arcára, és odalépett hozzájuk.

- Anya, ragyogóan nézel ki.
- Ostobaság.  Lottie  addig gyötört,  míg egy csomó pénzt elköltöttem egy új ruhára - 

békétlenkedett Maeve, de közben megsimogatta a finom anyagot.
- Nagyon szép. És a tiéd is, Lottie.
Maeve társalkodónője jókedvűen felnevetett.
-  Bűnös  költekezésbe  vertük  magunkat,  az  biztos.  De  hát  az  ember  nem  megy 

mindennap ilyen előkelő esküvőre.  Maga az érsek! -  suttogta,  és kacsintott  egyet.  -  Csak 
képzeld el! 

Maeve felhorkant.
-A pap az pap, mindegy, hogy milyen kalapot visel. Szerintem kétszer is meg kellene 

gondolnia, hogy szentesítsen-e egy ilyen házasságot. Amikor két ember bűnben él…
- Anya! - Brianna halkan, de határozottan szólt rá. - Ma ne! Kérlek, csak most…
- Brianna! - Gray lépett oda hozzá, megfogta a kezét, és megcsókolta. - Mesésen nézel 

ki.
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- Köszönöm - próbált meg nem elpirulni a férfi ujjainak birtokló szorításától  Brie. - 
Anya,  Lottie,  hadd mutassam be Grayson Thane-t.  A vendégem Blackthorn-ban.  Gray,  az 
anyám, Maeve Concannon és Lottie Suliivan.

- Mrs. Suliivan - kezet csókolt Lottie-nak, aki elnevette magát. - Mrs. Concannon, hadd 
gratuláljak szép és tehetséges leányaihoz.

Maeve azonban rosszallóan nézett rá. A haja olyan hosszú, mint a lányoké, jegyezte 
meg magában. A mosolya pedig több mint csibészes.

- Maga jenki?
- Igen, asszonyom. Nagyon jól érzem magam Írországban. És nagyon élvezem a lánya 

vendégszeretetét.
- A fizetővendégek nem szoktak elmenni a családi ünnepekre.
- Anya...
-  Nem,  valóban nem -  felelte  Gray  közvetlenül.  -  Ez  is  olyasmi,  amit  elbűvölőnek 

találok az önök országában. Az idegenekkel barátként bánnak, és a barátokkal sosem bánnak 
idegenként. Odakísérhetem önöket a helyükre?

Lottie máris belekarolt.
-  Gyere,  Maeve!  Ki  tudja,  mikor  kapunk  legközelebb  ajánlatot  egy  ilyen  jóképű 

fiatalembertől? Maga író, igazi?
- Igen - Gray magával vitte a két asszonyt, s a válla fölött önelégült mosolyt küldött 

Brianna felé.
A lány úgy érezte, legszívesebben megcsókolná. Megkönnyebbülten felsóhajtott. Ekkor 

Maggie intett neki a lépcső tetejéről.
A  hárfás  belekezdett  az  esküvői  indulóba,  ő  pedig  hátrahúzódott  a  terem  végébe. 

Összeszorult a torka, amikor Niall megállt a kandalló előtt, s a lépcsőre nézett. Lehet, hogy a 
haja megritkult, a dereka sem valami karcsú, de abban a pillanatban fiatalnak, mohónak és 
izgatottnak tűnt.

A  szobában  várakozásteljes  suttogás  hallatszott.  Christine  lassan  lejött  a  lépcsőn, 
megfordult,  és  csillogó  szemmel  odalépett  a  vőlegényéhez.  Az érsek  megáldotta  őket,  és 
elkezdődött a szertartás.

- Tessék. - Gray siklott oda a lány mellé, és átnyújtotta a zsebkendőjét. - Gondoltam, 
talán szükséged lesz erre.

- Jaj, de szép! - Brianna megnyomogatta a szemét. A szavak visszhangoztak a fejében. 
„Szeretet, megbecsülés, együttérzés.”

Gray csak azt hallotta: „Míg a halál el nem választ.” Életfogytiglan tartó ítélet. Mindig 
is gondolta, lehet valami oka, hogy az emberek sírnak az esküvőkön. Átkarolta Brianna vállát, 
és barátian megszorította.

- Bátorság - mormogta. - Mindjárt vége.
- Hiszen még csak most kezdődik - javította ki a lány, és a vállára hajtotta a fejét.
Taps csattant. Niall lelkesen és alaposan megcsókolta a menyasszonyt.
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Nyolcadik fejezet

Magánrepülőn utazni,  pezsgőt inni, fényes társaságbeli  esküvőkre járni mind nagyon 
szép, gondolta Brianna. De a legjobb érzés hazamenni. Tudta ugyan, hogy a tiszta égbolt, a 
balzsamos levegő még csalóka, mégis azzal kecsegtetett, hogy a tél legrosszabb részén már túl 
vannak.  Miközben  a  kis  házikóban  ápolgatta  az  előbújó  palántákat,  szép  új  üvegházáról 
álmodott. Teregetés közben pedig az átalakítandó padlásszobát tervezgette.

Amióta  visszajöttek  Dublinból,  már  egy  hét  eltelt.  Egyedül  volt  a  házban.  Gray 
bezárkózott  a  szobájába,  dolgozott.  Néha  kinézett,  elment  autózni,  vagy  besétált  a 
konyhájába, étel után szaglászva.

Brianna maga sem tudta, örül-e, vagy inkább rosszul esik neki, hogy a férfit túlságosan 
elfoglalják a gondolatai, nem is próbálja megcsókolni.

Mégis, kénytelen volt elismerni, magánya sokkal kellemesebb így, hogy tudja, Gray ott 
van az  emeleten.  Esténként  leült  a  tűz  mellé,  olvasott,  kötögetett,  vagy a  terveit  próbálta 
papírra vetni, de közben tudta, hogy bármikor megjelenhet, és csatlakozhat hozzá a férfi.

De egy hűvös este mégsem Gray zavarta meg a kötésben, hanem az anyja és Lottie.
Amikor megállt odakint az autó, Brie nem lepődött meg. A barátai vagy a szomszédok 

gyakran beugrottak, ha látták, hogy ég a lámpa. Félretette a kötését, és elindult ajtót nyitni. 
Már útközben hallotta anyja és Lottie vitáját. Felsóhajtott. Fel nem tudta fogni, miért élvezi a 
két asszony ezt az örökös civódást.

- Jó estét. - Mindkettejüket arcon csókolta. - Micsoda kellemes meglepetés!
- Remélem, nem zavarunk, Brie - mondta Lottie a szemét forgatva. - Maeve a fejébe 

vette, hogy jöjjünk be hozzád, hát itt vagyunk.
- Mindig örülök nektek.
- Már úgyis elmentünk otthonról, nem? - vágott vissza Maeve. - Túl lusta volt főzni, 

úgy bizony,  ezért  muszáj  volt  elvonszolnom magam egy étterembe,  pedig milyen  rosszul 
voltam.

- Még Brie is ráun néha a saját főztjére - jegyezte meg Lottie, miközben felakasztotta 
Maeve kabátját az előszobai fogasra. - Akármilyen finom. És időnként jót tesz kimozdulni, 
embereket látni.

- Én senkit nem akarok látni.
- De hát Briannát akartad látni, nem? - Lottie-nak jólesett, hogy ebben az egyben igaza 

lett. - Azért vagyunk itt.
-  Rendes teát  akarok inni,  azért  vagyunk itt,  nem pedig azt  a vacak löttyöt,  amit  az 

étteremben adnak.
- Majd én elkészítem a teát. - Lottie megveregette Brianna karját. - Te csak beszélgess a 

mamáddal. Tudom, mi hol van.
- Vidd ki magaddal azt a kutyát a konyhába! - Maeve türelmetlenül, utálkozva nézett 

Conra. - Nem akarom, hogy összenyálazzon.
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- Gyere, legalább lesz társaságom, igaz, Con? - Lottie vidáman megvakargatta a kutya 
fejét. - Gyere szépen Lottie-val, légy jó fiú.

Con vidáman a nyomába szegődött, valami finom falat reményében.
- Ég a tűz a szalonban, anya, gyere, üljünk le!
- Pazarlás - morgolódott Maeve. - Tűz nélkül is elég meleg van.
Brianna megpróbálta nem figyelni a halántéka körül gyülemlő fejfájásra.
- Olyan jó érzés tűz mellett pihenni. Finomat vacsoráztatok?
Maeve felhorkant. Élvezte a tűz melegét és látványát, de a világért sem vallotta volna 

be.
- Elrángat Ennisbe, valami étterembe, és pizzát rendel. Nekem! Éppen pizzát!
- Ó, ismerem azt a helyet. Finoman főznek. Rogan azt mondja, a pizzájuk épp olyan, 

mint az Államokban. - Brianna felvette a kötését. - Hallottad, hogy Murphy húga, Kate, már 
megint terhes?

- Azok úgy szaporodnak, mint a nyulak. Már a negyedik lesz, ugye?
-  A  harmadik.  Van  két  fia,  és  most  reménykedik,  hogy  kislánya  lesz.  -  Brianna 

mosolyogva felemelte a finom rózsaszínű fonalat. - Úgyhogy most kötök neki egy takarót, 
hátha szerencsét hoz.

- Az Isten azt ad neki, amit Ő akar, mindegy, milyen színűt kötsz.
Brianna kötőtűi halkan összekoccantak.
- Így igaz. Kaptam egy képeslapot Niall bácsitól és Christine nénitől. Gyönyörű hegyek 

és a tenger van rajta. Nagyszerűen érzik magukat a hajóúton. Tudod, a görög szigeteket járják 
be.

- Nászút az ő korukban! - méltatlankodott Maeve, pedig a szíve mélyén ő is szerette 
volna látni a hegyeket és a messzi tengereket. - Ha az embernek elég pénze van, oda mehet, 
ahová akar,  és  azt  csinálhat,  amihez kedve van.  De hát  nem mindenki  repülhet  el  valami 
meleg  helyre  télire.  Ha  én  elmehetnék,  talán  nem fájna  annyira  a  mellkasom  az  örökös 
megfázástól.

- Nagyon rosszul vagy? - kérdezte Brianna automatikusan, mint ahogy a szorzótáblát 
mondta az iskolában. El is szégyellte magát, ezért felnézett, és megpróbált kedvesebb lenni. - 
Szegény anya.

- Már hozzászoktam. Dr. Hogan csak csettintget a nyelvével, és azt mondja, egészséges 
vagyok. De én tudom, hogyan érzem magam, nem ő.

-  Persze.  -  Brianna  lassabban  kötötte  a  szemeket.  Valami  eszébe  jutott.  -  Azon 
gondolkodom, jobban éreznéd-e magad, ha elmehetnél valami napos helyre.

- Ugyan már! Hol találnék én napos helyet?
-  Maggie-éknek  ott  van  az  a  villájuk  Dél-Franciaországban.  Szép,  meleg  hely,  azt 

mondják. Emlékszel, egyszer lerajzolta.
- Elment vele abba az idegen országba, pedig még nem is voltak megesküdve!
- De most már megesküdtek - felelte  Brianna lágyan. - Nem szeretnél  elmenni  oda, 

anya? Lottie-val együtt, egy-két hétre? Olyan jól kipihenhetnéd magad a napsütésben, és a 
tengeri levegőnek is gyógyító hatása van.

- Hogy mennék el odáig?
- Anya, tudod jól, hogy Rogan elvitetne a repülőgépén.
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Maeve maga elé képzelte az egészet. Napsütés, szolgák, szép nagy ház a tengerparton. 
Neki is lehetne ilyen háza, ha… Ha.

- Én nem kérek szívességet Maggie-től.
- Nem is kell. Majd én megkérem.
- Azt sem tudom, hogy kibírnám-e az utazást - okvetetlenkedett Maeve, csak azért, mert 

élvezte, hogy még nehezebbé tegye a dolgokat. - A dublini utazás is úgy kimerített.
- Annál inkább szükséged van egy kis kikapcsolódásra - válaszolta Brianna, hiszen jól 

ismerte  már  anyja  trükkjeit.  -  Holnap  beszélek  Maggie-vel,  és  elintézem.  Segítek  neked 
csomagolni, ne aggódj!

- Alig várod, hogy elmenjek, ugye?
- Anya! - A fejfájás egyre jobban gyötörte Briannát.
- Jól van, elmegyek - legyintett Maeve. - Az egészségem kedvéért. Pedig a Jóisten a 

megmondhatója, hogy fog hatni az idegeimre az a sok külföldi - nézett összehúzott szemmel a 
lányára. - Hol van a jenki?

- Grayson? Fent van a szobájában, dolgozik.
-Dolgozik? - Maeve nagyot fújtatott.  -  Ugyan már,  mióta számít munkának kitalálni 

egy-két történetet? Ebben az országban mindenki tud mesélni.
- Azt hiszem, ha le kellene írni, más lenne. És néha, mikor sokat ír egyfolytában, lejön, 

és olyan fáradtnak látszik, mintha egész nap ásott volna.
- Bezzeg Dublinban nagyon friss volt. Össze-vissza fogdosott téged.
- Micsoda? - Brianna leejtett egy szemet, és rámeredt az anyjára.
- Azt hiszed, azért mert beteg vagyok, már nem is látok? - Maeve arcán vörös folt jelent 

meg. - Majd meghaltam, mikor láttam, mit művelt veled, ráadásul mindenki szeme láttára.
- Táncoltunk - felelte Brianna merev ajkakkal. - Csak megtanítottam pár lépésre.
- Láttam, amit láttam - sziszegte összeszorított szájjal Maeve. - És most megkérdezem 

tőled egyenesen, odaadtad neki magad?
- Hogy én… - A rózsaszín fonál elgurult a padlón. - Hogy kérdezhetsz tőlem ilyet?
-  Az anyád vagyok.  Azt  kérdezek,  amit  akarok.  Persze biztosan az egész falu erről 

beszél, hogy minden éjszaka itt vagy egyedül egy férfival a házban.
- Senki nem beszél semmit. Panzióm van, ő pedig a vendégem.
- Épp az ilyen alkalmak vezetnek végül a bűn útjára.  Azóta mondom neked, amióta 

beindítottad  ezt  a  panziót.  -  Maeve bólintott,  mintha  Grayson jelenléte  máris  az  ő  igazát 
bizonyítaná. - Brianna, nem válaszoltál.

- Nem is vagyok köteles. De azért válaszolok. Nem adtam oda neki magam. Sem neki, 
sem senki másnak. Maeve várt egy kicsit, majd újból bólintott.

- Hát, hazudós sosem voltál. Hiszek neked.
- Nem érdekel, hogy hiszel-e nekem - tört ki a lány. Érezte, hogy reszket a térde az 

indulattól, miközben felállt. - Azt hiszed, hogy büszke vagyok rá, hogy boldog vagyok, mert 
sosem ismertem egyetlen férfit sem? Hogy sosem találtam senkit, aki szeretne? Nem óhajtom 
egyedül leélni az életemet, és nem akarok örökké mások gyerekeinek kötni babaruhát.

- Ne kiabálj velem, te lány!
-  Ugyan  mit  használ,  ha  kiabálok  is.  -  Brianna  mély  levegőt  vett,  és  megpróbált 

megnyugodni. - Mit használ, ha nem kiabálok? Segítek Lottie-nak.
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- Ott  maradsz, ahol vagy! - Maeve komor tekintettel,  félrefordított  fejjel  nézett  rá. - 
Térden állva kellene hálát adnod az Istennek, hogy ilyen életed van, lányom. Tető van a fejed 
fölött, és nem szűkölködsz. Igaz, hogy nekem nem tetszik, ahogyan a pénzedet keresed, de 
mégiscsak sikerült megcsinálnod, amit akartál, és mégiscsak becsületes munkával keresed a 
kenyeredet.  Azt  hiszed,  hogy  egy  férfi,  meg  a  gyerekek  pótolni  tudják  ezt?  Hát  nagyon 
tévedsz.

- Maeve, mit piszkálod azt a lányt már megint? - Lottie rosszkedvű arccal jött be, és 
letette a teát.

- Lottie, maradj ki ebből!
- Kérlek! - Brianna hűvösen, nyugodtan bólintott. - Hadd fejezze be.
- Be is fejezem. Valaha nekem is volt valamim, ami az enyém volt. És elveszítettem. - 

Maeve  ajka  megremegett,  de  gyorsan  megkeményítette  az  arckifejezését.  -  Minden 
reményemet elveszítettem, hogy az lehetek, ami mindig is akartam lenni. És mindezt miért? 
Semmi másért, csak a bűn miatt. Aztán amikor már gyerek volt a hasamban, mi mást tehettem 
volna, mint hogy hozzámegyek egy férfihoz?

- Az apámhoz - mondta Brianna lassan.
- Hozzá. Bűnben fogant a gyerekem, és egész életemmel kellett megfizetnem érte.
- Két gyermeked fogant - emlékeztette az anyját Brianna.
- No igen. Az első, a nővéred, magán hordozta a jegyet. Vad volt, és mindig is az lesz. 

De te házasságból, kötelességből születtél.
- Kötelességből?
Maeve két kezét a fotel karjára helyezte, és előredőlt. Hangja keserűen csengett.
-  Gondolod,  akartam,  hogy  újra  hozzám  érjen?  Gondolod,  élveztem,  hogy  folyton 

emlékeztetett,  sosem  kaphatom  meg,  amire  vágytam?  De  az  egyház  tanítása  szerint  a 
házasságnak  az  a  célja,  hogy  gyermekek  szülessenek.  Én  megtettem  a  kötelességemet, 
hagytam, hogy még egy gyereket csináljon nekem.

- Megtetted a kötelességedet - ismételte Brianna. A könnyek, melyek megkönnyebbülést 
hozhattak volna, megfagytak benne. - Szerelem és öröm nélkül. Hát ebből születtem?

- Amikor megtudtam, hogy terhes vagyok veled,  már nem kellett  többé lefeküdnöm 
vele. Végigszenvedtem még egyszer a terhességet, a szülést, és megköszöntem Istennek, hogy 
ez az utolsó.

- Sosem engedted magadhoz attól fogva? Egész idő alatt?
-  Így legalább nem lett  több gyerekünk. Téged megszültelek,  azzal  megtettem,  amit 

tudtam, hogy megbűnhődjem a bűnömért. Benned nincs meg Maggie vadsága. Te hideg vagy 
és fegyelmezett.  És ez segíteni fog neked, hogy tiszta  maradj.  Persze csak akkor, ha nem 
hagyod, hogy valami férfi elcsábítson. Pedig Rorynak majdnem sikerült.

- Szerettem őt. - Brianna haragudott magára, amiért a sírás kerülgette. Az apja miatt sír, 
gondolta, és a miatt a nő miatt, akit az apja szeretett, mégis kénytelen volt elengedni.

- Gyerek voltál - legyintett Maeve a fiatalkori szívfájdalomra. - De most már felnőtt nő 
vagy, és elég szép, hogy megakadjon rajtad a férfiak szeme. Ám én azt akarom, hogy tartsd 
eszedben, mi fog történni, ha hagyod, hogy arra rávegyenek. Az ott fent, úgy jön-megy, ahogy 
kedve tartja.  Ha nem vigyázol,  úgy fogod végezni,  hogy egyedül  maradsz,  hasadban egy 
gyerekkel, és szégyennel a szívedben.
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-  Olyan sokszor gondolkoztam rajta,  miért  nincs szeretet  ebben a házban.  - Brianna 
megrázkódva felsóhajtott, és igyekezett úrrá lenni hangjának remegésén. - Tudtam, hogy nem 
szereted apát, valamiért képtelen voltál rá. És ez fájt nekem. De amikor Maggie elmesélte, 
hogy énekesnő akartál lenni, és nem lehettél, azt gondoltam, megértelek. Még sajnáltalak is, 
mert azt gondoltam, fájt neked, hogy fel kellett áldoznod a karrieredet.

- Nem tudhatod, mit jelent elveszteni mindazt, amire egész életedben vágytál.
- Nem. De nem tudom megérteni azt sem, hogyan képes egy nő, egy anya arra, hogy 

nem szereti a gyermekeit, akiket a testében hordozott és megszült. - Arcához emelte a kezét, 
de nem könnyezett. Száraz volt a bőre, hideg, mintha márványt tapintottak volna az ujjai. - 
Maggie-t mindig is hibáztattad pusztán azért,  hogy megszületett.  Most már értem, hogy én 
sem voltam több számodra, mint kötelesség, valamiféle penitencia a korábbi bűnödért.

- Törődtem veled, felneveltelek.
- Törődtél velem. Hát, az igaz, engem sosem ütöttél meg, mint Maggie-t. Csoda, hogy 

nem utált meg engem pusztán ezért. Vele indulatos voltál, velem hideg, higgadt. És ez jól 
működött. Szerintem ezért lettünk olyanok, amilyenek vagyunk.

Óvatosan visszaült a helyére, felemelte a gombolyagot.
-  Szeretni  akartalak.  Mindig azt  kérdeztem magamtól,  miért  nem sikerül,  miért  kell 

figyelemmel  és  kötelességgel  pótolnom a  szeretetet.  Most  már  értem,  hogy nem belőlem 
hiányzott a szeretet, hanem belőled.

- Brianna! - Maeve mélyen megrendülve felállt. - Hogy mondhatsz nekem ilyet? Hiszen 
én nem akartam semmi mást, csak megkímélni, megvédelmezni téged.

-  Nincs  szükségem a  védelmezésedre.  Egyedül  vagyok,  nem igaz?  Szűz  maradtam, 
ahogy te akartad. Egy másik nő gyerekének kötöm a takarót, ahogy eddig is, és ezután is. 
Megvan  a  megélhetésem,  ahogy  mondtad.  Semmi  nem  változik,  anya,  csak  éppen  a 
lelkiismeretem könnyebbült meg. Nem fogsz kevesebbet kapni tőlem, mint eddig is kaptál, de 
többé már nem hibáztatom magam azért, hogy nem tudok többet nyújtani.

Száraz szemmel nézett fel.
- Lottie, kitöltenéd a teát? Neked is el akarom mesélni, hogy anyával elmentek nyaralni. 

Voltál már Franciaországban?
- Nem - Lottie nyelt egy nagyot, hogy megszabaduljon a gombóctól a torkában. Vérzett 

a szíve mindkettejükért. Sajnálkozva nézett Maeve-re, nem tudta, mivel vigasztalhatná meg. 
Sóhajtva felemelte a teáskannát. - Nem voltam - ismételte. - Oda megyünk?

-  Oda  bizony  -  felelte  Brianna,  és  újra  felvette  kötésének  megszokott  ritmusát.  - 
Nemsokára.  Holnap  megbeszélem  Maggie-vel.  -  Látta  Lottie  szemében  az  együttérzést. 
Elmosolyodott. - Venned kell majd egy bikinit.

Lottie elnevette magát. Letette a teáskannát Brianna mellé, és megsimogatta az arcát.
- Kislányom - mondta halkan.

Egy finn család érkezett hétvégére, három gyerekkel. Briannát teljesen lefoglalta, hogy 
ellássa  őket.  Cont  elküldte  Murphyhez,  mert  már  nem  bírta  nézni,  ahogy  a  hároméves, 
hirtelenszőke kisfiú a fülét rángatja. A kutya pedig mindezt a megaláztatást nyugodtan tűrte.

A váratlan vendégek segítettek elterelni  a figyelmét anyja által felkavart  érzelmeiről. 
Nagyhangú, vidám emberek voltak, és olyan éhesek, mint a téli álmából ébredt medve.
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Brianna nagyon élvezte, hogy megtelt velük a ház.
Amikor  elbúcsúztak,  megcsókolta  a  gyerekeket,  és  becsomagolt  nekik  egy  tucat 

süteményt az útra. Épp elindultak, amikor Gray jelent meg a háta mögött
- Elmentek?
-  Jaj!  -  Brianna  a  szívére  szorította  a  kezét.  -  Halálra  ijesztettél.  -  Megfordult,  és 

megigazgatta hajtűi alól kicsúszó haját. - Azt hittem, lejössz, és elbúcsúzol Svensonéktól. A 
kis Jon kérdezősködött felőled.

- A kis Jön összefogdosta a ragacsos kezével minden papíromat, sőt engem is - Gray 
savanyú mosollyal zsebre vágta a kezét. - Aranyos gyerek, de kicsit fárasztó.

- A hároméves gyerekek általában nagyon élénkek.
-  Nekem  mondod?  Csak  egyszer  lovagoltasd  meg  őket  a  hátadon,  és  egy  életre 

elkötelezted magad.
Brianna felidézte maga előtt a képet, és elmosolyodott.
- Remek látványt  nyújtottatok együtt.  Szerintem sosem fogja elfelejteni a jenkit,  aki 

játszott vele az ír panzióban. És mikor elment, a kezében szorongatta a kis teherautót, amelyet 
vettél neki - tette hozzá félrehajtott fejjel.

- Mit? Ja, a kamiont? - Gray vállat vont. - Véletlenül láttam meg, mikor sétáltam egyet a 
faluban.

- Persze, véletlenül - bólintott a lány. - Mint a két babát is a kislányoknak.
- Így van. Különben is, imádom a MEGY-eket.
-AMEGY-eket?
- Ez egy amolyan igazi amerikai rövidítés. Más Emberek Gyerekei. De most - mondta, 

és átölelte Brie derekát - végre újra egyedül vagyunk.
A lány gyorsan a férfi mellkasára tette a tenyerét, megakadályozva, hogy szorosabban 

magához húzza.
- El kell intéznem valamit.
- Elintézni?
- Igen. És ha visszajövök, egy rakás mosnivaló vár rám.
- Ki fogod teregetni a ruhát? Szeretem nézni, ahogy teregetsz, különösen, mikor fúj a 

szél. Hihetetlenül szexis.
- Hogy mondhatsz ilyen ostobaságot?
Gray azonban csak vigyorgott.
- Muszáj volt mondanom valamit, hogy elpirulj.
- Nem pirultam el - vágta rá Brianna, bár érezte a forróságot az arcán. - Türelmetlen 

vagyok. Grayson, mennem kell.
- Mit szólnál hozzá, ha elvinnélek oda, ahová menned kell?
Mielőtt még a lány válaszolhatott volna, lehajolt, és gyöngéden hozzáérintette ajkát az 

övéhez.
- Hiányoztál, Brianna.
- Hogy hiányozhattam? Hiszen itt voltam.
- Hiányoztál - ismételte Gray. Tetszett neki, ahogy a lány lesüti a szemét. Szégyenlős, 

bizonytalan reakciói mindig furcsa elégedettséggel töltötték el. Ez mind csak hiúság, gondolta 
magában. - Hol van a listád?

- Milyen listám?
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- Mindig felírod, mit kell csinálnod.
Brianna felnézett. Zöld szemének óvatos pillantása egy kis félelmet is tükrözött. Gray 

érezte, hogy forróság árad el benne, mintha minden energiája az ágyékába sűrűsödött volna. 
Ujjai görcsösen megszorították a lány derekát, de aztán kényszerítette magát, hogy hátrébb 
lépjen. Sóhajtott egyet.

- Megöl engem ez a lassú tempó - suttogta maga elé.
- Tessék?
- Semmi, semmi. Hozd a listádat, meg ami kell. Elviszlek.
- Nincs listám. Anyámhoz kell mennem, segítek nekik becsomagolni az útra. Nem kell 

elvinned.
- Jót fog tenni nekem is a kocsikázás. Mennyi ideig akarsz ott maradni?
- Két óra, esetleg három.
- Kiteszlek a ház előtt, és majd érted megyek. Úgyis elmennék - folytatta, mielőtt még a 

lány tiltakozni tudott volna. - így spórolok a benzinnel.
- Jól van, ha tényleg így gondolod. Egy perc, és készen vagyok.
Gray várakozás közben besétált a ház előtti virágoskertbe. Egy hónapja van itt, s ezalatt 

megtapasztalt már vihart, esőt és a gyönyörű ír napsütést is. Ült falusi kocsmákban, hallgatta a 
pletykákat, az ír népzenét. Sétált mezőkön, ahol a parasztok egyik helyről a másikra terelik a 
teheneiket,  megmászta  romos  várak  csigalépcsőit,  hallgatta  hajdanvolt  háborúk és  a  halál 
suttogását a kövek között. Sétált temetőkben, és álldogált sziklatömbök tetején, a hullámzó 
tengert bámulva.

De az összes hely közül a legszebb Brianna kiskertje. Bár nem volt biztos benne, maga 
a hely tetszik-e neki annyira, vagy a nő, akire vár. Mindegy, gondolta. Az biztos, hogy az itt 
töltött idő életének egyik legszebb darabja lesz.

Miután kitette Briannát az Ennis szélén álló szép kis háznál, csavarogni indult. Több 
mint egy órát maradt Burren sziklái között mászkálva, fejben lefényképezve a látottakat. A 
hatalmas kövek látványa is örömmel töltötte el,  nem is beszélve a druida oltárról,  mely a 
környék fő turistalátványossága volt, folyvást csattogtak a fényképezőgépek.

Céltalanul vezetett, ha kedve tartotta, megállt. Talált egy kis partszakaszt, ahol egy fiún 
és a kutyáján kívül teremtett lélek sem járt. Kiszállt egy mezőnél, ahol kecskék legeltek, és a 
szél suttogott a magas fű között, majd egy faluban cukorkát vásárolt, az eladónő göcsörtös 
ujjakkal számolta ki neki a visszajárót, miközben napsugaras mosolyt villantott felé.

Meglátott  egy  romos  apátságot,  kerek  toronnyal.  Lehúzódott  az  útról,  hogy  jobban 
megnézze.  Elbűvölőnek találta  Írország kerek tornyait,  de többnyire a keleti  parton álltak. 
Biztosan az Ír-tengeren átkelő ellenség ellen védekeztek ezekkel, gondolta. Ez itt egész volt, 
sértetlen, és érdekes szögben megdőlt. Gray elidőzött a toronynál, körbejárta, vizsgálgatta, s 
azon tűnődött, hogyan tudná felhasználni a könyvében.

Sírok is sorakoztak az apátság körül, régiek és újak egyaránt.  Mindig is különösnek 
találta, hogy a különböző generációk milyen jól megférnek egymással a temetőben. Pedig míg 
élnek,  folyton  küzdenek  egymással.  Ő  magának  leginkább  egy  viking  temetést  tudott 
elképzelni: egy hajó a tengeren, és aztán a tűz.
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De ha valaki sokat foglalkozik a halállal,  nem szívesen időz el saját halandóságának 
gondolatánál.

A legtöbb sír, amely mellett elhaladt, virágokkal volt megrakva. Sok virágot műanyag 
dobozok  fedtek,  melyeknek  belsejét  elhomályosította  a  pára,  a  virágokból  csak  halvány 
színfolt  látszott.  Maga  sem  értette,  miért  nem  mosolyogta  meg.  Máskor  talán  viccesnek 
találná az ilyesmit, most azonban meghatotta, felkavarta a holtakhoz való ragaszkodás.

Valaha  összetartoztak,  gondolta.  Talán  ez  az,  amit  családnak  hívnak.  Ha  egyszer 
összetartoznak, akkor az mindig úgy marad.

Neki sosem volt ilyen problémája. Vagy inkább ilyen kiváltsága?
Tovább sétált, és azon gondolkozott, vajon a férjek, feleségek, gyerekek mikor jönnek 

ki  ide,  mikor  hoznak  koszorút  és  virágot  a  sírokra.  A halál  évfordulóján?  Vagy a  halott 
születésnapján? Vagy a névnapján? Talán húsvétkor. Az nagy ünnep a katolikusoknál.

Majd megkérdezi Briannát, gondolta. Ezt mindenképpen bele kell vennie a könyvébe.
Nem tudta volna megmondani, miért állt meg éppen ott, miért nézett le éppen arra a 

sírkőre. De megtörtént, és egyszer csak ott volt egyedül, szélborzolta hajjal, Thomas Michael 
Concannon sírja előtt.

Brianna  apja  lehet,  gondolta,  és  furcsa  szorítást  érzett  a  szíve  körül.  Az  évszám 
egyezett. O’Malley mesélt neki Tom Concannonról, miközben Gray a Guinesst kortyolgatta a 
kocsmában. És ezek a történetek mind tele voltak szeretettel, melegséggel és vidámsággal.

Gray tudta, hogy Tom hirtelen halt meg, a Loop Headnél lévő sziklákon, s csak Maggie 
volt ott vele. De a virágok a sírján egészen biztosan Brianna keze nyomát őrzik.

Tele volt ültetve a sír. Annak ellenére,  hogy a tél  megviselte a növényeket, látszott, 
hogy nemrégiben gyomláltak itt. Sok kis zöld levél ütötte fel a fejét a föld alól, a nap felé 
nyújtózva.

Gray még sosem állt olyan sír mellett,  amelyben ismerős feküdt. Igaz, hogy gyakran 
elment a temetőkbe, de soha nem zarándokolt el senki sírjához, akit szeretett. Most azonban 
érdekes érzése támadt. Valami arra késztette, hogy lekuporodjon, és megsimogassa a szépen 
rendben tartott sírhalmot.

Virágot kellett volna hoznia.
- Tom Concannon - mondta halkan. - Őrzik az emlékedet. Beszélnek rólad a faluban, és 

elmosolyodnak, ha szóba kerülsz. Azt hiszem, ennél szebb sírfeliratra senki nem vágyik.
Furcsa elégedettséget érezve elüldögélt egy darabig Tom sírja mellett, és nézte, amint a 

napfény és az árnyék eljátszik a köveken, melyeket az élők emeltek a holtak tiszteletére.

Három órát  hagyott  Briannának. Nyilván bőven elég volt,  mert  amint  megállt  a ház 
előtt,  a lány azonnal kilépett.  Gray mosolygó tekintete  fürkészővé vált,  amint  meglátta  az 
arcát.

Sápadt  volt,  mint  mindig,  ha  ideges  vagy  zaklatott.  A szeme hidegen  csillogott,  és 
feszültségről árulkodott. Gray a házra nézett, és észrevette, hogy megmozdul a függöny. Csak 
egyetlen pillantást vetett Maeve arcára, de ő is ugyanolyan sápadtnak tűnt, mint a lánya, és 
ugyanolyan elkeseredettnek.

- Mindent bepakoltatok? - kérdezte Gray kedvesen.
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- Igen. - Brianna beült a kocsiba, keze szorosan markolta a retiküljét. Mintha az lenne az 
egyetlen dolog, amibe megkapaszkodhat. - Köszönöm, hogy eljöttél értem.

- Sokan kellemetlen munkának tartják a csomagolást. - Gray elindult, és lassan haladt az 
úton.

- Igen - felelte Brianna. Ő általában élvezte, örömet talált az utazásban, és még inkább a 
hazatérésben. - Anya már készen van, és reggel indulhatnak.

Szerette volna lehunyni a szemét, és alvásba menekülni a lüktető fejfájás és a szörnyű 
bűntudat elől.

- Nem akarod elmondani, mi bosszantott fel?
- Nem vagyok bosszús.
- Ideges vagy, boldogtalan, és olyan sápadt, mint a fal.
- Magánügy. Családi probléma.
Gray azon lepődött meg, hogy rosszul esett neki a lány elutasító magatartása. De csak 

vállat vont, és magába merült.
-  Bocsánat.  -  Brianna végül mégiscsak becsukta a szemét.  Békességre vágyott.  Nem 

lehetne, hogy mindenki hagyja békén egy kis időre? - Durva voltam.
- Felejtsük el - ajánlotta Gray. Nincs neki szüksége más problémáira, gondolta. De aztán 

ránézett  a  lányra,  és  magában  káromkodott  egyet.  Brianna teljesen  kimerültnek  látszott.  - 
Szeretnék megállni egy helyen.

A lány tiltakozni akart, de aztán nem szólt semmit. A szemét sem nyitotta ki. Már az is 
szép Graytől,  hogy elvitte.  Kibír  még pár  percet,  mielőtt  minden feszültségét  a  munkába 
ölheti.

A  férfi  nem  szólt  semmit.  Ösztönei  vezették,  s  remélte,  hogy  választása  majd 
visszacsalja a színt Brianna arcára, és a melegséget a hangjába.

A  lány  csak  akkor  nyitotta  ki  a  szemét,  amikor  lefékezett,  és  leállította  a  motort. 
Rámeredt a várromra.

- Itt kellett megállnod?
-  Itt  akartam megállni  -  helyesbített  Gray.  -  Az  első  nap  találtam rá  erre.  Kiemelt 

szerepet játszik a könyvemben. Nagyon szeretem.
Kiszállt, megkerülte az autót, és kinyitotta a Brianna melletti ajtót. Amikor a lány nem 

mozdult, ő maga odahajolt, és kikapcsolta a biztonsági övét. - Gyere! Nagyszerű lesz! Majd 
meglátod, milyen a kilátás odafentről!

- Vár a sok szennyes otthon - panaszkodott  Brianna,  és maga is tisztában volt  vele, 
milyen durcás a hangja. Kiszállt.

- A szennyes nem szalad el. - Gray már fogta a kezét, és vonszolta magával a magas 
fűben.

A lánynak nem volt szíve azt felelni, az sem valószínű, hogy a várrom elszaladna.
- Felhasználod ezt a helyet a könyvedben?
- Remek gyilkossági színhely. - Gray elnevette magát,  látva a lány bizonytalanságát, 

rémületét. - Ugye nem felsz? Általában nem szoktam eljátszani a jeleneteimet.
-  Ne  butáskodj!  -  válaszolta  Brianna,  de  összeborzongott,  amint  beléptek  a  magas 

kőfalak közé.
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A földet benőtte a gaz, a kő résein is felütötték a fejüket a növények. Fölöttük látszott, 
hol  voltak  valaha  az  emeletek,  sok-sok  évvel  ezelőtt.  De  mostanra  a  háborúk  és  az  idő 
zavartalan kilátást biztosítottak az ég felé.

A felhők hangtalanul lebegtek odafönn, mint a kísértetek.
- Mit gondolsz, mit csináltak az emberek itt? - kérdezte Gray.
- Éltek és dolgoztak. Meg harcoltak.
- Ez túl általános. Használd a fantáziádat! Nem látod őket, amint itt járkálnak? Tél van, 

csontig hatoló hideg. A vizes hordók teteje befagyott, a földön dér, csípi az ember lábát. A 
levegőben füst érződik. Egy gyerek sír éhesen, de abbahagyja, mikor anyja előveszi a mellét.

Gray magával húzta a lányt, nemcsak a szó szoros értelmében, hanem képzeletében is. 
Brianna is látta maga előtt, amiről mesélt.

- A katonák itt gyakorlatoznak, hallani a kardok csattogását. Egy férfi siet el mellettük, 
egy régi sebesüléstől biceg, a lélegzete felhőként kavarog a szája előtt. Gyere, menjünk fel!

Keskeny, kanyargós lépcső felé vezette. Rendszeres időközönként nyílás volt a kőben, 
mint egy kis barlang. Vajon itt aludtak az emberek? Vagy itt tartották a holmijukat? Vagy 
esetleg ide rejtőztek az ellenség elől, aki mindig rájuk talált?

- Egy öregasszony megy itt  felfelé,  kezében lámpával.  A keze fején ráncos sebhely, 
szemében rettegés. Egy másik asszony gyertyákat visz az emeletre, de ez fiatal, és a szeretője 
jár az eszében.

Gray nem eresztette el Brianna kezét. Félúton, egy teraszféleségen megálltak.
- Biztosan Cromwell seregei fosztották ki, nem gondolod? Sikoltozás hangzott, füst és 

vér  szaga  terjengett  a  levegőben.  Borzalmas  hangja  lehetett,  amikor  a  fém belehasított  a 
testbe,  s  az  emberek  felvisítottak  az éles  fájdalomtól.  Dárdákat  döftek  a  másik  hasába,  a 
földhöz szegezve a holttestet, melynek még egy ideig rángatóztak a végtagjai. Az égen hollók 
köröztek, a lakomára várva.

Gray megfordult, és látta, hogy Brianna tágra nyílt szeme rémülettől csillog.
- Ne haragudj, magával ragadott a hév.
- Nem mindig áldás, ha valakinek ilyen élénk a képzelőereje. - A lány megrázkódott, és 

nagyot nyelt. - Nem hiszem, hogy tényleg ilyen élethűen magam előtt akarom látni.
-  A  halál  pedig  elbűvöli  az  embert,  főleg  az  erőszakos  halál.  Az  emberek  mindig 

emberekre  vadásznak.  És  ez  itt  igazán  nagyszerű  hely  a  gyilkosságra…  a  modern 
gyilkosságra.

- Amilyenről te szoktál írni.
-  Hmm.  Először  eljátszik  az  áldozatával  -  kezdte  Gray,  és  újra  nekivágott  a 

lépcsősornak. Igaz, hogy magával ragadta a képzelete, de azt is látta, hogy Brianna már nem 
arra gondol,  ami az anyjánál történt.  -  A hely légköre,  a lebegő kísértetek hadd keltsenek 
benne félelmet, mindez árassza el, mint valami lassú méreg. Nem siet, hiszen szereti magát a 
vadászatot is, sőt vágyik utána. Megérzi a félelem szagát, mint minden farkas. És ez az a szag, 
mely a vére lüktetését megindítja, ami felizgatja,  mint másokat a szex. A zsákmány pedig 
csak  szalad,  kapaszkodik  a  remény  vékony  szalmaszálába.  De  futás  közben  liheg,  és  ez 
visszhangzik,  messzire  sodorja  a  szél.  Elesik.  A  vizes  lépcsők  árulóként  viselkednek  a 
sötétben.  Csúszósak,  egyenetlenek,  mintha  megannyi  fegyver  lennének.  A  nő  mégis 
felmászik, négykézláb, zihálva kapkodja a levegőt, tekintete vad.

- Gray…
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- Végül nemcsak az üldöző, de az áldozat is olyanná válik, mint az állatok. A rettegés 
lefosztotta róluk az emberség rétegeit,  ugyanúgy, ahogy az igazi szex vagy az igazi éhség 
teszi.  A legtöbb ember azt gondolja, ő mindet átélte már, de még az is ritka, hogy valaki 
legalább az egyik érzést megtapasztalta a maga teljességében. A nő azonban már ismeri az 
elsőt,  a rettegést.  Mintha valami szilárd és élő  dolog lenne,  ami megszorongatja  a torkát. 
Bebújna  a  vakondlyukba  is,  de  nincs  hová  rejtőznie.  És  hallja,  amint  a  férfi  lassan, 
fáradhatatlanul megy utána, felfelé a lépcsőn. És ekkor felér a tetőre.

Gray kirántotta Briannát az árnyékból a széles, kőpárkánnyal körbevett teraszra, ahol 
szemükbe tűzött a nap.

- És csapdába esik.
Brianna  összerezzent,  amikor  Gray  megfordította,  majdnem  fel  is  sikoltott.  A  férfi 

hatalmasat kacagva felemelte őt a földről.
- Istenem, de jó hallgatóság vagy!
- Ez egyáltalán nem vicces - próbált meg kiszabadulni a lány.
- Csodálatos. Azt terveztem, hogy a férfi előbb megcsonkítja áldozatát egy antik tőrrel, 

de… - Gray lehajolt, Brianna térde alá nyúlt, felemelte a lányt, és odavitte a párkányhoz. - 
Lehet, hogy jobb lenne, ha egyszerűen csak ledobná innen.

- Hagyd abba! - Az életösztön arra késztette Briannát, hogy mindkét karjával szorosan 
belekapaszkodjék Graybe.

-  Miért  is  nem jutott  előbb  az  eszembe  ez  a  módszer?  A  szíved  majd  kiugrik,  és 
átölelsz…

- Erőszakos alak vagy.
- De eltereltem a figyelmedet a problémáidról, nem?
-  Megtartom  magamnak  a  problémáimat,  köszönöm  szépen.  És  inkább  kimaradnék 

abból a rettenetes fantáziádból.
- Nem, dehogy maradnál - ölelte még szorosabban magához a lányt Gray. - Hiszen épp 

erről szól az írás, a könyvek, a mozi, minden. Kikapcsolódhatsz a valóságból, és egy kis ideig 
valaki más miatt aggódhatsz.

- És mindez milyen hatással van rád, aki elmondod a történetet?
-  Ugyanolyan  hatással.  Pontosan  ugyanolyannal.  -  A  férfi  letette  a  lányt,  és  úgy 

fordította, hogy lássa a panorámát. - Mint egy festmény, nem olyan? - Gyöngéden magához 
húzta, míg Brianna háta hozzásimult. - Amint megláttam, magával ragadott ez a hely. Amikor 
először jártam itt, esett az eső. Olyan érzésem támadt, mintha a színek futnának egymás elől.

Brianna felsóhajtott. Hiszen épp erre a békességre vágyott. Gray a maga furcsa módján, 
kerülő úton, de mégiscsak megszerezte neki.

- Már majdnem itt a tavasz - suttogta.
- Neked mindig tavaszillatod van. - Gray belecsókolt a tarkójába. - És tavaszízed.
- Már megint elgyengül a lábam.
- Akkor jobb lesz, ha belém kapaszkodsz - fordította meg a lányt Gray, és megfogta az 

állát. - Már napok óta nem csókoltalak meg.
- Tudom. - Brianna összeszedte minden bátorságát, és nem sütötte le a szemét. - Pedig 

szerettem volna.
- Épp ezt akartam elérni.
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Ajkuk  összeért.  A férfi  testén  bizsergés  futott  át,  amint  megérezte  Brianna  kezét  a 
mellkasán, a nyakán, majd az arcán.

Odaadóan szétnyílt  a lány ajka,  torkából  örömteli  hang tört  fel,  s  ez olyan izgatóan 
hatott Grayre, mint a simogatás. A szél körbefonta őket. Gray szorosabban magához húzta a 
lányt, de vigyázott, hogy érintése könnyed, csókja gyöngéd legyen.

Brianna úgy érezte, minden feszültsége, kimerültsége, bánata eltűnik. Otthon volt, csak 
erre az egyre tudott gondolni. Hiszen ő mindig is otthonra vágyott.

Sóhajtva hajtotta a fejét a férfi vállára, s átölelte a derekát.
- Még sosem éreztem ilyet. 
Gray sem. De ez veszélyes gondolat, futott át az agyán. Ezen még el kell töprengenie.
- Jó nekünk együtt - mondta halkan. - Van benne valami nagyon jó.
- Igen - nézett fel rá Brianna. - Légy velem türelmes, Gray!
- Az leszek. Kívánlak, Brianna, és ha kész leszel… - Hátralépett, kezét végigsimította a 

karján, míg végül ujjaik összekulcsolódtak. - És kész leszel.

Kilencedik fejezet

Gray arra gondolt, talán attól támadt olyan hatalmas étvágya, hogy egy másfajta éhség 
is gyötri, s ez egyáltalán nem talál kielégülést. Jobb lesz, ha filozofikusan szemléli a dolgot, és 
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inkább éjszakai lakomát rendez Brianna zsemlefelfújtjából. Már hozzászokott, hogy ilyenkor 
teát is készít magának. Oda is tette a vizet, megmelegítette a kannát, mielőtt szedett magának 
a felfújtból.

Tizenhárom éves kora óta nem foglalkoztatta ennyit a szex. Akkor Sally Anne Howe 
volt képzelődéseinek tárgya, aki szintén a Simon Brent Gyermekotthonban lakott. A jó öreg 
Sally  Anne,  jól  fejlett  testével  és  sunyi  pillantásával,  gondolta  Gray.  Három  évvel  volt 
idősebb  nála,  és  nagyon  is  hajlandónak  bizonyult  megosztani  bájait  bárkivel,  egy  pár 
becsempészett cigarettáért vagy egy kis édességért.

Akkor  a  kéjvágyó  kamasz  imáinak  meghallgatását  remélve  a  lánytól,  Sally  Anne 
valóságos istennőnek tűnt fel a szemében. Most azonban szánalommal és haraggal gondolt 
vissza arra a rendszerre, mely megaláztatásra épült, és amely arra késztetett egy szép fiatal 
lányt, hogy úgy gondolja, egyetlen értéke a két combja között rejtőzik.

Mennyi lucskos álma volt Sally Anne-ről lámpaoltás után! És egyszer olyan szerencséje 
volt, hogy egy egész csomag Marlborót el tudott lopni a felügyelőtől. Húsz cigi húsz kefélést 
jelentett. És ő nagyon gyorsan tanult.

Aztán az évek során még többet megtanult, saját korabeli lányoktól, és profiktól is, akik 
sötét, büdös kapualjakban kínálgatták az árujukat.

Épp hogy betöltötte a tizenhatot,  amikor megszökött  az árvaházból,  és nekivágott  az 
országútnak, hátán batyuba kötött ruháival, zsebében huszonhárom dollárral.

Szabadságot keresett. Szabadulni akart a korlátoktól, az örökös szabályoktól, a rendszer 
végtelen  körforgásából,  mely  majdnem  egész  életében  fogva  tartotta.  Megtalálta  a 
szabadságát, Ki is használta, de meg is fizetett érte.

Sokáig élt és dolgozott az utcán, mire sikerült nevet szereznie, és megtalálnia a célját. 
Szerencséje  volt,  hogy  olyan  tehetségre  lelt  magában,  amely  megakadályozta,  hogy 
elsüllyedjen az utca piszkában.

Húszéves  korában  már  készen  volt  első  gőgös,  szomorúan  önéletrajzi  regénye.  A 
kiadókat azonban nem érdekelte. Mire huszonkét éves lett, elkészült első jól megírt, ötletes 
krimijével.  A  kiadók  még  mindig  nem  borultak  a  nyakába,  de  egy  segédszerkesztőben 
felvillant  az  érdeklődés,  és  ő  ezért  heteken  át  dolgozott  egy  olcsó  motelban,  egy  ócska 
írógéppel.

Az írógépet aztán eladta. Potom pénzért. Sem azelőtt, sem azóta nem volt semmije, ami 
olyan sokat jelentett volna neki.

Azóta tíz év telt el. Most úgy élhet, ahogy akar, és úgy érzi, jól választott.
Beletöltötte a forró vizet a teáskannába. Bekapott egy kanálnyi felfújtat. Brianna ajtajára 

nézett, és észrevette, hogy fény szűrődik ki alóla. Elmosolyodott.
Ebben is jól választott.
Hogy legyen ürügye, tálcára tette a teáskannát két csészével, majd bekopogott.
- Tessék.
Brianna kis íróasztala mellett ült, flanel hálóingében és papucsában úgy festett, mint egy 

apáca. Haját laza fonatban a vállára vetette. Gray nagyot nyelt, mert a látványtól összefutott a 
nyál a szájában.

- Láttam a fényt. Kérsz teát?
-  Jólesne.  Épp most  fejeztem be a  papírmunkát.  A kutya felállt  a  lány  lába  mellől, 

odament Grayhez, és hozzádörgölőzött.
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- Én is - felelte. Letette a tálcát, és megvakarta Con fejét. - A gyilkosságtól mindig éhes 
leszek.

- Megöltél valakit ma?
- Brutálisan - válaszolta Gray olyan jólesően, hogy Brianna felnevetett.
- Talán ettől vagy olyan kiegyensúlyozott - tűnődött. - Az a sok érzelemdús gyilkosság 

megtisztítja a szervezetedet. Szoktál… - elhallgatott, kicsit megvonta a vállát, és elvette Gray 
kezéből a teáscsészét.

- Csak kérdezz nyugodtan! Nem túl gyakran érdeklődsz a munkám iránt.
- Mert azt gondolom, hogy mindenki folyton kérdésekkel bombáz.
- Ez igaz - felelte Gray, és kényelembe helyezte magát. - De nem zavar.
- Hát, csak arra gondoltam, szoktál-e megírni valakit, akit ismersz, és aztán megölni.
- Volt egyszer egy piszok francia pincér Dijonban. Nyakszorító vassal végeztem vele.
- Ó! - Brianna megdörgölte a nyakát. - Milyen érzés volt?
- Neki vagy nekem?
- Neked.
- Elégedett voltam - kapott be egy kanál felfújtál Gray. - Megöljek neked valakit, Brie? 

Szívesen a kedvedben járok.
- Nem, köszönöm, pillanatnyilag nem kell. - Brianna véletlenül lelökte a papírjait az 

asztalról.
- Írógépet kellene venned - javasolta Gray, miközben segített neki összeszedni a lapokat 

-, vagy még jobb lenne egy szövegszerkesztő. Időt takaríthatnál meg az üzleti levelekkel.
- Úgyis keresgélnem kellene minden billentyűt. - Gray beleolvasott a levélbe. Brianna 

félrehajtott fejjel nézte, s derült rajta.
- Nem túl érdekes.
- Hm. Ó, bocsánat, csak rossz szokás. Mi az a Triquarter Bányatársaság?
-  Ó,  csak  egy  vállalat,  amelybe  az  apám  befektetett.  A  holmija  között  találtam  a 

részvényeket, a padláson. Egyszer már írtam nekik - tette hozzá a lány kissé bosszús hangon -, 
de nem válaszoltak. Megpróbálom még egyszer.

- Tízezer részvény - Gray füttyentett egyet. - Ez nem aprópénz.
-  Dehogynem, valószínűleg  az.  Ismerned kellett  volna az apámat.  Mindig valami  új 

pénzforrást fedezett fel, amely általában többe került, mint amennyit hozott. De azért utána 
kell járni - nyúlt a papírért Brianna. - Ez csak másolat. Rogan készítette, mikor magával vitte 
az eredetit, és bezárta a széfbe.

- Miért nem kérted meg, hogy nézzen utána?
- Nem akarom ezzel terhelni. Ott van neki az új galéria… no és Maggie.
Grayson visszaadta a papírt.
- Még ha részvényenként csak egy dollárt fizet, akkor is tetemes összeg.
- Meg lennék lepve,  ha többet érne,  mint egy pennyt darabonként.  Szerintem ő sem 

fizetett érte sokkal többet. De még valószínűbb, hogy az egész társaság tönkrement azóta.
- Akkor visszajött volna a leveled. 
Brianna elmosolyodott.
-  Már  elég  régóta  vagy  itt,  ismerhetnéd  az  ír  postát.  Azt  hiszem…  -  Mindketten 

felkapták a fejüket. A kutya morogni kezdett. - Con?

93



A kutya azonban újra  felmordult,  és  a  hátán felmeredt  a  szőr.  Gray két  lépéssel  az 
ablaknál termett. Nem látott semmit, csak pára gomolygott az ablakon túl.

- Köd van. Kimegyek, és körülnézek. Nem - szólt határozottan, mikor a lány felállt. - 
Sötét van, hideg. Maradj itt!

- Nincs ott semmi.
-  Majd  Con  és  én  kiderítjük.  Gyerünk!  -  csettintett  az  ujjával  a  férfi,  és  Brianna 

meglepetésére Con azonnal ugrott. Gray nyomában kifutott az ajtón.
A konyhaszekrény egyik fiókjában volt egy elemlámpa, azt Gray magával vitte. A kutya 

megremegett,  majd  amikor  Gray  rászólt,  hogy  „keresd!”  -  belevetette  magát  a  ködbe. 
Pillanatok múlva már lábainak nesze sem hallatszott.

A  köd  visszaverte  a  lámpa  fénysugarát.  Gray  óvatosan  lépkedett,  feszülten  figyelt. 
Hallotta,  hogy  a  kutya  ugat,  de  képtelen  volt  megállapítani,  melyik  irányból  és  milyen 
távolságból.

Megállt  Brianna  hálószobaablaka  alatt,  és  a  földre  világított.  Az  évelő  virágok 
ágyasában talált egy lábnyomot.

Milyen kicsi, gondolta Gray, és leguggolt. Szinte akkora csak, mint egy gyereké. Lehet, 
hogy ennyi az egész, gyerekek csintalankodnak. De amikor továbbment, hogy megkerülje a 
házat, autó motorjának zúgását hallotta. Káromkodott egyet, és futásnak eredt. Con bukkant 
elő a párából, ahogy a búvár hasítja át a víz felszínét.

- Nincs szerencsénk? - Gray együtt érzően megsimogatta a kutya fejét,  s mindketten 
belebámultak a ködbe. - Hát, attól tartok, talán tudom, mi ez az egész. Menjünk be.

Brianna a körmét rágta.
- Olyan sokáig maradtatok.
- Körbe akartam járni az egész házat - tette le az elemlámpát a konyhapultra a férfi, és 

hátra simította nedves haját. - Lehet, hogy ennek is köze van a betöréshez.
- Nem értem. Hiszen nem találtatok senkit.
- Mert nem voltunk elég gyorsak. De van másik magyarázat is. - Gray zsebre vágta a 

kezét. - Én.
- Te? Hogyhogy?
-  Előfordult  már  ilyesmi  néhányszor.  Egyik-másik  túlságosan  lelkes  rajongóm 

megtudja,  hol  lakom.  Néha  meglátogatnak,  mintha  régi  barátaim  lennének,  néha  csak 
követnek, mint az árnyék. Időnként betörnek, magukkal visznek ezt-azt emlékbe.

- De hát ez félelmetes.
- Bosszantó, de többnyire ártalmatlan. Egyszer egy vállalkozó kedvű hölgy kinyitotta a 

szállodai szobám zárját a párizsi Ritzben. Aztán levetkőzött,  és bebújt mellém az ágyba. - 
Grayson megpróbált mosolyogni. - Hát, elég… kínos volt.

- Kínos? - ismételte Brianna, miután észrevette magát, és becsukta a száját. - És mit… 
nem, inkább nem akarom tudni, mit csináltál.

- Hívtam a biztonságiakat. - Gray szeme csillogni kezdett a jókedvtől. - Azért mindent 
nem teszek meg az olvasóimért. Na mindegy. Ezek itt talán csak kölykök, de ha mégis egy 
rajongóm, akkor talán jobban örülnél, ha más szállás után néznék.

- Nem! - Brianna védelmező ösztönei feléledtek. - Nincs joguk betörni a magánéletedbe, 
és az biztos, hogy ezért nem mész el innen - fújt egy nagyot. - Tudod, nem csak a könyveid 
miatt van. Ó, igaz, hogy nagyon magával ragadják az embert, az egész olyan valóságosnak 
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tűnik,  és  mindig  van  benne  valami  hősies,  valami,  ami  felülemelkedik  a  mohóságon, 
erőszakon és fájdalmon. De a fényképed is tehet róla.

Grayt annyira elbűvölte, amit Brianna az írásairól mondott, hogy alig figyelt oda.
- Mi van vele?
- Az arcod - folytatta a lány, és ránézett. - Olyan jóképű vagy.
Gray nem tudta, nevessen-e vagy sírva fakadjon.
- Komolyan?
-  Igen,  olyan…  -  Brianna  megköszörülte  a  torkát.  A  férfi  szemében  csillogó  fény 

megijesztette. - És az a kis életrajz a hátlapon… vagy inkább a hiánya. Mintha a semmiből 
jöttél volna. Vonzó ez a titokzatosság.

- Valóban a semmiből jöttem. No és mi van az arcommal?
Brianna visszakozott.
- Azt gondolom, ma estére már épp elég izgalomban volt részünk.
Gray azonban egyre közeledett, míg végül átfogta a lány vállát, és a szájuk összeért.
- Tudsz majd aludni?
- Igen. - Brianna alig kapott levegőt. -.Con itt lesz velem.
- Szerencsés kutya. Jól van, aludj!
Megvárta, míg a lány lefekszik, majd olyasmit tett, amit Brianna még sosem, mióta csak 

ebben a házban lakott.
Kulcsra zárta az ajtókat.
A legjobb hely, ahol híreket lehetett terjeszteni vagy begyűjteni, természetesen a falu 

kocsmája  volt.  Gray  már-már  szentimentális  érzéseket  táplált  O’Malley  kocsmája  iránt. 
Kóborlásai során persze sok ilyen helyre betévedt a környéken, de O’Malley majdnem azt 
jelentette számára, mint másoknak a törzshely.

Még be sem nyitott,  már hallotta  a zeneszót.  Murphy, gondolta.  Micsoda szerencse! 
Amint belépett, mindenki üdvözölte, nevén szólították, vagy csak kedvesen odaintettek neki. 
O’Malley máris elkezdte csapolni neki a Guinesst, még mielőtt leült volna.

- No és hogy megy a mesemondás mostanában? - kérdezte.
- Jól. Két holttest, és egyelőre nincs gyanúsított. - O’Malley megrázta a fejét és odatolta 

elé a korsót.
- Nem tudom, hogy lehet az, hogy egész nap gyilkossággal foglalkozol, estére mégis 

tudsz mosolyogni.
- Nem természetes, ugye? - vigyorgott Gray.
- Van számodra egy történetem - szólalt meg David Ryan. A bárpult végénél ült,  és 

amerikai cigarettát szívott.
Gray élvezettel elmerült a füstben és a zenében. Mindig volt valakinek egy története, és 

ő ugyanolyan jól tudott történetet hallgatni, mint mondani.
- Volt egyszer egy lány, Tralee környékén lakott. Olyan szép volt, mint a hajnal. Haja, 

akár az új arany, szeme kék, mint a Kerry vize.
A beszélgetés elcsendesedett, és Murphy is halkabban játszott,  hogy a zene épp csak 

háttérként szolgáljon a meséhez.
- Úgy esett, hogy két férfi kezdett udvarolni neki - folytatta David. - Az egyik tanult 

ember  volt,  a  másik  pedig  paraszt.  A  lány  mind  a  kettőt  szerette,  a  maga  módján,  mert 
amilyen szép volt,  olyan csalfa.  Tetszett  neki,  hogy kiszemelték,  hagyta mind a kettőnek, 
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hogy járjon utána, és mind a kettőnek ígéretet tett. De a fiatal paraszt annyira szerette a lányt, 
hogy a szerelem sötét érzéseket kezdett növelni benne.

David  elhallgatott,  ahogy a  mesemondók gyakran szokták,  és  cigarettájának vöröslő 
végét figyelte. Mélyet szívott, majd kifújta a füstöt.

- Hát egy este megvárta a vetélytársát az út szélén. Az a tanult fickó jött fütyörészve - 
mert a lány nem sajnálta tőle a csókját -, a farmer meg kiugrott, és leütötte. A holdfényben 
elvonszolta a földjére, és jó mélyre eltemette. Pedig szegény még élt. Amikor kivilágosodott, 
elültette a gabonát, és ezzel véget vetett a vetélkedésnek.

David megint megállt, beleszívott a cigarettába, és a poharáért nyúlt.
- No és? - kérdezte Gray, akit elbűvölt a mese. - Feleségül vette a lányt?
- Nem, dehogy vette.  A lány még aznap megszökött egy vándor üstfoltozóval.  De a 

farmer abban az évben élete legjobb termését takarította be.
A kocsmában nagy kacagás  támadt.  Gray megcsóválta  a fejét.  Ő profi  hazudozónak 

tartotta magát, a legjobbak közül. De itt  komoly ellenfelekkel kellett  felvennie a versenyt. 
Nevetve felemelte a korsóját, és odament Murphy asztalához.

-  Daveynek  minden  napra  van  egy  meséje  -  jelentette  ki  Murphy,  és  gyöngéden 
simogatta harmonikája gombjait.

-  Szerintem  az  ügynököm  egy  szempillantás  alatt  lecsapna  rá.  Hallottál  valamit, 
Murphy?

- Nem, semmi használhatót. Mrs. Leery azt mondta, mintha látott volna egy autót azon a 
napon. Úgy emlékszik, hogy zöld volt. de nem figyelt fel rá.

- Valaki ott szaglászott a ház körül tegnap éjszaka. A ködben sajnos nem értem utol - 
mondta  Gray  rosszkedvűen.  -  De  olyan  közel  jött,  hogy  otthagyta  a  lábnyomát  Brie 
virágágyásában.  Lehet,  hogy  gyerekek.  -  Tűnődve  belekortyolt  a  sörébe.  -  Nem 
kérdezősködött valaki utánam?

- Minden nap beszélnek rólad - felelte Murphy szárazon.
- Ó, ez a hírnév! Nem, úgy értem, valami idegen.
- Nem hallottam róla. Kérdezd meg a postán. Miért?
- Arra gondoltam, talán valami őrült rajongó. Volt már ilyen máskor is. Másrészről… - 

vállat vont. - Attól tartok, az agyam már mindig így működik, többet látok, mint amennyi 
valóban van.

- Vagyunk egy páran, akik egy füttyszóra ott termünk, ha valaki bántani akarna téged 
vagy Brie-t.

Murphy felpillantott  az  ajtónyitásra.  Brianna  jött  be,  Rogan  és  Maggie  kíséretében. 
Murphy felhúzta a szemöldökét, mikor visszafordult Grayhez.

-  És  vagyunk  egy  páran,  akik  elvonszolunk  az  oltár  elé,  ha  nem  vigyázol  arra  a 
csillogásra a szemedben!

- Tessék? - Gray mosolyogva ivott egy kortyot. - Csak néztem.
- Aha - Murphy énekelni kezdett. - A világot járom, merre visz a lábom, szép szeretőt 

várok, de sehol sem találok…
- Még mindig van egy fél korsóval a sörömből - mormogta Gray, és felállt. Odament 

Brianna elé. - Azt hittem, varrnivalód van.
- Így igaz.
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-  Mi  kényszerítettük,  hogy  jöjjön  velünk  -  magyarázta  Maggie,  és  kis  sóhajjal 
leereszkedett egy padra.

- Rábeszéltük - javította ki Rogan. - Brie, egy pohár Harpot?
- Köszönöm, jó lesz.
- Tim, Maggie-nek teát hozz - kezdte Rogan, és elnevette magát felesége zsörtölődését 

hallva. - Brie-nak Harpot, és nekem egy korsó Guinesst. Gray, kérsz még egy korsóval?
- Ez elég lesz nekem - támaszkodott neki Gray a pultnak. - Még nem felejtettem el, mi 

történt, mikor legutóbb együtt ittunk.
-  Niall  bácsiról  jut  eszembe,  ő  és  ifjú  felesége  Kréta  szigetén  töltenek  pár  napot. 

Murphy, játssz valami vidámat, jó?
A férfi szófogadóan rázendített a Whisky a kancsóban című dalra, lábával verve hozzá 

az ütemet.
A dal szövegét hallva Gray megcsóválta a fejét.
- Ti írek mindig a háborúról énekeltek, miért?
- Tényleg? - mosolygott Maggie, ivott a teájából, és csatlakozott a kórushoz.
- Néha árulásról vagy halálról, de a leggyakrabban háborúról.
- Ez valóban így vani - Maggie ránevetett a csészéje fölött. - Nem tudom. Persze, lehet, 

hogy azért,  mert évszázadokon át mindig harcolnunk kellett minden talpalatnyi földünkért. 
Vagy…

- Ne hagyd, hogy rákezdje! - mondta Rogan. - Igazi forradalmárszív lakozik benne.
- Minden ír emberben forradalmárszív lakozik. Murphynek szép hangja van. Brie, miért 

nem énekelsz vele?
Brie vidáman iszogatta a Harpot.
- Inkább csak hallgatom.
- Szívesen meghallgatnám, ahogy énekelsz - mondta Gray halkan, és megsimogatta a 

lány haját. 
Maggie összevont szemmel nézte.
- Brie-nak olyan tiszta hangja van, mint a harang. Mindig csodálkoztunk, honnan szedte, 

míg egyszer csak megtudtuk, hogy anyának is olyan volt.
- Mit szólnátok a Danny Boyhoz? - Maggie a szemét forgatta.
- Egy jenki csak tudja, mit kell énekelni! Egy angol írta a zenéjét,  idegen. Inkább a 

James Connolyt, Murphy. Brie énekel veled.
Brianna beletörődően megcsóválta a fejét, és odaült Murphy mellé.
- Nagyon szépen tudnak együtt énekelni - jegyezte meg Maggie, és Grayt nézte.
- Aha. Brie otthon is szokott énekelni, amikor elfelejti, hogy van ott valaki.
- És mennyi ideig akarsz még itt maradni? - kérdezte Maggie, ügyet sem vetve Rogan 

rosszalló pillantására.
- Amíg be nem fejezem - felelte Gray, oda sem figyelve.
- És aztán jöhet a következő?
- Pontosan. Jöhet a következő.
Annak ellenére, hogy Rogan megmarkolta a tarkóját, Maggie már nyitotta a száját, hogy 

valami velős megjegyzést tegyen. Nem férje bosszankodása, hanem Gray tekintete állította 
meg.  A benne  ülő  vágy felszította  Maggie  védelmező  ösztönét.  De valami  mást  is  látott 
benne. Vajon ő maga tudja?
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Amikor egy férfi ilyen szemmel néz egy nőre, ez már több, mint pusztán a hormonok 
játéka. El kell gondolkoznia ezen, gondolta magában Maggie. Mit jelenthet ez? Felemelte a 
teáját, de nem vette le a szemét Grayről.

- Majd meglátjuk - szólt halkan. - Majd meglátjuk.
Egy dalból kettő lett, majd három. A háborús dalok után a szerelmes dalok, a vidámak 

és a szomorúak következtek. Gray fejében alakulni kezdett egy jelenet.
A  füstös  kocsmában  zene  szólt,  beszélgetés  zaja  hallatszott.  Menedék  a  kinti  világ 

rettegése elől. A nő hangja lepkeként vonzza a férfit, aki nem akar közeledni. Itt, gondolta 
Gray, itt lesz az a hely, ahol a hős elveszíti a csatát. A lány a tőzegből rakott tűz előtt ül, keze 
szépen  összekulcsolva  az  ölében,  hangja  szárnyal,  könnyedén,  gyönyörűen.  Szemében 
ugyanaz a varázslat csillog, mint a zenében.

És a férfi  itt  érti  meg, hogy szerelmes.  Annyira,  hogy az életét  is  odaadná érte.  De 
legalábbis megváltoztatná. Ezzel a nővel el tudná felejteni a múltat, és előre tudna tekinteni, a 
jövőbe.

- Gray, milyen sápadt vagy! - Maggie rángatta meg a karját,  míg végül beütötte egy 
székbe. - Hány korsót ittál?

- Csak ezt az egyet - dörgölte meg az arcát a tenyerével a férfi, hogy magához térjen. - 
Én csak… dolgoztam.

Hát persze. Csak a szereplői jártak a fejében. Tovább szőtte a kitalált  mesét. Semmi 
személyes nem volt benne.

- Úgy néztél ki, mint aki transzba esett.
- Az ugyanaz - sóhajtott egyet Gray, és felnevetett. - Azt hiszem, mégiscsak iszom még 

egy korsóval.

Tizedik fejezet

Graynek nem volt nyugodt éjszakája. A képzeletében szőtt kocsmai jelenet újra és újra 
lejátszódott a szeme előtt. Csakhogy nem tudta megírni. Legalábbis nem jól.

Kifejezetten  utálta,  amikor  nem ment  a  munka.  Még a  gondolatát  is  elutasította  az 
ihletnek. Általában le is tudta rázni magáról a rossz hangulatot, és folytatta az írást, míg el 
nem múlt az egész. Olyan ez, állapította meg már többször is, mint egy fekete szélű nagy 
felhő, amely bizonyos íróknak ott lebeg a feje fölött.

De ezúttal megakadt. Nem tudott előrelépni a jelenetben, de nem tudta kihagyni sem. 
Az éjszaka nagy részét azzal töltötte, hogy mérgesen újraolvasta, amit írt.

Hideg, gondolta. Egyszerűen kihűlt. Ezért hideg, amit ír.
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A fenét, semmi baja sincs, ismerte be keserűen. Csak éppen szexuálisan kikészült egy 
nőtől, akinek egyetlen nyugodt pillantása elég, hogy visszatartsa.

Meg  is  érdemli,  ha  a  háziasszonyával  foglalkozik,  mikor  gyilkosságokkal  kellene 
foglalkoznia.

Magában morogva felállt az asztaltól, és odalépett az ablakhoz. Természetes, hogy az 
első dolog, amit meglátott, Brianna volt.

Ott áll az ablak alatt,  egyszerű rózsaszín ruhájában olyan szűziesen, mint egy apáca, 
haja  hátrafésülve  és  feltűzve.  Miért  visel  magas  sarkú  cipőt?  Gray  közelebb  hajolt  az 
ablakhoz. Az egyszerű lapos cipő talán kényelmesebb, de az biztos, hogy ez csodát művelt 
Brianna lábával.

Gray figyelte őt, amint beül az autójába. Mozdulatai egyszerre voltak gyakorlatiasak és 
kecsesek.  Először  odateszi  maga mellé  a  retiküljét,  gondolta  a  férfi.  És  valóban odatette. 
Aztán gondosan bekapcsolta a biztonsági övet, ellenőrizte a tükröt. Brianna nem piperézik a 
visszapillantó tükörben. Csak gyorsan megnézi, rendben van-e, és már el is fordítja a kulcsot.

A bezárt ablakon át is hallatszott a motor köhögése. Brianna újra megpróbálta, majd 
még egyszer. De addigra már Gray a fejét csóválva elindult lefelé a lépcsőn.

- Mi a fenéért nem csináltatod meg ezt a vacakot? - kiáltott oda, amint kilépett az ajtón.
- Ó! - Brianna már kiszállt, és épp a motorháztetőt akarta felemelni. - Egy-két nappal 

ezelőtt még remekül működött.
- Ez egy rakás ócskavas, nem működött remekül már vagy tíz éve - tolta félre Gray a 

lányt. Bosszantotta, hogy ilyen frissnek és üdének látja, mikor ő úgy érezte magát, mint egy 
halom szennyes ruha. - Nézd, ha be kell menned a faluba, vidd el az én kocsimat! Meglátom, 
mit lehet csinálni ezzel.

Brianna ösztönösen felkapta a fejét, védekezésül a kemény szavak ellen.
- Nagyon köszönöm, de Ennistymonba kell mennem.
-  Ennistymonba?  -  Gray  képzeletben  elhelyezte  a  falut  a  térképen,  majd  kinézett  a 

motorháztető alól. –Minek?
- Megnézni az új galériát. Néhány hét múlva lesz a megnyitó, és Maggie megkért, hogy 

menjek el - mondta a férfi hátának, aki káromkodva babrált a vezetékekkel. - Hagytam neked 
egy üzenetet, és ennivalót, amit csak meg kell melegíteni, mivel egész nap odaleszek.

- Ezzel nem mész sehová. Tönkrement az ékszíj, szivárog a benzin, és valószínűleg az 
indítómotornak is vége - állt  fel  a férfi,  és észrevette,  hogy a lány ma fülbevalót is tett  a 
fülébe,  apró  aranykarikát.  Ünnepi  külsőt  kölcsönzött  neki,  és  ez  érthetetlen  módon 
bosszantotta Grayt. - Ezt az ócska tragacsot nem vezetheted.

- Hát, pedig nincs más, amit vezessek, igaz? Köszönöm, hogy bajlódtál vele, Grayson. 
Majd megkérem Murphyt, hogy…

- Ne játszd velem ezt a jégkirálynősdit! - Gray úgy csapta le a motorháztetőt, hogy a 
lány összerezzent. Annál jobb, gondolta. Legalább látszik, hogy vér folyik az ereiben. - És ne 
revolverezz  engem Murphyvel.  Ő sem tud többet  kihozni  ebből  az ócskavasból,  mint  én. 
Menj, és ülj be a kocsimba, egy perc múlva itt vagyok.

- És miért üljek én be a te kocsidba?
- Hogy el tudjalak vinni abba az istenverte Ennistymonba.
Brianna összeszorította a száját, és csípőre tette a kezét.
- Nagyon kedves tőled, hogy felajánlottad, de…
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- Ülj be a kocsiba! - csattant fel Gray, és elindult befelé. - Meg kell mosnom a fejemet.
-  Majd én megmosom - morogta  maga elé  Brianna.  Felrántotta  a  kocsija  ajtaját,  és 

kivette a táskáját. Ugyan ki kérte rá, hogy vigye el? Inkább gyalog megy egész úton, mint 
hogy egy autóba üljön egy ilyen alakkal. És ha ő fel akarja hívni Murphyt, akkor… akkor fel 
is fogja, a fenébe is!

De előbb le akar higgadni.
Vett egy mély levegőt, majd még egyet, aztán lassan sétálni kezdett a virágai között. 

Már  a  látványuk  is  elég  volt,  hogy  ellazuljon,  mint  mindig:  a  gyöngéd  zöld  rügyek 
meghatották.  Kell nekik egy kis munka, törődés, gondolta, és lehajolt,  hogy kihúzzon egy 
támadó gyomot. Ha holnap szép lesz az idő, el is kezdi. Húsvétra tündökölni fog a kertje.

Azok az illatok és színek! Rámosolygott egy fiatal, bátor kis százszorszépre.
Az ajtó becsapódott. Brianna ajkáról lehervadt a mosoly. Felállt, megfordult.
A férfi  nem bajlódott  a borotválkozással.  A haját  nedvesen hátrafésülte,  egy vékony 

bőrszíjjal átkötötte, ruhája tiszta volt, csak egy kicsit rongyos.
Pedig vannak rendes ruhái is. Hiszen ő maga mosta és vasalta ki neki.
Gray vetett rá egy pillantást, és előhúzta a kocsikulcsot a farmernadrágja zsebéből.
- Be a kocsiba!
Ó, úgy látszik, ráfér egy kis rendreutasítás. Brianna lassan közelebb ment hozzá, szeme 

jegesen villogott, de a nyelve hegyén tűz égett.
- Ha szabad kérdeznem, mitől van ilyen jó kedved ma reggel?
Néha még az íróknak is rá kell jönniük, hogy a tettek minden szónál többet mondanak. 

Gray nem hagyott  időt egyiküknek sem a gondolkodásra.  Magához rántotta  Briannát,  egy 
elégedett pillantást vetett döbbent arcára, és megcsókolta.

Durva,  mohó  és  sértődött  csók  volt.  Brianna  úgy  érezte,  kiugrik  a  szíve,  mindjárt 
megfullad. Egy pillanatig tartott a félelem, majd a vágyódás, és a férfi már el is lökte magától.

A szeme. Ó, a szeme tűzben égett.  Mint egy farkas tekintete, tele van erőszakkal és 
makacs erővel.

- Érted már? - kiáltott rá Gray, maga sem tudva, kire haragszik, a lányra-e vagy saját 
magára.  Brianna csak nézett  rá.  Mint egy gyermek, gondolta,  akit  épp most ütöttek  meg, 
minden ok nélkül.

Ezt az érzést nagyon is jól ismerte.
-  Istenem,  teljesen  megbolondulok  -  kiáltott  fel  Gray.  Megdörgölte  az  arcát,  és 

visszaparancsolta a kitörni készülő vadállatot. - Bocsáss meg! Ülj be a kocsiba, Brianna! Nem 
fogok neked esni.

A lány azonban meg sem mozdult,  még csak nem is pislogott.  Grayben újra indulat 
ébredt.

- Hozzád sem nyúlok, a francba! 
Brianna  végre  meg  tudott  szólalni,  bár  nem olyan  határozott  hangon,  mint  szerette 

volna.
- Miért haragszol rám?
- Nem haragszom - hátrált egy lépést a férfi. Önuralom, emlékeztette magát. Máskor 

egész jól szokott menni. - Bocsáss meg! - ismételte. - Ne nézz már úgy, mintha megütöttelek 
volna!
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Pedig azt tette. Hát nem tudja, hogy a harag, a kemény hang, a durva szavak jobban 
megsebzik Briannát, mintha megütné?

-  Bemegyek -  szólt  a  lány.  Újra  megtalálta  azt  a  keskeny falat,  amellyel  védekezni 
szokott. - Felhívom Maggie-t, megmondom neki, hogy nem megyek.

- Brianna! - Gray kinyújtotta a kezét, de aztán felemelte, mint aki békéért esedezik. - 
Mit akarsz, hogy kérjek bocsánatot? Nem eléggé szégyellem magam?

- Nem tudom. Gondolom, ha eszel valamit, jobb lesz.
- Most mész reggelit készíteni? - Gray lehunyta a szemét, és vett egy mély levegőt. - 

Még  hogy  kiegyensúlyozott!  Nem  ezt  mondtad  rólam?  Nagyon  tévedtél,  Brie.  Az  írók 
szerencsétlen gazemberek. Hangulatemberek, önzők, csak önmagukkal törődnek.

-  Nem,  te  nem vagy ilyen.  -  Brianna  nem tudta  volna  megmagyarázni,  miért  kel  a 
védelmére. - Talán hangulatember, az igen, de a többi nem.

- Dehogynem. Minden attól függ, hogy haladok a könyvvel. Most éppen nem haladok, 
ezért viselkedtem ilyen rondán. Zátonyra futottam. Falba ütköztem. Sőt, egy egész erődbe. És 
látod, rajtad töltöttem ki a mérgemet. Bocsánatot kérjek még egyszer?

- Nem - Brianna ellágyult, és megsimogatta a férfi borostás arcát. - Fáradtnak látszol, 
Gray.

- Nem aludtam - kezét zsebre dugta, szemét le nem vette volna a lányról. - Brianna, 
vigyázz, mennyire sajnálsz. A könyv csak az egyik oka a kínlódásomnak. Te vagy a másik.

Brianna visszakapta a kezét, mintha tűzbe nyúlt volna. Gyors visszakozása láttán a férfi 
nevetni kezdett.

- Akarlak. Fáj ennyire kívánni valakit.
- Igen?
- Nem azért mondtam, hogy ilyen elégedett légy magaddal!
- Nem akartam… - védekezett a lány elpirulva.
- Éppen ez az egyik összetevője a dolognak. Gyere, ülj be a kocsiba! Légy szíves! - tette 

hozzá Gray. - Ha itthon maradok, és írni próbálok ma, biztosan beleőrülök.
Ez volt a megfelelő érv. Brianna beszállt az autóba, és várta, hogy ő is beüljön.
- Mi lenne, ha meggyilkolnál még valakit?
Úgjy látszik, mégiscsak tud nevetni.
- Ó, nem is rossz ötlet.

A Clare megyei Worldwide Galéria valódi igazgyöngy lett. Újonnan építették, de úgy, 
mint egy elegáns udvarházat, rendezett kertekkel. Nem hasonlított a dublini galériához, mely 
fennhéjázó volt, mint egy katedrális. Sem a római fényűző palotához. Méltóságteljes épület 
volt, amelyet kifejezetten azzal a céllal alkottak, hogy ír művészek munkáinak adjon otthont.

Rogan álma volt. És most ő és Maggie megvalósították.
A  kerteket  Brianna  tervezte.  Igaz,  nem  tudta  ő  maga  elültetni  a  virágokat,  de  a 

kertépítők az ő rajzai alapján dolgoztak. A téglából készült sétautakat rózsák szegélyezték, s a 
széles, félkör alakú ágyások farkasbabbal, pipaccsal, szegfűvel, galambvirággal, dáliákkal és 
Brianna összes kedvencével voltak beültetve.

A ház  maga  téglából  épült,  halvány  rózsaszínű  falakkal,  magas,  kecses  ablakokkal, 
melyeket  világosszürkére  festettek.  Odabent  a  nagy előcsarnok  padlóját  sötétkék  és  fehér 
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kerámiával  burkolták,  a  mennyezetről  Waterford-csillár  függött,  és  mahagóni  lépcsősor 
vezetett fel az emeletre.

-    - Ez Maggie műve - szólt Brianna, elbűvölve a bejáratot uraló szobortól.
Gray két alakot látott  összecsavarodva.  A hűvös üveg forróságot árasztott,  a formák 

megdöbbentő szexualitást és furcsa módon, romantikát sugároztak.
-  Ez a  Behódolás.  Rogan megvette  tőle,  még mielőtt  összeházasodtak.  Nem adná el 

senkinek.
-  Meg  is  tudom  érteni  -  nyelt  egy  nagyot  Gray.  E  tekergős  üvegszobor  látványa, 

melyből  áradt  az erotika,  szinte  megrázta  amúgy is  szenvedő testét.  -  Megdöbbentő ezzel 
kezdeni a kiállítást.

- Maggie igazi nagy tehetség, ugye? - Brianna ujjai hegyével óvatosan megsimogatta a 
hűvös üveget,  melyet  nővére tűzből  alkotott  meg és az álmaiból.  -  A különleges  tehetség 
hangulatemberré változtathat bárkit - nézett hátra a válla fölött mosolyogva Grayre. Milyen 
nyugtalan,  gondolta.  Milyen  türelmetlen  mindenkivel,  de  főleg  magával.  -  És  nehéz 
természetűvé. Mert az ilyen emberek mindig túl sokat várnak maguktól.

- És pokollá teszik mindenkinek az életét maguk körül, ha nem teljesítik, amit elvárnak. 
Ugye nem vagy haragtartó? - kérdezte Gray, és a szobor helyett Briannát érintette meg.

-  Mi  értelme  lenne?  -  vont  vállat  a  lány,  elfordult,  és  megcsodálta  az  előcsarnok 
egyszerű, tiszta vonalait. - Tudod, Rogan azt akarta, hogy ez a galéria a művészetek otthona 
legyen. Úgyhogy igazi háznak építették. Van benne szalon, dolgozószoba, még ebédlő is, meg 
nappali odafent. - Megfogta a férfi kezét, és a tárva nyitva álló kétszárnyú ajtó felé indult vele. 
- Minden kép, szobor, de még a bútorok is ír művészek és mesterek kezéből kerültek ki. És… 
Ó!

Megtorpant, és maga elé bámult. Egy alacsony dívány háttámláján és oldalán, finoman 
elrendezve  egy  puha  takaró  feküdt,  élénk  türkiz  színe  halványzöldbe  ment  át.  Brianna 
odaszaladt, és megsimogatta.

-  Ezt  én  készítettem  -  suttogta.  -  Maggie  születésnapjára.  Idetették.  Idetették,  egy 
művészeti galériába!

- Miért is ne? Gyönyörű - Gray közelebb hajolt. - Ezt te szőtted?
- Én. Nincs sok időm szőni, de… - Brianna elhallgatott, attól félt, hogy elsírja magát. - 

Hitted volna?! Egy galériában, ezzel a sok csodálatos festménnyel és mindenfélével együtt!
- Brianna!
- Joseph!
Egy férfi  vágott  át  a  szobán,  és  melegen megölelte  Briannát.  Amolyan művészféle, 

gondolta Gray rosszallóan. Türkiz fülbevaló van a fülében, haja lófarokban, az öltönye olasz. 
Ismerősnek tűnt. Persze, Dublinban. az esküvőn találkoztak.

- Ahányszor csak látlak, egyre szebb vagy.
- Te meg egyre több butaságot beszélsz! - nevetett a lány. - Nem is tudtam, hogy itt 

vagy.
- Csak egy napra jöttem, hogy segítsek Rogannek néhány apróságban.
- És Patricia?
- Ő Dublinban maradt. Ott van a kicsi, meg az iskola, nem tudott elszabadulni.
- Ó, hogy van a baba?
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- Gyönyörű. Épp olyan szép, mint az anyja - Joseph Grayre nézett, és kezet nyújtott. - 
Ön Grayson Thane, ugye? Joseph Donahue vagyok.

-  Ó,  bocsánat.  Gray,  Joseph  Rogan  dublini  galériájának  a  vezetője.  Azt  hittem,  az 
esküvőn már megismerkedtetek.

- Találkoztunk, de nem mutattak be minket egymásnak - mondta Gray, és barátságosan 
megrázta a felé nyújtott kezet. Már emlékezett rá, hogy Josephnek felesége és kislánya van.

- Be kell ismernem, hogy nagy rajongója vagyok.
- Nem olyan nagy baj az.
-  Az az igazság,  hogy véletlenül  van nálam egy könyve.  Azt gondoltam, megkérem 

Brie-t, hogy adja át önnek, ha megtenné, hogy dedikálja nekem.
Gray úgy érezte, talán egészen meg tudná kedvelni ezt a Joseph Donahue-t.
- Szívesen.
- Nagyon kedves öntől. Megyek, szólok Maggie-nek, hogy itt vannak. Ő maga akarja 

megmutatni az egészet.
- Nagyszerű munkát végeztek itt, Joseph. Mindannyian.
- Hát, voltak őrült napjaink. De minden perce megérte - mondta a férfi, és elégedetten 

körbepillantott. - Hívom Maggie-t. Addig csak nézelődjenek. Ja, és ne felejtsék megkérdezni 
az elnök vásárlásáról - szólt vissza az ajtóból mosolyogva.

- Az elnök? - ismételte Brianna.
- Írország elnöke, drágám. Ma reggel ajánlatot tett a Legyőzhetetlenre.
-  Képzeld  el!  -  suttogta  Brianna,  amikor  Joseph  kisietett.  -  Írország  elnöke  ismeri 

Maggie-t!
- Én is megmondhattam volna neked, hogy már mindenhol ismerik a nevét.
- Igen, persze, tudtam, de ez olyan… - Brianna felnevetett, mert nem találta a szavakat. - 

Milyen csodálatos! Apa de büszke lenne! Ó, és Maggie biztosan repes a boldogságtól. Te 
tudod, milyen érzés ez, ugye? Mint amikor valaki olvassa a könyvedet.

- Igen, tudom.
- Csodálatos lehet, ha az ember tehetséges. Ha olyasmit tud adni az embereknek, ami 

megérinti őket.
- Brie! - Gray felemelte a puha ágytakarót. - És ez micsoda?
-  Ó,  ezt  bárki  meg  tudja  csinálni.  Csak  idő  kell  hozzá.  Én  művészetre  gondoltam, 

olyasmire, ami megmarad. - Odalépett egy festményhez, egy élénk, színes olajképhez, mely 
Dublint ábrázolta. - Mindig is arra vágytam… nem irigykedem Maggie-re. Bár igaz, amikor 
elment Velencébe tanulni,  én pedig otthon maradtam, egy kicsit  irigyeltem őt.  De mind a 
ketten azt tettük, amit tennünk kellett. És ő most valami nagyon fontosat csinál.

- Te is. Miért csinálod ezt? - kérdezte a férfi ingerülten. - Miért gondolod, hogy amit te 
csinálsz,  ami  te  vagy,  az  másodrendű?  Te  sokkal  többet  tudsz,  mint  bárki,  akit  eddig 
ismertem.

Brianna mosolyogva fordult felé.
- Te egyszerűen csak szereted a főztömet.
- Igen,  szeretem a főztödet - felelte a férfi,  de komoly maradt.  -  És a szőttesedet,  a 

kötésedet, a virágaidat. És szeretem, ahogy illatozik körülötted a levegő, ahogy bedugod a 
lepedő sarkát, mikor ágyazol. Ahogy kiteríted a ruhát, és kivasalod az ingeimet. Mindezt úgy 
meg tudod csinálni, sőt még többet is, mintha semmi fáradságodba nem kerülne.

103



- Ugyan, nem kerül sok…
- Dehogynem -  vágott  közbe  Gray.  Nem tudta  volna  megmondani,  mitől  lett  ilyen 

indulatos. - Nem tudod, milyen sok ember van, aki képtelen otthont teremteni, vagy nem is 
törődik vele, akinek fogalma sincs róla, hogyan kell valakit táplálni? Sokan inkább eldobják, 
amijük van, csak hogy ne kelljen törődni vele. Az idejüket, a dolgaikat, sőt a gyerekeiket is.

Elhallgatott.  Megdöbbent attól, ami kitört belőle. Megdöbbent, mert maga sem tudta, 
hogy ott van benne, és kitörésre vár. Vajon mióta hordozta magába rejtve? És hogyan tudná 
újra eltemetni?

- Gray! - Brianna felemelte a kezét, hogy megsimogassa a férfi arcát, de az elhátrált 
előle. Sosem tartotta magát sebezhetőnek, vagy legalábbis már sok-sok éve nem. Ám ebben a 
pillanatban túlságosan megrendült a nyugalma, nem bírta volna elviselni, hogy megérintse a 
lány.

- Én csak azt akartam mondani, hogy amit te csinálsz, az is fontos. Ezt ne felejtsd el! 
Körül akarok nézni - mondta, és elindult a szalon felé.

- Hát - lépett be Maggie a folyosóról -, ez érdekes kitörés volt.
- Családra lenne szüksége - szólt Brianna halkan.
- Brie! Gray felnőtt ember, nem pedig kisgyerek.
-  A  korral  nem  múlnak  el  az  ilyen  szükségletek.  Túlságosan  egyedül  van,  és  a 

legnagyobb baj az, hogy nem is tud róla.
-  Nem fogadhatod  be,  mint  egy  kóbor  állatot.  -  Maggie  félrehajtott  fejjel  közelebb 

lépett. - Vagy igen?
- Furcsa érzéseim vannak. Azt hittem, már sosem fogom ezt érezni senki iránt - Brianna 

lenézett görcsösen összekulcsolt kezére, és szándékolt lassúsággal ellazította. - Nem, ez nem 
igaz. Ez nem ugyanaz, mint amit Rory iránt éreztem.

- Rory menjen a pokolba!
- Mindig ezt mondod. - Brianna elmosolyodott,  és megcsókolta nővére arcát.  - Ez a 

család. Na és mondd csak, milyen érzés, ha az elnök megveszi a munkádat?
- Kit érdekel, ha van pénze? - Maggie hátravetette a fejét, és nagyot kacagott. - Olyan, 

mintha  felrepülnék  a  holdba.  Nem  tehetek  róla.  Mi,  Concannonok  nem  vagyunk  elég 
kifinomultak hozzá, hogy félvállról vegyük az ilyesmit. Ó, bárcsak apu…

- Tudom.
Maggie vett egy nagy levegőt.
- Hát… Meg kell mondanom, hogy a detektív, akit Rogan felfogadott, még nem találta 

meg Amanda Doughertyt. De tovább nyomoz, bár nem tudom, ez mit jelent.
- Már olyan régóta, Maggie. Mekkora költség lesz ez!
- Nehogy elkezdd nekem felajánlani a háztartási pénzedet! Gazdag emberhez mentem 

feleségül.
- És mindenki tudja, hogy csak a pénzéért.
- Nem, a testét akartam. - Maggie kacsintott, és belekarolt a húgába. - És észrevettem, 

hogy  a  te  barátodnak,  Grayson  Thane-nek  is  olyan  teste  van,  hogy  bármelyik  nő  utána 
fordulna.

- Én is észrevettem.
- Akkor jó. Legalább azt nem felejtetted el, hogy kell nézni. Kaptam képeslapot Lottie-

tól.
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- Én is. Nem baj, ha ott maradnak még egy hétig?
- Ami engem illet,  azt se bánnám, ha anyám egész hátralévő életét  abban a villában 

töltené. - Brianna arckifejezését látva Maggie felsóhajtott. - Jól van, na. Örülök, hogy jól érzi 
magát, bár a világ minden kincséért sem vallaná be.

- Hálás neked, Maggie. Csak éppen képtelen kimondani.
- Én már nem várom tőle, hogy kimondja. - Maggie a hasára tette a kezét. - Van már 

saját gyerekem, és csak ez számít. Azt hittem, senkit nem fogok igazán szeretni. Aztán jött 
Rogan. Akkor megint azt gondoltam, ilyen erős érzés nem lehet több. És most már tudom, 
hogy lehet. Talán most már megértem egy kicsit. Ha valaki nem szerelmes, és nem akarta a 
gyereket, aki megfogan benne, az elhervaszthatja az egész életét. Éppúgy, ahogy a szerelem 
és a gyermek vállalása felderíti.

- Engem sem akart.
- Honnan szeded ezt?
- Ő mondta. - Brianna ráébredt, hogy jólesik elmondani, megszabadulni a tehertől.  - 

Kötelesség. Csak kötelességből tette, nem is apa iránt, hanem az egyház iránt. Milyen hideg 
módon jöttem a világra!

Maggie  megértette,  hogy  Briannának  most  nem tenne  jót,  ha  kimutatná  a  haragját. 
Megsimogatta húga arcát.

-  Ő  veszített  vele,  Brie.  Nem  te.  És  ami  engem  illet,  ha  nem  tette  volna  meg  a 
kötelességét, én is veszítettem volna.

- De apa szeretett minket.
- Igen. Nagyon szeretett. És az elég volt. Gyere, ne gondolj rá! Felviszlek az emeletre, 

és megmutatom, mire készülünk.
A folyosó végén Gray nagyot sóhajtott. Az épület akusztikája túl jó ahhoz, hogy titkos 

beszélgetéseket  folytassanak.  Úgy  érezte,  most  már  megérti  a  Brianna  szemében  bujkáló 
szomorúságot,  legalábbis  részben.  Különös,  hogy mindketten szenvedtek az anyai  szeretet 
hiányától.

Nem mintha ez a hiány még mindig fájna neki. Ő már régen túljutott ezen. Azt az ijedt, 
magányos gyermeket otthagyta a Simon Brent Gyermekotthon örömtelen falai között.

De vajon ki az a Rory? És miért bérelt Rogan magánnyomozót, hogy megkeressen egy 
Amanda Dougherty nevű nőt?

Gray mindig is úgy találta, akkor kapja meg legkönnyebben a választ, ha jól kérdez.
- Ki az a Rory?
Brianna  felrezzent  szótlan  álmodozásából.  Gray  könnyedén  vezetett  a  keskeny, 

kanyargós utakon Ennistymonból hazafelé.
- Micsoda?
- Nem micsoda, kicsoda.
Lehúzódott  a szélre,  mert  egy megrakott  Volkswagen szembejött  vele,  az ő térfelén. 

Biztosan egy tapasztalatlan jenki, gondolta felsőbbrendű gőggel.
- Ki az a Rory? - ismételte meg a kérdést.
- A kocsmában pletykálkodtak, igaz?
A lány hűvös hangja nem riasztotta el a férfit, inkább fokozta kíváncsiságát.
- Persze. De nem ott hallottam a nevét. Te említetted Maggie-nek a galériában.
- Akkor hallgatóztál egy magánbeszélgetés közben.
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- Ez utóbbit fölösleges volt mondani. Ha nem lett volna magánbeszélgetés, akkor nem 
lett volna hallgatózás sem.

Brianna kihúzta magát.
- Semmi szükség rá, hogy kijavítsd a nyelvtani hibáimat.
-  Ez  nem  is  nyelvtan,  hanem…  mindegy.  -  Gray  kicsit  kivárt.  Nem sietett  zavart 

helyzetéből kimenteni a lányt. - Szóval, ki volt az?
- Mi közöd hozzá?
- Csak egyre kíváncsibbá teszel.
- Egy fiú volt, akit ismertem. Rossz irányba megyünk.
- Írországban nincs rossz irány. Olvasd el az útikönyveket! Ő volt az, aki megbántott? - 

Egy pillantást vetett a lányra, és bólintott. - Ez elég is. Mi történt?
- Ezt is bele akarod írni valamelyik könyvedbe?
- Lehet. De egyelőre csak érdekel. Szeretted?
- Szerettem. Hozzá akartam menni feleségül. 
Gray összevont szemöldökkel nézett maga elé, és ujjaival dobolni kezdett a kormányon.
- És miért nem mentél hozzá?
- Mert az oltár előtt két lépéssel otthagyott. Ez kielégíti a kíváncsiságodat?
- Nem. Ebből csak annyit tudok, hogy Rory kétségkívül bolond volt. - Gray nem tudta 

megállni, hogy ne tegye fel a következő kérdést. Meg is lepődött rajta, hogy ez ennyire fontos. 
- Még mindig szereted?

- Az igazán nagy őrültség lenne tőlem. Hiszen ez az egész tíz évvel ezelőtt történt.
- De még mindig fáj.
-  Az embernek  fáj,  ha  félrelökik  -  felelte  rekedten  a  lány.  -  Fáj,  ha  az  egész  falu 

sajnálkozásának a tárgya lesz. Szegény Brie, szegény drága kis Brie. Két héttel az esküvő 
előtt faképnél hagyták. Ott maradt a menyasszonyi ruhájával, szegényes kis kelengyéjével, a 
fiú meg inkább elment Amerikába, semhogy feleségül vegye. Ez most már elég lesz? - meredt 
rá  a  férfira.  -  Vagy akarod még tudni  azt  is,  hogy sírtam-e?  Igen.  Hogy vártam-e,  hátha 
visszajön? Megint csak igen.

- Megcsíphetsz, ha attól jobban érzed magad.
- Nem hinném, hogy segítene.
- Miért ment el?
A lány elkeseredett hangja a bosszankodás jele is lehetett, de kifejezhette azt is, hogy 

rossz újra átélni a kellemetlen élményeket.
- Nem tudom. Sosem tudtam meg. Ez volt a legrosszabb. Odajött és azt mondta, hogy 

nem akar feleségül venni, és soha nem bocsátja meg, amit tettem. És mikor megpróbáltam 
magyarázatot kérni, ellökött magától, és megütött.

Gray keze összerándult a kormánykeréken.
- Mit csinált?
-  Megütött  -  felelte  Brianna  hűvösen.  -  Én pedig  büszkeségből  nem mentem utána. 

Úgyhogy elment Amerikába.
- Gazember.
- Én is sokáig úgy gondoltam, de nem tudom, mi oka volt rá. Egy idő után odaadtam a 

menyasszonyi ruhámat Kate-nek, Murphy húgának.
- Az a férfi nem érdemli meg, hogy ilyen szomorúságot hordozz a szemedben.
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- Ő talán nem. De az álom, amelyet összetört, igen. Mit csinálsz?
- Megállók. Sétáljunk ki a sziklákhoz!
- Nem úgy vagyok öltözve, hogy ilyen köves talajon sétáljak - tiltakozott a lány, de a 

férfi már ki is szállt. - Gray, ebben a cipőben nem tudok itt járni. Megvárlak a kocsiban, ha 
körül akarsz nézni.

-  Veled akarom megnézni!  -  Grayson kirángatta  az ülésből  Briannát,  és  felkapta  az 
ölébe.

- Mit művelsz? Megőrültél?
- Nem sok híja van. Gondolj csak arra, hogy azok a kedves turisták amott milyen jópofa 

képeket csinálhatnak rólunk. Beszélsz franciául?
- Nem - Brianna értetlenül nézett a férfi arcába. –Miért?
-  Csak  azt  gondoltam,  ha  franciául  beszélnénk,  azt  hihetnék,  hogy…  tudod,  hogy 

franciák  vagyunk.  Aztán  mikor  hazamennek  Dallasba,  elmesélik  Fred  bácsinak,  milyen 
aranyos francia párocskát láttak a tengerparton.

Gray könnyedén megcsókolta a lány arcát, és letette egy sziklás lejtő szélénél.
A víz ma épp olyan színű, gondolta, mint Brianna szeme. Az a hűvös, párás zöld szín, 

ami  álmodozásról  mesél.  Olyan  tiszta  volt  a  levegő,  hogy  láthatták  az  Aran-szigetek 
magaslatait, és azt a kis kompot, mely Innimore és a szárazföld között járt. Friss illat száll a 
víz felöl, az égbolt kék színű, de bármelyik pillanatban megváltozhat. A turisták nem messze 
tőlük ízes texasi tájszólást beszéltek, amitől Graynek mosolyognia kellett.

- Olyan szép itt. Minden. A világnak ebben a sarkában bármerre fordul az ember, olyan 
szépségeket lát, hogy eláll tőle a lélegzete. - Határozott mozdulattal Brianna felé fordult. - 
Teljesen eláll a lélegzete.

-  Most  megpróbálsz  hízelkedéssel  kiengesztelni,  amiért  belekotnyeleskedtél  a 
magánügyeimbe.

-  Nem.  És  különben  sem  fejeztem  be  a  kotnyeleskedést.  Szeretek  kíváncsiskodni, 
úgyhogy kétszínűség lenne tőlem, ha bocsánatot kérnék. Ki az az Amanda Dougherty? Miért 
keresi Rogan?

Brianna arcára döbbenet ült ki. A szája remegve kinyílt, majd becsukódott.
- Te vagy a legsértőbb ember, akit ismerek.
- Ezt tudtam eddig is. Mondj valami olyat, amit nem tudok.
- Visszamegyek - jelentette be a lány, de amikor elindult volna, Gray megfogta a karját.
-  Egy  perc,  és  visszaviszlek.  Kitöröd  a  bokád ebben a  cipőben.  Különösen,  ha  így 

ficánkolsz.
-  Nem ficánkolok,  ha  már  ilyen  előkelően  fogalmaztál.  És  ehhez  neked semmi… - 

Brianna  elhallgatott,  és  kifújta  a  levegőt.  -  Miért  pazarlom  az  időmet  arra,  hogy 
megmagyarázzam, semmi közöd hozzá?

- Fogalmam sincs.
Brianna összehúzta a szemét. Gray arca szelíd volt. És legalább két öszvér makacssága 

ült rajta.
- Addig fogsz nyaggatni, amíg el nem mondom.
- Na, most már kezded érteni? - kérdezte Gray, de komoly maradt. Félresimított egy 

hajtincset, melyet a szél a lány arcába fújt. Tekintete állhatatosan rászegeződött. - Ez az, ami 
aggaszt téged. Az a nő.
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- Te ezt úgysem értenéd.
- Meg fogsz lepődni, milyen sok mindent megértek. Gyere, üljünk le! - Odavezette egy 

sziklához, leültette, és maga is helyet foglalt mellette. - Mondj egy mesét! Úgy könnyebb.
Talán igaza van. És talán ha elmondja, nem nehezedik tovább a szívére ez a hatalmas 

súly, gondolta Brianna.
- Sok-sok évvel ezelőtt  volt egy nő, akinek olyan hangja volt,  mint az angyaloknak. 

Legalábbis ezt mondják. És úgy tervezte, hogy a hangjával nagy hírnévre tesz majd szert. Egy 
fogadós lányának született, és elégedetlen volt az életével, ezért nekivágott az országnak, s 
fellépett különböző helyeken. Egyszer visszament a falujába, mert az anyja beteg lett, és ő, 
bár nem szerette, kötelességtudó gyermek volt. Amikor ráért, énekelgetett a falusi kocsmában, 
a maga örömére,  és a tulajdonos fizetett  neki pár fontot.  Ott  történt,  hogy találkozott  egy 
férfival.

Brianna kinézett a tengerre. Elképzelte az apját, amint először megpillantja Maeve-et, 
meghallja a hangját.

- Valami forróság szikrázott fel közöttük. Lehet, hogy szerelem volt, de nem az a fajta, 
amelyik hosszan tart. Mindenestre nem tudtak ellenállni neki. És a lány nemsokára terhes lett. 
Az egyház, a neveltetése és saját hite is azt követelte, hogy menjen férjhez, és adja fel az 
álmait. Ezek után már sosem lett boldog, és nem volt benne annyi szeretet, hogy legalább a 
férjét boldoggá tette volna. Nem sokkal az első gyermek születése után fogant egy másikat. 
Nem a forró vágy villant fel benne újra, hanem hideg kötelességtudatból tette. És amikor ezt a 
kötelességét is teljesítette, soha többé nem aludt egy ágyban a férjével.

Felsóhajtott. Gray megfogta a kezét, de nem szólt semmit.
- Egy nap, valahol a Shannon folyó mellett a férfi megismerkedett egy másik nővel. Az 

szerelem volt, igazi, mély, maradandó szerelem. Tudták, hogy bűn, mégis szerették egymást. 
De hát a férfinak felesége volt, és két kicsi gyermeke. Mind a ketten tisztában voltak vele, 
hogy nincs számukra jövő. A nő elhagyta a férfit, visszament Amerikába. Három levelet írt 
onnan neki, gyönyörű leveleket,  tele szerelemmel és megértéssel.  És a harmadikban azt is 
megírta, hogy gyermeket vár. Azt mondta, eltűnik a férfi szeme elől, és ne aggódjék érte, mert 
ő boldog, hogy megmaradt neki egy rész belőle.

Egy madár rikoltott fölöttük, magára vonva Brianna tekintetét. A lány követte szemével, 
amint elrepült a horizont felé. Aztán folytatta.

- Nem írt neki többet, és ő sosem felejtette el a szerelmüket. Talán azok az emlékek 
vigasztalták hideg, kötelességből fenntartott  házassága alatt,  a hosszú, üres évek alatt.  Azt 
hiszem, így lehetett,  mert  halála  előtt  szerelmének a nevét  mondta ki  utoljára.  Kinézett  a 
tengerre,  és  azt  mondta:  Amanda.  Aztán,  egy  emberöltővel  azután,  hogy  azok  a  levelek 
megíródtak, a férfi egyik lánya megtalálta őket a padláson, kifakult piros szalaggal átkötve.

Brianna odafordult Grayhez.
- És látod, nem tehet semmit, nem forgathatja vissza az időt, hogy azt a sok tönkretett 

életet jobbá tegye, mint amilyen volt. Csakhogy azt kérdezi magától, vajon az az asszony, akit 
ennyire  szerettek,  nem érdemli  meg,  hogy  megtudja,  a  férfi  sosem felejtette  el  őt?  És  a 
szerelmükből származó gyermeknek nincs joga megismerni a testvéreit?

- Lehet, hogy még jobban fog fájni, ha megtalálod őket. - Gray lepillantott összekulcsolt 
kezükre. - A múlt sok csúnya csapdát rejt. Brianna, nagyon vékony szál köt össze téged és 
Amanda gyermekét. Ennél szorosabbakat is eltépnek az emberek nap mint nap.
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-  Az apám szerette  azt  az  asszonyt  -  mondta a  lány egyszerűen.  -  A gyermek,  akit 
Amanda szült, a testvérünk. Nincs más lehetőség, meg kell keresnünk.

- Nem, te nem tehetsz mást - ismerte el Gray halkan, és a lány arcát fürkészte, mely a 
szomorúság mellett erőt is sugárzott. - Hadd segítsek neked!

- Hogyan?
- Sok embert ismerek. Megtalálni valakit nagyrészt abból áll, hogy az ember utánanéz 

dolgoknak, telefonál, megfelelő kapcsolatokat használ fel.
- Rogan felbérelt egy nyomozót New Yorkban.
- Az kezdetnek nem rossz. Ha nem talál semmit, megengeded, hogy segítsek? - Gray 

felhúzta a szemöldökét. - Nehogy azt mondd, hogy kedves tőlem!
- Jó, nem mondom, de azért az. - Brianna felemelte összekulcsolt kezüket az arcához. - 

Haragudtam rád, amiért erőltetted, hogy elmeséljem. De segített. Tudtad, hogy így lesz.
- Én velem született módon beleütöm az orrom mások dolgába.
- Az igaz. De tudtad, hogy segíteni fog.
-  Általában  segít.  -  Felállt,  s  ölbe  vette  Briannát.  -  Vissza  kell  mennünk.  Dolgozni 

akarok.
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Tizenegyedik fejezet

A  történet  napokra  odaláncolta  Grayt  az  íróasztalához.  Vendégek  jöttek-mentek  a 
panzióban, és legalább a kíváncsiság néha kicsalta a szobájából.

Olyan hosszú ideig volt egyetlen vendég, hogy attól tartott, zavarni fogja az emberek 
lármája.  De kiderült,  hogy a  társaság  hangulatos,  mint  maga  a  panzió,  színpompás,  mint 
Brianna kertjében az első kinyíló virágok, és vidám, mint a tavasz első becses napjai.

Ha nem bújt elő a szobájából, mindig talált egy tálcát az ajtaja előtt. Ha előbújt, meleg 
étel várta, és a szalonban új arcok. A legtöbben csak egy éjszakára szálltak meg, ami nagyon 
megfelelt neki. Mindig is a gyors, bonyodalmaktól mentes emberi kapcsolatokat szerette.

Egyik délután, mikor korgó gyomorral lejött a szobájából, a virágoskertben találta meg 
Briannát.

- Üres a ház?
A lány felnézett kerti kalapja alól.
- Egy vagy két napig. Éhes vagy?
- Megvárom, amíg befejezed. Mit csinálsz?
-  Árvácskát  ültetek.  Ezek a  virágok olyan gőgösen és  beképzelten  tudják  forgatni  a 

fejüket - mosolygott a lány, és leguggolt. - Grayson, hallottad a kakukkot?
- Kakukkos órát?
- Nem - nevetett fel Brianna, és finoman megveregette a földet a gyökerek körül. - Ma 

reggel sétáltunk egyet Connal, és hallottam a kakukkot. Úgyhogy szép idő várható. És két 
szarka  csörgött  az  egyik  fán,  ami  azt  jelenti,  hogy  bőség  köszönt  ránk.  -  Visszahajolt  a 
virágokhoz. - Lehet, hogy mégis betoppan egy újabb vendég.

- Brianna, te babonás vagy? Megleptél.
- Ugyan miért? Ó, hallod, szól a telefon. Jön a vendég.
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- Majd én felveszem - ajánlkozott a férfi. Mivel ő már állt, hamarabb beért a szalonba. - 
Blackthorn Panzió. Arlene? Igen, én vagyok. Hogy vagy, szépségem?

Brianna összeszorította a száját. Megállt az ajtón belül, és a derekába dugott ronggyal 
törölgette a kezét.

- Tudod, hogy bárhol jól érzem magam - válaszolta Gray, bizonyára arra a kérdésre, 
milyen az élet Írországban. Amikor látta, hogy Brianna kilép, és el akar menni, hívogatóan 
kinyújtotta felé a kezét. - És mi a helyzet New Yorkban? - Brianna habozva lépett egyet felé. 
Gray megfogta a kezét, és csókolgatni kezdte az ujjait. - Nem, nem felejtettem el, hogy most 
lesz. Csak éppen nem jutott az eszembe. Ha olyan kedvem lesz, drágaságom.

Brianna  összevonta  a  szemöldökét,  és  el  akarta  húzni  a  kezét,  de  ő  még  jobban 
szorította.

- Ennek örülök. Na és milyen a szerződés? - Amíg a választ hallgatta, Brianna szemébe 
mosolygott.  -  Ez  aztán  nagylelkű  ajánlat,  Arlene.  De  tudod  jól,  mi  a  véleményem  a 
hosszútávú elkötelezettségről. Egyszerre csak egyet vállalok, ahogy mindig.

Figyelt a telefonra, egyetértően hümmögött, de közben a szája már Brianna csuklóját 
cirógatta. Jóleső érzés volt, hogy a lány pulzusa felgyorsult.

- Nagyon is jól hangzik. Jó, persze, próbáld meg megszorítani az angolokat még egy 
kicsit. Nem, nem láttam a londoni Timest. Tényleg? Hát ez remek, nem? Jól van, nem vagyok 
beképzelt. Tényleg örülök. Köszönöm. Micsoda? Fax? Itt? - felnevetett, előrehajolt, és futó 
csókot nyomott Brianna szájára. - Ugyan már, Arlene! Nem, csak küldd el rendes postán, ráér. 
Neked is szépségem. Majd hívlak.

Elbúcsúzott, és letette a telefont. Brianna kezét továbbra sem engedte el.
Amikor  Brianna megszólalt,  olyan  hideg volt  a  hangja,  hogy a  szobában rögtön tíz 

fokkal lehűlt a levegő.
- Nem gondolod, hogy udvariatlanság az egyik nővel telefonon flörtölni, miközben a 

másikat csókolgatod?
Gray arca még jobban felderült.
- Féltékeny vagy, drága?
- Egyáltalán nem.
- Csak egy kicsit. - Gray elkapta Brianna másik kezét is, mielőtt még a lány ki tudott 

volna térni előle, és azt is a szájához emelte. - Na, ez már haladás. Nem szívesen árulom el, de 
Arlene  az  ügynököm.  Férjes  asszony.  Igaz,  hogy  nagyon  kedves  nekem,  meg  a 
bankszámlámnak is, de húsz évvel idősebb nálam, és három unokája van.

- Ó! - Brianna nem szívesen vette tudomásul a féltékenységét, de az sem volt jobb, hogy 
most meg ostobának érezhette magát. - Gondolom, most már tényleg enni szeretnél.

- Most az egyszer egyáltalán nem érdekel az étel. - A férfi szeméből világosan kiderült, 
hogy mi is az, ami érdekli. Közelebb húzta magához a lányt. - Igazán aranyosan áll rajtad ez a 
kalap.

Brianna épp idejében fordult el, hogy kikerülje a száját. A csók épp csak érintette az 
arcát.

- Jó híreket kaptál?
- Nagyon jókat. A kiadónak tetszett az a fejezet, amelyet elküldtem pár héttel ezelőtt, és 

ajánlatot tett.
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- Az jó - bólintott a lány. Gray a fülét harapdálta, ezek szerint mégiscsak éhes. - Azt 
hittem, előre eladod a könyveidet, szerződést kötsz rájuk.

- Egyszerre nem szerződöm többre. Úgy érezném magam, mintha ketrecbe zárnának - 
felelte  Gray.  Olyannyira,  hogy  épp  most  utasított  vissza  egy  bámulatos  ajánlatot  három 
egymást  követő  regényre.  -  Egyszerre  csak egyre  szerződünk,  és  az  én  részemről  Arlene 
tárgyal, méghozzá nagyon ügyesen.

Gray eközben finoman csókolgatni kezdte Brianna nyakát. A lány érezte, hogy forróság 
árad szét a gyomrában.

- Ötmilliót mondtá? El sem tudok képzelni annyi pénzt.
- Ezúttal nem. Arlene kivert belőlük hat és felet. Brianna döbbenten hátraugrott.
- Hat és fél millió? Amerikai dollár?
- Úgy hangzik, mintha játékpénz lenne, nem? Arlene elégedetlen az angol ajánlattal. És 

mivel a most megjelent könyvem már jó ideje az első helyen áll a londoni Times listáján, egy 
kicsit megszorongatja őket. - Átkarolta Brianna derekát, és ajkát a szemöldökéhez, majd a 
halántékához érintette. - A Csapdában bemutatója a jövő hónapban lesz New Yorkban.

- Bemutatója?
-Aha. A filmé, amit csináltak belőle. De hát ez már nem újdonság. Most a Pillantás a 

múltba az érdekes.
A lány szája sarkát cirógatta, és Brianna lélegzete elelakadt.
- Pillantás a múltba?
- Amin most dolgozom. Csak ez az egy számít. - Gray összehúzta a szemét, maga elé 

meredt. - Meg kell találnia a könyvet. A francba, hogy nem jöttem rá eddig? Ezen múlik az 
egész! - Azzal hátraugrott,  és beletúrt  a hajába.  - Ha megtalálja,  akkor már nem lesz más 
választása. Ettől lesz az egész személyes küzdelem.

Brianna testének minden idegszála bizsergett a férfi ajkának érintésétől.
- Miről beszélsz? Milyen könyv?
- Deliah naplója. Az lesz a kapcsolat múlt és jelen között. Ha elolvassa, akkor már nem 

sétálhat  ki  az  életéből.  Kénytelen  lesz… -  Gray megrázta  a  fejét,  mint  aki  most  ébred  a 
transzból. Vagy most szédül bele. - Dolgoznom kell.

Már  félúton  járt  felfelé  a  lépcsőn,  de  Brie  szíve  még mindig  csak  úgy dübörgőit  a 
mellkasában.

- Grayson!
- Mi az?
Brianna megállapította, hogy a férfi már teljesen elmerült a saját világában. Nem tudta, 

nevessen-e rajta, vagy haragudjon érte. Szemében türelmetlen láz égett, talán már nem is látta 
őt.

- Nem kérsz enni?
- Csak hagyj ott valamit egy tálcán, ha lesz időd! Kösz.
És eltűnt.
Hát…  Brianna  csípőre  tette  a  kezét,  és  nagyot  nevetett  magán.  A  férfi  majdnem 

elcsábította ott helyben, és még csak észre sem vette. Elment Deliah-val meg a naplójával, 
tele  van  a  feje  erőszakkal,  gyilkossággal,  őt  pedig  ott  hagyta.  Úgy érzi  magát,  mint  egy 
túlhúzott óra.
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Jobb  is  így,  bizonygatta  magának.  A  kézcsókolgatás,  nyakpuszilgatás  teljesen 
elgyengítette.  Pedig  butaság  lenne  elgyengülni  egy  olyan  férfi  miatt,  aki  ugyanolyan 
gondtalanul el fog tűnni a házából, sőt az országból is, ahogy most eltűnt a szalonjából.

Mégis,  miközben  besétált  a  konyhába,  azon  töprengett,  vajon  milyen  lehet.  Milyen 
lenne, ha az a rengeteg energia, figyelem és ügyesség csak neki szólna? Még ha csak rövid 
időre is. Ha csak egyetlen éjszakára.

Akkor legalább azt tudná, milyen érzés örömet szerezni egy férfinak. És elfogadni tőle 
az örömöt. Utána talán még keserűbb lenne a magány, de az a pillanat biztosan nagyon édes 
lenne.

Lenne. Túl sok a lenne, intette le magát, és elkészített Graynek egy hideg báránysülttel 
és sajtropogóssal bőségesen megrakott tálat. Aztán fogta, felment vele a lépcsőn, és szó nélkül 
bevitte a szobájába.

A férfi  ügyet sem vetett  rá,  de ő nem is  várta.  Hiszen a gépe fölé görnyedt,  szeme 
résnyire összehúzódott, ujjai száguldoztak a billentyűkön. Brianna kitöltött neki egy csésze 
teát, és letette a könyöke mellé, erre morgott valamit.

Brianna mosolygott, és már megint azt érezte, legszívesebben megsimogatná azt a szép, 
aranyszínbe játszó haját. Úgy döntött, most épp jót fog tenni neki, ha átsétál Murphyhez, és 
megkéri, nézze meg a kocsiját.

A gyaloglás segített elcsitítani a vágy szeszélyes hullámait.  Ez a kedvenc évszaka, a 
tavasz, amikor a madarak énekelni kezdenek, a virágok kinyílnak, és a dombok olyan zöldek, 
hogy az embernek elszorul a torka a látványtól.

A  napfény  aranyszínnel  árasztotta  el  a  vidéket.  A  levegő  annyira  tiszta  volt,  hogy 
messziről  is  odahallatszott  Murphy traktorának a pöfögése.  Briannát  elbűvölte  a szép idő, 
kosarát  lóbálva,  dúdolgatva  haladt  az  ösvényen.  Átmászott  egy  alacsony  kőfalon,  és  egy 
legelő kancát talált, melynek nyakigláb kiscsikója mohón szopott éppen. Egy darabig bámulva 
nézte őket, aztán megsimogatta mind a kettőt.

Ha beszélt Murphyvel, lehet, hogy elsétál Maggie-hez is. Már csak pár hét van hátra a 
baba érkezéséig. Valakinek rendbe kéne hozni Maggie kertjét is, vagy megcsinálni helyette a 
mosást.

Nevetve megállt, és leguggolt, mikor meglátta, hogy Con száguld feléje a mezőn át.
- Gazdálkodtál egy kicsit? Vagy csak a nyulakat kergetted? Nem, nem, ez nem a tiéd - 

mondta, és magasra emelte a kosarat a kutya szimatoló orra elől. - De otthon egy szép nagy 
csontot tettem félre neked.

Meghallotta Murphy kiáltását, felállt, és odaintett neki.
A férfi leállította a traktort, és leugrott. Brianna elindult felé a frissen szántott földön át.
- Milyen szép nap, épp ültetésre való.
- A legszebb - bólintott Murphy, és a kosarat nézte. - Mi van abban, Brie?
- Meg akarlak vesztegetni.
- Ó, én annál erősebb jellem vagyok.
- Piskótatorta.
A férfi lehunyta a szemét, és látványosan nagyot sóhajtott.
- A tiéd vagyok.
- Az bizony - nevetett a lány, de ingerlően távol tartotta a kosarat. - Murphy, már megint 

a kocsim. 
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A férfi szeme megtelt fájdalommal.
- Brianna, drágám, itt az ideje, hogy eltemesd. Az az autó már csak múlt idő.
- Nem tudnád azért megnézni? 
Murphy ránézett, aztán a kosárra.
- Egy egész piskótatorta?
- Az utolsó morzsáig.
-  Megegyeztünk.  -  Murphy  elvette  a  kosarat,  és  feltette  a  traktor  ülésére.  -  De 

figyelmeztetlek, nyárnál tovább nem húzhatod vele.
-  Ha  nem,  hát  nem.  De  most  teljes  szívemből  az  üvegházra  vágyom,  úgyhogy  a 

kocsinak muszáj kitartania még egy kicsit. Volt időd megnézni az üvegház terveit?
- Volt. Meg lehet csinálni. - Kihasználva a szünetet, Murphy elővett egy cigarettát és 

rágyújtott. - Bár változtattam rajta egy kicsit.
- Olyan drága vagy! - mondta Brianna, és nevetve arcon csókolta a férfit.
-  A  lányok  mind  ugyanezt  mondják  -  felelte,  amaz,  és  megcibálta  a  lány  egyik 

kicsúszott hajfürtjét.  - És mit fog gondolni az amerikaid, ha erre jár,  és meglátja,  hogy itt 
csókolgatsz a mezőn?

- Nem az én amerikaim. - Murphy erre felhúzta a szemöldökét. - Neked nem tetszik?
- Nehéz lenne nem kedvelni. Brianna, ugye nem okoz neked gondot az az alak?
- Talán egy kicsit - sóhajtott fel a lány, megadta magát. Hiszen Murphynek bármit el 

lehet mondani. - Nagyon. Tetszik nekem. Nem tudom, hova fog ez vezetni, de nagyon tetszik 
nekem. És ez teljesen más, mint annak idején Roryval.

A név hallatán Murphy rosszkedvűen nézett a cigarettája parázsló végére.
- Rory annyit sem érdemel, hogy eszedbe jusson.
- Nem szokott eszembe jutni. De most, hogy Gray itt van, újra feltámadtak az emlékek. 

Tudod, Murphy… ő is el fog menni. Ahogy Rory. - Brianna elfordult. Igaz, hogy elmondhatja 
Murphynek,  de  a  szeméből  sütő  szánalommal  nem  tud  megbirkózni.  -  Megpróbálom 
megérteni,  elfogadni.  Azt  mondom magamnak,  könnyebb  lesz,  mert  most  legalább  tudni 
fogom, hogy miért. Hiszen Roryval sosem tudtam meg, mi hiányzott belőlem…

- Semmi nem hiányzik belőled - vágott közbe Murphy. - Ne gondolj rá!
- Nem gondolok. Vagyis, majdnem… - A lány kénytelen volt megint elfordulni, és a 

hegyeket  bámulni.  -  De mi  van  bennem,  vagy mi  hiányzik  belőlem,  amiért  minden férfi 
elmenekül tőlem? Túl sokat kérek? Vagy nem eleget? Vagy hideg vagyok?

- Nem vagy hideg. Ne hibáztasd saját magadat más kegyetlenségéért!
-  De csak magamtól  tudom megkérdezni.  Már tíz  éve.  És azóta  most  először  érzek 

valamit a szívemben. Megijedtem tőle, mert nem tudom, hogy viselném el újra, ha összetörné 
a szívemet. Tudom, hogy ő nem Rory, de…

- Nem, ő nem Rory. - Murphy dühös volt,  hogy ilyen boldogtalannak látja Briannát. 
Eldobta a csikket,  és rátaposott.  - Rory bolond volt,  nem fogta fel,  mit kapott,  és minden 
hazugságot elhitt, amit hallott. Hálát kellene adnod az Istennek, hogy megszabadultál tőle.

- Milyen hazugságot?
Murphy szemében tűz lobbant, de gyorsan ki is aludt.
- Nem érdekes. Telik az idő, Brie. Holnap eljövök, megnézem a kocsidat.
- Milyen hazugságot? - Brianna megfogta a férfi karját. A füle halkan zúgni kezdett, a 

gyomra összeszorult. - Mit tudsz, amit nem mondtál el nekem?
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- Ugyan mit tudhatnék? Sosem voltam valami jó barátja Rorynak.
- Nem, az igaz - felelte Brianna lassan. - Ő nem kedvelt téged. Féltékeny volt rád, mert 

olyan jóban voltunk. Nem értette,  hogy olyan vagy nekem, mintha a bátyám lennél.  Nem 
tudta felfogni - folytatta, és közben figyelte Murphyt. - Egyszer-kétszer még össze is vesztünk 
miattad, és azt mondta, hogy túl bőkezűen osztogatom a csókjaimat neked.

Murphy arca egy pillanatra megrándult.
- Látod, hát nem megmondtam, hogy bolond volt?
- Te beszéltél vele erről? - Brianna várt, és érezte, hogy a szívében rejlő jeges hideg 

szétárad benne, s elborítja. - Mondd el, az Istenért! Jogom van tudni. Kisírtam érte a szemem, 
eltűrtem az emberek sajnálkozó tekintetét. Végignéztem, hogy a húgod férjhez megy abban a 
ruhában, amit ezzel a két kezemmel varrtam magamnak. Tíz éve már, hogy valami szörnyű űr 
tátong bennem.

- Brianna!
- Mondd el! - Brianna összeszedte magát, és szembefordult vele. - Látom, hogy tudod. 

Ha a barátom vagy, elmondod.
- Nem lenne szabad ilyet mondanod.
- És azt szabad, hogy egész idő alatt magamat hibáztattam?
- Brianna, én nem akarlak bántani - mondta Murphy, és megsimogatta az arcát. - Inkább 

levágatnám a karomat.
- Sokkal rosszabb, ha nem tudom.
- Lehet. Lehet.  -  Istenem, hiszen soha nem volt  biztos benne, mi a helyes, gondolta 

Murphy. - Maggie és én azt gondoltuk…
- Maggie? - vágott közbe a lány döbbenten. - Maggie is tudja?
Most  már  nem tud kimászni  belőle,  értette  meg a  férfi.  És  nem tehet  mást,  el  kell 

mondania.
- Brianna, ő olyan vadul szeret téged, bármit megtenne, hogy megvédjen.
-De már annyiszor mondtam neki, hogy nincs szükségem a védelmére! Mondd el, amit 

tudsz!
Tíz év, gondolta Murphy, hosszú idő egy becsületes embernek megtartani egy titkot. Tíz 

év azonban még hosszabb idő egy ártatlan nőnek saját magát vádolni.
- Egyszer kijött utánam a földre. Nekem támadt, egyik pillanatról a másikra. És persze 

én  sem  hagytam  magam,  amúgy  sem  szerettem  őt  sosem.  Őszintén  szólva,  nem  nagy 
lelkesedéssel  verekedtem,  amíg  azt  nem  mondta… Azt  mondta,  hogy  te  és  én… együtt 
voltunk.

Még most is szégyellte kimondani, és rájött, hogy a szégyen alatt még mindig ott van, 
nem fakult el a vad düh.

-  Azt  mondta,  hogy  bolondot  csináltunk  belőle  a  háta  mögött,  és  hogy  nem  vesz 
feleségül egy ringyót. Behúztam neki egy akkorát, hogy eleredt az orra vére. - Murphynek 
még most is ökölbe szorult a keze. - De nem sajnálom. Össze is törtem volna a csontját, de azt 
mondta, hogy anyádtól hallotta. Anyád azt állította, hogy te összebújtál velem, és még az is 
lehet, hogy terhes vagy tőlem.

Brianna halott sápadtan állt, úgy érezte, kettéhasad a szíve.
- Az anyámtól hallotta?
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- Tőle. Anyád azt mondta Rorynak, a lelkiismerete tiltakozik ellene, hogy megengedje, 
hogy Isten színe előtt feleségül vegyen, amikor ilyen bűnbe estél velem.

- Pedig tudta, hogy nem igaz - suttogta Brianna. - Tudta jól, hogy nincs köztünk semmi.
- Ő tudja, miért mondta ezt. Maggie akkor jött, amikor éppen mosakodtam, és nem volt 

időm  meggondolni,  elmondtam  neki.  Először  azt  hittem,  hogy  nekimegy  Maeve-nek, 
kénytelen  voltam  ott  tartani  egy  ideig,  amíg  megnyugodott.  Beszélgettünk.  Maggie  azt 
gondolta, anyád így akart otthon tartani téged.

Ó, igen. Otthon, ami soha nem is volt igazi otthon.
- Hogy gondoskodjam róla, a házról és apáról.
- Brianna, nem tudtuk, mit tegyünk. Esküszöm neked, én magam rángattalak volna el a 

oltár elől,  ha hozzá akartál volna menni ahhoz a rohadt csirkefogóhoz. De ő másnap el is 
ment, te pedig annyira szenvedtél. Nem volt szívünk elmondani neked, hogy mi történt.

- Nem volt szívetek? - Brianna összeszorította a száját. - Sem neked, sem Maggie-nek 
nem volt jogotok hozzá, hogy eltitkoljátok ezt előlem. Ugyanúgy nem volt jogotok hozzá, 
ahogy anyámnak nem volt joga ilyeneket mondani.

- Brianna!
A lány hátraugrott, nem engedte, hogy Murphy hozzáérjen.
- Nem. Nem tudok beszélni veled. Nem tudok - kiáltotta, majd megfordult, és elfutott.
Nem sírt. A könnyek megfagytak benne, és nem akarta engedni, hogy előtörjenek. Csak 

rohant a mezőn át, nem látott semmit, halvány ködben jelent meg előtte, ami történt. És ami 
történhetett volna. Minden ártatlansága összetört. Minden illúziója porrá omlott. Egész élete 
hazugság. Hazugságban fogant, azon nevelkedett.

Mire hazaért, alig kapott levegőt. Megállt, és ökölbe szorította a kezét, s körme belevájt 
a tenyerébe.

A madarak még mindig énekeltek, és a gyöngéd virágok, melyeket maga ültetett, még 
mindig  táncoltak  a  szélben.  De  ezúttal  nem jutott  el  hozzá  a  szépség.  Saját  magát  látta, 
megdöbbenve, értetlenül, abban a pillanatban, amikor Rory megütötte, és ő elesett. Ennyi idő 
után is teljesen át tudta élni azt a zavarodottságot, amivel felnézett rá, és látta a férfi arcán a 
haragot meg az undort. Aztán Rory sarkon fordult, és otthagyta.

Ringyónak nevezték. A saját anyja. És az a férfi, akit szeretett. Micsoda jó vicc, pont őt, 
aki sosem érezte még magán egy férfi testét.

Nagyon  csendben  kinyitotta  az  ajtót,  majd  becsukta  maga  mögött.  Tehát  a  sorsát 
eldöntötték helyette azon a régi-régi napon. Jól van, hát akkor most, ezen a napon a saját 
kezébe veszi a sorsát.

Határozott  léptekkel  felment  a  lépcsőn,  és  benyitott  Gray  szobájába.  Bezárta  maga 
mögött az ajtót.

- Grayson!
-Hm?
- Akarsz engem?
- Aha. Később. - A férfi felkapta a fejét,  szeme kissé homályos volt.  -  Tessék? Mit 

kérdeztél?
- Akarsz engem? - ismételte a lány. Mereven kihúzott  derékkal állt.  -  Azt mondtad, 

hogy igen, úgy tettél, mintha…
- Én…
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Graynek  minden  erejét  össze  kellett  szednie,  hogy  a  képzeletből  visszataláljon  a 
valóságba. Brianna sápadt, mint a fal, szemében jeges fény villog. Látszik rajta, hogy nagyon 
fáj neki valami.

- Brianna, mi ez az egész?
- Egy egyszerű kérdés. Megköszönném, ha válaszolnál.
- Persze, hogy akarlak. Mi ez… mi a fenét csinálsz? - Gray felpattant a székéről, és 

tátva maradt a szája, amint meglátta, hogy Brianna fürgén gombolni kezdi a blúzát. - Hagyd 
abba! A franc essen beléd, hagyd már abba!

- Azt mondtad, akarsz. Csak a kedvedben szeretnék járni.
-  Azt  mondtam,  hagyd  abba!  -  A  férfi  három  lépéssel  ott  termett  mellette,  és 

összerántotta a búzát. - Mi ütött beléd? Mi történt?
-  Az most  nem fontos.  -  Brianna  érezte,  hogy remegni  kezd,  megpróbálta  legyűrni 

zaklatottságát. - Folyton be akartál csalni az ágyadba, most kész vagyok rá. Ha nem érsz rá, 
csak szólj - tette hozzá lángoló szemmel. - Hozzá vagyok szokva, hogy félrelöknek.

- Nem arról van szó, hogy nem érek rá…
- Akkor jó. - Brianna elfordult, és visszahajtotta az ágyon a takarót. - Hogy szereted a 

függönyöket? Behúzzam? Nekem mindegy.
-  Hagyd békén  azt  a  hülye  függönyt!  –  Az az  egyszerű  mozdulat,  amellyel  a  lány 

visszahajtotta a takarót, újból tüzes vággyal árasztotta el Gray egész testét. - Nem.
- Tehát mégsem akarsz - egyenesedett fel Brianna.
Blúza szétnyílt,  és Gray egy kínzó pillantást  vethetett  hófehér bőrére,  és a kivillanó 

fehér csipkére.
- Megölsz - mondta halkan.
- Jól van. Akkor hagylak békében meghalni. - Azzal Brianna, magasra emelt fejjel kifelé 

indult. Gray azonban nekitámaszkodott az ajtónak, hogy ne tudja kinyitni.
- Nem mész sehová, amíg el nem mondod, mi folyik itt.
- Semmi, legalábbis úgy látom, veled semmi.
Brianna  nekitámaszkodott  az  ajtónak.  Elfelejtette,  hogy a  lassú,  egyenletes  légzésre 

koncentráljon, hogy visszafojtsa hangjából a gyötrő fájdalmat. - Majd csak találok egy férfit, 
akinek lesz egy kis szabad ideje, hogy ágyba bújjon velem.

Gray elfintorodott.
- Kihozol a sodromból!
- Ó, hát az nagy kár. Bocsánatot kérek. Igazán sajnálatos, hogy zavartalak. Csak azért, 

mert azt hittem, komolyan mondtad. Ez az én problémám, látod - folytatta halkan, és könnyek 
csillantak meg a szemében. -Mindig elhiszem, amit mondanak nekem.

Gray arra gondolt, úgy kell letörölnie ezeket a könnyeket, és úgy kell megnyugtatnia a 
lányt, hogy közben nem szabad hozzáérnie.

- Mi történt?
- Megtudtam - felelte már hideg tekintettel, elkeseredetten, kiábrándultán -, megtudtam, 

hogy soha  nem is  volt  olyan  férfi,  aki  szeretett  volna  engem.  Igazán  szeretett  volna.  És 
megtudtam azt is, hogy a saját anyám hazudott, méghozzá borzalmas dolgot hazudott rólam, 
hogy  elvegye  tőlem  a  boldogságnak  még  azt  a  kis  esélyét  is.  Azt  mondta  neki,  hogy 
lefeküdtem  Murphyvel.  Meg  azt  is,  lehet,  hogy  terhes  vagyok.  Hogy  is  vehetett  volna 
feleségül, ha ezt elhitte? De hogyan hihette el, ha tényleg szeretett?
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-Várj egy kicsit! - Graynek időre volt szüksége, hogy felfogja ezt a gyors szóáradatot. - 
Azt akarod mondani, anyád az állította annak a fickónak, akihez hozzá akartál menni, annak a 
Rorynak, hogy te Murphy szeretője vagy? És talán terhes is vagy?

- Igen. Azért, hogy ne tudjak elmenni ebből a házból. - Brianna hátrahajtotta a fejét, és 
lehunyta a szemét. - Pedig micsoda ház volt ez akkor! És ő elhitte. Elhitte, hogy képes voltam 
ilyesmire.  Annyira  elhitte,  hogy meg sem kérdezte  tőlem, igaz-e, csak közölte,  hogy nem 
kellek neki, és elment. Ráadásul Maggie és Murphy egész idő alatt tudták ezt, és titokban 
tartották előlem.

Csak óvatosan, figyelmeztette magát Gray. Ez itt az érzelmek ingoványa, még a végén 
lehúz!

- Nézd, én kívülálló  vagyok,  és mint  profi  megfigyelő,  azt  gondolom, Murphy és a 
nővéred azért hallgattak, mert nem akarták, hogy még nagyobb fájdalom érjen.

- Az én életemről van szó, nem? El tudod te képzelni, milyen érzés, ha fogalmad sincs, 
miért nem kellesz? Ha úgy kell leélned az életedet, hogy tudod, eldobtak, de sosem tudhatod 
meg, miért?

Igen, gondolta Gray, pontosan ismeri ezt az érzést. De Briannának most nem erre van 
szüksége.

- Az a fickó nem érdemelt meg téged. Ez vigasztaljon.
- Nem vigasztal. Legalábbis most nem. Azt hittem, majd te megvigasztalsz.
Gray óvatosan hátralépett, de közben úgy érezte, nem kap levegőt. Egy gyönyörű nő, 

akitől  ráadásul  az  első  pillanattól  kezdve  forr  a  vére.  És  most  itt  áll  előtte  ártatlanul, 
felkínálkozva.

- Zaklatott vagy - sikerült kinyögnie vékony hangon. - Nem tudsz tisztán gondolkodni. 
És bármennyire fáj is nekem, vannak szabályok.

- Nem érdekelnek a kifogásaid.
-  Neked  csak  helyettesre  van  szükséged.  -  Ez  a  hirtelen,  erőteljes  kijelentés 

mindkettejüket meglepetésként érte. Gray maga sem tudta, hogy ott csírázik benne a gondolat, 
de  ahogy  felismerte,  kitört  belőle.  -  Nem leszek  beugró  valami  nyüszítő,  nyúlszívű  alak 
helyett, aki egy évtizede eldobott magától. A múlt csalódásai? Hát, isten hozott a valóságba! 
Ha én lefekszem egy nővel, az nem fog senki másra gondolni, csak rám. Érted?

Az a kis szín, ami visszalopódzott Brianna arcára, most újból eltűnt.
- Bocsáss meg. Nem így értettem. És nem akartam, hogy ilyennek látszódjék…
- Pedig pontosan ilyennek látszik, azért, mert így is van. Szedd össze magad! - förmedt 

rá Gray, mert halálosan félt, hogy megint sírva fakad. - Ha kitaláltad, hogy mit akarsz tenni, 
csak szólj!

-  Én  csak…  Azt  akartam  érezni,  hogy  akarsz  engem.  Azt  hittem…  azt  reméltem, 
legalább lesz mire emlékeznem. Csak egyszer, hogy tudjam, milyen az, ha megérint egy férfi, 
akit szeretek. - Visszatért a szín Brianna arcába, a megaláztatástól elvörösödött. Gray csak 
bámult rá. - Nem számít. Bocsánat. Igazán ne haragudj!

Feltépte az ajtót, és kirohant.
Még bocsánatot is kért, gondolta Gray, és továbbra is arra a helyre meredt, ahol Brianna 

állt. Még a levegő vibrálását is látni vélte, ahogy elszaladt.
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Nagyszerű, haver, gondolta rosszkedvűen, és elkezdett fel-alá járkálni a szobában. Szép 
munka.  Az ember  mindig jobban érzi  magát,  ha belerúghat  valakibe,  aki már amúgy is  a 
padlón van.

De a fene vigye el,  pontosan olyan érzése volt,  ahogy mondta. Helyettesnek kell  az 
elveszített  régi  szerelmes  pótlására.  Borzasztóan  sajnálta  Briannát.  Rettenetes  lehet  neki 
szembenézni ezzel az árulással és elutasítással. Nagyon is jól megérti. De hát ő is össze tudta 
szedni magát, nemi Briannának is sikerülni fog.

Szerette volna, ha megérinti. Szüksége lett volna rá, hogy vigasztalja. Graynek lüktetett 
a feje. Elsétált az ablakig és vissza. Rá lett volna szüksége: egy kis együttérzésre, megértésre. 
És egy kis szexre. Ő meg elküldte.

Mint az a drágalátos Rory.
Mi a fenét kellene csinálnia? Hogy bújhatott volna ágyba vele, amikor olyan fájdalom, 

félelem és zavarodottság vibrált körülötte? Nincs neki szüksége mások problémáira!
Nem akar mások problémáival foglalkozni!
De Briannával nagyon is akar.
Káromkodva nekitámasztotta  a fejét  az ablaküvegnek. El is mehetne.  Sosem okozott 

neki  gondot,  hogy  hátat  fordítson  mindennek.  Csak  le  kellene  ülnie,  felvenni  a  történet 
fonalát, és elmerülni benne.

Vagy…  vagy  megpróbálkozhatna  valamivel,  ami  mindkettejük  számára 
megkönnyebbülést hozna.

Ez a második ötlet vonzóbbnak tetszett. Sokkal vonzóbbnak. Igaz, veszélyesebbnek is. 
A biztonságos megoldás a gyáváknak való, mondta magában. Felkapta a kulcsát, lement a 
lépcsőn, és kisietett a házból.

119



Tizenkettedik fejezet

Ha létezett  valami, amit Gray stílusosan tudott csinálni,  az a jelenetek megrendezése 
volt. Két órával azután, hogy elment a panzióból, már újra a szobájában volt, és az utolsó 
részleteket  rendezgette.  Az  első  lépés  után  már  nem  gondolkodott.  Néha  okosabb  -  de 
mindenesetre  biztonságosabb  -  nem töprengeni  azon,  hogyan  fog  kibontakozni  a  jelenet, 
hogyan zárul majd a fejezet.

Még egyszer körülnézett, bólintott, és lement, hogy megkeresse a lányt.
- Brianna!
A konyhapultnál állt, és odaadó figyelemmel épp egy csokoládétortát kenegetett. Nem 

fordult meg. Már lehiggadt, de továbbra is ugyanúgy szégyellte a viselkedését. Az elmúlt két 
óra során többször is összerázkódott, ha arra gondolt, hogyan akarta odadobni magát.

Odadobta magát, gondolta, de senki nem kapta el.
- Igen, kész a vacsora - mondta nyugodtan. - Itt lent akarsz enni?
- Azt akarom, hogy gyere fel.
- Jól van - megkönnyebbült, hogy nem a konyhában szeretne enni. - Mindjárt tálcára 

teszem az ételt.
-  Nem.  -  Gray  a  vállára  tette  a  kezét.  Rosszul  esett  neki,  hogy  a  lány  izmai 

megmerevedtek az érintése alatt. - Azt akarom, hogy gyere fel.
Hát, előbb-utóbb úgyis szembe kell néznie vele. Brianna óvatosan törölgetni kezdte a 

kezét a kötényébe, és megfordult. Gray arcán nyoma sem volt a korábbi elutasításnak vagy 
haragnak. De ez sem segített.

- Valami baj van?
- Gyere fel, és majd meglátod.
- Jó - elindult mögötte.
Még  egyszer  kérjen  bocsánatot?  Nem tudta  biztosan.  Talán  jobb  lesz,  ha  úgy  tesz, 

mintha mi sem történt volna. Felsóhajtott, amint a szoba ajtajához értek. Ó, remélhetőleg nem 
a vízvezetékkel van baj. Ha most meg kell javíttatnia…

De amint belépett, elfelejtette a vízvezetéket. Mindent elfelejtett.

Mindenütt gyertyák álltak, lágy fényük olvasztott aranyként áradt szét és eloszlatta az 
alkonyat  szürkeséget  a  szobában.  Rengeteg  virág  állt  vázákban,  tulipán,  rózsa,  frézia  és 
orgona. Egy ezüstvödörben jégbe hűtött pezsgő várt felbontatlanul. Valahonnan zene szólt. 
Hárfa. Brianna csak bámult, amint meglátta a hordozható lemezjátszót az íróasztalon.
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- Úgy szeretem, ha szét vannak húzva a függönyök - mondta Gray.
Brianna összekulcsolta a kezét a köténye alatt, ahol csak ő tudhatta, hogy remeg.
- Miért?
- Mert az ember sosem tudhatja, mikor süt be a hold. 
Brianna egy picit elmosolyodott a gondolatra.
- Nem, azt akartam kérdezni, hogy miért csináltad ezt.
-  Hogy mosolyogni  lássalak.  Hogy  időt  adjak  neked,  hogy  eldönthesd,  valóban  ezt 

akarod-e. És hogy rábeszéljelek, ezt akarod.
-  Mennyi  mindent  vettél…  -  A  lány  tekintete  az  ágyra  siklott,  majd  idegesen  a 

rózsacsokorra. - Nem kellett volna. Most úgy érzed, hogy kötelességed…
- Kérlek. Ne légy ilyen buta! Te döntöd el, mit akarsz.
-  De Gray azért  odalépett  hozzá,  és  kivett  egy  hajtűt  a  kontyából.  -  Akarod,  hogy 

megmutassam, mennyire kívánlak?
- Én…
- Azt gondoltam, egy kicsit megmutatom. - Kivett még egy hajtűt, majd egy harmadikat, 

s végül beletúrta ujjait a lehulló hajtömegbe. - Aztán majd eldöntheted, mennyit akarsz adni 
magadból.

Ajka megérintette a lányét, gyöngéden, mint a szél, és olyan erotikusan, mint a bűn. 
Brie ajka megremegett, szétnyílt, mire Gray bedugta a nyelvét, és megkereste az övét.

- Ez segíthet megérteni. - Megcsókolta az állát, a halántékát, majd újra a szája sarkát. - 
Brianna, mondd, hogy kívánsz! Szeretném hallani.

-  Igen.  -  Brianna nem hallotta  a saját  hangját,  csak a hangszálai  remegését  érezte  a 
torkában,  ahol  Gray  csókjai  éppen  jártak.  -  Kívánlak,  Gray.  Nem  tudok  gondolkozni. 
Szükségem van…

-  Csak  rám.  Ma  este  csak  rám  van  szükséged.  És  nekem  csak  rád!  -  Csábítóan 
megsimogatta a lány hátát. - Feküdj le velem, Brianna! Olyan sok mindent akarok mutatni 
neked.

Felemelte, és letette az ágyra, ahol a takaró már vissza volt hajtva. Brianna haja tüzes 
aranyként  terült  szét  a  ropogós  párnahuzaton,  a  gyertyák  fénye  meg-megvillant  rajta. 
Szemében kétségek és vágyakozás küzdött egymással.

Graynek megremegett a gyomra, amint ránézett. Nemcsak a vágytól, hanem a félelemtől 
is.

Hiszen ő lesz az első férfi az életében. Bármi történjék is később, egész életében a mai 
estére és őrá fog emlékezni.

- Nem tudom, mit kell tenni. - Brianna zavarában és izgalmában lehunyta a szemét.
- De én tudom.
Gray lefeküdt mellé, és újra megkereste a száját.  A lány remegését megérezve pánik 

szorította össze a gyomrát. Ha túl gyors, vagy túl lassú… Hogy mind a ketten ellazuljanak, 
kifeszítette a lány ökölbe szorított ujjait, és egyenként megcsókolgatta.

- Brianna, ne félj! Ne félj tőlem! Nem foglak bántani.
De Brianna félt. Nem csak a fájdalomtól, amiről tudta, hogy együtt jár az ártatlanság 

elvesztésével. Attól félt, hogy nem lesz képes örömet szerezni, és nem lesz képes átérezni a 
gyönyör teljességét.
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- Gondolj rám! - suttogta a férfi, és fokozatosan mélyebbre hatolt a csókjával. Ha semmi 
mást nem is ér el,  legalább a lány szívének fájdalmát elűzi,  fogadkozott.  -  Gondolj  rám - 
ismételte, és valahol legbelül megérezte, hogy neki is ugyanolyan szüksége van erre a percre, 
mint Briannának.

A lány fejében homályos gondolatok keringtek. Milyen édes! Furcsa, hogy egy férfi 
szája ilyen édes lehet, és egyszerre tud lágy és erős lenni. Elbűvölte az íze és az érintése. 
Nyelve hegyét végighúzta az ajkán, amire Gray halk, dorombolásszerű hanggal válaszolt.

Amint  a  csók  íze  átjárta,  érezte,  hogy  egyenként  kiengednek  merev  izmai.  Milyen 
boldogság így csókolózni! Mintha sosem szakadna vége. Milyen jóleső érzés a férfi testének a 
súlya a testén, és kalandozó útra induló ujjai milyen izmos hátat érnek!

Habozó  keze  átsiklott  Gray  csípőjén.  A  férfi  megmerevedett,  és  felnyögött.  Máris 
izgalmi állapotban volt. Kissé odébb húzódott, nehogy megijessze Briannát.

Csak lassan, utasította magát. Finoman!
Átbújtatta  a kötény felső pántját  Brianna feje fölött,  kibontotta  a derekán megkötött 

csomót, és félredobta. A lány szeme megrebbent, kinyílt, szája mosolyra húzódott.
- Megcsókolsz még egyszer? - kérdezte meleg,  mézsűrű hangon. - Olyankor minden 

aranyszínűvé változik a szemhéjam mögött.
Gray  odahajolt  hozzá,  és  összeérintette  vele  a  homlokát.  Várt  egy  percet,  míg  úgy 

érezte, képes arra a gyöngédségre, amelyre szükség van. Majd újra birtokba vette a száját, 
élvezve  a  lány  finom  sóhajait.  Mintha  elolvadt  volna  alatta,  testének  remegése  teljes 
megadássá változott.

Brianna nem érzett semmi mást, csak az őt csókoló ajkat, azt a csodálatos, varázslatos 
ajkat. Aztán Gray megsimogatta a nyakát, mintha ellenőrizni akarná, milyen gyorsan ver a 
pulzusa. Majd lejjebb csúszott a keze.

Brianna  nem is  vette  észre,  hogy kigombolta  a  blúzát,  Amikor  Gray megérintette  a 
mellét  a melltartón át,  kipattant a szemhéja,  és a férfi  figyelő tekintetével találta szemben 
magát. Annyira koncentrált rá, hogy a lány újból reszketni kezdett. Elkezdett tiltakozni, fel 
akart  kiáltani,  hogy  nemet  mondjon.  De  az  érintés  olyan  finom  volt,  Gray  épp  csak 
megsimította az ujja hegyével.

Nem is olyan félelmetes, döbbent rá Brianna. Épp olyan jóleső érzés, mint a csók. És 
amikor  újra  sikerült  elengednie  magát,  az  ügyes  férfiujjak  becsúsztak  a  pamut  alá,  és 
megtalálták a legérzékenyebb pontját.

Gray egész testébe belehasított ez az első ziháló hang. Nemcsak a hang, hanem az ívbe 
megfeszülő test is rendkívül izgató hatással volt rá. Hiszen épp csak hozzáért, gondolta, és 
érezte vérének lüktetését. Még nem is tudja, mi minden vár rá.

Úristen, alig várja, hogy megmutathassa neki.
- Engedd el magad! - A férfi csak csókolta, csókolta, s közben ujjai tovább cirógatták, 

másik kezével pedig hátranyúlt, hogy kikapcsolja a melltartót. - Csak érezd!
Brianna  nem  is  tudott  volna  másképp  tenni.  Az  érzések  átcsaptak  rajta,  öröm  és 

döbbenet  hasított  belé.  Gray  a  szájával  elnyelte  szaggatott  lélegzetvételét,  miközben  a 
derekáig lehúzta róla a ruhát.

- Istenem, milyen gyönyörű vagy! - Amint a férfi először megpillantotta azt a tejfehér 
bőrt,  az apró mellet,  mely oly tökéletesen beleillett  a tenyerébe,  úgy érezte,  belehal.  Nem 
tudott ellenállni, lehajolt, és megkóstolta.
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Brianna  felnyögött,  hosszan,  mélyen.  Gray  tudta,  hogy  testének  mozgása  teljesen 
ösztönös, nem szándékosan csinálja, hogy őt megfossza önuralmától. Továbbra is gyöngéden 
becézgette, és rájött, hogy saját gyönyöre együtt nő a lányéval.

A szája tűzforró volt. A levegő összesűrűsödött. Minden mozdulatára Brianna testének 
rezdülése  volt  a  válasz.  S  ezek  a  rezdülések  összegyűltek,  s  valami  fájdalomhoz  és 
gyönyörhöz egyszerre hasonlító érzéssé alakultak, lehetetlen volt megállapítani, hol a határ.

Gray  halk  szavakat  suttogott  Brianna  fülébe,  lágy  szavakat,  melyek  mint 
szivárványszárnyú  lepkék  köröztek  a  fejében.  Mindegy  is  volt,  hogy  mit  mond.  Brianna 
szerette volna megmondani neki, ha képes lett volna rá. Semmi nem számított már, csak az, 
hogy soha, soha ne hagyja abba a simogatást.

Gray lerántotta magáról az inget, mert szeretett volna egész testével a lányhoz simulni. 
Amikor újra odabújt, Brianna halk hangot adott ki, és átkarolta.

Újra sóhajtozni kezdett, mikor Gray vándorútra indult csókjaival a mellkasán, bordáin 
át. A bőre felforrósodott, izmai összerándultak, finoman remegtek az érintés alatt. És Gray 
úgy érezte, elveszett az érzések sötét alagútjában.

Óvatosan kigombolta a lány nadrágját, lassan szabadítva ki bőrét, finoman fedezve fel 
az új  területeket.  A lány felemelte  a csípőjét,  ártatlanul,  egyetértően.  Ettől  Graynek össze 
kellett szorítania a fogát, és meg kellett küzdenie a kínzó vággyal, hogy elvegye, amit akar, és 
kielégítse a testében feszülő szükségleteket.

Brianna körme a hátába vágott, mire ő gyönyörteli nyögéssel válaszolt, mikor tenyere 
végigsiklott meztelen fenekén. Érezte, hogy újra merevebb lett, és könyörgött az istenekhez, 
hogy adjanak neki elég erőt.

-  Addig nem, amíg  nem vagy készen -  mondta halkan,  és türelmesen újra  csókolni 
kezdte a száját. - Megígérem. De látni akarlak. Teljesen.

Hátrahúzódott, feltérdelt. Brianna szemében újra felvillant a félelem, bár teste remegett 
a visszafojtott vágytól. Gray nem tudott nyugalmat erőltetni sem a hangjára, sem a kezére, de 
legalább gyöngédséget sikerült.

- Meg akarlak érinteni - súgta, s végig a lány szemébe nézett, és közben kigombolta a 
saját nadrágját. -Teljesen.

Amikor  lehúzta  magáról  a  nadrágot,  a  lány  tekintete,  akár  akarta,  akár  nem, 
rászegeződött.  És  a  félelme megkétszereződött.  Tudta,  mi fog történni,  hiszen egy farmer 
lánya volt, akármilyen rosszé is. Fájdalommal fog járni, és vérrel, és…

- Gray!
- Olyan puha a bőröd. - A férfi az arcára szegezte a pillantását, s közben ujjaival felfelé 

indult  a  combján.  -  Mindig  is  szerettem volna  látni,  milyen  vagy,  de sokkal  szebb,  mint 
képzeltem.

Brianna  bizonytalanul  összekulcsolta  két  karját  a  melle  fölött.  Gray  hagyta,  és 
visszament  oda,  ahonnan  kezdték.  Lágy,  lassú  csókokkal  kábította.  Majd  megsimogatta, 
türelmesen,  ügyesen, ujjai  jól  tudták,  hol kell megérinteni egy nőt,  hogy élvezze.  Még ha 
maga  a  nő  nem tudta  is.  Brianna  tehetetlenül  újra  elemyedt  alatta,  lélegzete  felgyorsult, 
zihálóvá vált. Gray keze végig siklott lapos hasán, a szörnyű, mégis csodálatos forróság felé 
tartva.

Igen, gondolta a férfi, már a delíriummal küzdve. Nyílj ki nekem! Engedj be! Kérlek, 
engedj be!
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Brianna forró volt és nedves, és ő felnyögött az érintéstől. A lány azonban megpróbált 
ellenállni.

- Engedd meg, Brianna! Hadd simogassalak meg ott is! Engedd!
Brianna úgy érezte, hogy egy tengerparti szikla szélébe kapaszkodik, de már épp csak 

az ujjai hegyével. Rémület áradt szét benne. Lecsúszik. Nem bírja tovább. Túl sok minden 
történik  benne  egyszerre,  hogy  égő  teste  mindezzel  meg  tudjon  küzdeni.  S  a  férfi  ujjai 
fáklyaként  égetik,  könyörtelenül  magukkal  rántják,  míg  végül  nincs  más  választása,  mint 
lezuhanni az ismeretlenbe.

- Kérlek! - zokogásszerűen tört fel a hangja. - Ó, édes istenem, kérlek!
És  ekkor  eláradt  benne  a  gyönyör,  átcsapott  a  testén,  megszüntetve  a  légzését,  a 

gondolkodását, a látását. Egy csodálatos pillanatig vak és süket volt mindenre, csak önmagát 
látta, és a bársonyos rándulásokat érezte, melyek ellepték a testét.

Gray megérezte az összehúzódásokat, s felnyögött, mint aki halni készül. Megrázkódott 
vele együtt, majd arcát beletemetve a lány nyakába, újra megérintette ott.

Önuralma határaihoz érkezett. Megvárta, míg Brianna feljut a csúcsra.
-Kapaszkodj  belém!  Kapaszkodj!  -  suttogta,  szédelegve  a  vágytól,  és  finoman 

beléhatolt.
Olyan kicsi volt, olyan szoros, olyan finoman forró! Gray minden maradék akaraterejét 

összeszedte, hogy ne döfjön belé mohón, amint megérezte az őt körülfogó melegséget.
- Csak egy pillanat lesz - mondta. - Csak egy pillanat. Aztán újra jó lesz.
De tévedett. Nem csökkent az élvezet. Brianna érezte, amint ártatlansága átszakad, és 

Gray betölti őt, de csak a gyönyör tombolt benne.
- Szeretlek - felemelkedett kissé, hogy befogadja magába.
Gray homályosan hallotta, és megrázta a fejét. De a lány körbefogta, és lerántotta egy 

mély kútba. És ő tehetetlenül alámerült.

Brianna  úgy érezte,  egy  vékony,  fehér  felhőn  lebeg súlytalanul.  Lassan  visszatért  a 
valóságba. Felsóhajtott, hagyta, hogy a nehézségi erő magával ragadja, és már újból a nagy, 
öreg ágyban feküdt, lehunyt szemhéján gyertyafény játszott. Gray testének súlya belenyomta 
a matracba, és ez hihetetlen gyönyörűséget szerzett neki.

Arra  gondolt,  kissé  kábultan,  hogy  sem  az  elolvasott  könyvek,  sem  az  asszonyok 
fecsegése, sem pedig a titkos ábrándozások nem taníthatták meg arra, milyen egyszerűen jó 
érzés, ha egy meztelen férfitest nyomódik bele az övébe.

Ráadásul ez a test is bámulatos, sokkal szebb, mint képzelte. Hosszú, izmos karja olyan 
erős, hogy fel is bírja emelni, és olyan gyöngéd, hogy át tudja karolni, olyan finoman, mintha 
ő egy törékeny tojás lenne.

A keze,  széles tenyere,  hosszú ujjai  tökéletesen tudják,  hol simogassák,  hol érintsék 
meg. Aztán a széles váll, a hosszú, szép, sovány hát, keskeny csípő, és a kemény comb, erős 
láb.

Kemény. Brianna elmosolyodott. Hát nem csodás, hogy valami ennyire kemény, izmos 
és erős ilyen lágy, puha bőrrel van bevonva?

Ó, valóban, gondolta. A férfitest valóban csodás dolog.
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Gray azt érezte, ha tovább simogatja, ő lassan beleőrül. De ha abbahagyja, tiltakozni 
fog.

Az a szép keze, mellyel annyiszor főzött neki teát, most végigsiklik rajta, sugdolózik 
vele, felfedezi, kipróbálja, mintha rneg akarná jegyezni minden izmát és hajlatát.

Még mindig benne volt, nem bírt elszakadni tőle. Pedig tudta, ki kellene jönnie, hogy 
Briannának legyen egy kis ideje magához térni. Bármennyire vigyázott is, hogy ne okozzon 
fájdalmat, mégiscsak kellemetlen lehet neki.

De olyan jól érzi magát… és ő is olyan elégedettnek látszik. Pedig milyen ideges volt, 
hogy ez lesz az első - mármint a lánynak -, s ez most mind lusta boldogsággá szelídült.

Mikor  az  a  finom  simogatás  újra  felizgatta,  rákényszerítette  magát,  hogy 
megmozduljon. Felkönyökölt, és lenézett a lányra.

Brianna mosolygott. Gray maga sem értette, miért találta ezt annyira kedvesnek, olyan 
tökéletesen elbűvölőnek. Brianna szája mosolyra húzódott, szeméből meleg zöld fény sütött, 
arca  finoman  kipirult.  Most,  hogy a  vágy és  az  idegek  első  őrülete  lecsendesedett,  Gray 
élvezni tudta a pillanatot, a fényeket és árnyékokat, s az újabb izgalom örömét.

Megcsókolta a lány szemöldökét, a halántékát, az arcát, a száját.
- Brianna, gyönyörű!
-  Gyönyörű  volt  -  mondta  a  lány  a  szenvedélytől  még  mindig  rekedt  hangon.  - 

Gyönyörűvé tetted nekem.
- És hogy érzed magad?
Természetes,  hogy  megkérdezi,  gondolta  a  lány.  Mert  kedveskedni  akar,  és  mert 

kíváncsi.
- Gyengének - felelte. Majd felnevetett. - Leküzdhetetlenül erősnek. Szerinted egy ilyen 

természetes dolog miért hoz olyan nagy változást az életünkben? 
Gray  összevonta  a  szemöldökét,  majd  újra  kisimult.  Felelősség,  gondolta.  Az  ő 

felelőssége. Kénytelen volt emlékeztetni magát rá, hogy felnőtt nővel van dolga, aki maga 
döntött így.

- És tetszik neked ez a változás?
Brianna felmosolygott rá, megsimogatta az arcát.
- Olyan régóta vártam rád, Gray.
A gyors belső jelzés felvillant.  Még így is, belemélyedve a forróságba, félig izgalmi 

állapotban,  így is  felvillant.  Csak óvatosan,  figyelmeztette  agyának egy hűvös,  ellenőrzött 
része. Vigyázat: intim kapcsolat kezdődik.

Brianna észrevette a változást  a férfi  szemében, a halvány, de érezhető eltávolodást. 
Annak  ellenére,  hogy  Gray  megfogta  arcát  simogató  kezét,  és  a  szájához  vitte,  hogy 
belecsókoljon a tenyerébe.

- Összenyomlak.
Brianna szeretett volna szólni, hogy nem, ne menjen el, de már késő volt.
- Nem is ittunk pezsgőt. - Gray könnyedén, meztelenségétől nem zavartatva felállt.  - 

Miért nem fürdesz meg, amíg én kinyitom az üveget?
A  lány  hirtelen  kínosan  érezte  magát,  pedig  amíg  Gray  benne  volt,  teljesen 

természetesnek tűnt az egész. Most kapkodni kezdett.
- A lepedő - kezdte, de nem tudta folytatni. Elvörösödött. Biztosan átázott, tudta jól, 

hiszen véreznie kellett.
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- Majd én elintézem - szólt Gray, mikor látta, hogy ő csak tovább pirul, és megértette, 
min megy keresztül.  Visszament  az ágyhoz,  és megfogta a lány állát.  -  Brie,  én is  tudok 
ágyneműt  cserélni.  Még  ha  eddig  nem tudtam  volna,  akkor  is  megtanultam,  amíg  téged 
néztelek. - Könnyedén megcsókolta. Hangja elszorult. - Ha tudnád, hányszor jártam az őrület 
határán, miközben néztelek, hogy kisimítod és bedugod a lepedőm szélét!

- Tényleg? - kérdezte Brianna boldogan. 
Gray felnevetett, és hozzáhajolt.
- Milyen csodálatos jótéteményemmel érdemeltem ki ezt? Téged? - Felállt, de tekintete 

megint melegen pihent meg rajta, amitől a lány szíve lassan, erőteljesen meglódult. - Menj, 
fürödj meg! Szeretnék újból szeretkezni veled - mondta tájszólásba váltva, s Brianna mosolyát 
nyerve el vele -, ha te is akarod.

- Igen. - Brianna felsóhajtott, és összeszedte a bátorságát, hogy meztelenül felkeljen az 
ágyból. - Nagyon szeretném. Nem leszek bent sokáig.

Bement  a  fürdőszobába,  és  Gray  sóhajtott  egy  hatalmasat.  Csak  azért,  hogy 
megnyugtassa magát, gondolta.

Még sohasem volt dolga ilyen nővel. Nem csak arról van szó, hogy még soha nem ölelt 
ártatlan lányt, bár már ez maga is elég lenne. De Brianna különleges. Különlegesek a reakciói, 
habozás és odaadás váltják egymást, és tökéletes bizalom sugárzik belőle.

Azt mondta: „szeretlek”.
Nincs értelme ezen törnie a fejét. A nők szeretnek romantikussá tenni mindent, és az 

esetek  nagy  részében  érzelmekkel  akarják  megterhelni  a  szexet.  Az  is  logikus,  hogy  aki 
először kóstolja meg a testi örömöket, könnyen összetéveszti a bujaságot a szerelemmel. A 
nők  szavakat  használnak,  és  szavakra  van  szükségük.  Jól  tudja.  Éppen  ezért  ő  nagyon 
óvatosan szokta megválasztani a szavait.

Mégis, valami belényilallt, mikor Brianna odasúgta neki azt a túl sokra becsült és túl 
gyakran  használt  szót.  Melegség,  öröm,  és  egyetlen  pillanatra  elkeseredett  vágy,  hogy 
elhiggye. És visszhangozza.

De ennél több esze van. Bármit megtenne, amit csak tud, hogy ne okozzon fájdalmat a 
lánynak, bármit, hogy boldoggá tegye, amíg együtt vannak. De vannak határai annak, hogy 
mit tud, és akar adni neki. Vagy bárki másnak.

Élvezd a pillanatot, mondta magának. Ennyi az egész. Azt remélte, Briannának is meg 
tudja tanítani, hogyan élvezze.

A lány frissen lemosott testére tekerte a törülközőt. Furcsán érezte magát. Másnak. Ezt 
soha nem lehetne elmagyarázni egy férfinak, gondolta. Hiszen ők semmit nem veszítenek, 
amikor először odaadják magukat. Nem kell szétszakítaniuk saját magukat, hogy beengedjék 
a másikat. De Brianna nem a fájdalomra emlékezett, még a combjai között érzett szúrás sem a 
behatolás erőszakos voltát juttatta eszébe. Az együttlét érzése maradt meg benne. Az egyszerű 
és édes kötelék, mely eggyé olvasztotta őket.

Hosszan tanulmányozta magát a párás tükörben. Forrónak tűnik. Persze, ugyanaz az arc 
néz  rá  vissza,  amelyet  már  számtalanszor  látott  számtalan  tükörben.  De  mintha  valami 
lágyság jelent volna meg rajta,  ami korábban nem volt  ott.  A szemében, a szája körül. A 
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szerelem tette.  A szerelem,  mely a szívében gyúlt,  s  amelyet  most először  kóstolt  meg a 
testével.

Talán csak az első alkalommal érzi ezt az ember, hogy minden más lefoszlik róla, csak a 
hús és a lélek marad. És mivel ő idősebb, mint általában a nők ilyenkor, talán még erősebb 
nyomot hagy benne ez a pillanat, még drágább lesz az emléke.

Gray kívánja. Lehunyta a szemét, hogy még jobban érezhesse, amint az öröm hosszú, 
lassú hullámai elárasztják. Egy szép férfi, szép gondolatokkal és meleg szívvel, kívánja őt.

Egész életében arról álmodott, hogy megtalálja. Most sikerült.
Belépett a hálószobába, és meglátta Grayt. A férfi friss lepedőt terített az ágyra, és az ő 

egyik fehér flanel hálóingét  odafektette  az ágy végébe.  Magára húzta a farmerját,  de nem 
gombolta be, s az alig maradt meg karcsú csípőjén. A pezsgőspoharakban gyöngyözött a ital, 
s Gray szemében visszaverődött a gyertyák fénye.

- Ugye, felveszed? - kérdezte, mikor látta, hogy Brianna tekintete megakad az ódivatú 
hálóingen.  - Az első este óta arról  képzelődtem, hogyan veszem le rólad.  Néztelek,  amint 
jöttél le a lépcsőn, egyik kezedben gyertyával, a másikban egy hatalmas kutya nyakörvével. 
Már akkor megszédültem a látványtól.

Brianna  felemelte  a  hálóinget.  Bárcsak  selyem vagy  csipke  lenne,  ami  felizgatja  a 
férfiakat!

- Szerintem nem valami szép.
- Dehogynem!
Mivel  nem volt  más  hálóruhája,  és  Gray  szemmel  láthatóan  örült  neki,  belebújt,  s 

közben elengedte magán a törülközőt, az meg leesett a földre. A férfi elfojtott egy nyögést, 
mire ő bizonytalanul elmosolyodott.

- Brianna, csodálatos vagy! Hagyd azt a törülközőt! - mondta, mikor látta, hogy le akar 
hajolni érte. - Gyere ide! Kérlek!

Brianna előrelépett. Arcán még ott ült az a félmosoly, az idegei táncot jártak. Elvette a 
felé nyújtott  poharat.  Belekortyolt,  de a habzó ital  nem enyhítette  torkában a szárazságot. 
Gray úgy néz rá, gondolta, ahogy a tigris nézhet a bárányra, mielőtt ráugrik.

- Nem is vacsoráztál.
- Nem. - Ne ijeszd meg, te idióta, figyelmeztette magát Gray. Visszafogta magában a 

késztetést, hogy nekiessen. Lassan ivott egy kortyot, s közben egyre őt nézte, őt kívánta. - Épp 
az előbb jutott eszembe, hogy felhozhatnánk egy tálcát, és ehetnénk itt. De most… Ujja köré 
tekerte a lány egyik nedves hajtincsét. - Tudsz várni?

Hát itt van megint, és ilyen egyszerű, gondolta Brianna. És megint ő dönthet.
- A vacsorára tudok várni. - Alig volt képes átpréselni a szavakat forró torkán. - De rád 

nem. - Teljes természetességgel lépett oda, a férfi karjába.

Tizenharmadik fejezet
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A  bordái  közé  nyomott  könyök  ébresztette  fel  Briannát.  Az  egész  éjszakai 
szerelmeskedés  után  reggel  első  pillantása  a  padlóra  esett.  Ha Gray  még egy centimétert 
elfoglal az ágyban, ő leesik.

Egy pillanatig tartott, míg a hűvös reggeli levegő okozta borzongás ráébresztette, hogy a 
takarónak egyetlen pici csücske sem jutott rá.

Gray  viszont  kényelmesen  beburkolózva  feküdt  mellette,  mint  egy  molylepke  a 
bábjában.

Elterült az ágyban, és úgy aludt, mint akit agyonvertek. Brianna arra gondolt, bizony ez 
a helyzet, ez itt  egyáltalán nem szerelmes póz, hanem az oldalába döfődő könyök. Inkább 
csak mohóságról tanúskodik. Próbálkozó mozdulataira,  rángatásaira a férfi  egyáltalán nem 
reagált.

Hát így van ez. Gray szemlátomást nem szokott hozzá, hogy osztoznia kell valakivel.
Megpróbálhatta volna, hogy harcoljon a részéért, csak a rend kedvéért, de az ablakon 

besütött a nap. És neki dolga van.
Vigyázott,  nehogy felébressze a férfit,  de fölöslegesen óvatoskodott.  Amint felállt,  ő 

felhorkant, és még jobban elnyúlt, hogy az ágy felszabaduló kis szélét is elfoglalja.
A romantikus hangulat azonban még mindig megtöltötte a szobát. A gyertyák maguktól 

kialudtak  valamikor  az  éjszaka  során.  A  pezsgősüveg  üresen  állt  az  ezüstvödörben,  s  a 
virágok illatoztak. A széthúzott függöny napsugarakat eresztett be, nem pedig holdfényt.

Gray tökéletessé tette számára a tegnap estét. Tudta, hogyan kell csinálnia.
A  ma  reggeli  ébredés  azonban  nem  egészen  olyan  volt,  ahogy  ő  elképzelte.  Gray 

álmában nem ártatlan kisfiúnak tűnt, hanem önelégült felnőtt férfinak. Nem simogatta meg 
gyöngéden, nem köszönt neki álmosan jó reggelt. Pedig ez az első napja, hogy szeretők. Csak 
horkantott egyet, és odébb lökte az ágyon.

Grayson Thane sokféle hangulata, gondolta. Talán ő is tudna írni egy könyvet erről a 
témáról.

Magában jót mulatva felvette a hálóingét, és elindult lefelé a lépcsőn.
Jót tenne egy kis tea, gondolta, hogy meginduljon a vérkeringése. És mivel az ég szép 

időt ígért, kimos, és kiteregeti a ruhát, hogy a friss levegőn száradjon meg.
Úgy gondolta,  a  háznak is  jót  fog tenni  a  friss  levegő,  és  menet  közben kitárta  az 

ablakokat. A szalon ablaka alatt Murphyt látta meg, amint az autója fölé hajolt.
Egy percig nézte, érzelmei összekuszálódtak. Iránta érzett haragja és szeretete küzdöttek 

benne. A harag lassan visszaszorult. Brianna kilépett, és elindult Murphy felé a kerti úton.
- Nem vártalak - mondta.
- Mondtam, hogy megnézem - pillantott fel Murphy. Brianna hálóingben állt, kócosan 

az alvástól,  mezítláb.  A férfi  vére  azonban nem lódult  meg úgy,  mint  Grayé.  Számára  ő 
egyszerűen Brianna volt. Arra használta ki a pillanatot, hogy harag vagy megbocsátás jeleit 
kutatta az arcán. De egyiket sem látta, ezért inkább visszafordult a munkájához.

- Az indítómotor elég nyomorult állapotban van - morogta.
- Tudom.
- Az egész motor olyan beteg, mint egy kivénhedt ló. Veszek pár alkatrészt, és össze 

tudom foltozni, de az az igazság, hogy csak a pénzedet pazarolod.
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-  Csak  ezen  a  nyáron  tartson  ki,  csak  őszig… -  Elhallgatott,  mert  Murphy  halkan 
káromkodni kezdett. Egyszerűen nem tudott haragudni rá. Amióta csak emlékszik, barátok. És 
azt is tudta, hogy a férfi barátságuk miatt tette, amit tett.

- Murphy, ne haragudj!
A férfi felegyenesedett, és felé fordult. Szemében minden érzése kitárulkozott.
- Te se haragudj! Sosem akartam fájdalmat okozni neked, Brie. Isten a tanúm.
- Tudom - lépett oda hozzá a lány, és átölelte. - Nem lett volna szabad olyan keményen 

beszélnem veled. Hiszen nem te vagy az oka.
- Bevallom, megijesztettél - szólt Murphy, és szorosan átölelte őt. - Egész éjjel ezen 

rágódtam. Attól féltem, hogy nem bocsátasz meg, és soha többé nem sütsz nekem pogácsát.
Brianna felnevetett, amint várta. Megrázta a fejét, és puszit nyomott az arcára.
- Nem annyira rád haragudtam, csak haragudtam, amiért  ez történt.  Tudom, hogy te 

csak aggódtál értem. És Maggie is. - Brianna lehajtotta a fejét barátja vállára, és behunyta a 
szemét. - De Murphy, anyám miért csinálta ezt?

- Nem tudom, Brie.
- Ha tudnád, se mondanád ki - suttogta, és felemelte a fejét,  hogy Murphy szemébe 

tudjon nézni. Milyen jóképű fiú, gondolta, és milyen jólelkű! Nem helyes azt kérni tőle, hogy 
ítéletet mondjon Maeve-ról. Jó lenne látni, hogy újra mosolyog.

- Mondd csak, Rory nagyon ellátta a bajodat?
Murphy gúnyosan felhorkantott. Igazi férfi módjára, gondolta Brianna.
- Ugyan már, se ereje nem volt hozzá, se verekedni nem tudott. Azt az elsőt sem húzta 

volna be nekem, ha számítok rá.
- Nem, szerintem sem. És tényleg vérzett az orra? Az én kedvemért csináltad, Murphy?
- Még hogy vérzett! El is tört, mire végeztünk, sőt egy-két fogát is kiköpte.
- Micsoda hős vagy! - Brianna könnyed csókot nyomott az arcára mindkét oldalon. - 

Sajnálom, hogy anyám éppen téged kevert bele.
A férfi csak vállat vont.
- Mindenesetre örülök, hogy behúzhattam neki egyet, az az igazság. Sosem kedveltem.
- Nem - felelte Brianna lágyan. - Te sem, és Maggie sem. Úgy látszik, ti megláttatok 

benne valamit, amit én nem, vagy pedig én láttam benne valami olyasmit, ami nem is létezett.
- Brie, most már ne bánkódj emiatt. Elmúlt. - Murphy majdnem megveregette a lány 

vállát,  mikor észbekapott,  hogy olajos a keze. - No, menj be, még összepiszkolod magad. 
Különben is, mit keresel itt mezítláb?

- Kibékülök veled - mosolygott rá a lány. Egy autó hangja hallatszott. Mikor közelebb 
ért, és látszott, hogy Maggie az, Brianna összefonta a karját maga előtt. -Szóltál neki, ugye?

-  Hát,  jobbnak láttam… - És most  is  jobbnak látta,  ha csendben hátrébb húzódik a 
tűzvonalból.

Maggie megkerülte a bólogató galambvirágot, közben a húga arcát fürkészte.
- Feltételezem, beszélni akarsz velem.
- Igen. Maggie, úgy gondoltad, hogy nincs jogom megtudni?
- Engem akkor nem nagyon érdekelt a jog. Csak miattad aggódtam.
- Szerettem Roryt. - A nagy sóhaj azt is jelentette, Brianna megkönnyebbült, hogy az az 

érzés már valóban a múlté. - Ha tudtam volna az egészet, nem szerettem volna ilyen sokáig.
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-  Az lehet.  Ne haragudj!  Nem bírtam megmondani  neked.  -  Maggie szeme megtelt 
könnyel, s erre mindhárman kényelmetlenül érezték magukat. - Képtelen voltam. Már úgyis 
annyira szenvedtél, olyan szomorú és elveszett voltál. - Összeszorította a száját, és küzdött a 
sírással. - Nem tudtam, mi lenne a legjobb.

- Ketten döntöttünk így - csatlakozott Murphy Maggie-hez. - Már úgysem tudtuk volna 
visszahozni őt neked, Brie.

- Azt hiszed, hogy visszafogadtam volna? - Brianna megborzongott, büszkeség és dac 
áradt el benne. Hátradobta a haját. - Ennyire lebecsülsz? Elhitte, amit anyám mondott neki. 
Nem,  nem fogadtam volna  vissza.  -  Kifújta  a  levegőt,  és  lassabban újra  beszívta.  -  Arra 
gondolok, ha én lettem volna a te helyedben, Margaret  Mary, talán én is ugyanezt tettem 
volna. Én is annyira szeretlek, hogy ezt tettem volna.

Összedörgölte a két tenyerét, majd kinyújtotta a kezét a nővére felé.
- Gyere be, főzök teát. Murphy, reggeliztél már?
- Semmi komolyat.
- Majd szólok, ha elkészül.
Megfogta  Maggie  kezét,  megfordult,  és  meglátta  az  ajtóban  Grayt.  Nem  tudta 

megakadályozni, hogy el ne piruljon, az öröm és a zavar egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy 
pulzusa szaporábban kezdett verni. De a hangja nyugodt maradt, és könnyedén odabólintott 
neki.

- Jó reggelt, Grayson. Épp most kezdem a reggelit készíteni.
Szóval csak hűvösen és természetesen, gondolta Gray. Visszabólintott.
- Úgy látom, társaságom is lesz hozzá. Jó reggelt, Maggie.
Maggie végignézett rajta, miközben Briannával elindultak befelé.
- Neked is, Gray. Olyan… kipihent vagy ma.
- Az ír levegő jót tesz nekem. - A férfi félreállt, hogy beengedje őket. - Megnézem, mit 

csinál Murphy.
Végigsétált a járdán, és megállt a nyitott motorháztető mellett.
- No, hogy döntöttél?
Murphy nekidőlt a kocsinak, és ránézett.
- Még sehogy.
Mindketten  értették,  hogy nem az autóról  beszélnek.  Gray bedugta a  hüvelykujját  a 

zsebébe, és hintázni kezdett a sarkán.
- Szóval még mindig vigyázol rá? Nem tudlak hibáztatni érte. De én nem vagyok olyan, 

mint az a Rory.
- Nem is gondoltam. - Murphy megvakargatta az állát, és eltűnődött. - Brie nagyon erős 

kislány, tudod. De még az erős nők is összetörnek, ha az ember nem elég óvatos kézzel nyúl 
hozzájuk.

- Óvatos leszek. - Gray felhúzta a szemöldökét. - Murphy, csak nem akarsz verekedni 
velem?

-  Még  nem  -  nevetett  a  másik.  -  Tetszel  nekem,  Grayson.  Remélem,  nem  lesz  rá 
szükség, hogy összetörjem a csontjaidat.

-  Én is  remélem.  -  Gray elégedetten  fordult  a kocsi  felé.  -  Rendes temetést  kellene 
rendezni ennek a vacaknak.

Murphy nagyot sóhajtott.
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- Jó is lenne.
Együtt hajoltak be a motorháztető alá.

* * *

A konyhában Maggie megvárta,  míg kávéillat  tölti  meg a levegőt,  és  Con boldogan 
ropogtatja a reggelijét. Brianna gyorsan felöltözött, felkötötte kis kötényét, és sütni kezdte a 
szalonnát.

- Későn keltem fel - mondta. - Nincs időm friss süteményt sütni. De van kenyerem.
Maggie leült az asztal mellé, mert jól tudta, hogy csak útban lenne.
- Jól vagy, Brianna?
- Miért ne lennék? Kérsz virslit is?
- Mindegy. Brie… - Maggie hátrasimította a haját. - Ugye, ő volt neked az első?
Brianna letette a szeletelőkést, és nem szólt semmit. Maggie felpattant az asztaltól.
- Azt gondoltad, nem fogom észrevenni? Csak abból, ahogy egymás mellett álltatok. 

Ahogy rád néz. - Fel-alá járkált, és közben a hasát dörzsölgette. - És ahogy te kinézel.
- Rám van írva nagy betűkkel, hogy bukott nő? - kérdezte Brianna hűvösen.
-  A  fenébe  is,  tudod  jól,  hogy  nem úgy  értettem  -  Maggie  kimerülten  megállt,  és 

szembefordult  vele.  -  Akinek szeme van,  láthatja,  mi  történt  köztetek.  -  És  az anyjuknak 
nagyon is jó szeme van erre, gondolta komoran. Pár napon belül itthon lesz. - Nem akarok 
beleavatkozni a dolgodba, vagy kéretlen tanácsot adni. Csak azt szeretném tudni… tudnom 
kell, hogy jól vagy-e.

Brianna elmosolyodott, és merev válla ellazult.
- Jól vagyok, Maggie. Nagyon jó volt hozzám. Nagyon kedves és gyöngéd. Gray kedves 

és gyöngéd ember.
Maggie megérintette húga arcát, és megsimogatta a haját.
- Szereted?
- Igen.
- És ő?
- Ő megszokta, hogy egyedül van, jön-megy, ahogy neki tetszik, kötöttségek nélkül. 
Maggie félrehajtotta a fejét.
- És te meg akarod ezt változtatni?
Brianna halkan dúdolva visszafordult a tűzhelyhez.
- Szerinted nem tudom?
- Szerintem bolond, ha nem szeret téged. De egy férfit megváltoztatni, az olyan, mintha 

ingoványban sétálnál. Nagyon sok energiával nagyon keveset halad az ember.
-  Hát,  nem is  annyira  megváltoztatni  akarom, inkább csak megmutatni  neki,  milyen 

választási lehetősége van. Maggie, én otthont tudnék teremteni neki, ha hagyná. - De aztán 
megrázta a fejét. - Ó, túl korai még erre gondolni. Boldoggá tett. Most ennyi elég.

Maggie remélte, hogy ez valóban így van.
- És mi lesz anyával?
-  Ami  Grayt  illeti,  nem  fogom  hagyni,  hogy  ezt  is  tönkretegye.  -  Brianna  szeme 

elhomályosult. Elfordult, és beleborította a kockára vágott krumplit a serpenyőbe. - A másik 
dolog miatt… még nem tudom. De magam is el tudom intézni. Ugye, megértetted?
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-  Igen.  -  Megadva  magát  a  nyolchónapos  terhesség  súlyának,  Maggie  visszaült  a 
helyére. - Tegnap kaptunk hírt a New York-i nyomozótól.

- Tényleg? Megtalálta?
- Sokkal bonyolultabb, mint gondoltuk. Megtalálta a bátyját. Nyugdíjas rendőr, most is 

New Yorkban él.
-  Hát,  kezdetnek  nem  rossz,  nem?  -  Brianna  mohón  várta  a  folytatást,  s  közben 

palacsintatésztát kevert.
- Attól tartok, inkább holtpont, mint kezdet. A férfi először azt is letagadta, hogy volt 

húga. Amikor a detektív nem tágított,  megmutatta Amanda születési anyakönyvi kivonatát, 
meg ilyenek, ez a Dennis Dougherty azt állította, hogy több mint huszonöt éve nem hallott a 
húgáról. Hogy már nem tekinti a testvérének, mert bajba került, és megszökött. Nem tudja, 
hová ment, de nem is érdekli.

- Elég szomorú, nem? - kérdezte Brianna halkan. - És a szüleik?
- Mind a ketten meghaltak. Az anyjuk csak tavaly. Van még egy nővére, férjnél van, és 

az Allamok nyugati vidékén él. A nyomozó vele is beszélt. Azt mondta, ő lágyabb szívű, de 
nem tudott igazán segíteni.

- De hát tudnia kell - tiltakozott Brianna. - Persze, hogy tudja, hol lehet megtalálni a 
saját testvérét.

- Úgy látszik, nem. Amikor Amanda bejelentette, hogy terhes, hatalmas családi botrány 
tört ki,  különösen, mivel nem volt  hajlandó megnevezni az apát.  -  Maggie elhallgatott,  és 
összeszorította  a  száját.  -  Nem  tudom,  hogy  apát  akarta-e  védeni,  vagy  magát,  vagy  a 
gyereket. De a nővére szerint szörnyű dolgokat vágtak egymás fejéhez. Gazdag írek voltak, és 
a terhes, férj nélküli lány foltot ejtett a család hírnevén. Azt akarták, hogy utazzon el, szülje 
meg a gyereket, és adja oda valakinek. Ő viszont, úgy látszik, erre nem volt hajlandó, hanem 
egyszerűen otthagyta őket. A bátyjából semmit sem lehet kiszedni, és a nővére sem tud róla, 
hogy valaha is felvette volna a kapcsolatot a szüleivel.

- Vagyis nem tudunk semmit.
- Majdnem semmit. Azt kiderítette - mármint a detektív -, hogy akkor egy barátnőjével 

járt itt Írországban. Most megpróbálja a barátnőt megtalálni.
- Akkor türelmesnek kell lennünk. - Brianna odavitte a teáskannát az asztalhoz, és a 

nővérére nézett. - Sápadt vagy.
- Csak fáradt vagyok. Nem nagyon tudok már aludni.
- Mikor kell az orvoshoz menned?
- Ma délután. - Maggie az arcára erőltetett egy mosolyt, és töltött magának teát.
- Majd én elviszlek. Nem szabad vezetned. 
Maggie felsóhajtott.
- Pont olyan vagy, mint Rogan. Azért jön haza a galériából, hogy elvigyen.
- Akkor jó. Addig pedig itt maradsz velem egész nap.
Maggie nem vitatkozott, és a húga nem örült neki, inkább aggódva nézett rá. Kiment, 

hogy reggelizni hívja a férfiakat.

Vidáman  telt  a  nap.  Brianna  Maggie  körül  sürgölődött,  aztán  megérkezett  az  az 
amerikai házaspár, akik már két éve is jártak itt. Gray elment Murphyvel alkatrészt venni a 
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kocsihoz.  Az  ég  tiszta  volt,  a  levegő  balzsamos.  Maggie  távozott  a  férjével,  és  Brianna 
nyugodtan kimehetett a kertjébe, hogy kigyomlálja a fűszernövények ágyását.

Frissen mosott ágynemű lobogott a kötélen, a nyitott ablakból zene szólt, a vendégek a 
szalonban teáztak, a kutyája pedig a napsütésben szunyókált pár lépésre tőle.

Nem is lehetne boldogabb.
A kutya hegyezni kezdte a fülét. Brianna is felkapta a fejét. Két autót hallott közeledni.
-  Ez  Murphy  teherautója  -  mondta  Connak,  és  valóban,  a  kutya  már  felugrott,  és 

csóválta a farkát.  - A másikat nem ismerem. Gondolod, hogy újabb vendég? - Megörült a 
lehetőségnek. Felállt, leporolta a kötényét, és elindult előre. Con megelőzte, boldog, üdvözlő 
ugatást hallatva.

Gray és Murphy állt a ház előtt, mindkettejük arcán valami idétlen vigyor ült. A kutya 
úgy örült nekik, mintha nem is pár órája mentek volna el, hanem napokkal ezelőtt. Brianna 
pillantása végigfutott a szép, legújabb típusú kék autón, mely Murphy teherautója előtt állt.

- Akkor jól hallottam, hogy két kocsi jött - nézett körül izgatottan. - Már bementek?
- Kik? - érdeklődött Gray.
- Akik ezzel jöttek. Van csomagjuk? Mindjárt főzök friss teát.
- Én jöttem ezzel - jegyezte meg Gray. - De egy kis tea jólesne.
- Bátor fickó vagy - súgta oda neki Murphy, és indulni készült. - Nekem most nincs 

időm teázni. A teheneim már biztosan keresnek.
Grayre nézett, forgatni kezdte a szemét, majd beszállt a teherautóba.
- Ez mi volt? - csodálkozott Brianna Murphy után bámulva. - Mi a csudát csináltatok ti 

ketten? Miért jöttél ezzel a kocsival, amikor neked már van egy másik?
- Valakinek el kellett hoznia. Murphy pedig nem ereszt oda senkit a teherautó volánja 

mögé. Hogy tetszik?
Férfi módra megsimogatta a kocsi első lökhárítóját, mintha egy nőt simogatna.
- Nagyon szép.
- Úgy megy, mint a szél. Meg akarod nézni a motort?
- Nem hiszem. - Brianna összevonta a szemöldökét. - Meguntad a másikat?
- A másik mit?
- A másik kocsidat? - Felnevetett, és hátrarázta a haját. - Grayson, miben sántikálsz?
-  Ülj  bele  egy  kicsit!  Próbáld  ki,  milyen  érzés!  -  A  nevetésén  felbátorodva  Gray 

megfogta a karját, és a vezetőülés felé vonszolta őt. - Csak harmincezer kilométer van benne.
Murphy figyelmeztette, hogy ostobaság új kocsit venni.
Brianna a kedvében akart járni, hát beült, és a kormányra tette a kezét.
- Jó. Olyan érzés, mint egy autóban ülni.
- De tetszik? - könyökölt oda az ablakba Gray, és rávigyorgott.
- Szép kocsi, biztosan nagyon fogod élvezni.
-A tiéd.
- Az enyém? Hogyhogy az enyém?
-Az  a  régi  vacak  megérett  már  a  roncstelepre.  Murphyvel  megegyeztünk,  hogy 

reménytelen eset, úgyhogy megvettem neked ezt.
Gray felkiáltott, mert Brianna kilökte az ajtót, és alaposan lábszáron vágta vele.
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- Vidd vissza oda, ahonnan hoztad! - mondta baljóslatúan hideg hangon. A férfi lüktető 
sípcsontját  dörzsölgette.  -  Nem akarok új kocsit  venni.  Majd én magam döntöm el,  hogy 
mikor veszek másikat.

-  Nem  te  veszed,  hanem  én.  Sőt,  már  meg  is  vettem.  -  Gray  felegyenesedett,  és 
megpróbált józan észérvek segítségével szembeszállni a jeges tekintettel. –

Megbízható kocsira van szükséged, és én elintéztem neked. Most pedig hagyd ezt abba, 
ne légy ilyen merev!

- Merev vagyok, igen? Inkább te vagy nagyképű, Grayson Thane! Elmész és veszel egy 
kocsit, anélkül, hogy megkérdeznél? Nem hagyom, hogy ilyen döntéseket hozz helyettem. És 
nem kell rólam gondoskodni, mint egy gyerekről!

Kiabálni szeretett volna. Gray látta rajta, hogy minden erejével küzd ellene,  és jeges 
méltósággal próbálja leplezni a dühét. Szeretett volna elmosolyodni, de több esze volt annál, 
és komoly maradt.

- Brianna, ajándéknak szántam.
- Egy doboz bonbon lehet ajándék.
- Egy doboz bonbon csak közhely - javította ki a férfi, majd visszakozott. - Mondjuk, 

hogy ez az én variációm a bonbon helyett. - Odébb lépett, és elzárta a lány útját. - Azt akarod, 
hogy minden alkalommal aggódnom kelljen érted, amikor elmész a faluba?

- Nem kell aggódnod.
-  Dehogynem!  -  Mielőtt  még  a  lány  ki  tudott  volna  térni,  átölelte.  -  Magam  elé 

képzeltelek, amint gyalogolsz hazafelé, a kezedben egy kormánykerékkel.
-  Az a képzeleted hibája!  -  Elfordította  a fejét,  de Graynek sikerült  megcsókolnia  a 

nyakát. - Hagyd ezt abba! Ezzel nem veszel le a lábamról.
Ó, gondolta Gray, hátha mégis.
-  Tényleg  ki  akarsz  dobni  száz  fontot  fölöslegesen?  Tényleg  minden  második  nap 

ugráltatni  akarod szegény Murphyt,  hogy azzal a haszontalan ócskavassal bajlódjék? Csak 
azért, hogy megőrizhesd a büszkeségedet?

Brianna mondani akart valamit, de ő egy határozott csókkal belefojtotta a szót.
- Ugye, hogy nem? Ez csak egy kocsi. Csak egy tárgy. 
A lány úgy érezte, forogni kezd vele a világ.
- Nem fogadhatok el tőled ilyesmit. Nem hagynád abba? Vendégeim vannak.
- Egész nap erre vártam, hogy megcsókolhassalak. Sőt, igazából arra, hogy ágyba bújjak 

veled. Csodás illatod van.
- Ez a rozmaring illata a kertből. Hagyd abba! Nem tudok gondolkodni.
- Nem is kell. Csak csókolj meg!
Ha nem szédülne ennyire, okosabban viselkedne. De Gray ajka már az övét kereste, és a 

szája ellágyult, szétnyílt. Visszacsókolta.
Gray  lassan,  fokról  fokra  mélyebben  csókolta,  élvezve,  amint  lassan  felmelegszik, 

élvezve a finom fűszerillatot, mely a kezéből áradt, és testének óvatos, majdnem vonakodó 
elernyedését.

Egy pillanatra elfelejtette, hogy csak rábeszélésképpen csókolta meg, és átadta magát az 
élvezetnek.

- Olyan csodás szád van, Brianna - mondta, és tovább kóstolgatta. - Nem is értem, hogy 
bírtam ki ilyen sokáig nélküle.
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- El akarod terelni a figyelmemet.
- Már el is tereltem. Sőt, a sajátomat is. - Eltartotta magától karnyújtásnyira a lányt. 

Azon csodálkozott, hogy amit játékos csóknak szánt, attól miért dübörög ennyire a szíve. - 
Felejtsük  el  a  gyakorlatias  gondolkodást!  Nem  érdekes,  milyen  sok  intellektuális 
magyarázatot  gondoltam ki,  amivel  meggyőzzelek,  hogy fogadd el  azt  az  átkozott  kocsit. 
Figyelj  rám!  Szeretném  megtenni  ezt  érted.  Nekem  fontos.  Boldoggá  tennél  vele,  ha 
elfogadnád.

A gyakorlatias magyarázatnak Brianna ellen tudott volna állni. Az észérveket figyelmen 
kívül  tudta  volna  hagyni.  De  hogyan  lehetne  elutasítani  ezt  a  halk  kérést?  Hogyan 
visszakozhatna a feszült tekintet elől?

- Nem igazságos, hogy a szívem felől támadsz - jegyezte meg.
- Tudom. - Gray türelmetlenül elkáromkodta magát. - Tudom. Most azonnal el kellene 

mennem,  Brianna.  Összecsomagolni,  és  útra  kelni.  -  Újból  káromkodott.  -  Lehet,  hogy 
nemsokára azt fogod kívánni, bárcsak elmentem volna.

- Nem - felelte Brianna és összekulcsolta a két kezét. Attól félt, ha megérinti a férfit, el 
sem ereszti többé. - Grayson, miért vetted nekem ezt a kocsit?

- Mert szükséged van rá! - vágta rá a férfi, majd lehiggadt. - Mert szükségem volt rá, 
hogy tegyek valamit érted. Brie, nem olyan nagy ügy. A pénz nekem nem számít.

Brianna felhúzta a szemöldökét.
- Ó, tudom. Hiszen te fürdesz a pénzben, Grayson, azt hiszed, hogy engem érdekel a te 

pénzed? Hogy azért szeretlek, mert autót tudsz venni nekem?
A férfi kinyitotta a száját, majd becsukta. Furcsa módon szégyellte magát.
- Nem. Nem hinném, hogy téged egyáltalán érdekel a pénzem.
- Akkor jó. Ezt megbeszéltük.
Milyen szegény, gondolta Brianna, és még csak nem is tudja magáról. Az ajándékot 

nemcsak neki vette,  hanem saját magának is.  És ezt el tudja fogadni. Megfordult,  és még 
egyszer megnézte a kocsit.

-  Nagyon kedves volt tőled. Én pedig meg sem köszöntem rendesen. Sem azt,  hogy 
gondoltál rá, sem azt, hogy megvetted.

Gray érdekes módon úgy érezte magát, mint egy kisfiú, aki csintalanságot követett el, és 
most megbocsátást nyer.

- Akkor elfogadód?
-  Igen.  -  Brianna  visszafordult,  és  megcsókolta.  -  És  nagyon  köszönöm.  Gray 

elvigyorodott.
- Murphy jön nekem öt fonttal.
- Fogadtatok rám? - Brianna jól szórakozott. - Milyen jellemző!
- Az ő ötlete volt.
-  Hát…  Megyek,  megnézem,  nincs-e  szükségük  valamire  a  vendégeknek.  Aztán 

elmehetnénk kocsikázni egyet.

Gray  lejött  hozzá  éjjel,  amint  remélte,  majd  másnap  éjjel  is.  A  vendégek  békésen 
aludtak az emeleten.  A panzió tele  volt,  ahogy szerette,  és amikor  leült  a számadásaihoz, 
felderült az arca. Már majdnem meg tudja venni az üvegházhoz való anyagokat.
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Gray ott találta a kis íróasztal mellett ülve. Brianna a köntösébe burkolódzott, és a tolla 
végét rágcsálta. A szemében álmodozó kifejezés ült.

- Rám gondolsz? - kérdezte a férfi, és belecsókolt a nyakába.
- Az az igazság, hogy éppen déli fekvésű ablakokra és hőszigetelő üvegre gondoltam.
- Szóval csak az üvegház után következem. - A férfi csókjai már a lány állát borították, 

mikor tekintete megakadt egy levélen. - Mi ez? Válasz a bányatársaságtól-?
- Igen, végre. Előkeresték a régi könyveiket. Ha bevisszük a részvényeket, ezer fontot 

kapunk érte. 
Gray értetlenül nézett rá.
- Ezer fontot? Tízezer részvényért? Ez nem hangzik valami jól.
Brianna csak mosolygott, és felállt, lebontotta a haját. Általában Gray nagyon élvezte 

ezt a mozdulatot, de most továbbra is az asztalon fekvő papírokat bámulta.
- Te nem ismerted apát. Már ez is sokkal több, mint vártam. Sőt, igazi vagyon, ugyanis 

az ő befektetései általában többe kerültek, mint amennyit hoztak.
- Egy tized font részvényenként. - Gray felemelte a levelet. - Mit mondtak, ő mennyit 

fizetett érte?
-  A  felét,  látod?  Nem  emlékszem,  hogy  valaha  is  ennyit  hozott  volna  bármilyen 

vállalkozása. Szólok Rogannek, hogy küldje el nekik a részvényeket.
- Ne!
- Ne? - Brianna kezében megállt a hajkefe. – Miért ne?
- Rogan ellenőrizte a céget?
- Nem. Van épp elég gondja Maggie-vel, meg a galéria megnyitásával a jövő héten. 

Csak arra kértem meg, hogy tegye el a részvényeket.
- Hadd hívjam fel a brókeremet! Nézd, az nem árthat,  ha utánanézünk a vállalatnak, 

szerzünk néhány információt. Pár nap már nem számít, ugye?
- Nem. De neked sok gondot okoz.
-  Egy  telefonhívásomba  kerül.  A brókerem pedig  imád  ilyenekkel  bajlódni.  -  Gray 

letette  a  levelet,  és  elvette  a  lány  kezéből  a  kefét.  -  Hadd  csináljam én!  -  A  tükör  felé 
fordította, és fésülni kezdte. - Mint egy Tiziano-kép. Mennyi különböző árnyalat!

Brianna mozdulatlanul állt, és nézte őt a tükörben. Megdöbbentette a felismerés, milyen 
intim, milyen izgató, ahogy a hajához ér. Ujjaival követte a kefe nyomát. Nemcsak a fejbőre, 
hanem az egész teste is bizseregni kezdett.

Gray felnézett, és a tükörben találkozott a tekintetük. Briannában felizzott a tűz, mert a 
férfi szemében felismerte a vágyat.

- Nem, még nem - mondta Gray, és nem engedte, hogy odaforduljon hozzá. Letette a 
kefét, és kisimította az arcából a haját.

- Nézd csak! - suttogta, és lecsúsztatta kezét a köntös övéhez. - Nem vagy kíváncsi rá, 
hogy nézünk ki együtt?

Olyan megdöbbentő, olyan izgalmas volt az ötlet, hogy a lány meg sem tudott szólalni. 
Gray továbbra is a szemébe nézett, de közben kibontotta az övet, és szétnyitotta a köntöst.

- Én látom magam előtt. Néha zavar a munkában is, de nem igazán bánom.
Keze elindult felfelé, megpihent a lány mellén, és érezte, hogy Brianna megborzong. 

Aztán gombolni kezdte a magas nyakú hálóinget.
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Brianna szótlanul, tehetetlenül nézte a testén kalandozó kezet, s közben érezte, amint a 
bőre átforrósodik. A lábából mintha kiment volna minden erő, nem volt más választása, csak 
az,  hogy  nekitámaszkodjon  a  férfinak.  Mintha  álmodna,  homályosan  látta,  hogy  Gray 
lecsúsztatja a válláról a hálóinget, és csókokkal borítja meztelen bőrét.

Öröm lángolt fel benne, vágy szikrázott.
Gray nyelvével ingerelte a nyakát, s ő halkan, egyetértően nyögdécselt tőle.
Lélegzetelállító  volt  egyszerre  látni  és  érezni.  Amikor  Gray felhúzta  a  hálóinget,  és 

átbújtatta rajta a fejét, tágra nyílt a szeme, de nem tiltakozott. Képtelen volt rá.
Csak bámulta a tükörben lévő nőt. Saját magát,  gondolta ködösen. Saját magát nézi, 

hiszen érzi azt a könnyed, de ellenállhatatlan érintést, amint Gray a tenyerébe fogja a mellét.
-  Milyen  fehér  vagy  -  mondta  a  férfi  rekedtes  hangon.  -  Mint  az  elefántcsont, 

rózsaszirmokkal díszítve. - Szeme elsötétült, hüvelykujjával dörgölni kezdte a mellbimbóját. 
Brianna megremegett és felnyögött.

Gyönyörű és izgató volt,  amint a teste hátrafeszült,  amint elernyedt a gyönyörtől,  és 
egész súlyával  nekidőlt  a férfinak. Gray próbaképpen végigsimított  a lány hátán,  s érezte, 
hogy minden izma megrezzen a tenyere alatt. Minden érzékszervét egyszerre támadta meg: a 
hajának  illata,  combjának  selymes  tapintása  és  a  remegő  test  látványa  a  tükörben  mind 
egybeolvadt.

Adni akart, olyan sokat adni neki, mint még soha senkinek. Szerette volna megnyugtatni 
és  felizgatni,  megvédelmezni  és  lángra  gyújtani.  És  Brianna  olyan  tökéletes,  gondolta, 
miközben a nyakát csókolta, olyan kimondhatatlanul bőkezű!

Egyetlen érintés, az ő egyetlen érintése elég hozzá, hogy az a hűvös méltóság és higgadt 
modor semmivé váljon.

- Brianna! - A lélegzete már-már elakadt, de még kitartott, amíg a lány fel nem emelte 
fátyolos tekintetét az övéhez. - Nézd, mi történik, amikor megérintelek!

A lány mondani akart valamit, de az ő keze már lesiklott, megtalálta rejtett pontját, mely 
máris forrón és nedvesen várta. Brianna fuldokolva a nevén szólította, félig tiltakozva, félig 
hitetlenkedve, de ő csak simogatta, gyöngéden, meggyőzően. Szeme teljes odaadást tükrözött.

Szédítő volt, megrázó volt látni, amint ott simogatja, s ugyanakkor érezni is azokat a 
hosszú,  lassú  mozdulatokat,  melyekre  válaszképpen  lüktetni  kezdett  testének  középpontja. 
Saját szemével látta, hogy ő is mozogni kezdett, mohón, vágyakozva, majdnem könyörgően. 
A szeméremnek még a gondolatát is elfeledte, felemelte a karját, a férfi nyaka köré fonta, s 
csípője válaszolt a simogatás egyre erősödő ritmusára.

Aztán,  mint  egy  pillangót,  átszúrta  a  gyönyör  éles,  édes  tűje.  Teste  még  mindig 
remegett,  mikor Gray felemelte, s az ágyra fektette, hogy további gyönyörökkel ismertesse 
meg.
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Tizennegyedik fejezet

- Holnap lesz a megnyitó, és engem kitiltott a házból!
- Maggie öklére támasztotta a fejét és Brianna hátának panaszkodott. - Beültetett ide a 

konyhádba, hogy vigyázz rám.
Brianna türelmesen befejezte  a teához készített  aprósütemény cukorbevonatát.  Nyolc 

vendége volt, ha Grayt is beleszámítja, közülük három élénk gyerek.
- Margaret Mary, hiszen az orvos megmondta, hogy maradj nyugton. Leszállt a hasad, 

lehet, hogy hamarabb megszülsz, mint gondoltad.
- Ugyan, mit tudnak az orvosok! - Maggie bizonytalanul megvonta a vállát. - Én már 

egész  életemben  terhes  leszek.  És  ha  Sweeney  azt  gondolja,  hogy  nélkülem  rendezi  a 
megnyitót holnap, hát nagyon téved.
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- Rogannek egyáltalán nincs szándékában nélküled megnyitni  a galériát.  Csak éppen 
nem akarta, hogy… - majdnem azt mondta, „hogy láb alatt legyél”, de meggondolta magát -, 
hogy túlterheld magad.

-  Az én galériám is  - morogta a fiatalasszony. A hátában sajgó fájdalom nem akart 
elmúlni, olyan makacs volt, mint a fogfájás. Ráadásul a hasában is szúrást érzett egy ideje. 
Csak a gyomra, nyugtatgatta magát. Biztosan a birkahús miatt.

-  Hát  persze  -  békítette  a  húga.  -  És  holnap mindannyian  ott  leszünk a  megnyitón. 
Gyönyörűek voltak a hirdetések az újságban. Tudom, hogy hatalmas siker lesz.

Maggie felhorkant.
- Hol van a jenki?
- Dolgozik. Bezárkózott a német kislány elől, aki folyton bemászkált a szobájába - Brie 

elmosolyodott.  -  Olyan  aranyos  a  gyerekekkel!  Tegnap  este  társasjátékot  játszott  vele, 
úgyhogy a kicsi beleszeretett, és nem akarja békén hagyni.

- Te pedig arra gondolsz, milyen jó apa lenne belőle. 
Brianna rezzenéstelen arccal felnézett.
- Nem ezt mondtam. De tényleg jó apa lenne. Látnod kellene, ahogy… - Elhallgatott, 

mert  csapódott  a  bejárati  ajtó.  -  Ha  újabb  vendégek  jönnek,  kénytelen  leszek  a  saját 
szobámban elhelyezni őket, és a szalonban aludni.

-  Abbahagyhatnád  már,  hogy  Hófehérkét  játszol,  és  nyugodtan  aludhatnál  Gray 
szobájában  -  jegyezte  meg  Maggie.  Aztán  összerándult,  mert  anyja  hangját  ismerte  fel  a 
folyosón. - Á, tökéletes. Azt reméltem, mégis ott marad Franciaországban.

- Csend legyen! - szólt rá a húga, és elővett még két csészét.
-  A  világutazók  hazatértek  -  kurjantott  Lottie  jókedvűen,  és  beterelte  Maeve-t  a 

konyhába. - Ó, milyen gyönyörű házatok van ott, Maggie! Mint egy palota. Remekül éreztük 
magunkat.

-  Te  csak  beszélj  a  magad nevében!  -  biggyesztette  el  a  száját  Maeve,  és  letette  a 
retiküljét a konyhaszekrényre. Az a sok félmeztelen külföldi a parton!

- Volt ott néhány remek külsejű férfi - vihogott Lottie. -Volt egy amerikai özvegy, aki 
udvarolt Maeve-nek.

- Csak az idejét fecsérelte - legyintett az asszony, de az arca kipirult. - Ügyet sem vetek 
az ilyenekre. - Leült, és rámeredt Maggie-re. Feltörő aggodalmát haragos arccal leplezte. - 
Hogy fel vagy fúvódva! Na, nemsokára te is megtudod, mit kell egy anyának szenvedni!

- Nagyon köszönöm.
- Ugyan, olyan erős ez a lány, mint egy ló. - Lottie bátorítóan megveregette Maggie 

kezét. - És amilyen fiatal, még egy tucat gyereket is szülhet.
Maggie a szemét forgatva felnevetett.
- Nem is tudom, melyikőtök a bosszantóbb.
- Milyen jó, hogy idejében hazaértetek a galéria megnyitására - Brianna felszolgálta a 

teát, és tapintatosan témát váltott.
- Á! Mit keresnék én egy ilyen helyen?
- Ki nem hagynánk a világért sem! - Lottie feddően nézett Maeve-re. - Hiszen te magad 

mondtad, örülni fogsz, hogy láthatod Maggie munkáit.
Maeve kényelmetlenül fészkelődött.
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- Én csak annyit mondtam, meglepőnek találom azt a nagy felhajtást pár darab üveg 
miatt. - Mielőtt még Lottie újra zavarba hozza, rámordult Briannára. - Nem volt kint az autód. 
Mi van, végleg szétesett?

- Azt mondták, reménytelen. Új kocsim van, az a kék ott.
- Új? - Maeve csörömpölve letette a csészét. - Új kocsira dobálod a pénzedet?
- Az ő pénze - kezdte Maggie idegesen, de Brianna egy pillantással leállította.
- Nem új, csak nekem az. Használt autó, és nem én vettem. - Összeszedte a bátorságát. - 

Grayson vette nekem.
Egy  pillanatig  csend  lett.  Lottie  összeszorított  szájjal  a  teáscsészéjét  nézte.  Maggie 

felkészült,  hogy megvédi  a  húgát,  és  minden  erejével  próbálta  figyelmen  kívül  hagyni  a 
szúrásokat.

- Ő vette neked? - Maeve hangja olyan kemény volt, mint a kő. - Elfogadtál egy autót 
egy férfitól? Hát nem érdekel, mit gondolnak az emberek?

- Szerintem mindenki azt gondolja, hogy nagyon bőkezű ajándék. - Brianna letette a 
kenőkést, s felemelte a teáscsészéjét. Még egy pillanat, és remegni kezd a keze. Tudta előre, 
és utálta, hogy ilyen gyenge.

-Azt fogják gondolni, hogy eladtad magad érte. Úgy van? Tényleg azt tetted?
- Nem - válaszolta a lány mereven. - Az autó ajándék volt. Semmi köze ahhoz, hogy 

együtt alszom Grayjel.
Megvan, gondolta. Kimondta. Igaz, hogy a gyomra összeszorul, a keze reszket, de túl 

van rajta.
Maeve szája elfehéredett, szeme szikrázott. Felállt az asztaltól.
- Kurvát csináltál magadból!
- Nem. Lefeküdtem egy férfival, akit szeretek és nagyra tartok. Most először - mondta, 

és meglepődött, hogy a keze megszűnt remegni. - Pedig te mást állítottál rólam.
Maeve keserű dühvei nézett Maggie-re.
- Nem én mondtam meg neki - jelentette ki Maggie meglepően nyugodtan. - Meg kellett 

volna tennem, de nem én voltam.
- Mindegy, nem az számít, honnan tudom. - Brianna összekulcsolta a kezét. Legbelül 

valami jeges hideget érzett, de most már be kell fejeznie. - Gondoskodtál róla, hogy minden 
esélyemet elveszítsem a boldogságra.

- Rory egy nagy senki volt! - csattant fel Maeve. - Egy farmer fia, akiből sosem lett 
volna igazi férfi. Semmi másod nem lenne most, csak egy rakás bőgő gyereked.

-  Én éppen azt akartam.  - A jeges hidegbe fájdalom hasított.  -  Családot akartam és 
otthont. De most már sosem fogjuk megtudni, megtaláltam volna-e a számításomat Roryval. 
Te elintézted. Ráadásul egy rendes, kedves fiút is belerángattál az ocsmány hazugságaidba. 
Azért, hogy vigyázz rám? Nem hinném, anya. Bárcsak el tudnám hinni! Azért tetted, hogy 
magadhoz köss. Ki törődött  volna veled és a házzal,  ha én férjhez megyek? Már ezt  sem 
fogjuk megtudni.

- Csak neked akartam jót.
- Nem. Saját magadnak.
Maeve úgy érezte, elgyengül a lába. Le kellett ülnie.
- Szóval így hálálod meg nekem? Hogy bűnös módon odadobod magad az első férfinak, 

aki az utadba kerül?
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- Odaadtam magam annak a férfinak, akit szeretek, s aki először érintett meg.
- És mi lesz, ha gyereket csinál neked, aztán fütyörészve odébbáll?
- Az az én dolgom.
- Már ő is úgy beszél, mint te. - Maeve haragjában Maggie ellen fordult. - Te fordítottad 

ellenem.
- Te magad tetted!
- Ne akard belerángatni Maggie-t! - Brianna védelmező mozdulattal átkarolta a nővére 

vállát. - Itt csak mi kettőnkről van szó, anya.
- Kaphatnék egy kis… - Gray lépett be, jókedvűen az egész délutáni munka után. Amint 

meglátta  a  vendégeket,  elhallgatott.  Megérezte  a  szobában uralkodó feszültséget,  de azért 
megpróbálkozott egy barátságos mosollyal. - Mrs. Concannon, Mrs. Sullivan, örülök, hogy 
újra találkozunk.

Maeve keze ökölbe szorult.
- Nyomorult gazember, a pokolban fog elégni a lányommal együtt!
-  Válogasd  meg  a  szavaidat  az  én  házamban!  -  Brianna  éles  hangja  mindannyiukat 

jobban  megdöbbentette,  mint  Maeve  keserű  jóslata.  -  Gray,  bocsánatot  kérek  anyám 
arcátlanságáért.

- Te csak ne kérj bocsánatot helyettem!
- Nem - felelte Gray. - Tényleg nincs rá semmi szükség. Mrs. Concannon, nyugodtan 

mondjon nekem, amit csak jólesik.
- Mit ígért neki? Szerelmet, házasságot, életre szóló odaadást? Mivel vette le a lábáról? 

Azt hiszi, nem tudom, mi mindent ígérnek a férfiak, hogy megszerezzék, amit akarnak?
- Nem ígért semmit - kezdte Brianna, de Gray egy éles pillantással leintette.
- Nem, nem ígértem semmit. Brianna nem olyan nő, akinek hazudozni lehet. És nem 

olyan nő, akit otthagynék, ha valaki valami rosszat mond róla.
Szóval még neki is elmondtad a családi dolgokat? - fordult meg Maeve mérgesen. - 

Nem elég neked, hogy pokolra ítélted a lelkedet?
- Te örökké a pokolra kívánod a gyerekeidet? – csattant fel Maggie, megelőzve a húgát. 

– Azért, mert te nem voltál boldog, muszáj minket is távol tartani a boldogságtól? Szereti. Ha 
nem vakítana el annyira a keserűséged, te is láthatnád, és csak ez számítana. De Brianna egész 
életében készenlétben állt, hogy kiszolgáljon téged, és nem bírod elviselni a gondolatot, hogy 
talál magának valakit.

- Maggie, elég lesz! - mondta halkan Brianna.
- Nem elég! Te sosem mondod ki. De tőlem most megkapja. Engem gyűlölt,  attól  a 

pillanattól kezdve, hogy megszülettem. Téged pedig kihasznált. Mi nem a gyerekei vagyunk, 
hanem a vezeklése és a támasza.  Előfordult-e csak egyetlen  egyszer is,  hogy azt  kívánta, 
legyek boldog? Akkor sem, mikor férjhez mentem, és most a babával sem. Soha!

- Ugyan miért kellene boldogságot kívánnom? - vágott vissza az anyja remegő szájjal. - 
Hogy az arcomba vágd a jókívánságaimat? Te sem szerettél engem soha úgy, ahogy egy anyát 
szeretni kell.

- Szerettelek volna. - Maggie-nek elakadt a lélegzete. - Isten a tanúm, hogy akartam. És 
Brianna  is  megpróbálta.  Éreztél  valaha  is  hálát  azért,  amit  feláldozott  a  kényelmedért? 
Ehelyett tönkretetted az esélyét, hogy családja és otthona legyen, amit annyira akart. Hát nem 

141



fogod megtenni mégegyszer! Most nem engedem! Nem teheted meg, hogy idejössz, és ilyen 
hangon beszélsz vele, vagy azzal a férfival, akit szeret.

- Úgy beszélek a saját szülöttemmel, hogy nekem tetszik.
- Hagyjátok abba! - Brianna hangja úgy csattant, mint az ostor. Jegesen sápadt volt, és a 

remegés, amelyet eddig le tudott küzdeni, most már egész testét rázta. - Muszáj nektek mindig 
így marni egymást? Én nem leszek a bot a kezetekben, amellyel egymást üssétek. Vendégeim 
vannak a szalonban - folytatta, és vett egy mély levegőt. - Nem szeretném, hogy ők is tanúi 
legyenek családunk nyomorúságának. Maggie, ülj le, és nyugodj meg!

- Akkor harcolj magadnak - felelte Maggie mérgesen. - Én elmegyek.
Amint  kimondta,  belehasított  a  fájdalom,  annyira,  hogy meg kellett  kapaszkodnia  a 

székben.
- Maggie! - Brianna kétségbeesve átölelte. - Mi az? Csak nem a baba?
-  Csak  egy  kicsit  szúr  -  felelte  Maggie,  de  a  fájdalom  ezúttal  erőteljes  hullámban 

jelentkezett, amitől maga is megijedt.
- Teljesen elfehéredtél. Ülj le! Ülj már le, ne vitatkozz velem!
Lottie, aki hajdan ápolónő volt, fürgén felállt.
- Hányszor érezted azt a szúrást, kicsim?
-  Nem  tudom.  Egész  délután  fájt,  de  hol  jobban,  hol  csak  egy  kicsit.  -  Maggie  a 

fájdalom múltával megkönnyebbülten felsóhajtott. - Semmiség. Még majdnem két hetem van 
hátra.

- Az orvos azt mondta, bármikor megkezdődhet - emlékeztette a húga.
- Tudják is azt az orvosok!
-  Igazad  van.  -  Lottie  könnyedén mosolyogva megkerülte  az asztalt,  és  masszírozni 

kezdte Maggie vállát. - Fáj még valahol, aranyom?
- A hátam egy kicsit - ismerte be Maggie. - Egész nap éreztem.
- Hmm. Hát, most csak lélegezz nyugodtan, engedd el magad. Nem, most ne igyon több 

teát - szólt rá Lottie Briannára, aki tölteni akart a nővére csészéjébe. - Nemsokára meglátjuk.
- Nem szülök - Maggie megszédült a gondolatra. - Csak a bárányhústól van.
- Igen, lehet. Brie, a fiatalembert még nem is kínáltad meg teával.
- Nem fontos. - Gray egyik nőről a másikra nézett, nem tudta, mit tegyen. Talán legjobb 

lesz, ha visszahúzódik. - Azt hiszem, visszamegyek dolgozni.
- Ó, annyira élveztem a könyveit! - fordult hozzá Lottie vidáman. - Kettőt is elolvastam 

a nyaralás alatt. Nem is értem, hogyan tud kitalálni ilyen történeteket, és hogy tudja olyan 
szép szavakkal leírni.

Tovább fecsegett, mindannyiukat szóval tartva, míg Maggie újból fel nem szisszent.
- Hát bizony, ez már négy percenként jön. Fújd ki a levegőt, úgy, ügyes lány vagy. Brie, 

azt hiszem, fel kellene hívnod Rogant. Mondd meg neki, hogy a kórházban találkozunk.
- Ó! - Brianna egy pillanatig nem tudott gondolkozni, megmozdulni pedig még kevésbé. 

- Hívom az orvost.
- Jó. - Lottie megfogta Maggie kezét, és megszorította. - Jól van, ne félj! Sok gyereket 

segítettem már erre a világra. Maggie, be van csomagolva a holmid?
- Igen,  otthon van a  hálószobában.  -  A görcs elmúlt,  és  Maggie remegve fújta  ki  a 

levegőt. - A szekrényben.
- A fiatalember elmegy, és elhozza neked. Ugye megteszi, kedves?

142



- Persze - felelte  Gray. Örömmel,  legalább kimehet a házból,  elmenekülhet a szülés 
ijesztő lehetőségétől. - Máris hozom.

- Nyugi, Gray! - Maggie azt érezte, hogy valami új nyugalom árad el benne. Felnevetett. 
- Nem fogok itt a konyhaasztalon megszülni.

- Rendben. - Azzal a férfi bizonytalan mosollyal kiszaladt a házból.
-  Megyek,  és  hozom  a  kabátodat  -  mondta  Lottie,  és  sokatmondó  pillantást  vetett 

Maeve-re. - Ne felejtsd el a légzést!
- Nem. Köszönöm, Lottie. Minden rendben van.
- Meg vagy ijedve.  - Lottie gyöngéden lehajolt,  és megsimogatta Maggie arcát.  - Ez 

természetes. De az is természetes dolog, ami most történik veled. Erre csak a nők képesek. 
Csak a nők tudják megérteni. Istenemre, ha a férfiak is tudnának szülni, kevesebb ember lenne 
a világon.

Erre Maggie is elnevette magát.
- Igen, egy kicsit meg vagyok ijedve. Nem csak a fájdalomtól félek. Hanem hogy nem 

tudom, mit kell majd csinálnom.
- Tudni fogod. Margaret Mary, nemsokára anya leszel. Áldjon meg az Isten.
Lottie  kisietett,  és  Maggie  lehunyta  a  szemét.  Érezte  a  változásokat  a  testében. 

Megpróbálta  elképzelni,  milyen  változások  lesznek  majd  az  életében,  milyen  hatalmas 
változások. Igen, nemsokára anya lesz. A gyermek, akit Rogannel létrehoztak, nemsokára a 
karjaiban lesz, nem a hasában.

Szeretlek, kicsim, gondolta. Esküszöm neked, hogy csak szeretetet kapsz tőlem.
A fájdalom újból rátört, halk nyöszörgést csalva ki a torkából. Szorosabban lehunyta a 

szemét, és a lélegzésre koncentrált. A fájdalom ködén át érezte, hogy valaki megfogja a kezét. 
Kinyitotta a szemét. Anyja arcán könnyek csorogtak, és talán éleiében először igazi megértés 
sugárzott a szeméből.

- Légy boldog, kislányom - mondta Maeve lassan. - Légy boldog a gyermekeddel.
Egyetlen pillanatra megszűnt közöttük a távolság. Maggie megfordította a tenyerét, és 

megszorította az anyja kezét.

Mikor  Gray  visszaért,  kezében  a  táskával,  Lottie  épp  Brianna  autója  felé  vezette 
Maggie-t. Minden vendég kint állt a ház előtt, integetve.

-  Ó,  köszönöm, hogy ilyen  gyors  voltál.  -  Brianna kirántotta  a kezéből  a  táskát,  és 
idegesen körülnézett. - Rogan elindult a kórházba. Még el sem köszönhettem, már lecsapta a 
telefont. Az orvos azt mondta, azonnal vigyük be. El kell mennem vele.

- Persze. Nem lesz semmi baja.
- Tudom. - Brianna rágni kezdte a körmét. - Itt kell hagynom… a vendégeket,
- Emiatt ne aggódj! Majd én elintézem.
- Nem tudsz főzni.
- Elviszem őket vacsorázni. Brie, ne idegeskedj!
- Nem, tényleg buta vagyok. Annyira megijedtem. Bocsáss meg, Gray!
- Nem szabad! - Ő már megnyugodott, és megsimogatta Brianna arcát. - Ne is gondolj 

most rá. Csak menj, és segíts a nővérednek!
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- Jó. Légy szíves, hívd fel Mrs. O’Malleyt, benne van a száma a noteszomban. Majd ő 
eljön, és gondoskodik a házról. És Murphynek is szólj, biztosan örülni fog. És…

-  Brie,  menj!  Felhívom  az  egész  vidéket.  -  A  közönségre  ügyet  sem  vetve,  Gray 
megcsókolta. - Mondd meg Rogannek, hogy küldjön nekem egy szivart.

- Jó. Igen, jövök már. - Azzal a lány odasietett a kocsihoz.
Gray utánanézett, amint elhajtott, nyomában Lottie és Maeve kocsijával.
Család, gondolta fejét csóválva. Megrázkódott. Hála Istennek, hogy neki nincs családja, 

ami miatt idegeskedjen.

De Brianna miatt mégis idegeskedett. Eljött a délután, majd az este. Mrs. O’Malley a 
sürgős telefonhívás után félórával becsörtetett a konyhába. Edényekkel csörömpölve vidáman 
szóval tartotta, saját szülését mesélve, míg Gray émelyegve bemenekült a szobájába.

Amikor Murphy átjött, és megittak egy pohár whiskyt Maggie és a baba egészségére, az 
már jobb volt.

De amint beesteledett,  és a panzió elcsendesedett,  Gray nem tudott  sem aludni,  sem 
dolgozni.  Pedig  mindig  ez  a  két  tevékenység  jelentette  számára  a  menekülést  a  nehéz 
helyzetekből.

Volt  hát  ideje  gondolkozni.  Bármennyire  is  szerette  volna  elfelejteni,  újra  és  újra 
lejátszódott  előtte  a  konyhai  jelenet.  Milyen  bajba  sodorta  Briannát,  pusztán  azzal,  hogy 
megkívánta, és nem állt ellen a vágynak? Nem gondolt a családjára, sem a vallására. Lehet, 
hogy ő is ugyanúgy hisz, mint az anyja?

Nem szívesen gondolt a lelkekre az örök kárhozatban. Minden, ami örök, taszította, és a 
kárhozat mindenképpen a legelső volt ezek között.

Na  és  Maggie  vajon  tényleg  igazat  mondott?  Az  nem  sokkal  kevésbé  lenne 
nyugtalanító. Szerelem? Az ő szempontjából nézve a szerelem legalább olyan veszélyes, mint 
a kárhozat. Jobban szerette, ha neki személy szerint egyikhez sincs köze.

Miért  nem tudják az emberek egyszerűen intézni a dolgokat?  - gondolta, és besétált 
Brianna szobájába. A bonyodalmak szervesen hozzátartoztak a regényeihez, de a valóságban 
sokkal jobban szeretett egyik napról a másikra élni.

De ostobaság, hihetetlen naivság lenne a részéről, ha nem ismerné be, Brianna bizony 
bonyodalmat  okoz  az  életében.  Hiszen  azt  már  beismerte,  hogy  különleges.  Nyugtalanul 
kinyitott egy kis üvegecskét az öltözőasztalkán. Brianna illata áradt felé.

Ő csak együtt akar lenni vele… pillanatnyilag, mondta magának. Élvezik az együttlétet, 
jól megvannak. Most és itt remekül összeillenek.

Persze bármikor visszakozhat. Megteheti. Visszatette az üvegre a tetejét.
De a lány illata ott maradt vele.
Brianna  nem  szerelmes  belé.  Lehet,  hogy  azt  hiszi,  mert  ő  volt  neki  az  első.  Ez 

természetes.  És  talán,  de nem biztos,  ő  is  egy  kicsit  jobban megkedvelte,  mint  korábban 
bárkit. Mert annyira különbözik a többi nőtől. Ez is elég természetes.

De ha eljön az a pillanat, amikor befejezi a könyvét, akkor ezt a kapcsolatot is befejezi. 
Továbbmegy.  Felemelte  a  fejét,  és  belenézett  a  tükörbe.  Semmi  meglepetés,  gondolta. 
Ugyanaz az arc. Ha van is a szemében némi ijedelem, ügyet sem vet rá.
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Grayson Thane nézett vissza rá. Az az ember, akit ő alkotott meg a semmiből. Az az 
ember, akinek a bőrében jól érzi magát. Az az ember, mondta magában, aki úgy sétál végig az 
életen, ahogy neki tetszik. Szabadon, csomagok nélkül, megbánás nélkül.

Persze  emlékei  vannak.  A  kellemetleneket  el  tudja  zárni  a  fejében.  Már  évek  óta 
gyakorolja. Egy nap, gondolta, majd visszanéz, és emlékezni fog Briannára, és az elég lesz.

Mi a fenéért nem telefonál?
Még idejében észbekapott,  és elfordult  a tükörtől,  mielőtt  olyasmit látott  volna, amit 

nem akart. Miért is telefonálna, gondolta, és átnézte a polcon sorakozó könyveket. Hiszen ez 
családi dolog, és neki ehhez semmi köze. Nem is akarja, hogy köze legyen.

Egyszerűen csak kíváncsi, ez minden. Kíváncsi, hogy mi van Maggie-vel és a babával. 
Ha meg akarja várni, csak ez a kíváncsiság az oka.

Máris jobban érezte magát. Kiválasztott egy könyvet, elnyúlt a lány ágyán, és olvasni 
kezdett.

Brianna hajnali három órakor ért haza. Kimerülten és boldogan botorkált be az ajtón, és 
ott  találta  őt,  amint  az  ágy  tetején  alszik,  mellkasán  nyitott  könyvvel.  Boldogan  nézte. 
Micsoda őrült éjszaka, gondolta.

Halkan  levetkőzött,  egy  szék  hátára  terítette  a  ruháját,  és  belebújt  a  hálóingébe.  A 
fürdőszobába  ment,  hogy  megmossa  az  arcát,  meglátta  a  tükörben,  mennyire  ragyog,  és 
felnevetett.

Visszament a hálószobába, lehajolt, és megsimogatta az ágy lábánál összegömbölyödve 
fekvő kutyát. Nagyot sóhajtva eloltotta a lámpát, és lefeküdt Gray mellé.

A férfi azonnal odafordult hozzá, átölelte, és belefúrta arcát a hajába.
- Brie - mondta álmos hangon. - Hiányoztál.
- Itt vagyok - felelte a lány, és hozzásimult. - Aludj csak!
- Nem jó nélküled aludni. Túl sok régi álmom visszatér.
- Csss - súgta a lány, megsimogatta a férfit, és érezte, hogy lecsukódik a szeme. - Itt 

vagyok.
Gray hirtelen teljesen felébredt, s zavartan pislogott.
- Brie! - megköszörülte a torkát, és felült. – Visszajöttél?
- Igen. Elaludtál olvasás közben.
-  Ó,  igen.  -  megdörgölte  az  arcát,  és  hunyorogva próbált  látni  a  sötétben.  Hirtelen 

emlékezett. – Maggie?
- Jól van, remekül. Ó, olyan szép volt látni! - Az álmosság tovaszállt, Brianna izgatottan 

felült,  és átkarolta  a térdét.  -  Maggie szidta Rogant,  mint  a bokrot,  és mindenféle  gonosz 
bosszút talált ki számára. Ő meg csak csókolgatta a kezét, és mondogatta, hogy lélegezzen. 
Aztán Maggie nevetett,  azt  mondta,  hogy szereti,  majd  megint  szidni  kezdte.  Még sosem 
láttam egy férfit egyszerre ilyen idegesnek, rettegőnek és szerelmesnek.

Felsóhajtott, észre sem vette, hogy nedves az arca.
-  Egy nagy zűrzavar  volt  az  egész,  folytonos  veszekedés,  ahogy vártuk  tőle.  Ha ki 

akartak minket küldeni, Maggie azzal fenyegetőzött, hogy ő is felkel,  és kijön velünk. Azt 
mondta,  a  családja  ott  marad  vele,  vagy  ő  is  megy.  Úgyhogy  maradtunk.  És  olyan… 
csodálatos volt!
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Gray maga törölte le a könnyeit.
- És nem árulod el, mi lett?
-  Kisfiú  -  szipogott  Brianna.  -  A legszebb gyerek  a  világon.  Fekete  haja  van,  mint 

Rogannek, göndör. A szeme pedig Maggie-é. És úgy sírt, mintha minket hibáztatna, amiért 
ide kellett születnie, ebbe a zűrzavarba. A kis ujjait ökölbe szorította. Liamnak nevezték el. 
Liam Matthew Sweeney. Megengedték, hogy megfogjam. - Brianna Gray vállára fektette az 
állát. - Rám nézett.

- Csak nem azt akarod mondani, hogy rád is mosolygott?
- Nem - nevetett Brianna. - Azt még nem. Nagyon is komolyan nézett rám, mint aki 

nem érti,  mi  ez  az  egész.  Még  sosem tartottam  a  kezemben  ilyen  pici  babát.  Semmire, 
semmire a világon nem hasonlít. - Belefúrta az arcát a férfi nyakába. - Bárcsak ott lettél volna 
velem!

Legnagyobb megdöbbenésére, Gray maga is ezt kívánta.
- Hát, valakinek őriznie kellett a házat. Mrs. O’Malley azonnal jött, ahogy hívtam.
- Áldja meg az Isten. Holnap majd felhívom, elmondom a hírt, és megköszönöm.
- Nem főz olyan jól, mint te.
- Nem? - Brianna boldogan nevetett magában. - Remélem, neki azért nem mondtad ezt.
-  Magam vagyok a megtestesült  diplomácia -  felelte  Gray, és halántékon csókolta a 

lányt. - Szóval fiú. És mennyi a súlya?
- Három kiló nyolcvan deka.
- És mikor született?
- Ó, úgy fél kettőkor.
- A francba! Úgy látom, a német nyert.
- Tessék?
- A német nyert. Mármint ő nyerte meg a fogadást. Fogadtunk, hogy fiú lesz-e vagy 

lány,  aztán  volt  még  a  súly,  és  az  időpont.  Úgy  nézem,  a  német  fiú  -  Krause  -  tippelt 
legközelebb.

- Szóval tippeltetek? És kinek az ötlete volt?
Gray megnyalta a száját.
- Murphyé. Képes lenne bármire fogadni.
- No és te mit tippeltél?
-  Lány,  négy  kiló,  pontban  éjfélkor.  Hol  a  szivarom?  -  kérdezte  a  férfi,  és  újból 

megcsókolta a lányt.
- Rogan küldött egy finomat. Ott van a táskámban.
- Holnap elviszem a kocsmába. Valaki biztosan fizet majd egy italt.
- Ó, miért nem fogadtok erre is? - Brianna vett egy mély levegőt, és összefonta az ujjait. 

- Grayson, ami ma délután történt, anyám…
- Ne mondj semmit. Egyszerűen csak rossz pillanatban jelentem meg. Ennyi az egész.
- Nem ennyi az egész, kár is lenne úgy tennünk.
- Jól van - Gray érezte, hogy Brianna nem fogja annyiban hagyni, de nem akarta, hogy 

elrontsa  a  kedvét.  -  Nem  teszünk  úgy.  De  most  nem  akarok  ezen  gondolkozni.  Majd 
beszélünk róla később, amennyit csak akarsz. Ma este ünnepelni kell, nem gondolod?

Brianna megkönnyebbült. Érzelmei már így is hullámvasúton száguldoztak egész nap.
- De igen.
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- Fogadjunk, hogy nem ettél.
- Nem.
-  Mi  lenne,  ha  behoznám  a  hideg  csirkét,  ami  vacsoráról  maradt?  Megehetjük  az 

ágyban.

Tizenötödik fejezet

A következő héten nem volt nehéz elkerülni a komoly témákat. Gray beletemetkezett a 
munkájába, Brianna ideje pedig percre be volt osztva a vendégei és az unokaöccse között. 
Bármikor adódott pár szabad perce, mindig talált valami ürügyet, hogy átszaladjon Maggie-
hez, és sürgölődjön a kismama és a baba körül. Maggie-t túlságosan lekötötte a fia, épp csak a 
rend kedvéért panaszkodott egy kicsit, hogy lemaradt a galéria megnyitójáról.

Graynek el kellett  ismernie, hogy Liam valóban remek kölyök. Ő maga is el-elsétált 
hozzájuk, ha úgy érezte, hogy szeretné kinyújtóztatni a lábát, vagy kiszellőztetni a fejét.

Kora  este  a  legjobb  sétálni,  amikor  a  fény  olyan  különleges  színű,  amlyet  csak 
Írországban lehet látni, és a levegő olyan tiszta, hogy több kilométerre ellátni a smaragdzöld 
dombokon. A nap fénye megcsillan a távoli folyó keskeny szalagján,  s úgy fest,  mint egy 
ezüstkard.

Rogant  a  kiskertben  találta,  pólóban és  ócska  farmernadrágban,  amint  szorgalmasan 
gyomlált. Érdekes látvány, gondolta Gray, hiszen valószínűleg egy egész csapat kertészt is 
megengedhetne magának.

- Szia, apuka - vigyorgott rá, és nekitámaszkodott a kertkapunak.
Rogan megfordult.
- Á, egy férfi! Gyere, és csatlakozz hozzám! Kilakoltattak. Nők! - intett fejével a ház 

felé.  -  Maggie,  és  Brie,  aztán  eljött  látogatóba  Murphy  húga,  Kate,  meg  néhány  falusi 
asszony. A szoptatásról folyik a szó, és különböző szülőszobai rémtörténeteket mesélnek.
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- Aha. - Gray belépett a kapun, és fájdalmas pillantást vetett a ház felé. - Nekem úgy 
tűnik, te inkább kimenekültél, nem kidobtak.

-  Igaz.  Hozzá  sem  férhetek  Liamhoz,  annyian  vannak.  És  Brianna  közölte,  hogy 
Maggie-nek  még  nem  szabad  kertészkednie,  pedig  már  túl  sok  a  gaz.  Aztán  felhúzta  a 
szemöldökét, és rám nézett, tudod, ahogy szokott. Úgyhogy értettem a célzást. - Vágyakozva 
hátrapillantott. - Mi lenne, ha belopóznánk a konyhába egy sörért?

- Itt biztonságosabb - Gray leült, és keresztbe tette a lábát. Együttérzően kihúzott egy 
gyomot.  Legalábbis  remélte,  hogy  azt.  -  Amúgy,  is  akartam  veled  beszélni.  Azokról  a 
részvényekről.

- Milyen részvényekről?
- A Triquarter Bányatársaságról.
- Á, tudom már. Teljesen kiment a fejemből. Brianna kapott tőlük választ, nem?
- Kapott valakitől.  -  Gray megvakarta az állát.  -  Én pedig megkértem a brókeremet, 

hogy nézzen utána egy kicsit. Érdekes.
- Te is be akarsz fektetni?
-  Nem,  de  nem  is  tudnék,  ha  akarnék  sem.  Nincs  Triquarter  Bányatársaság.  Sem 

Walesben, sem máshol. 
Rogan összevonta a szemöldökét.
- Tönkrementek?
-  Nem, úgy néz ki,  hogy soha nem is  volt  ilyen cég.  Ami azt  jelenti,  hogy azok a 

részvények értéktelenek.
- Akkor viszont miért akar valaki ezer fontot fizetni értük? Az embered talán nem volt 

elég figyelmes. Lehet, hogy egészen kicsi, és nem jelenik meg minden listán.
-  Gondoltam erre  is.  Ő is.  Olyan  kíváncsi  lett,  hogy kicsit  mélyebben  belekotort  a 

dologba. Felhívta a levél fejlécére írt telefonszámot.
- És?
- Nincs ilyen szám. Nekem úgy tűnik, bárki csináltathat fejléces papírt. Ugyanúgy bárki 

bérelhet postafiókot, hiszen Brianna csak azt a címet ismeri Walesben.
- Igaz. De ez akkor sem magyarázza meg, miért akarna valaki fizetni olyasmiért, ami 

nem létezik. - Rogan maga elé meredt. - Van egy kis dolgom Dublinban. Bár nem tudom, Brie 
megbocsátja-e nekem, ha elviszem Maggie-t és Liamot, de hétvégén elmegyünk. Csak pár nap 
az egész, és amíg ott vagyok, utánanézek ennek a dolognak is.

- Szerintem megér egy utazást Walesbe. - Rogan ránézett, mire Gray megvonta a vállát. 
- Te most egy kicsit elfoglalt vagy, de én nem.

- Te akarsz elmenni Walesbe?
- Mindig is szerettem volna detektívesdit játszani. Elég furcsa véletlenek fordultak elő, 

nem gondolod? Nem sokkal azután, hogy Brie megtalálta a részvényeket, és írt egy levelet, 
betörtek  a  házba.  -  Grayson  újból  megvonta  a  vállát.  -  Én  abból  élek,  hogy  az  ilyen 
véletleneket összeszövöm.

- És megmondod Briannának, hogy mire készülsz?
- Részben. Azon gondolkodtam, elmegyek New Yorkba pár napra. Briannának biztosan 

tetszene egy hétvége Manhattanben.
Rogan felhúzta a szemöldökét.
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-  Gondolom… Persze,  ha rá tudod beszélni,  hogy a legnagyobb turistaszezonban itt 
hagyja a panziót.

- Azt hiszem, azt megoldottam.
- És New York nincs valami közel Waleshez.
- De visszafelé jövet nem lenne nehéz kerülni egyet arra. Még egy-két napot hozzátenni 

az  utazáshoz.  Először  egyedül  akartam  menni,  de  ha  esetleg  hivatalos  emberrel  kell 
beszélnem, akkor szükségem lehet rá… vagy Maggie-re, vagy az anyjukra - vigyorodott el 
Gray. - Azt hiszem, elég egyértelmű, hogy Brie-t választom.

- Mikor indultok?
- Pár nap múlva.
- Gyorsan csinálod - jegyezte meg Rogan. - Gondolod, hogy Briannát is rá tudod venni 

erre a tempóra?
- Sok csáberőre lesz szükség. De már előre feltankoltam belőle.
- Hát, ha sikerül, értesíts! Én is megteszem, amit tudok, Dublinban. Ó, és ha esetleg 

szükséged  lenne  még egy kis  munícióra,  megemlítheted,  hogy a  New York-i  Worldwide 
Galériában Maggie-nek több munkája is ki van állítva.

Nevetés  töltötte  be  a  levegőt.  Kijöttek  a  nők,  még mindig  körülvéve  Maggie-t,  aki 
karjában  tartotta  Liamot.  Bemutatkozások,  üdvözlések  következtek,  aztán  még  egy  kis 
gügyögés a babának, majd a látogatók felpattantak biciklijükre, és elmentek.

- No, hadd nézzem! - Gray elvette a kicsit Maggie kezéből. Nagyon tetszett neki, ahogy 
Liam felnézett rá nagy, komoly kék szemével. - Mi van, beszélni még nem tudsz? Rogan, 
szerintem itt az ideje, hogy elvegyük az asszonyoktól, és elvigyük a kocsmába egy korsóra.

- Kösz, de a ma esti korsót már megitta - szólt közbe Maggie. - Anyatejet.
Gray megcsiklandozta a baba állat.
- Hogyhogy ruhát visel? Te gyerek, ezek a nők kislányt akarnak csinálni belőled.
-  Ez nem ruha - Brianna odahajolt,  és megcsókolta  Liam feje búbját.  -  Angolpólya. 

Nagyon is gyorsan eljön az ideje, hogy nadrágot hordjon. Rogan, csak meg kell melegítened a 
vacsorát,  ott  hagytam a konyhában -  mondta,  és rosszallóan nézte,  mit  művelt  a sógora a 
kertben. - Nem ér semmit, ha csak játszadozol a gyomokkal. A gyökerét is ki kell húzni.

- Igenis, asszonyom - felelte Rogan vigyorogva, és arcon csókolta a sógornőjét.
Brianna nevetve eltolta magától.
-  Megyek.  Gray,  add  vissza  a  gyereket!  Sweeneyéknek  már  épp  elég  volt  mára  a 

látogatókból. Most pedig pihenj! - szólt oda Maggie-nek.
-  Jó.  Rád is  rád férne egy kis  pihenés  -  felelte  a nővére,  majd odaszólt  Graynek:  - 

Fektesd le! Napok óta két háztartást vezet.
Gray megfogta Brianna kezét.
- Ölben viszlek haza.
-  Ne  hülyéskedj!  Vigyázzatok  magatokra.  -  Otthagyta  a  kezét  Gray  kezében,  és 

elindultak hazafelé. - Máris olyan sokat nőtt - mondta halkan. - És már tényleg mosolyog. 
Gondoltál már arra, mi mehet végbe egy kisbaba fejében, amikor rád néz?

- Szerintem arra gondol, vajon ez az élet nagyon különbözni fog-e az előzőtől.
Brianna meglepetten odakapta a fejét.
- Te hiszel ebben? Tényleg?
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- Hogyne. Mindig is úgy gondoltam, hogy egyszer végigmenni az úton, annak nincs 
semmi értelme. Első próbálkozásra nem sikerülhet jól. És amikor ilyen helyen jársz, mint ez 
is, minden lélegzetvétellel régi lelkek visszhangját hallhatod.

-  Néha  úgy  érzem,  mintha  már  jártam  volna  itt.  -  A  lány  kinyújtotta  a  kezét,  és 
megsimogatta az út mentén növő piros fuksziát. - Ugyanitt, de máskor, más testben.

- Meséld el!
- Mozdulatlan a levegő, béke van. Az út csak egy ösvény, nagyon keskeny, de jól ki van 

taposva. Tőzeg szagát érezni a füstben. Fáradt vagyok, de jólesik, mert  hazamegyek,  ahol 
valaki vár. Valaki ott vár rám az út végén. Néha majdnem látom, amint ott áll,  és integet 
felém.

Elhallgatott, és megrázta a fejét.
- Butaság. Csak képzelődés.
- Nem feltétlenül. - Gray lehajolt, leszakított egy szál vadvirágot, és odanyújtotta neki. - 

Első nap, amikor itt sétáltam, nem tudtam betelni ezzel a látvánnyal. Nem azért, mert új volt. 
Olyan volt, mintha emlékeznék.

Hirtelen megfordult, átölelte, és megcsókolta Briannát.
Ez is olyan, gondolta. Néha, mikor a karjába veszi, mikor a száját csókolja, mintha látná 

maga előtt az egésznek a képét, agya egy rejtett zugában.
Mintha emlékezne.
Elhessentette az érzést. Itt az ideje, hogy bevesse csáberejét.
- Rogan azt mondta, vissza kell mennie Dublinba egy időre. Maggie és Liam is vele 

megy.
- Ó! - Briannába hirtelen belehasított a szomorúság, de aztán beletörődött. - Hát, hiszen 

ott is megvan a maguk élete. Amikor itt vannak, ezt gyakran elfelejtem.
- Hiányozni fognak.
- Igen.
- Nekem is el kell mennem egy kicsit.
-  Elmész?  -  Ez  már  igazi  pánik  volt,  ami  rátört,  és  Briannának  nem  volt  könnyű 

megküzdeni vele. – Hová?
- New Yorkba. A filmbemutató, tudod.
- A te filmed - sikerült kipréselnie egy mosolyt. - Az izgalmas lesz.
- Az lehetne. Ha velem jönnél.
- Veled? - Brianna megtorpant az út közepén, és rámeredt. - New York városába?
-  Csak pár  napra.  Háromra  vagy  négyre  -  mondta  Gray,  közben  átkarolta,  s  táncra 

perdült vele. - Megszállhatnánk a Plazában, mint Eloise.
- Eloise? Ki az…
- Nem érdekes.  Majd elmesélem.  A Concorddal  megyünk,  észre  sem veszed,  és  ott 

vagyunk. Megnézhetnénk a Worldwide Galériát - tette hozzá. - Minden turistalátványosságot. 
Méregdrága éttermekben ennénk. Tanulhatnál néhány új ételt.

- De nem mehetek. Tényleg nem. - Brianna szédült, és ennek semmi köze nem volt a 
gyorsan pörgő tánchoz. - A panzió…

- Mrs. O’Malley azt mondta, szívesen beugrik.
- Beugrik?
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- Kisegít - helyesbített Gray. - Azt akarom, hogy velem légy, Brianna. A film is fontos, 
de nélküled nem lenne benne semmi jó. Nagy pillanat ez nekem. Nem akarom, hogy csak 
kötelezettség legyen.

- De New York…
- Itt van egy köpésre a mai gépekkel. Murphy boldogan vigyáz Conra, Mrs. O’Malley 

pedig majd kibújt a bőréből, hogy helyettesítsen.
- Már beszéltél velük? - A lány megpróbált megállni, de a férfi folytatta a pörgést.
- Persze. Tudtam, hogy nem egyezel bele, ha mindent el nem intézek.
- Nem. És így sem…
- Tedd meg ezt a kedvemért,  Brianna. - Gray gátlástalanul előhúzta utolsó aduját.  A 

bizalmat. - Szükségem van rád.
A lány nagyot sóhajtott.
- Grayson!
- Tehát igen?
- Biztosan elment az eszem - nevetett. - Igen.

* * *

Két  nappal  később  Brianna  a  Concorde-on  ült,  az  Atlanti-óceán  fölött.  A  szíve  a 
torkában dobogott,  azóta,  hogy bezárta-a bőröndjét.  New Yorkba megy.  Csak így.  Mások 
kezében hagyta a panziót. Igaz, hogy megbízható kezekben, de mégis másokéban.

Beleegyezett, hogy külföldre utazik, átkel egy egész óceánon, egy férfi oldalán, aki nem 
is rokona, egy repülőgéppel, ami sokkal kisebb, mint gondolta.

Biztosan megőrült.
- Ideges vagy? - Gray megfogta és megcsókolta a kezét.
- Gray, nem lett volna szabad eljönnöm. Nem tudom, mi történt velem.
Dehogynem tudja. Gray. Ő az, aki megtörtént vele, minden lehetséges értelemben.
- Az anyád reakciója miatt aggódsz?
Hát az csúnya volt. Kemény szavak, vádaskodások és jóslatok. De Brianna megrázta a 

fejét. Már beletörődött, hogy az anyja így érez Gray iránt, és elítéli a kapcsolatukat.
- Csak becsomagoltam és eljöttem - mondta.
- Nem egészen - nevetett a férfi. - Legalább egy tucat listát írtál, egy hónapra elegendő 

ételt főztél, és betetted a fagyasztóba, kitakarítottad az egész házat… Elhallgatott, mert a lány 
már nem egyszerűen idegesnek látszott. Rettegett. - Drágám, nyugodj meg! Nincs mitől félni. 
New York nem olyan szörnyű, mint ahogy mondják.

Nem New Yorktól fél.t Brianna elfordult, és belefúrta arcát a férfi vállába. Graytől félt. 
Ráébredt arra, amit Gray nem tudhatott, hogy nincs a világon senki más, akinek a kedvéért ezt 
megtette volna, csak a családja. Ráébredt, amit Gray nem tudhatott, hogy olyan fontos része 
lett az életének, mintha egy test és egy lélek lennének.

- Meséld el még egyszer Eloise történetét! 
Gray megfogta a kezét, és simogatta.
- Egy kislányról szól a történet, aki a Plazában lakik a dadájával, a kutyájával Weenie-

vel, és a teknősével, akit Skipperdee-nek hívnak.
Brianna elmosolyodott, és lehunyt szemmel hallgatta a mesét.
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A repülőtéren limuzin várta őket. Rogannek és Maggie-nek köszönhetően Brianna már 
ült  ilyenben korábban is,  és  nem érezte magát  buta falusinak.  A plüsshuzatú hátsó ülésen 
három tucat fehér rózsa várta, és egy üveg hűtött Dom Perignon pezsgő.

-Grayson! - mondta túláradó boldogsággal, és beletemette arcát a virágokba.
- Neked semmit nem kell tenned, csak érezd jól magad - Gray kinyitotta a pezsgőt, nem 

bánta,  hogy  a  hab  kicsordul.  -  És  én,  a  te  kedves  házigazdád,  majd  megmutatok  neked 
mindent, amit csak érdemes látni a Nagy Almában.

- Miért hívják így?
- Fogalmam sincs - átnyújtotta neki a karcsú poharat, és koccintott vele. - Te vagy a 

legszebb nő, akit ismertem.
Brianna elpirult, zavarba jött, és igazgatni kezdte az utazástól kócos haját.
- Biztosan nagyon szép lehetek.
- Igazából a kötényedben vagy a legszebb. - Brianna felnevetett, mire Gray odahajolt, és 

megharapta a fülcimpáját. - Igazából azon gondolkoztam, felvennéd-e egyszer a kedvemért.
- De hát minden nap felveszem.
- Hm. Én úgy gondoltam, hogy csak a kötényt. 
Brianna  erre  már  teljesen  elvörösödött,  és  ijedt  pillantást  vetett  a  sofőrre,  aki 

páncélüveggel el volt választva tőlük.
- Gray…
- Jó,  majd később foglalkozunk az én érzéki  képzelődéseimmel.  Mit akarsz csinálni 

először?
- Én… - Még mindig dadogott az ötlettől, hogy egy szál kötényben álljon a konyhában.
- Vásárolunk - döntötte el Gray. - Bejelentkezünk a szállodába, elintézek pár telefont, és 

nekivágunk az utcáknak.
- Vennem kell néhány ajándékot. És ott van az a nagy játékáruház, tudod, az a híres.
- F. A. O. Schwartz.
- Az. Ott biztosan találunk valami gyönyörűt Liamnak, nem?
- Biztosan. De én inkább az Ötödikre és a Negyvenhetedikre gondoltam.
- Az mi?
- Majd meglátod.
Alig adott neki időt, hogy megbámulja a Plaza palotának beillő épületét, és a pompás 

előcsarnokot. Vörös szőnyegek és csillogó kristálycsillárok tették tökéletessé a berendezést, 
az  alkalmazottakon  elegáns  egyenruha  feszült,  mindenütt  hatalmas  virágcsokrok  és 
sziporkázó kirakatok, ékszerekkel telerakva.

Lifttel felmentek az épület  legtetejére, és beléptek a gyönyörű lakosztályba, melynek 
ablakaiból be lehetett látni a Central Park zöld szigetét. Beléptek, és mire Brianna felfrissítette 
magát az utazás után, Gray már várta, hogy magával ragadja a városba.

- Gyalog megyünk. Ez a legjobb módja,  hogy lássuk New Yorkot - jelentette  ki,  és 
Brianna táskájának a pántját a válláról a derekára tekerte. - Így vidd, és a kezed legyen rajta! 
A cipőd elég kényelmes?

- Igen.
- Akkor mehetünk.
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Brianna még magához sem tért, de Gray máris vonszolta magával.
- Tavasszal nagyszerű ez a város - mondta, és elindultak az Ötödik sugárúton.
- Mennyi ember! - A lány megfordult egy nő után, akinek kivillant hosszú combja a 

rövid  selyemszoknya  alól.  Egy  másikon  zsákszerű  vörös  bőrruha  lógott,  fülében  három 
hatalmas fülbevaló.

- Szereted az embereket, igaz?
Brianna  épp  egy  férfit  bámult  meg,  aki  menet  közben  utasításokat  osztogatott  a 

rádiótelefonjába.
- Igen.
Gray félrerántotta egy cikázó bicikli elől.
- Én is. Időnként.
A férfi megmutatta neki az érdekességeket, megígérte, hogy annyi időt tölthet a nagy 

játékboltban,  amennyit  csak  akar,  és  élvezte,  ahogy  a  lány  ámuldozott  a  kirakatok  és  a 
csodálatosan sokféle ember láttán, akik az utcán siettek.

- Egyszer voltam Párizsban - mesélte Brianna, és mosolyogva nézte az utcai hot dog 
árust. - Maggie kiállítására mentem. Azt hittem, soha életemben nem látok olyan hatalmas 
várost. - Nevetve megszorította a férfi kezét. - De ez van olyan nagy.

Nagyon tetszett neki. A közlekedés állandó, már-már erőszakos zaja, a csillogó kínálat a 
kirakatüvegek mögött,  az emberek, akik önmagukba merülve rohantak a dolguk után, és a 
toronymagas  épületek,  melyek  mindenütt  az  égbe  nyúltak,  és  kanyonokká változtatták  az 
utcákat.

- Ide megyünk.
Brianna rámeredt a saroképületre, melynek minden kirakatában ékszerek és drágakövek 

csillogtak.
- Ó, mi ez?
- Bazár, kedves - Gray izgatott volt, hogy ott lehet vele. Felrántotta az ajtót. - Egy igazi 

karnevál.
Odabent hangzavar fogadta őket. Vásárlók tolongtak a folyosón, a kiállított darabokat 

vizsgálgatva.  Gyémántgyűrűk  villogtak  az  üvegen  át,  drágakövek  a  szivárvány  minden 
színében és szemkápráztató arany ékszerek.

- Ó, micsoda hely! - Brianna boldogan sétált a férfi oldalán. Mintha egy másik világban 
járnának, az eladók és a vásárlók alkudoztak a rubinnyakláncok és zafírgyűrűk árán. Lesz mit 
mesélnie, ha hazamegy Clare-be.

Megálltak egy vitrin előtt, és a lány felnevetett.
- Kétlem, hogy itt fogom megtalálni a szuvenírjeimet.
- De én igen. Azt hiszem, gyöngyöt. - Egy mozdulattal elhárította az eladónő segítségét, 

és ő maga vette szemügyre a kínálatot. - A gyöngy megfelelő lesz.
- Ajándékot veszel?
- Pontosan. Ezt - intett Gray az eladónak. Már előre elképzelte, mit akar, és a három 

soros, tejfehér gyöngysor tökéletesen megfelelt ennek a képnek.
Csak fél  füllel  hallgatta,  amint  az eladónő a nyaklánc szépségét és értékét  ecsetelte. 

Hagyományos, mondta, egyszerű és elegáns. Igazi családi ékszer. És persze remek üzlet.
Gray  kezébe  vette  a  gyöngysort,  megbecsülte  a  súlyát,  szemügyre  vette  a  szép 

gyöngyszemeket.
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- Brianna, mit gondolsz?
- Döbbenetes!
- Persze, hogy az - mondta az eladó, üzletet szimatolva. - Nem fog még egy ilyet találni, 

legalábbis  nem  ilyen  áron.  Az  ilyen  klasszikus  darabot  minden  ruhával  fel  lehet  venni, 
estélyivel és hétköznapi ruhával is. Egy kis kasmír pulóverrel, selyemblúzzal. Egy egyszerű 
fekete ruhával.

- A fekete nem áll jól neki - mondta Gray Briannára nézve. - Éjkék, pasztellszínek, 
esetleg mohazöld.

Brianna gyomra remegni kezdett. Az eladónő kontrázott Graynek.
- Igaza van, uram, Az ő hajához az élénk színek illenek vagy a pasztellek. Nem minden 

nőnek áll jól mind a kettő. Próbálja fel! Majd meglátja, milyen szép az esése.
-  Gray,  ne!  -  Brianna  hátralépett  egyet,  és  beleütközött  valakibe.  -  Nem lehet.  Ez 

nevetséges.
-  Drágám  -  vágott  közbe  az  eladónő.  -  Ha  egy  férfi  ilyen  gyöngysort  akar  venni 

magának, nem szabad tiltakoznia. Ráadásul negyven százalékkal olcsóbban kapják meg.
- Ó, szerintem olcsóbban is tudná adni - jegyezte meg Gray foghegyről. Nem a pénz 

miatt  tette,  alig  vetett  egy  pillantást  a  gyémántokkal  kirakott  kapocshoz  erősített  diszkrét 
árcédulára. Az alkudozás maga volt érdekes. - Nézzük meg, hogy áll!

Brianna elkeseredett szemmel állt, és tűrte, hogy Gray a nyakába akassza a gyöngysort. 
Egyszerű pamutblúzán úgy festett, mint valami csoda.

-  Nem  vehetsz  nekem  ilyesmit!  -  Bármennyire  is  szerette  volna  megérinteni, 
megsimogatni, ellenállt az ingernek.

-  Dehogynem. -  Gray futó csókot nyomott  a  szájára.  -  Hadd érezzem jól  magam! - 
Felegyenesedett, és összehúzott szemmel szemügyre vette. - Azt hiszem, pont ilyet kerestem. 
Na, tud jobb ajánlatot tenni? - kérdezte az eladótól.

-  Drága  uram,  már  így  is  szinte  ingyen  adom.  Láthatja,  hogy  azok  a  gyöngyök 
tökéletesen összeillenek.

- Hmm - fordította oda az asztalon álló kis tükröt Brianna felé a férfi. - Nézd meg! Élj 
vele egy picit! Hadd nézzem csak meg azt a szív alakú gyémánttűt!

- Ó, az nagyon szép darab. Jó szeme van. - Az eladó kivette és fekete bársonypárnán a 
pultra fektette az ékszert. - Huszonnégy briliánskő. A legjobb minőségű.

- Szép. Brie, szerinted Maggie-nek tetszene? Ajándék a szülés alkalmából.
- Ó! - Brianna alig tudta megállni, hogy tátva ne maradjon a szája. Először a látvány a 

tükörben, a gyöngyökkel a nyakában, majd az ötlet, hogy Gray gyémántot akar venni Maggie-
nek. - Biztosan nagyon tetszene neki. De hát…

- Milyen ajánlatot tud tenni a kettőre?
- Hát… - Az eladó dobolni kezdett az ujjaival. Mintha fájdalmat okozna neki, felkapott 

egy  számológépet,  és  vadul  nekilátott  számolni.  Leírt  egy  összeget,  amitől  Briannában 
megállt az ütő.

- Gray, kérlek!
A férfi azonban leintette.
- Szerintem tud még ennél jobbat is.
- De hát ez már gyilkosság, amit művel velem.
- Nézzük, hátha mégis kibírja.
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A  nő  morgolódott,  profitminimumot  emlegetett,  és  árujának  kiváló  minőségét 
magasztalta.  De azért  újra számolt,  kissé lejjebb vitte az árat,  s végül a szívére fektette  a 
tenyerét.

- A saját torkomat vágom el.
Gray rákacsintott, és elővette a tárcáját.
- Csomagolja be! Küldje a Plazába!
- Gray, ne!
- Bocsáss meg! - szólt, miközben kikapcsolta a nyakláncot, és könnyedén odanyújtotta 

az elégedett eladónőnek. - Estére megkapod. Nem okos dolog ilyesmivel mászkálni az utcán.
- Tudod, hogy nem úgy értettem.
- Olyan szép hangja van - mondta az eladónő, hogy elterelje a figyelmét. - Ugye ír?
- Igen, ír vagyok. Tudja…
- Most először van az Államokban. Azt akarom, hogy valami különleges emléke legyen 

erről az utazásról. - Gray megfogta Brianna kezét, és egyenként csókolgatni kezdte az ujjait. 
Még a cinikus eladónő is felsóhajtott. - Nagyon akarom.

- Nem kell ajándékokat venned nekem.
- Ezért olyan jó. Mert sosem kéred.
- No és Írországnak melyik részéből való, kedves?
- Clare megyéből - felelte Brianna halkan, tudva, hogy ismét veszített. - Nyugaton van.
-  Biztosan  gyönyörű.  És  hová… -  átvette  Gray  hitelkártyáját,  elolvasta  a  nevét,  és 

felkiáltott.  - Grayson Thane! Istenem, minden könyvét olvastam. Én vagyok a legnagyobb 
rajongója. Ha ezt elmondom a férjemnek! Ő is a legnagyobb rajongója. Jövő héten megyünk 
megnézni a filmjét. Alig várom. Nem adna egy autogramot? Milt nem fogja elhinni.

- Persze. - Gray elvette a felé nyújtott papírt. - Ez ön, Marcia? - mutatott a pulton fekvő 
névjegykártyára.

- Igen, az én vagyok. New Yorkban lakik? A könyvei hátulján ez sosem szerepel.
- Nem, nem New Yorkban - felelte a férfi, és átnyújtotta az autogramot, hogy elterelje 

az eladónő figyelmét a további kérdésekről.
- „Marciának - olvasta a nő -, aki drágakő a drágakövek között. Szeretettel,  Grayson 

Thane”. Ragyogó mosolyt villantott felé, de azért nem felejtette el aláíratni vele a számlát. - 
Csak jöjjön vissza bármikor,  ha valami különlegeset akar. És legyen nyugodt,  Mr. Thane. 
Máris átküldetem ezeket a szállodába. Viselje egészséggel a nyakláncát, drágám. És érezze jól 
magát New Yorkban.

-  Köszönjük,  Marcia.  Adja  át  üdvözletemet  Miltnek.  -  Gray  önmagával  elégedetten 
visszafordult Briannához. - Akarsz még egy kicsit körülnézni?

A lány azonban dermedten állt, és csak megrázta a fejét.
- Miért csinálod ezt? - kérdezte, mikor odakint végre megjött a hangja. - Hogy tudod 

elérni, hogy igent mondjak, amikor nemet akarok?
- Nagyon szívesen - felelte Gray könnyedén. - Éhes vagy? Én nagyon. Vegyünk egy hot 

dogot.
- Gray - állította meg a lány. - Ez a legszebb dolog, amim valaha is volt. És te. - mondta 

komolyan.
- Jó.
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Grayson megragadta Brianna kezét, és a következő sarok felé indult vele. Közben azon 
gondolkozott,  talán  már  eléggé  megpuhította,  hogy  megvehesse  neki  a  tökéletes  ruhát  a 
premierre.

Hiába vitatkozott,  veszített.  Hogy kiegyensúlyozza a dolgot, Gray meghátrált,  amikor 
Brianna ragaszkodott hozzá, hogy ő fizesse az apróságokat, amelyeket haza akart vinni. Gray 
élvezte,  hogy  segíthet  neki  átszámolni  a  szokatlan  amerikai  pénzt,  melyet  a  repülőtéri 
bankban kapott. Elbűvölte, hogy Briannára sokkal nagyobb hatással volt a játékbolt, mint az 
ékszerüzletek  vagy  divatházak,  ahol  jártak.  És  mikor  eszébe  jutott,  hogy  elvigye  egy 
különleges konyhai felszereléseket árusító boltba, az volt számára a legnagyobb boldogság.

Gray annyira örült neki, hogy hazacipelte a táskákat és dobozokat a szállodába, majd 
ágyba csalogatta, és hosszú, élvezetteljes szeretkezésbe bonyolódtak.

A Le Cirque-be mentek vacsorázni, majd nosztalgikus romantikát keresve a Rainbow 
Roomba táncolni. Nagyon tetszett nekik a nagy zenekar hangzása, és a régimódi berendezés 
is.

Aztán újra szeretkeztek, míg Brianna kimerülten el nem aludt. Gray viszont álmatlanul 
feküdt mellette.

Sokáig nem tudott elaludni. Érezte a rózsák illatát, megsimogatta a lány selymes haját, 
és hallgatta halk, egyenletes lélegzését.

Valamikor  félálomban,  homályosan  arra  gondolt,  milyen  sok  szállodában  aludt  már 
egyedül. Milyen sokszor ébredt egyedül, csak azok az emberek jelentettek társaságot neki, 
akiket ő maga alkotott meg a képzeletben.

Arra  is  gondolt,  hogy ő  ezt  az  életformát  szereti.  Mindig  is  ezt  szerette.  És  mégis 
érdekes, hogy most, Briannával az oldalán, nem tudja felidézni annak a magányos élvezetnek 
az ízét.

Biztosan megérzi majd újra, ha eljön az idő. Még félálomban is figyelmeztette magát, 
hogy ne gondolkozzon a jövőn, és főleg ne tépelődjön a múlt miatt.

Csak a jelen számít. És a jelen majdnem teljesen tökéletes.
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Tizenhatodik fejezet

Másnap délután Brianna még mindig annyira el volt ájulva New Yorktól, hogy mindent 
egyszerre akart  látni.  Nem érdekelte,  ha látszott  rajta,  hogy turista.  Fényképeket  készített, 
hátrahajtott fejjel bámulta a felhőkarcolók tetejét. Na és ha bámul? Elvégre New York nem 
más,  mint  egy  zajos  és  aprólékosan  kidolgozott  vurstli,  amely  az  érzékeinkre  akar  hatást 
gyakorolni.

A  lakosztályukban  belemélyedt  az  útikönyvbe,  gondosan  listát  készített,  és  aztán 
kötelességtudó módon kipipálta, amit már látott.

Most üzleti ebédre készültek Gray ügynökével.
- Arlene fantasztikus! - mondta Gray, miközben furakodott vele az utcai tömegben. - 

Tetszeni fog neked.
- De ez az ebéd… - Brianna lassított, de a férfi nem engedte, hogy lemaradjon. - Olyan, 

mint  egy  üzleti  tárgyalás.  Inkább  megvárnálak  valahol,  vagy  ha  befejeztétek,  majd 
csatlakozom. Elmehetnék most a St. Patrick-székesegyházba, és…

- Mondtam már, hogy ebéd után elviszlek a St. Patrickbe.
És a lány tudta, hogy Gray valóban elviszi. Bárhová szívesen elvitte. Délelőtt felmentek 

az Empire State Building tetejére, és megnézték a magasból New Yorkot. Utaztak a metrón, 
reggelizni  egyszerű  kis  helyre  mentek.  Brianna  fejében  kaleidoszkópszerűen  kavargott 
mindaz, amit látott és hallott.

És Gray még további programokat tervezett.
De együtt ebédelni a New York-i ügynökével, aki biztosan félelmetes nőszemély lehet, 

ijesztőnek  tűnt.  Határozottabban  ki  kellett  volna  jelentenie,  hogy  nem  akar,  talán  még 
fejfájásra vagy kimerültségre hivatkozni is jobb lett  volna, ha Gray nem lelkesedett  volna 
annyira az ötletért.

Brianna  megfigyelte,  hogy  a  férfi  könnyed  mozdulattal  pénzt  dugott  egy  a  járdán 
kuporgó alak dobozába. Sosem hagyott ki egyetlen koldust sem. Bármi volt is a kézzel írott 
táblán - hajléktalan, munkanélküli, vietnami veterán -, mindig adott valamit.

Mindenre oda tud figyelni, gondolta Brianna. Semmi nem kerüli el a figyelmét, mindent 
észrevesz. Sok ember van, aki nem hajlandó elismerni, hogy ilyen problémák léteznek, Gray 
pedig valamennyi útjába eső idegenen segít. Hozzátartozik a lényéhez ez a törődés.
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- Hé, haver, nem kell egy óra? Van pár klassz órám. Csak húsz dolcsi. - Egy sovány 
fekete férfi lépett oda hozzájuk, és kinyitotta a táskáját, melyben Gucci és Cartier utánzatok 
sorakoztak. - Van egy igazán szép, az jó lenne a hölgynek.

Brianna rémületére Gray megállt.
- Igen? És működnek?
- Hé! - vigyorgott a férfi. - Minek nézel engem? Ezek pontosan járnak, ember! És pont 

úgy néznek ki, mint az ezerdolláros órák az Ötödiken.
- Hadd nézzem! - Gray kiválasztott egy órát. Brianna a szája szélét harapdálta. A férfi 

veszélyesnek tűnt, tekintete ide-oda cikázott. - Sokat nyaggatnak ezen a sarkon?
-  Nem,  engem ismernek  már  itt.  Szép  lesz  ez  az  óra,  jó  minőség,  jól  fog  állni  a 

hölgynek. Húsz dolcsi. 
Gray megrázta az órát és a füléhez tartotta.
-  Jó  -  nyújtott  át  egy  húszast.  -  Jön  az  őrjárat  -  mondta  kedvesen,  és  belekarolt 

Briannába.
Mire a lány hátrafordult, a férfinak nyoma veszett.
- Lopta őket? - kérdezte ijedten.
- Nem hiszem. Tessék. - Gray felkapcsolta az órát a csuklójára. - Lehet, hogy egy napig 

fog járni. De az is lehet, hogy egy évig. Az ember sosem tudhatja.
- Akkor miért vetted meg?
- Hát, annak a fickónak is meg kell élnie valamiből, nem? Itt van az étterem.
Ez  elterelte  Brianna  figyelmét.  Megigazgatta  a  kosztümjét.  Szürkének,  vidékiesnek 

érezte magát, és most nevetségesnek látta a kezében tartott kis táskát az „I love New York” 
felirattal, melyben az Empire State Buildingben vásárolt szuveníreket vitte.

Butaság,  nyugtatgatta  magát.  Hiszen  mindig  új  emberekkel  találkozik.  Szeret  új 
embereket megismerni. A baj csak az, gondolta, miközben Gray beterelte a Four Seasonbe, 
hogy ezúttal Gray ismerősével kell találkoznia.

Megpróbált nem túl feltűnően körülnézni, miközben felmentek az emeletre.
- Á, Mr. Thane - üdvözölte őket a főpincér melegen. Régen nem láttuk. Mrs. Winston 

már megérkezett.
Elhaladtak a hosszú,  csillogó bárpult  mellett,  a lenvászon abrosszal letakart  asztalok 

között, melyeket már megtöltött az ebédelők sokasága. Egy nő állt fel a fogadásukra.
Brianna először csak a csodás piros kosztümöt látta, az arany csillogását a nő nyakában 

és fülében. Aztán megállapította, hogy rövid, szőke haja van, és vidám mosolya, de többet 
nem láthatott, mert Gray lelkesen átölelte a nőt.

- De jó, hogy látlak, szépségem!
- A kedvenc csavargóm! - kiáltott fel a nő rekedtes hangon.
Arlene Winston alacsony volt, alig százötven centiméter, és a heti három tornaórának 

köszönhetően alakja remek maradt. Gray mondta, hogy már nagymama, de az arcán szinte 
nem is voltak ráncok, világosbarna szemének éles pillantása ellentétben állt finom vonásaival, 
lágy bőrével. Karját Gray derekán hagyva kezet nyújtott Briannának.

-És te vagy Brianna. Isten hozott New Yorkban. Jól elszórakoztatott ez a fiú?
- Igen, nagyon jól. Gyönyörű ez a város. Örülök, hogy megismerhetem, Mrs. Winston.
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- Csak szólíts egyszerűen Arlene-nek - mondta a nő, és rövid időre két tenyere közé 
fogta Brianna kezét. A barátságos mozdulat ellenére a lány nagyon is tudatában volt a gyors, 
de alapos felmérő pillantásnak. Gray mosolyogva hátrahúzódott.

- Hát nem csodálatos?
- De igen - felelte Arlene. - Üljünk le! Remélem, nem baj, hogy már megrendeltem a 

pezsgőt. Egy kis ünneplés.
- Az angolok? - kérdezte Gray.
-  Igen  -  felelte  a  nő,  és  nevetett.  A  pincér  megtöltötte  poharaikat  az  asztalon  álló 

ásványvízből. - Hogy szeretnéd, legyünk túl az üzleten, vagy inkább hagyjuk ebéd utánra?
- Legyünk túl rajta.
Arlene intett a pincérnek, hogy várjon, és elővett az aktatáskájából egy dossziét.
- Ez az angol ajánlat.
- Micsoda nő! - kacsintott rá a férfi.
- A többi külföldi ajánlat itt van. A filmesekkel még csak most kezdtünk tárgyalni. És itt 

van  nálam  a  szerződésed  is.  -  És  hogy  Gray  nyugodtan  átnézhesse  a  papírokat,  Arlene 
odafordult Briannához. - Gray azt mondta, hogy fantasztikus szakácsnő vagy.

- Szereti a hasát.
- Ügye? Azt hallottam, hogy remekül vezeted a panziódat. Blackthornnak hívják, ha jól 

emlékszem.
- Igen, Blackthorn Panzió. Elég kicsi.
- Gondolom, otthonos. - Arlene a pohár pereme fölött fürkészően nézte a lányt. - És 

biztosan csendes.
- Igen, nagyon. Az emberek a szép táj miatt jönnek nyugatra.
- Mesélték nekem, hogy valóban csodálatos arrafelé. Még sosem voltam Írországban, de 

Gray felkeltette a kíváncsiságomat. Hány embert tudsz elszállásolni?-
-  Ó,  négy  vendégszobám  van,  úgyhogy  a  családok  létszámától  függ.  Nyolcat 

kényelmesen, de néha, gyerekekkel együtt tizenketten is vannak egyszerre.
- Te főzöl rájuk, és mindent magad csinálsz?
- Olyan ez, mintha a családomat látnám el - magyarázta Brianna. - A legtöbben csak 

egy-két éjszakára jönnek, aztán továbbutaznak.
Arlene ügyesen kifaggatta Briannát, minden szót és benyomást mérlegelve. Érdekes nő, 

gondolta magában. Visszafogott, egy kicsit ideges. De szemmel láthatóan nagyon talpraesett. 
Tökéletesen  manikűrözött  körmeivel  dobolt  az  asztalon,  és  további  részleteket  húzott  ki 
Briannából a vidék szépségeiről.

Patyolat tiszta, nagyon jó modorú, és… Arlene látta, amint Brianna tekintete egyetlen 
pillanatra Grayre téved. És ebben a tekintetben megpillantotta, amit keresett.

Brianna  visszafordult,  észrevette  a  nő  felhúzott  szemöldökét,  és  igyekezett  nem 
elpirulni.

- Grayson azt mondta, hogy unokáid vannak.
- Bizony! Egy pohár pezsgő után még lehet, hogy a képeiket is mutogatni fogom.
- Szívesen megnézném. Tényleg. A nővéremnek épp most született kisbabája. - A lány 

szeme, hangja ellágyult. - Nálam is vannak fényképek.
- Arlene! - nézett föl Gray a papírokból. - Te vagy az ügynökök királynője.
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- Remélem, ezt nem fogod elfelejteni! - nyújtott át a nő egy tollat Graynek, és intett a 
pincérnek, hogy hozhatja a pezsgőt és az étlapokat. - írd alá a szerződést, és ünnepeljünk.

Brianna kiszámolta, hogy több pezsgőt ivott meg, amióta Graysonnel megismerkedett, 
mint addig egész életében.  Poharával játszadozva az étlapot tanulmányozta,  és megpróbált 
nem összerezzeni az árak láttán.

- Délután Rosalie-hoz megyünk egy italra - mondta Gray, a szerkesztőjével megbeszélt 
találkozóra emlékeztetve őket. - Aztán pedig a premier. Jössz?-

-  A világért  sem hagynám ki  -  válaszolta  Arlene.  -  Én csirkét  kérek  -  szólt  oda  a 
várakozó pincérnek. Mindannyian megrendelték az ételt. - Na és most mesélj, hogy megy a 
könyv?

- Jól haladok. Hihetetlenül jól.  Még sosem sikerült ilyen jól összehoznom. Majdnem 
kész vagyok az első változattal.

- Ilyen hamar?
- Csak úgy jön belőlem - felelte Gray, és Briannára nézett. - Mintha varázslat lenne. 

Talán a légkör teszi. Írország varázslatos hely.
- Nagyon sokat dolgozik - szólt közbe Brianna. - Néha napokig ki sem jön a szobájából. 

És nem szabad zavarni, mert akkor rákiabál az emberre.
- És te visszakiabálsz?
- Általában nem. - Brianna elmosolyodott, mert Gray ráfektette a kezét az övére. - Már 

hozzászoktam ehhez a viselkedéshez a nővéremmel.
- Ó, igen, ő is művész. Akkor már van tapasztalatod a temperamentumos művészekkel.
- Valóban - nevetett a lány. - Szerintem a kreatív embereknek sokkal nehezebb dolguk 

van, mint nekünk, többieknek. Graynek szüksége van rá, hogy bezárkózzék a saját világába.
- Hát nem tökéletes?
-  De igen  -  felelte  Arlene  elégedetten.  Türelmes  lévén,  megvárta,  míg  befejezik  az 

ebédet, s csak akkor tette meg a következő lépést.
- Brianna, kérsz édességet?
- Köszönöm, de képtelen vagyok többet enni.
- Gray biztosan kér. Mégsem hízik soha egy dekát sem - mondta a fejét rázva. - Csak 

rendelj  valami  bűnöset,  Gray.  Mi  Briannával  kimegyünk  a  mosdóba,  hogy  nyugodtan  ki 
tudjunk pletykálni.

Felállt, és a lánynak nem volt más választása, mint hogy kövesse. Kifelé menet vetett 
egy zavarodott pillantást Grayre a válla fölött.

A női mosdó épp olyan csillogó volt, mint az étterem. A tükör előtti polcon illatszerek, 
lemosók, kozmetikai szerek sorakoztak. Arlene leült a tükör elé, keresztbe tette a lábát, és 
intett neki, hogy üljön mellé.

- Izgulsz a premier miatt?
-  Igen.  Nagy  pillanat  számára,  nem?  Tudom,  már  korábban  is  készítettek  filmet  a 

könyveiből, az egyiket láttam is. De a könyv jobban tetszett.
- Remek lány vagy! - nevetett Arlene, és félrehajtotta a fejét. - Tudod-e, hogy Gray még 

sosem hozott el egyetlen nőt sem, hogy bemutassa nekem?
- Én… - hebegett Brianna, nem tudván, mit válaszoljon.
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- Szerintem ez nagyon sokatmondó dolog. Tudod, a mi kapcsolatunk nem pusztán üzleti 
jellegű.

- Tudom. Nagyon szeret téged. Úgy beszél rólad, mintha rokona lennél.
-  Én vagyok az ő családja.  Már amennyire  ő képes ilyesfajta  kapcsolatra.  Én pedig 

imádom.  Amikor  elmondta  nekem,  hogy  magával  hoz  téged  New  Yorkba,  alaposan 
meglepődtem. - Arlene közben kinyitotta  a púderdobozát,  és bepúderezte  az orrát.  -  Azon 
csodálkoztam, hogy sikerült valami ír szajhának megfognia őt.

Brianna kinyitotta a száját, és szeméből jeges hideg sütött. Arlene felemelte a kezét.
- Ez tipikusan a túlságosan aggódó anyák első reakciója. És amint megláttalak, teljesen 

megváltozott a véleményem. Bocsáss meg!
- Hogyne - válaszolta Brianna mereven.
- Látom, hogy rosszul esett, és igazad is van. Én már több mint tíz éve imádom Grayt, 

sokat  aggódtam miatta,  hajtottam,  nyugtatgattam.  Mindig reménykedtem,  hogy talál  majd 
valakit, akit szerethet, aki boldoggá teszi. Mert nem boldog.

Becsukta a púdert, és megszokott mozdulattal előkapta a rúzsát.
-  Ó, azt  hiszem, ő az egyik legelégedettebb ember,  akit  ismerek,  de a szíve mélyén 

valahol hiányzik neki a boldogság.
- Igen, tudom. Nagyon magányos.
- Az volt. Tudod te, hogy néz rád? Majdnem beleszédül. Talán aggódtam volna emiatt, 

ha nem láttam volna, hogy te hogy nézel rá.
- Szeretem. - Brianna maga is meglepődött rajta, hogy kimondta.
- Ó, drágám, látom rajtad! - fogta meg a kezét az asszony. - Elmesélte neked az életét?
- Nagyon keveset. Magába zárta, és úgy tesz, mintha nem is létezne.
Arlene összeszorított szájjal bólintott.
- Nem könnyen nyílik meg. Én hosszú ideig a legközelebb álltam hozzá, és én is alig 

tudok valamit. Egyszer, a legelső milliós szerződése után egy kicsit berúgott, és akkor többet 
mesélt, mint akart volna. De úgy érzem, nem mondhatom el neked - rázta meg a fejét. - Olyan 
ez, mint mikor a papnak meggyónnak valami, ugye megérted?

- Persze.
-  Annyit  elmondhatok,  hogy  szerencsétlen  gyerekkora  volt,  és  nehéz  élete.  Ennek 

ellenére, vagy talán éppen ezért, nagyon kedves és nagylelkű ember.
- Tudom. Néha talán túlságosan is nagylelkű. Hogyan lehetne megakadályozni, hogy 

folyton ajándékokat vegyen nekem?
- Sehogy. Neki van szüksége erre. A pénz nem fontos neki. Mint szimbólum, igen, de 

maga a pénz egyszerűen csak eszköz a céljai eléréséhez. És hadd adjak neked egy kéretlen 
tanácsot. Ne add fel, légy vele türelmes! Gray úgy intézte az életét, hogy egyetlen otthona 
van:  a  munkája.  Nem  tudom,  észrevette-e  egyáltalán,  hogy  te  otthont  teremtesz  neki 
Írországban.

-  Nem. -  Brianna már megnyugodott,  mosolyogni  is  tudott.  -  Nem vette  észre.  Sőt, 
sokáig én sem tudtam. Csakhogy a könyvével már majdnem elkészült.

- De veled nem. És ha úgy érzed, hogy szükséged van valakire, akkor melletted állok.
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Órákkal később, miközben Gray felhúzta rajta a ruha cipzárját,  Brianna még egyszer 
végiggondolta Arlene szavait. Gray megcsókolta a vállát. A szerető gesztusa, gondolta. Vagy 
a férjé.

Rámosolygott a tükörben.
- Grayson, csodásan nézel ki. A férfin valóban remekül állt a fekete öltöny, melyhez 

azonban  nem  kötött  nyakkendőt.  Ez  a  fajta  kifinomult  könnyedség  Brianna  szemében  a 
filmsztárok, zenészek jellegzetessége volt.

- Ki fog engem nézni, ha te ott leszel mellettem?
- Az összes nő.
-  Hát,  ebben lehet  valami.  -  Vigyorogva bekapcsolta  a  lány nyakán a gyöngysort.  - 

Majdnem tökéletes - mondta, miután maga felé fordította Briannát.
Az éjkék ruha színe melegebbnek tűnt a lány világos bőrén. Olyan mély kivágása volt, 

hogy a  vállát  szabadon hagyta,  és  mellének gömbölyű vonala  is  kivillant  belőle.  A haját 
feltűzte, amit Gray nagyon szeretett, mert eljátszogathatott a kiszabadult finom tincsekkel a 
füle mellett és a tarkóján.

Brianna lassan megfordult, és felnevetett.
- Nemrégen még azt mondtad, hogy tökéletes vagyok.
- Igen.
Elővett  egy  kis  dobozt  a  zsebéből,  és  kinyitotta.  Két  gyönyörű,  könnycsepp  alakú 

gyöngyszem alkotta a fülbevalót, egy-egy csillogó gyémántról aláhullva.
- Gray!
- Csss - Grayson betette a fülbevalót a fülébe. Gyakorlott mozdulattal csinálta, gondolta 

a lány keserűen, ügyesen, könnyedén. - Most már tényleg tökéletes vagy.
- Mikor vetted ezt?
-  Akkor  néztem  ki,  amikor  a  gyöngysort  vettük.  Marcia  nagyon  örült,  amikor 

telefonáltam, és elküldettem.
- El is hiszem. - Nem tudta megállni, felemelte a kezét, és megsimogatta a fülbevalót. 

Igazi volt, persze, jól tudta, mégsem bírta elképzelni. Brianna Concannon egy New York-i 
luxushotelban, gyöngyökkel és gyémántokkal felékszerezve. Ráadásul a férfi, akit szeret, itt 
áll mellette és rámosolyog.

- Nincs értelme elmondanom, hogy nem lett volna szabad, ugye?
- Egyáltalán nincs értelme. Csak köszönd meg.
- Köszönöm - mondta, és megcsókolta az arcát.  - Ez a te estéd, Grayson, és én úgy 

érzem magam, mint egy hercegnő.
- Csak gondolj arra, milyen elegánsak leszünk, ha valamelyik újságíró esetleg le akar 

kapni minket.
- Esetleg? - Brianna felkapta a táskáját, mert Gray már húzta is az ajtó felé. - De hát ez a 

te filmed. Te írtad.
- Én írtam a könyvet.
- Én is ezt mondtam.
- Nem. - A lift felé sétálva Gray átölelte a lány vállát. Lehet, hogy úgy néz ki, mint egy 

előkelő idegen, gondolta, de most is Brianna-illata van. Lágy, édes, finom. - Te azt mondtad, 
az  én  filmem.  Pedig  nem.  A  rendező  filmje,  a  produceré,  a  színészeké.  Sőt,  a 
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forgatókönyvíróé.  - A líftajtó  kinyílt,  Gray betessékelte a lányt,  és megnyomta a földszint 
gombját. - A regényíró csak a lista végén szerepel, drágám.

- Ez nevetséges! De hát a te történeted, a te alakjaid!
-  Voltak  -  mosolygott  Briannára  Gray.  Elbűvölőnek  találta,  ahogy  miatta 

méltatlankodott. - Eladtam, úgyhogy bármit változtattak, akár jobb, akár rosszabb lett, nem 
fogok panaszkodni.  És  ma  este  egészen  biztos,  hogy nem az  lesz  a  középpontban,  hogy 
„Grayson Thane regénye alapján készült”.

- Pedig úgy kellene. Nélküled az egész meg sem született volna.
- Az bizony igaz.
Kiléptek az előcsarnokba. Brianna egy pillantást vetett a férfira.
- Te kinevetsz engem.
- Nem, dehogyis. Bámullak - mosolygott Gray. Bizonyítékképpen megcsókolta a lányt, 

és kivezette, ahol a limuzin várakozott rájuk. - Egy hollywoodi üzletet csak úgy lehet túlélni, 
ha az ember nem veszi túlságosan a szívére a dolgokat.

- Te magad is megírhattad volna a forgatókönyvet…
- Úgy nézek ki, mint egy mazochista? - Gray majdnem megborzongott a gondolatra. - 

Kösz, de a szerkesztővel együtt dolgozni is túl sok nekem, képtelen lennék bizottságban írni. - 
Hátradőlt  az ülésen,  és a kocsi  elindult.  -  Jól  megfizetnek,  pár másodpercre megjelenik a 
nevem a vásznon, és ha a film sikeres - az előzetes felhajtás alapján ez az lesz -, sokkal több 
könyvet adok el.

- Nincs benned semmi indulat?
- Dehogynem, rengeteg. De nem emiatt.
Amint  megérkeztek  a moziba,  máris  lefényképezték őket.  Brianna pislogott  a  vakuk 

fényében, meglepődött, és talán egy kicsit nyugtalan is lett. Gray úgy beszélt, mint aki arra 
számít,  hogy  mellőzni  fogják,  pedig  két  lépés  után  már  mikrofont  dugtak  az  orra  alá. 
Könnyedén válaszolt a kérdésekre, és ugyanolyan könnyedén ki is kerülte őket, mindeközben 
határozottan szorította Brianna kezét.

A lány  szédelegve  nézett  körül.  Olyan embereket  látott,  akiket  máskor  csak  fényes 
magazinokban vagy a mozivásznon, a tévé képernyőjén. Az előcsarnokban álldogáltak, mint a 
közönséges emberek,  elszívtak egy utolsó cigarettát,  iszogattak,  megosztották egymással  a 
legújabb pletykákat, vagy szakmai dolgokról beszélgettek.

Gray bemutatta őt egy-két embernek. Brianna igyekezett válaszolni, ha kérdeztek tőle 
valamit, és megpróbálta elraktározni fejében a neveket, hogy majd otthon el tudja mesélni.

Voltak  nagyon elegánsan  öltözött  emberek,  és  nagyon alulöltözöttek  is.  Gyémántok 
csillogtak, és farmernadrág feszült. Baseball sapkák mellett ezer dolláros öltönyök díszlettek. 
Pattogatott kukorica illata érződött, mint a világ összes mozijában, rágógumi édeskés szaga 
keveredett a legdrágább parfümökével. És az egészet valami vékony, csillogó réteg vonta be.

Amikor elfoglalták a helyüket, Gray az ő székére fektette a karját, odahajolt hozzá, s a 
fülébe súgta.

- Na, mit szólsz?
-  Fantasztikus.  Nem  úgy  érzem  magam,  mint  aki  filmet  jött  nézni,  hanem  mintha 

besétáltam volna a film kellős közepébe.
- Azért, mert az ilyen eseményeknek semmi közük nincs a valósághoz. Majd meglátod a 

bemutató utáni fogadáson.
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Brianna óvatosan felsóhajtott. Milyen messzire jött Clare-ből, gondolta. Nagyon-nagyon 
messzire.

Nem volt  sok ideje  rágódni  rajta.  A fények kialudtak,  a  vászon kivilágosodott.  Egy 
pillanat múlva megborzongott, mert Gray neve villant fel, majd kialudt.

- Ez csodálatos! - suttogta. - Csodálatos!
- Meglátjuk, hogy a többi is ilyen jó lesz-e.
Brianna szerint az volt. A történet száguldó tempója magával ragadta, teljesen lekötötte 

a figyelmét. Nem számított, hogy már olvasta a könyvet, és ismerte a cselekmény fordulatait, 
hogy felismerte Gray dialógusait. A gyomra összeszorult, szája elfehéredett, szeme tágra nyílt 
az izgalomtól. Egyszer Gray zsebkendőt nyomott a kezébe, hogy meg tudja törölni a szemét.

- Brie, te vagy a világ legjobb nézője. Nem is tudom, hogy nézhettem filmet nélküled.
- Csss! - sóhajtott fel a lány, megfogta a férfi kezét, és szorosan belekapaszkodott a 

lélegzetelállító csúcspont alatt,  majd a záró képsorok közben is. A teremben felviharzott a 
taps.

- Szerintem ez tényleg nagy siker lesz.

- Nem fogják elhinni nekem - mondta Brianna, mikor órákkal később kiléptek a Plaza 
liftjéből. - Én sem hinnék magamnak. Tom Cruise-zal táncoltam - mondta nevetgélve, kissé 
megszédülve a pezsgőtől és az izgatottságtól. Tett egy-két tánclépést. - Te el tudod ezt hinni?

- Kénytelen vagyok - mondta Gray, miközben kinyitotta az ajtót. - A saját szememmel 
láttam. Nagyon tetszettél neki.

-  -  Ó,  dehogy!  Csak Írországról  beszélgettünk.  Nagyon szereti.  Elbűvölő  ember,  és 
őrülten szerelmes a feleségébe. És ha arra gondolok, hogy talán valóban eljönnek, és nálam 
fognak megszállni!

- Egyáltalán nem lepne meg, ha a mai este után tele lenne a panzió hírességekkel - Gray 
ásítva lerúgta a cipőjét. - Mindenkit elbűvöltél, akivel csak szóba elegyedtél.

- Ti amerikaiak mindig elájultok az ír kiejtéstől - Brianna kikapcsolta a gyöngysort, és 
ujjai között átpergette a szemeket, majd beletette a dobozába. - Gray, olyan büszke vagyok 
rád!  Mindenki  arról  beszélt,  milyen  csodálatos  volt  a  film,  és  még talán Oscart  is  kap!  - 
ragyogó szemmel  nézett  a  férfira,  miközben  kivette  a  fülbevalót.  -  Képzeld  csak  el,  egy 
Oscar-díj!

- Én nem kapok. - Gray levette és félredobta a zakóját. - Nem én írtam a filmet. 
-  De hát… - Brianna elkeseredett  hangot hallatott.  Kilépett  a cipőjéből,  és lehúzta a 

ruhája cipzárját. - Ez nem igazságos. Kapnod kellene.
Gray elvigyorodott,  és az ingét levetve hátranézett.  De a csípős megjegyzés a torkán 

akadt.
A lány épp akkor bújt ki a ruhájából, és ott állt abban a pici, pánt nélküli fehérneműben, 

amelyet a ruhához vettek. Éjkék. Selyem. Csipke.
Lehajolt,  hogy  kikapcsolja  a  harisnyatartót.  Szép,  festetlen  körmű  kezével  letolta 

hosszú, fehér combján a füstszínű harisnyát. Grayt felkészületlenül érte,  hogy egy pillanat 
alatt merevedése támadt.
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Brianna mondott valamit, de ő nem is hallotta, mert zúgott a füle. Agyának egyik része 
figyelmeztette, hogy uralkodjon az erőszakos vágy hullámain. Másik része azonban sürgette, 
hogy vegye el, amit akar. Gyorsan, keményen, gondolkodás nélkül.

Brianna  szépen  összehajtotta  és  letette  a  harisnyát,  majd  felemelte  a  karját,  hogy 
kiszedje a hajából a hajtűket. A férfi ökölbe szorított kézzel nézte, amint a tüzes-aranyszínű 
fürtök lehullanak meztelen vállára. Hallotta saját lélegzetvételét,  mely felgyorsult,  zihálóvá 
vált. És majdnem, majdnem érezte a kezében a kettéhasadó selymet, a felforrósodó húst és a 
forró, mohó csókok ízét a szájában.

Kényszerítette  magát,  hogy elforduljon.  Csak  egyetlen  percre  van szüksége,  mondta 
magának, hogy visszanyerje az önuralmát. Nem lenne helyes megijeszteni Briannát.

- És milyen remek lesz otthon elmesélni mindenkinek. - Brianna letette a hajkeféjét, és 
újból felnevetett,  majd tett még néhány tánclépést.  - El sem tudom hinni, hogy az éjszaka 
kellős közepén ilyen éber vagyok. Mint egy kisgyerek, aki túl sok édességet evett. Úgy érzem, 
soha  többé  nem  akarok  aludni.  -  Odapördült  a  férfihoz,  hátulról  átölelte  a  derekát,  és 
hozzábújt. - Ó, Gray, olyan csodálatos volt! Nem is tudom, hogy köszönjem meg.

- Nem kell megköszönnöd - felelte a férfi rekedten. Testének minden sejtje pattanásig 
feszült.

- De hát te hozzá vagy szokva az ilyesmihez. - Brianna ártatlanul csókokkal borította a 
hátát, s Gray összeszorította a száját, nehogy felnyögjön. - Szerintem el sem tudod képzelni, 
micsoda  izgalmas  dolog  ez  számomra.  De  te  teljesen  görcsben  vagy  -  szólt  hirtelen,  és 
ösztönösen dörzsölni  kezdte  Grayson hátát  és a  vállát.  -  Biztosan fáradt  vagy, én meg itt 
fecserészek neked, mint egy szajkó. Feküdj le, jó? Egy kicsit megmasszírozlak.

- Hagyd abba! - csattant fel Gray jeges hangon. Megpördült maga körül, és megragadta 
a  lány csuklóját,  olyan erővel,  hogy Brianna  csak bámult  rá.  Dühösnek látszik,  gondolta. 
Nem, mégsem. Inkább veszélyesnek.

- Grayson, mi történt?
- Hát nem látod, mit művelsz velem? 
Brianna megrázta a fejét. Erre ő magához rántotta, ujjai belevájtak a bőrébe. Látta, hogy 

az értetlen tekintetet valami derengő sejtelem, majd pánik váltotta fel. És nem bírta tovább.
- A fene egye meg! - kiéhezve, elkeseredetten csókolni kezdte. Ha a lány ellöki magától, 

talán még meg tudott volna állni. De Brianna felemelte remegő kezét, és megsimogatta az 
arcát. Gray érezte, hogy elveszett.

- Csak egyszer - motyogta magában, miközben az ágyhoz vonszolta. - Csak egyetlen 
egyszer.

Ez  nem az  a  türelmes,  gyöngéd  szívű  szerető  volt,  akit  Brianna  megismert.  Vadul 
birtokba vette, mohó mozdulatai már-már az erőszak határát súrolták. Az egész férfi kemény 
volt, a szája, a keze, a teste. S mindezt bevetette, hogy legyőzze az ő érzékeit. Brianna egy 
pillanatig attól félt, hogy kettétörik Gray kezei között, mint az üveg.

Majd  a  férfi  vágyának  sötét  hulláma  őt  is  magával  sodorta.  Egyszerre  érzett 
megdöbbenést, szexuális izgalmat és rémületet.

Szaggatott kiáltások törtek fel belőle, amint a könyörtelen kéz eljuttatta a csúcsra, s még 
tovább.  Látása  elhomályosult,  de  azon át  is  látta  őt.  A lámpa  fényében  vadul  villogott  a 
szeme.
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Brianna újra és újra a férfi nevét kiáltotta, szinte zokogva. Most térdeltek, egymáshoz 
simuló testtel  a gyűrött  lepedőn. Cray még mindig simogatta,  könyörtelenül  az őrület  felé 
hajszolta.

A lány tehetetlenül  hátrahajolt,  meg-megrázkódott  a nyakán és mellén érzett  csókok 
nyomán. Majd azt érezte, hogy Gray szopogatni kezdi a mellbimbóját,  mintha meg akarná 
kóstolni, s türelmetlen ujjai még tovább ingerelték.

Gray nem tudott már gondolkozni. Minden alkalommal, amikor szeretkeztek, küzdenie 
kellett, hogy agyának egyik csücskét hidegen tartsa, és képes legyen gyöngéden hozzáérni a 
lányhoz,  lassú tempót  diktálni.  Most  azonban úgy rátört  a forróság,  valamiféle  szárnyaló, 
fantasztikus  pokol,  hogy  agyát  és  testét  egybeolvasztotta,  és  minden  civilizált  nyugalmat 
leégetett  róla.  Vágya  vezette,  s  a  lány  vágya  csak  még  tovább  szította  a  tüzet.  Minden 
Önuralma tovatűnt.

Látni akarta, amint vonaglik, sikoltozik, zihál.
És elérte.
Most már a széttépett selyem is az útjában állt. Őrjöngve kettészakította középen, s a 

hátára  döntötte  a lányt,  hogy élvezhesse a testét.  Érezte,  amint  a  lány beletúr  a hajába,  s 
körmei a vállába vájnak, miközben ő szájával egyre lefelé haladt a hasán.

Majd megrándult, levegő után kapkodva felsikoltott. Gray a nyelvével hatolt belé.
Brianna úgy érezte,  most meghal. Nem lehet túlélni  ezt a forróságot, ezt  a nyomást, 

mely egyre erősebb, míg kirobban, aztán még erősebb, és újból kirobban belőle. Végül egész 
teste már csak remegő, fájó idegekből és kimondhatatlan szükségletekből állt.

Az érzések rátámadtak, túl gyorsan ahhoz, hogy el tudja különíteni őket. Csak azt tudta, 
hogy Gray hihetetlen, gonosz, finom dolgokat művel vele. A következő csúcspont mintha már 
ökölcsapásként érte volna.

Felemelkedett, belekapaszkodott a férfiba, s úgy dobálta magát, hogy végül átfordultak 
egymáson. Az ő szája is lázas, mohó vándorútra indult rajta, s az ő keze is megtalálta, ahol 
simogatni kellett. A férfi felnyögött, s ő ezt hallva új és tomboló gyönyörrel rázkódott össze.

- Most! Most! - Gray úgy érezte, nem tud megállni. Kezét végigcsúsztatta a lány nedves 
bőrén,  keményen  megmarkolta  a  csípőjét,  és  felemelte.  Mélyen  beléhatolt,  és  zihálva 
helyezkedett, hogy még mélyebbre érjen.

Erőteljes mozgásba kezdett. Brianna fel-felemelkedve felvette a ritmust. Gray nézte az 
arcát, mikor elérte az utolsó, túlszárnyalhatatlan csúcspontot. Homályos szeme elsötétült, és 
az izmai szorosan összehúzódtak körülötte.

És ekkor ő is, a fájdalommal határos gyönyört átélve végre eljutott oda, ahol teste üres 
lett, és megkönnyebbült.
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Tizenhetedik fejezet

Gray legördült a lányról, és a mennyezetet bámulta. Elátkozhatja magát, de már nem 
csinálhatja vissza, ami megtörtént.

Minden igyekezete, minden óvatossága egyetlen pillanat alatt semmivé vált. Mindent 
tönkretett.

Brianna összekuporodva, remegve feküdt mellette, és ő félt megérinteni.
-  Ne  haragudj!  -  mondta  végül,  és  érezte,  hogy  a  bocsánatkérés  túlságosan 

semmitmondó. - Nem akartam így bánni veled. De nem tudtam uralkodni magamon.
- Nem tudtál uralkodni? - mondta a lány halkan, s közben arra gondolt, hogy lehet az, 

hogy a teste teljesen erőtlen, ugyanakkor megtelt energiával. - Úgy gondoltad, hogy uralkodni 
kellene magadon?

Gray hallotta, hogy remeg a hangja, és rekedt, biztosan a megrázkódtatástól, gondolta.
- Tudom, hogy a bocsánatkérés már semmit nem ér. Hozhatok neked valamit? Egy kis 

vizet?  -  Lehunyta  a  szemét,  és  újból  átkozódni  kezdett  magában.  -  Hadd  hozzam ide  a 
hálóingedet. Biztosan fel akarod venni.

-  Nem  -  szólt  a  lány  és  elfordult  annyira,  hogy  fel  tudjon  nézni,  és  Gray  arcát 
tanulmányozhassa. De ő nem nézett rá, továbbra is a plafonnak szentelte minden figyelmét. - 
Grayson, nem bántottál.

- Dehogynem! Biztosan kék foltok lesznek rajtad.
- Nem vagyok én olyan törékeny - felelte elkeseredetten.
- Úgy bántam veled, mint egy… - Nem tudta kimondani. Briannának nem. - Gyöngéden 

kellett volna.
- Voltál már az is. Jólesik, hogy erőfeszítésedbe került gyöngéden nyúlni hozzám. És az 

is jólesik, hogy valami olyat tettem, amitől elfelejtetted. - Elmosolyodott, és megsimogatta a 
férfi homlokába hulló haját. - Azt hitted, hogy megijesztettél?

- Tudom, hogy megijesztettelek. - Gray elhúzódott, és felült. - De nem érdekelt.
- Tényleg megijesztettél. De jó volt. Szeretlek. 
Gray összerezzent, és megszorította Brianna kezét.
- Brianna… - kezdte, de fogalma sem volt, hogyan akarja folytatni.
- Légy nyugodt, nem kell neked is ezt mondanod.
- Figyelj, gyakran előfordul, hogy az ember összetéveszti a szexet a szerelemmel.
-  Biztosan  igazad  van.  Grayson,  azt  gondolod,  itt  lennék veled,  együtt  lettem volna 

veled így, ha nem szeretnélek?
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De hiszen ő a szavak mestere. Egy tucatnyi észérv, ürügy és trükk futott át az agyán. De 
végül az igazság mellett döntött.

-  Nem.  Nem  gondolom.  Annál  rosszabb  -  mondta  halkan  maga  elé,  és  belebújt  a 
nadrágjába. - Nem lett volna szabad hagynom, hogy idáig jussunk. Én voltam az okosabb. Az 
én hibám.

- Ez senkinek nem a hibája. - Brianna megfogta a kezét, amivel arra késztette, hogy 
üljön  le  az  ágy  szélére,  ne  járkáljon  fel-alá.  -  Nem  kellene  elszomorodnod  attól,  hogy 
szeretnek.

Pedig elszomorodott. Sőt megijedt. És egy pillanatra vágyódni kezdett.
- Brie, én nem tudom megadni neked, amit akarsz, amit megérdemelsz. Velem nincs 

jövőd, nem lesz vidéki házad és gyerekek az udvaron. Ez nincs benne a pakliban.
- Kár, hogy így gondolod. De én nem kérem ezt tőled.
- De te ezt akarod.
-  Igen,  ezt  akarom.  De  nem várom -  meglepően  hűvös  mosollyal  nézett  rá.  -  Már 

korábban  is  elutasítottak.  Nagyon  jól  tudom,  mit  jelent,  ha  szeretek  valakit,  aki  nem 
viszonozza.  Vagy legalábbis  nem úgy, ahogy én szeretném,  ahogy szükségem lenne  rá.  - 
Mielőtt még a férfi megszólalt volna, Brianna megrázta a fejét. - Bármennyire szeretném is 
folytatni veled, túl fogom élni, ha elmész.

- Brianna, én nem akarok fájdalmat okozni neked. Fontos vagy nekem. Nagyon fontos. 
A lány felhúzta a szemöldökét.
- Tudom. És azt is tudom, hogy megijedtél, mert fontosabb lettem, mint korábban bárki.
Gray kinyitotta a száját, majd becsukta, és megcsóválta a fejét.
-  Igen,  igazad  van.  Nekem  ez  új.  Mind  a  kettőnknek.  -  Bizonytalan  mozdulattal 

megfogta a lány kezét, és megcsókolta. - Adnék neked többet is, ha tudnék. És sajnálom, hogy 
legalább nem készítettelek fel jobban a ma éjszakai dologra. Te vagy az első… tapasztalatlan 
nő, akivel dolgom volt, ezért próbáltam eddig lassan haladni.

Brianna kíváncsian félrehajtotta a fejét.
- Szerintem te is ugyanolyan ideges voltál az első alkalommal, mint én.
-  Idegesebb -  vallotta  be  Gray,  s  újra  megcsókolta  a  lány  kezét.  -  Hidd el,  sokkal 

idegesebb.  Olyan  nőkhöz  vagyok  szokva,  akik  ismerik  a  dörgést,  és  tisztában  vannak  a 
játékszabályokkal. Tapasztaltak vagy profik, te pedig…

- Profik? Utcalányok? -  kérdezte  Brianna tágra nyílt  szemmel.  -  Te fizettél  nőknek, 
hogy ágyba vidd őket?

Gray visszabámult rá. Úgy látszik, még zavarodottabb, mint hitte. Hogy is mondhatott 
el ilyesmit!

- Mostanában nem. De azért…
- Miért tettél ilyet? Egy ilyen jóképű és értelmes férfi?
-  Nézd,  ez  már  nagyon régen volt.  Egy másik  életemben.  Ne nézz  már  így  rám!  - 

csattant fel.  - Amikor az ember tizenhat éves, és egyedül csavarog az utcán, semmi nincs 
ingyen. Még a szex sem.

- Miért voltál te egyedül az utcán tizenhat éves korodban?
Gray bezárkózott, gondolta Brianna. A szeméből harag süt, de szégyen is.
- Nem vagyok hajlandó ebbe belemenni.
- Miért?
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- Úristen! - mindkét kezével beletúrt a hajába. - Késő van. Aludnunk kell valamennyit.
- Grayson, ennyire nehezedre esik beszélni velem? Te szinte mindent tudsz rólam, a 

rosszat is és a jót is. Azt hiszed, hogy kevesebbre foglak tartani, ha megtudom?
A férfi nem volt biztos benne, és arról győzködte magát, hogy nem is érdekli.
- Brianna, ez az egész nem fontos. Semmi köze ahhoz az emberhez, aki most vagyok. 

Semmi köze hozzánk.
A lány szeme elhidegült.  Brianna felállt,  hogy felvegye  a  hálóinget,  amiről  csak az 

imént jelentette ki, hogy nem kéri.
- Persze, a te dolgod, ha úgy döntesz, hogy kizársz belőle.
- Nem erről van szó.
Brianna beledugta a fejét, majd a karját a hálóingbe, eligazgatta magán.
- Ahogy gondolod.
- Az istenit neki! Ebben nagyon ügyes vagy! - A férfi dühösen zsebre vágta a kezét.
- Nem értem.
-  Nagyon  is  jól  érted  -  vágott  vissza  Gray.  -  Bűntudatot  ébresztesz  bennem, 

megspékeled egy kis hidegséggel, és eléred, amit akarsz.
- Megegyeztünk, hogy semmi közöm hozzá - lépett oda Brianna az ágyhoz, és elkezdte 

behajtani  a matrac alá  a lepedőt,  amit  összegyűrtek.  -  Ha bűntudatod van,  annak nem én 
vagyok az oka.

-  Mindig  megfogsz  -  morogta  a  férfi.  -  Pontosan  tudod,  hogyan kell  megfognod.  - 
Nagyot sóhajtott, mint aki megadta magát. - Jól van, ha akarod. Ülj le! Mesélek neked.

Hátat  fordított  neki,  és  kotorászni  kezdett  a  fiókban  a  cigaretta  után,  amit  mindig 
magával hordott, de csak akkor vette elő, ha dolgozott.

- Az első dolog, amire emlékszem, a szag. Rothadni készülő szemét, penész, áporodott 
cigarettacsikkek. - És a mennyezet felé gomolygó füstre nézett. - Fű. Nem az a fajta, amit 
lenyírunk, hanem az, amit szívni kell. Te biztosan sosem szagoltál még marihuánát, igaz?

- Nem, soha. - Brianna kezét az ölébe fektette, szemét a férfira függesztette.
- Hát, ez az első igazi emlékem. A szaglás a legerősebb érzék, mindig megmarad az 

emberrel, a jó is és a rossz is. A hangokra is emlékszem. Ordibálás, hangos zene, szeretkezés 
hangjai  a  másik  szobából.  Emlékszem,  hogy  éhes  voltam,  és  nem  tudtam  kimenni  a 
szobámból,  mert  anyám megint  bezárt.  Majdnem mindig be volt  lőve,  és sokszor  nem is 
emlékezett rá, hogy van egy gyereke, akit etetni kellene.

Gray körülnézett, hamutartót keresve, aztán nekitámaszkodott a kisszekrénynek. Nem is 
olyan nehéz beszélni róla. Majdnem olyan volt, mintha elképzelne egy jelenetet a könyvéhez. 
Majdnem.

-  Egyszer  elmesélte,  hogy  tizenhat  éves  korában  megszökött  otthonról.  El  akart 
menekülni  a  szüleitől,  a  szabályoktól.  Azt  mondta,  nagyon  szigorúak  voltak.  Kiborultak, 
amikor megtudták, hogy szipózik, és felviszi a fiúkat a szobájába. Pedig ő csak élte a saját 
életét,  azt  tette,  amihez  kedve  volt.  Úgyhogy  egy  nap  megszökött,  és  elstoppolt  San 
Franciscóba. Hippi akart lenni, de a drogkultúra legnyomorúságosabb áldozatai között kötött 
ki. Sok ócska szert kipróbált, és legtöbbször koldulással kereste meg a rávalót, vagy eladta 
magát.
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Épp  most  mondta  el,  hogy  az  anyja  prostituált  volt  és  narkós.  Azt  hitte,  Brianna 
megdöbbenve felkiált majd. De csak nézett rá azzal a hűvös, figyelő tekintetével. Gray vállat 
vont, és folytatta.

- Úgy tizennyolc lehetett, amikor terhes lett velem. Azt mesélte, már két abortusza volt 
korábban, és félt a harmadiktól. Azt nem tudta biztosan, ki volt az apám, de annyi valószínű, 
hogy három fickó közül  valamelyik.  Úgyhogy az egyikkel  összeköltözött,  és  úgy döntött, 
hogy megtart. Amikor egyéves lehettem, megunta a pasast, és összeköltözött egy másikkal. 
Az futtatta, ellátta droggal, de túl sokat verte, úgyhogy azt is otthagyta.

Gray elnyomta a cigarettát, és várta, hogy Brianna megjegyzést tegyen. De ő nem szólt 
semmit, csak ült, ahogy addig, összekulcsolt kézzel.

- Mindegy, az elkövetkező pár éven átugorhatunk. Amennyire tudom, minden ugyanúgy 
ismétlődött. Anyám egyik férfitól a másikig csapódott, és rákapott a kemény drogokra. Jobb 
időszakaiban, azt hiszem, vonzó lehetett. Néha rám csapott, de soha nem vert meg igazán… 
az túl sok erőfeszítést és odafigyelést jelentett volna. Bezárt a szobámba, hogy ne csavarogjak 
el,  amíg  ő  az  utcát  járja,  vagy  a  dealerével  találkozik.  Mocsokban  laktunk,  és  arra  is 
emlékszem, hogy nagyon fáztam. San Franciscóban iszonyú hideg tud lenni, így kezdődött a 
tűz. Valaki az épületben felborított egy hordozható radiátort. Ötéves voltam, egyedül otthon, 
bezárva a szobámba.

- Ó, Istenem, Grayson! - Brianna a szájához kapta a kezét. - Istenem.
- Arra ébredtem, hogy fuldoklom - folytatta  a férfi  ugyanazon a távoli  hangon. - A 

szoba megtelt füsttel, hallottam a szirénázást és a sikoltozást. Én sikoltoztam, és dörömböltem 
az  ajtón.  Nem  kaptam  levegőt,  és  halálra  voltam  rémülve.  Emlékszem,  hogy  a  padlón 
feküdtem, és sírtam. Aztán egy tűzoltó betörte az ajtót, és felemelt. Arra már nem emlékszem, 
hogy kivitt. A tűzre sem emlékszem, csak a füstre a szobában. A kórházban ébredtem fel, és 
ott volt mellettem egy szociális gondozó. Egy szép, fiatal nő, nagy kék szeme volt és jó puha 
keze.  Meg  ott  volt  egy  rendőr  is.  Ettől  ideges  lettem,  mert  anyám  arra  tanított,  hogy  a 
hatóságban soha ne bízzam. Azt kérdezték tőlem, tudom-e, hol van az anyám. Nem tudtam. 
Mire jobban lettem annyira, hogy kiengedtek a kórházból, elkapott a rendszer fogaskereke. 
Betettek  egy  gyermekotthonba,  amíg  megkeresik  az  anyámat.  Sosem  találták  meg.  Nem 
láttam többet.

- Nem jött érted.
- Nem, nem jött. Nem volt ez olyan rossz csere. Az otthon tiszta volt és rendszeresen 

kaptunk  enni.  Ugyanakkor  a  rendszeresség  problémát  jelentett  nekem,  mert  nem  voltam 
hozzászokva. Voltak nevelőszülők, de én mindig úgy intéztem, hogy ne vigyenek el. Nem 
akartam senkinek a mostohagyereke lenni, mindegy volt, hogy jó vagy rossz emberek. Pedig 
sokan tényleg nagyon jók voltak. Én olyan voltam, akire azt mondják, hogy kezelhetetlen. 
Nekem így tetszett. Ha bajkeverő voltam, figyeltek rám, ezért aztán sok bajt kevertem. Igazi 
belevaló kölyök lettem, nagy dumás, és mindig rosszban sántikáltam. Szerettem verekedést 
szítani, mert erős voltam és gyors, és a legtöbbször győztem.

-  De kiszámítható  voltam - mondta kis  nevetéssel.  -  Ez a  legrosszabb az egészben. 
Gyerekkori környezetem terméke lettem, és átkozottul büszke is voltam rá. Egyetlen rohadt 
nevelő,  pszichológus  vagy  szociális  gondozó  sem  tudott  közel  férkőzni  hozzám.  Arra 
tanítottak, hogy gyűlöljem a hatóságokat, és ezt az egyet anyám jól megtanította.

- De az iskolában… a gyermekotthonban… jól bántak veled?
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A férfi szemében gúnyos fény villant.
- Ó, hogyne, kifejezetten babusgattak. Három négyzetméter és egy ágy. - A lány ijedt 

arca láttán Gray türelmetlenül felsóhajtott. - Brianna, ott az ember csak statisztikai adat, csak 
egy szám. Egy probléma. És van még egy csomó másik szám, statisztikai adat, probléma, 
akikkel minddel törődni kell. Persze, így utólag tudom, hogy voltak a személyzetben olyanok, 
akik tényleg törődtek velünk, és tényleg megpróbáltak változtatni a dolgokon. De ők voltak az 
ellenség, a kérdéseikkel, tesztjeikkel, szabályaikkal és fegyelmezési eszközeikkel. Úgyhogy 
anyám példáját követve tizenhat évesen megszöktem. Az utcán éltem, az eszemből. Sosem 
nyúltam droghoz, sosem adtam el magam, de azon kívül nem sok minden volt, amit ne tettem 
volna meg.

Ellökte magát a szekrénytől, és járkálni kezdett.
- Loptam, csaltam, szélhámoskodtam. Aztán egy szép napon hirtelen beütött az isteni 

szikra. Egy fickó, akit át akartam verni, rájött, és úgy elvert, hogy majd felfordultam. Amikor 
egy  sikátorban  magamhoz  tértem,  a  szám tele  volt  vérrel,  és  néhány  bordám is  eltörött, 
rájöttem, hogy ennél jobb módja is van a megélhetésnek. Elmentem New Yorkba. Sok órát 
eladtam az Ötödik sugárúton - mondta mosolyogva. - Itt a piros, hol a pirost játszottam, és 
elkezdtem írni. Az otthonban elég jó oktatást kaptunk. És szerettem írni. Persze tizenhat éves 
koromban,  amilyen  belevaló  csávó  voltam,  ezt  a  világért  sem  ismertem  volna  be.  De 
tizennyolc évesen, ráadásul New Yorkban, nem is tűnt olyan rossz dolognak. Ami rossznak 
tűnt, ami hirtelen nagyon nem tetszett nekem, hogy ugyanolyan lettem, mint anyám volt. És 
akkor eldöntöttem, hogy valaki más leszek.

Megváltoztattam  a  nevem.  Megváltoztattam  magam.  Szereztem  rendes  munkát,  az 
asztalokat  szedtem  le  egy  kis  kocsmában.  Lépésről  lépésre  megszabadultam  attól  a  kis 
gazfickótól, amíg Grayson Thane lett belőle. És nem nézek vissza, mert semmi értelme.

- Mert fájdalmat okoz neked - mondta Brianna halkan. - És feldühít.
- Lehet. De főleg azért, mert semmi köze hozzám, aki most vagyok.
Brianna szerette volna megmagyarázni neki, hogy nagyon is sok köze van hozzá, hiszen 

épp azért lett ilyen. De inkább felállt, és szembefordult vele.
- Szeretlek,  annak, aki most vagy. - Fájdalom hasított  belé a gondolatra,  hogy Gray 

meghátrál az elől, amit ő adni szeretne neki. - Hát annyira szörnyű neked ez a tudat? És az, 
hogy sajnálom azt a gyermeket, azt a fiatal fiút, aki voltál, és még inkább bámulom, amivé 
fejlődtél?

- Brianna, a múlt nem számít. Nekem nem - makacskodott a férfi. - Veled egészen más 
a helyzet. Te a múltadban gyökerezel, a történelemben, a hagyományokban. Az formált téged, 
és  ezért  a  jövő  is  ugyanolyan  fontos  neked.  Ezért  vagy  tervező  elme,  ezért  gondolkozol 
hosszú távra. Én nem. Képtelen vagyok. A fenébe is, nem is akarok. Csak a jelen van.

Hát azt hiszi, hogy ő ezt nem érti, azok után, amit elmesélt neki? Nagyon is jól látja 
maga előtt a rongyos fiatal fiút, aki retteg a múltjától, retteg attól, hogy nincs számára jövő. 
Ezért kétségbeesetten megragad mindent, amit a jelen kínál.

- De hát most éppen együtt vagyunk, nem? - Brianna gyöngéden a két tenyere közé 
vette a férfi arcát. - Grayson, nem tudlak nem szeretni, csak hogy te jobban érezd magad. Sőt, 
még azért sem, hogy én jobban érezzem magam. Ez van. A szívem a tiéd, és nem tudom 
visszavenni. De ha tudnám, sem akarnám. Ez nem jelenti azt, hogy el kell fogadnod, de buta 
vagy, ha nem teszed. Semmibe sem kerül neked.
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- Brianna, én nem akarok fájdalmat okozni neked - szorította meg a lány csuklóját a 
férfi. - Nem akarok fájdalmat okozni.

-  Tudom. -  Pedig fogsz,  gondolta.  De vajon miért  nem érti,  hogy saját  magának is 
fájdalmat fog okozni? - Élvezzük a jelent, és legyünk érte hálásak. Mondj meg nekem egy 
dolgot - kérte, és könnyedén megcsókolta Grayt. - Mi volt a neved?

- Istenem, te sosem adod fel?
-  Nem.  -  Brianna  mosolya  meglepő  módon  magabiztosnak  tűnt.  -  Szerintem  ez 

egyáltalán nem baj.
- Logan - mondta Gray halkan. - Michael Logan. 
Brianna felnevetett, ő pedig értetlenkedve nézett rá,
-  Ír.  Tudhattam  volna.  Olyan  tehetséges  vagy,  ha  beszélni  kell,  és  te  vagy  a 

legelbűvölőbb férfi a világon.
- Michael Logan - mordult fel Gray mérgesen - egy szűkagyú, fukar, kisstílű tolvaj volt, 

aki szart sem ért. 
Brianna felsóhajtott.
-  Michael  Logan  egy  elhagyott,  gondozatlan  gyermek  volt,  akinek  szeretetre  és 

törődésre lett volna szüksége. És nincs igazad, ha ennyire utálod őt. De hagyjuk, felejtsük el.
És  lefegyverezte  azzal,  hogy hozzásimult,  fejét  a vállára  fektette.  Keze fel-alá  járva 

simogatta  a  férfi  hátát,  megnyugtató  mozdulattal.  Undorodnia kellene  attól,  amit  mondott 
neki, gondolta Gray. Vissza kellett volna riadnia attól, ahogy az ágyban bánt vele. Mégis itt 
van, átöleli, és ijesztő mélységű szerelmet kínál.

- Nem tudom, mit tegyek veled.
- Semmit nem kell tenned - csókolta meg a vállát Brianna. - Életem legszebb hónapjait 

töltöttem veled. És emlékezni fogsz rám, Grayson, amíg csak élsz.
A férfi nagyot sóhajtott. Ezt nem tudta megcáfolni. Életében először ott fog hagyni egy 

részt magából, amikor majd elmegy.

Másnap reggel Gray érezte magát kínosan. A lakosztály nappalijában reggeliztek, ahol 
az ablakból a parkra láttak. És azt várta, hogy Brianna majd a fejéhez vág valamit abból, amit 
elmondott  neki.  Hiszen  megszegte  a  törvényt,  prostituáltakkal  feküdt  le,  és  az  utca 
szennyében fetrengett.

De  a  lány  olyan  üdén  ült  vele  szemben,  mint  egy  clare-i  reggelen,  és  boldogan 
csacsogott a Worldwide-ról, ahová még be akartak nézni a repülőtérre menet.

- Grayson, miért nem eszel? Nem érzed jól magad?
- Jól vagyok - felelte a férfi, és levágott egy darabot a palacsintából, amiről azt hitte, 

hogy kívánja. - Azt hiszem, a főztöd hiányzik.
Ennél jobbat nem is mondhatott volna. Brianna aggodalmas arckifejezése felvidult.
- Holnap már főzök neked. Majd kitalálok valami nagyon finomat.
Gray  csak  felnyögött.  Eddig  még  nem mesélt  neki  a  walesi  utazásról.  Nem akarta 

elrontani az örömét. Most azon csodálkozott, miért is gondolta, hogy el tudja rontani. Hiszen 
amit előző éjszaka elmesélt neki, az sem rázta meg a higgadtságát.

- Brie, az az igazság, hogy hazafelé menet még teszünk egy kis kitérőt.
- Igen? - Brianna összevont szemöldökkel letette a áscsészéjét. - Dolgod van valahol?
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- Nem egészen. Walesben megállunk egy kicsit.
- Walesben?
- Arészvényeid miatt. Tudod, mondtam neked, hogy a brókeremmel ellenőriztetem.
- Igen. Talált valami érdekeset?
- Brie, a Triquarter Bányatársaság nem létezik.
- Dehogynem. Hiszen nálam vannak a részvények. Kaptam tőlük levelet.
- Nincs ilyen cég egyetlen tőzsdén sem. Nincs ilyen nevű vállalat  egyetlen listán.  A 

telefonszám a fejlécen hamis.
- Hogy lehet ez? Hiszen ezer fontot ajánlottak nekem.
- Ezért megyünk Walesbe. Szerintem megéri, hogy személyesen ellenőrizzük. 
Brianna megrázta a fejét.
- Gray, én biztos vagyok benne, hogy nagyon jó brókered van, de alighanem elnézett 

valamit.  Ha egy cég nem létezik, akkor nem bocsátanak ki részvényt, és nem ajánlják fel, 
hogy visszavásárolják.

- Ha az egész csak álca,  akkor kiadhatnak részvényeket - felelte Gray, és beleszúrta 
villáját a falatba. A lány csak bámult rá. - Csalás, Brie. Nekem van egy kis tapasztalatom az 
ilyen  szélhámosságokban.  Az  ember  bérel  egy  postafiókot,  szerez  egy  telefonszámot,  és 
elindul  balekokra  vadászni.  Olyan  emberekre,  akik  be  akarnak  fektetni.  Mindig  akadnak 
olyanok, akik gyorsan szeretnének meggazdagodni. Az ember felvesz egy öltönyt, betanulja a 
szöveget,  csinál  valami  papírokat,  kinyomtat  egy  ismertetőt  és  néhány  hamis  igazolást. 
Felveszi a pénzt, aztán eltűnik.

Brianna  egy  percig  hallgatott,  megpróbálta  megemészteni  az  információt.  Valóban, 
könnyen el tudja képzelni az apjáról, hogy bedől egy ilyen trükknek. Mindig is gondolkodás 
nélkül  vetette  bele  magát  az  üzletekbe.  Hiszen  ő  maga  sem  számított  semmire,  amikor 
elkezdett érdeklődni.

-  Azt hiszem, ezt  a részét értem.  És elég jól  jellemzi  apám üzleti  érzékét.  De hogy 
magyarázod azt, hogy válaszoltak nekem, sőt pénzt ajánlottak?

- Sehogy. - Bár erre is lett volna ötlete. - Ezért megyünk Walesbe. Rogan elintézte, hogy 
a repülőgépe Londonban vár minket, és elvisz. Ha végeztünk, hazavisz a shannoni reptérig.

- Értem. - A lány óvatosan letette a kést és a villát. - Szóval megbeszélted Rogannel, 
mivel ő férfi, és ketten elrendeztétek.

Gray megköszörülte a torkát, és megnyalta a szája szélét.
-  Azt  akartam,  hogy  élvezd  az  utazást,  és  ne  nyugtalankodj.  -  A  lány  éles,  hideg 

tekintetét látva vállat vont. - Most azt várod, hogy bocsánatot kérjek, pedig nem fogok.
Brianna összekulcsolta a kezét, letette az asztal szélére, és nem szólt semmit.
- Remekül tudod előadni ezt a hűvös jelenetet. De ezúttal nem működik. A csaláshoz 

nem értesz. Én magam is elmentem volna, de valószínű, hogy szükségem lesz rád, mivel a 
részvények az apád nevére szólnak.

- És mivel az apám nevére szólnak, ezért az egész az én dolgom. Kedves tőled, hogy 
segíteni akartál.

- Menj a francba!
Brianna megrezdült,  érezte, hogy összeszorul a gyomra az elkerülhetetlen veszekedés 

gondolatára.
- Ne beszélj velem ilyen hangon!
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- Akkor te pedig ne beszélj velem úgy, mint egy mérges tanító néni! - A lány felállt. - 
Ne menj el, a fenébe is!

- Nem tűröm, hogy káromkodj és kiabálj velem, és lebecsülj azért, mert én csak egy 
vidéki farmer lánya vagyok.

- Mi köze van annak bármihez is? 
Mikor azonban Gray látta, hogy Brianna nem áll meg és a hálószoba ajtaja felé indul, 

felpattant az asztaltól,  elkapta a karját,  és maga elé fordította.  A lány arcán egy pillanatra 
félelem jelent meg, de máris bezárkózott.

- Azt mondtam, hogy ne menj el.
- Úgy jövök-megyek, ahogy nekem tetszik, éppen úgy, mint te is. És most fel akarok 

öltözni, és elkészülni az utazásra, amit olyan előrelátóan elrendeztél.
- Ha belém akarsz rúgni, csak tessék. De ezt el kell intéznünk.
- Nekem az a benyomásom, hogy te már elintézted. Grayson, fáj a karom.
- Bocsánat - mondta a férfi, elengedte a lányt, és zsebre vágta a kezét. - Nézd, sejtettem, 

hogy bosszankodni fogsz, de azt nem vártam egy ilyen józan gondolkodású embertől, hogy 
így felfújja a dolgot.

- Elrendezted az egészet a hátam mögött, döntöttél helyettem, mert meg voltál győződve 
róla, hogy magam nem boldogulok, és én fújom fel a dolgot? Hát jól van, biztosan nagyon 
kellene szégyellnem magam.

-  Segíteni  akarok neked.  -  Gray megint  felemelte  a  hangját,  és  nagy erőfeszítésébe 
került, hogy visszanyerje önuralmát. - Ez nem azt jelenti, hogy lebecsüllek, csak azt jelenti, 
hogy ebben nincs tapasztalatod. Valaki betört a házadba. Hát nem áll össze a kép?

Brianna elsápadt.
- Nem. Miért nem rakod össze nekem?
-  írtál  egy  levelet  a  részvények  miatt,  erre  valaki  átkutatja  a  házadat.  Gyorsan, 

kapkodva. Talán elkeseredetten.  Nem sokkal azután valaki leskelődik az ablakodnál. Hány 
éve élsz abban a házban?

- Amióta élek.
- És hányszor történt ilyesmi?
- Egyszer sem. De…
- Ezek szerint van alapja, hogy összekapcsoljuk a kettőt. Szeretném látni az egész képet.
-  El  kellett  volna  mondanod.  -  A lány  megrettenve  leült  egy  fotel  karjára.  -  Miért 

titkoltad el?
- Ez csak egy elmélet. Istenem, Brie, hiszen épp elég gondod volt. Az anyád, Maggie és 

a baba, és én is. Meg az a nő, apád ismerőse, akit meg akartok keresni. Nem lett volna jó, ha 
szaporítom a gondjaidat.

- Próbálom megérteni, hogy csak védelmezni akartál.
- Persze, hogy védelmezni akartalak. Nem szeretem, ha nyugtalankodsz. Mert… - Gray 

döbbenten  elhallgatott.  Mi  volt  ez,  amit  majdnem  kimondott?  Nagyot  lépett  hátrafelé. 
Gondolatban is, attól a csapdát rejtő szótól, és fizikailag is. - Mert fontos vagy nekem - szólt 
óvatosan.

- Jól van. - Brianna hirtelen nagyon fáradtnak érezte magát. Hátrasöpörte a haját. - Ne 
haragudj, hogy jelenetet rendeztem. De ne titkolózz előttem, Gray!

- Rendben. - A férfi megsimogatta a lány arcát, és megremegett a gyomra. - Brianna.
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- Tessék.
- Semmi - mondta, és leeresztette a kezét. - Semmi. Jobb lesz, ha készülődünk, ha még 

be akarunk menni a Worldwide-ba.

* * *

Wales-ben esett  az  eső,  és  már  túl  késő volt  bármihez.  Bejelentkeztek  a  szürke kis 
szállodába,  ahol  Gray  szobát  foglalt.  Brianna  csak  futó  benyomásokat  szerzett  Rhondda 
városáról, a sivár sorházakról, s a szürke, esőt pergető égről. Megvacsoráztak, bár Brianna 
hozzá sem nyúlt az ételhez, és kimerülten ágyba bújtak. 

Gray azt hitte, panaszkodni fog. A szállás kényelmetlennek bizonyult, az utazás pedig 
túl  sok  volt  egyszerre,  még  neki  is.  De  másnap  reggel  a  lány  nem  szólt  semmit,  csak 
felöltözött, és megkérdezte, mit fognak most csinálni.

-  Azt  gondoltam,  először  nézzük  meg  a  postát,  hátha  kapunk  valami  használható 
információt  -  felelte  a  férfi,  és  figyelte,  amint  Brianna  feltűzi  a  haját,  egyszerű,  pontos 
mozdulatokkal. De a szeme alatt karikák ültek. - Fáradt vagy.

- Egy kicsit. Az időeltolódás miatt lehet - nézett ki az ablakon Brie. Már nem esett. - 
Mindig azt hittem, hogy Wales szép, vad vidék.

- Nagy része az is. A hegyek gyönyörűek, és a tengerpart is. A Lleyn-félsziget - igaz, 
hogy egy kicsit sok a turista, az angolok mind odamennek nyaralni - egyszerűen elbűvölő. A 
felföld  is  szép,  idilli,  hagyományos  walesi  táj.  Ha  látnád  a  mocsárvidéket  délutáni 
napsütésben, akkor megértenéd, miért nevezik szép és vad vidéknek.

- Olyan sokfelé jártál már! Nem is értem, hogy tudsz emlékezni mindegyik helyre.
-  Mindig van valami,  ami  megragad az ember  fejében.  -  Gray körülnézett  a  komor 

szállodai  szobában.  -  Sajnálom,  hogy  ez  ilyen.  Ez  tűnt  a  legegyszerűbbnek.  Ha  akarod, 
elmehetünk egy-két napra, és megmutatom neked a tájat.

A lány elmosolyodott a gondolatra, hogy félredobja a feladatait, és külföldi hegyeken és 
tengerpartokon utazgasson Grayjel.

- Ha befejeztük, amiért jöttünk, haza kell mennem. Nem élhetek vissza Mrs. O’Malley 
segítőkészségével. És te is dolgozni szeretnél. Látom rajtad.

- Igen. - Gray megfogta a lány kezét. - Amikor befejezem a könyvet, lesz még egy kis 
időm a megjelenő könyvem bemutatója  előtt.  Elmehetnénk valahová.  Ahová csak akarod. 
Görögországba vagy a Csendes-óceán déli részére. A Nyugat-Indiákra. Nem lenne kedved? 
Valami olyan helyre, ahol pálmafák állnak a tengerparton, kék a víz és vakít a nap.

- Jól hangzik. - Ő, aki sosem tervez előre, gondolta Brianna, most éppen ezt teszi. De 
okosabbnak  látta,  ha  nem hívja  fel  rá  a  férfi  figyelmét.  -  De nem olyan  könnyű megint 
elutazni. Készen vagyok, mehetünk - mondta, és megszorította a Gray kezét, majd felkapta a 
táskáját.

A postát könnyen megtalálták, de az ablak mögött ülő nőre nem hatott Gray varázsereje. 
Ingerült hangon azt mondta, nem adhatja ki a postafiókbérlők nevét. Ők is bérelhetnek egyet, 
ha akarnak, és az övékről sem ad ki információt idegeneknek.
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Amikor Gray a Triquarterről kérdezte, csak vállat  vont. A név semmit nem mondott 
neki.

Gray  azon  gondolkodott,  hogy  pénzt  kínál,  de  aztán  az  összeszorított  ajkak  láttán 
meggondolta.

- Az első nyom nem vezet sehova - szögezte le, mikor kiléptek az utcára.
- Csak nem gondoltad komolyan, hogy ilyen könnyen fog menni?
- Nem, de néha épp akkor találsz valamit, amikor a legkevésbé várod. Próbálkozzunk 

meg néhány bányatársaságnál!
- Nem lenne jobb, ha jelentenénk mindent a hatóságoknak?
- Majd eljön annak is az ideje. Fáradhatatlanul járta végig egyik irodát a másik után, 

mindenütt feltéve ugyanazokat a kérdéseket, és mindenütt ugyanazokat a válaszokat kapva. 
Egész  Rhonddában  senki  nem  hallott  a  Triquarterről.  Brianna  hagyta,  hogy  a  férfi 
kérdezősködjön,  mert  élvezte  nézni,  ahogy dolgozik.  Úgy tűnt,  hogy kaméleonként  képes 
bármilyen személyiséget felvenni, amilyet csak akar. Tudott elbűvölő lenni, kimért, ravasz és 
erőszakos. Talán így közelít azokhoz a témákhoz is, amelyekről írni akar. Egymás után tette 
fel a kérdéseket, rábeszélően vagy éppen parancsolóan.

Négy óra elteltével többet megtudtak a szénbányászatról és a walesi gazdasági életről, 
mint amennyit meg tudtak volna jegyezni. De a Triquarterről semmit.

- Enned kell egy szendvicset - mondta végül Gray.
- Nem tiltakozom.
- Oké, rakjuk tele a hasunkat, és gondolkozzunk.
- Nem akarom, hogy csalódott légy, amiért nem sikerült semmit kiderítenünk.
-  Dehogynem.  Most  már  minden  kétséget  kizáróan  tudjuk,  hogy  Triquarter 

Bányatársaság nincs, és nem is volt soha. A postafiók csak álcázás, és minden valószínűség 
szerint még mindig ugyanaz a valaki bérli.

- Ezt miből gondolod?
-  Szükségük  van  rá,  amíg  el  nem  intéznek  mindent  veled,  meg  a  többi  régebbi 

befektetővel. Bár gondolom, a nagy részét már eltüntették. Próbálkozzunk meg itt - intett egy 
kis vendéglő felé.

Az illatok ismerősek voltak, s ettől Briannának honvágya támadt. A hangok azonban 
idegenek, egzotikus hatásúak. Leültek egy asztal mellé, s Gray azonnal olvasgatni kezdte a 
műanyag borítójú étlapot.

-  Hm.  Töltött  palacsinta.  Biztosan  nem  olyan  finom,  mint  a  tiéd,  de  azért 
megkóstolhatjuk. Mit szólsz hozzá?

- Jó lesz. És teát is kérek.
Gray megrendelte az ételt, és előrehajolt.
-  Brie,  arra gondoltam,  az egészben közrejátszhatott  az is,  hogy apád nem sokkal a 

részvények megvétele után meghalt. Ugye a padláson találtad meg a papírokat1?
- Igen. Amikor apa meghalt, nem néztünk végig mindent. Anyám… szóval, Maggie-nek 

nem volt hozzá ereje, én pedig hagytam, mert…
- Mert Maggie szenvedett, anyád pedig veszekedett volna.
- Nem szeretem a jeleneteket. - Összeszorította a száját, és az asztal lapját bámulta. - 

Könnyebb meghátrálni, vagy kikerülni őket. Maggie volt apám szeme fénye. Szeretett engem 
is,  tudom,  de  kettejük  között  valami  egészen  különleges  kapcsolat  volt.  Maggie  annyira 
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siratta, és már amúgy is nagy botrány volt abból, hogy apa rám hagyta a házat, nem anyámra. 
Anya  keserű  volt  és  dúlt-fúlt,  én  pedig  inkább  mindent  annyiban  hagytam.  Be  akartam 
indítani a panziót. Ezért aztán inkább békén hagytam a dobozokat, néha letörölgettem róluk a 
port, és azt mondtam magamnak, hogy majd később megnézem.

- És tényleg meg is nézted.
-  Nem tudom,  miért  azt  a  napot  választottam.  Talán  mert  egy  kicsit  leülepedtek  a 

dolgok. Anya a saját házában lakik, Maggie jól megyan Rogannel. Nekem pedig…
-  Neked  pedig  már  nem  fájt  annyira  a  halála.  Elég  idő  eltelt,  hogy  végigmenj  a 

gyakorlati tennivalókon.
- Így van. Azt gondoltam, át tudom nézni a dolgait, amiket megőrzött, és talán már nem 

fog annyira  hiányozni,  és  nem fogom folyton azt  kívánni,  bárcsak másképp történt  volna 
minden. És része volt ebben a terveimnek is - sóhajtott fel. - Azt gondoltam, mi lenne, ha a 
kialakítanék egy szobát a padláson.

- Ez az én Briannám - fogta meg a kezét a férfi. - Szóval ő ott fent őrizte a részvényeket, 
és évek teltek el, mire megtaláltad őket. Gondolom, akik kibocsátották, már le is írták. Miért 
kockáztatnának azzal, hogy megpróbálnak kapcsolatba lépni veletek? Ha ellenőrizték, akkor 
megtudhatták,  hogy  Tom  Concannon  meghalt,  és  az  örökösei  nem  foglalkoztak  a 
részvényekkel.  Lehet,  hogy elvesztek,  vagy véletlenül kidobták őket. És akkor te írtál  egy 
levelet.

- És most itt vagyunk. De ez még mindig nem magyarázza meg, miért ajánlottak pénzt 
érte.

- Oké, akkor most találgassunk. Én ebben nagyon jó vagyok. Tegyük fel, hogy amikor 
az üzletet  megkötötték,  akkor  az egész egyértelmű szélhámoskodás  volt,  ahogy már New 
Yorkban elmagyaráztam. Aztán, tegyük fel, az illetőnek szerencséje volt, és beindult az üzlet. 
A Triquarter-ügy már elmúlt,  de a haszon megmaradt,  maga a szervezet tovább élt.  Talán 
másik csalásba kezdtek, de az is lehet, hogy valami legálisba. Vagy csak úgy eljátszanak a 
törvény kiskapuival, szabályos dolgokat csinálva álcázásképp. Jó kis meglepetés lenne, ha épp 
a szabályos ügyletek jönnének be. Talán még több hasznot hoznak, mint a csalások. És akkor 
el kell tüntetni a sötét dolgokat.

Brianna megdörgölte a halántékát. Megkapták az ételüket.
- Nekem ez túl zavaros.
- Van valami azokban a részvényekben, de nem tudom, mi lehet - bekapott egy jókora 

falatot. - Na nem, ez meg sem közelíti a tiédet. De van valami, amiért vissza akarják szerezni, 
még fizetni  is  hajlandóak  érte.  Ó,  nem sokat,  nem annyit,  hogy gyanakodni  kezdj,  vagy 
további befektetéseket tervezz. Csak annyit, hogy neked érdemes legyen eladni.

- Te ismered, hogy működnek ezek, ugye?
- Túlságosan is jól. Ha nem lett volna az írás… - Gray vállat vont. Ezen nincs értelme 

rágódni. - Hát, szerencsések vagyunk, hogy van némi tapasztalatom ezen a téren. Ebéd után 
még bemegyünk egy-két helyre, aztán a rendőrséghez fordulunk.

Brianna bólintott. Megkönnyebbüléssel töltötte el a gondolat, hogy átadják az ügyet a 
hatóságoknak. Jóllakottan máris jobb kedve lett. Reggelre otthon lesznek. A tea közben már a 
kertjéről álmodozott, Cont simogatta, és a konyhájában tüsténkedett.

- Kész vagy?
- Tessék?
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Gray rámosolygott.
- Hol jársz?
- Gondolatban otthon voltam. Lehet, hogy kinyíltak a rózsáim.
- Holnap ilyenkor ott leszel a kertedben - ígérte meg neki a férfi, majd az asztalra dobta 

a pénzt, és felállt. Odakint átkarolta a lány vállát.
- Nem akarod kipróbálni a helyi közlekedést? Ha felszállunk egy buszra, gyorsabban 

átérünk a város másik végébe. De ha akarod, bérelek egy kocsit.
- Ne butáskodj! Nagyon jó lesz a busz.
- Akkor… Várj! - megfordult, és visszalökte a lányt a vendéglő ajtajához. - Hát nem 

érdekes?
- Micsoda? Teljesen összenyomsz.
- Bocs. Húzódj vissza, amennyire csak tudsz, és nézz ki, oda az utca túloldalára. A posta 

felé. Az a férfi, a fekete esernyővel.
Brianna kidugta a fejét, és körülnézett.
- Igen. Van ott egy férfi fekete esernyővel.
- Nem ismerős? Gondolj csak vissza egy kicsit! Lazacot ettünk és krémes piskótát.
- Nem értem, hogy tudsz így emlékezni az ennivalóra. - Brianna még jobban kihajolt. - 

Nekem elég szokványos embernek tűnik. Mint egy bankár vagy ügyvéd.
- Bingó! Legalábbis ezt mondta. A mi londoni nyugalmazott banktisztviselőnk.
- Mr. Smythe-White - nevetett fel a lány hirtelen. - Hát, ez elég különös. De miért kell 

elbújnunk előle?
- Éppen azért, mert ilyen különös. Mert nagyon-nagyon különös, hogy az a vendéged, 

aki véletlenül akkor szállt meg nálad egy éjszakára, mikor felforgatták a házadat, most itt sétál 
Walesben, és épp bemegy a postára. Miben fogadunk, hogy bérel itt egy postafiókot?

- Ó! - a lány nekidőlt az ajtónak. - Édes Istenem! Most mit csinálunk?
- Várunk. Aztán pedig követjük.

Tizennyolcadik fejezet
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Nem kellett  sokáig  várniuk.  Alig  öt  perccel  azután,  hogy  Smythe-White  besétált  a 
postahivatalba,  már  jött  is  kifelé.  Vetett  egy gyors  pillantást  jobbra,  majd  balra,  és  sietni 
kezdett, esernyője ingaként himbálózott az oldalán.

- A fene egye meg azt a nőt!
- Mi az?
- Gyere, gyorsan! - Gray megragadta Brianna kezét, és elindult Smythe-White után. - A 

postásnő. Elmondta neki, hogy kérdezősködtünk.
- Honnan tudod?
- Hirtelen nagyon sürgős lett neki. - Gray az utca forgalmát nézte, és káromkodott. Majd 

cikkcakkban maga után húzta a lányt egy teherautó és egy személygépkocsi között. Brianna 
szíve  a  torkában dobogott,  a  sofőrök vadul  dudáltak.  Smythe-White  hátranézett,  meglátta 
őket, és futásnak eredt.

- Maradj itt! - parancsolta Gray.
- Nem.
Mind a  ketten szaladni  kezdtek,  a  lány hosszú lábával  nem nagyon maradt  le  Gray 

mögött.  Zsákmányuk  ugyan  próbálkozott  kacskaringózni,  félrelökte  a  gyalogosokat  az 
útjából, de nem sok esélye volt két fiatal, egészséges emberrel a nyomában.

Mintha ő is épp erre a következtetésre jutott volna, zihálva megállt egy drogéria előtt. 
Előhúzott egy hófehér zsebkendőt, megtörölte a homlokát, majd megfordult,  szeme nagyra 
nyílt villogó szemüvege mögött.

- Nahát, Miss Concannon, Mr. Thane! Micsoda váratlan meglepetés! -Volt annyi esze, 
hogy kedvesen mosolygott rájuk, bár közben a kezét sebesen verő szívére szorította. - Milyen 
kicsi ez a világ! Nyaralni jöttek Walesbe?

- Csak annyira, mint maga - mondta Gray. - Haver, meg kell beszélnünk az ügyet. Itt 
akarja, vagy inkább keressük meg a rendőrséget?

Smythe-White  ártatlanul  pislogott.  Ismerős,  megszokott  mozdulattal  lekapta  a 
szemüvegét, és megtisztította a lencséket.

-  Az  ügyet?  Attól  félek,  nem tudom követni.  Remélem,  nem arról  a  szerencsétlen 
incidensről van szó a panziójában, Miss Concannon? Amint már mondtam, semmit nem vittek 
el tőlem, nincs miért panaszkodnom.

- Nem meglepő, hogy semmit nem vittek el, mivel maga csinálta az egészet. Muszáj 
volt minden fűszeremet a padlóra szórni?

- Tessék?
- Úgy látszik, akkor csak a rendőrség maradt. - Gray megragadta a férfi karját.
-  Attól  tartok,  most  éppen  nincs  időm  beszélgetni,  pedig  milyen  kellemes  így 

összetalálkozni! - Smythe-White megpróbált kiszabadulni a szorításból, de nem sikerült neki. 
-Amint  bizonyára  látják,  nagyon  sietek.  Van  egy  megbeszélésem,  amiről  teljesen 
elfeledkeztem. Szörnyen el vagyok késve.

- Vissza akarja kapni azokat a részvényeket, vagy nem? - Gray örömmel látta, hogy a 
férfi elhallgat, és töpreng. A szemüveg mögött hirtelen ravaszul megvillant a szeme.

- Attól tartok, nem értem.
- Nagyon is jól érti, ahogy mi is. A csalás az csalás minden országban, minden nyelven. 

Nem tudom biztosan, hogy milyen büntetés jár a csalásért,  szélhámoskodásért az Egyesült 
Királyságban,  de  ahonnan  én  jövök,  ott  eléggé  kemény.  Ráadásul  a  postát  is  használta, 
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Smythe-White. Ami talán hiba volt. Ha ráragasztotta a bélyeget, és feladta a postahivatalban, 
onnan kezdve már nem egyszerűen csalás, hanem a postával való visszaélés. Ami még sokkal 
rondább ügy.

Gray hagyta, hogy a férfi izzadjon egy kicsit, aztán folytatta.
- Aztán ott van még az is, hogy Walesben van a székhelye, de Írországban is adott el 

hamis részvényeket. Ez pedig már nemzetközi csalás. Nagyon hosszú pihenésnek néz elébe.
- Ugyan, ugyan, nem értem, miért kellene fenyegetőznie - mosolyodott el Smythe-White 

újra, de-izzadság gyöngyözött a homlokán. - Elvégre értelmes emberek vagyunk. És ez csak 
egy  apróság,  egy  egészen  kicsi  dolog,  amit  könnyen  el  tudunk  intézni,  mindenki 
megelégedésére.

- Miért nem beszéljük meg?
- Igen, igen, tényleg - villanyozódott fel a férfi. - Egy ital mellett. Szívesen megívom 

mindkettejüket egy italra. Van itt  egy kis étterem a sarkon túl.  Csendes hely. Koccintsunk 
egyet, miközben elintézzük ezt a kis üzleti ügyet!

- Miért ne? Brie?
- De szerintem inkább…
- Beszélnünk  kellene  -  vágta  rá  Gray  lazán,  és  egyik  kezével  határozottan  szorítva 

Smythe-White  karját,  a másikkal megfogta a lány kezét.  -  Mióta van benne a játékban? - 
kérdezte társalgási modorban, miközben beléptek a vendéglőbe.

-  Ó,  Istenem,  maguk még meg  sem születtek.  De már  nem vagyok benne,  teljesen 
kiszálltam. Két évvel ezelőtt a feleségem és én vettünk egy kis régiségboltot Surreyben.

-  Azt  hittem,  a  felesége  meghalt  -  vágott  közbe  Brianna,  miközben  bementek  az 
étterembe.

- Ó, nem, dehogy. Iris él és egészséges. Ő irányítja most a dolgokat, amíg én elintézem 
ezt  a  régi  ügyet.  Elég  jól  megy  nekünk.  Elég  jól.  A  régiségbolton  kívül  több  más 
vállalkozásban is van érdekeltségünk. Mind teljesen törvényes, biztosíthatom - úriemberhez 
méltóan kihúzta Briannának a széket.  -  Van egy utazási  irodánk, a First Flight, talán már 
hallottak róla.

Gray felhúzta a szemöldökét.
- Az most Európa egyik vezető társasága. 
Smythe-White kihúzta magát.
-  Szívesen  gondolom azt,  hogy  az  én  vezetői  képességeimnek  is  része  van  benne. 

Eredetileg azért indítottuk el, mert csempészettel foglalkoztunk - mondta, és bocsánatkérően 
Briannára mosolygott. - Drágám, remélem, nem döbbent meg túlságosan.

A lány megcsóválta a fejét.
- Én már semmin nem tudok meglepődni.
- Iszunk egy Harpot? - kérdezte a férfi, a bőkezű vendéglátót játszva. - Az megfelelőnek 

tűnik.  -  És  mint  aki  egyértelműnek veszi  a  beleegyezésüket,  leadta  a  rendelést.  -  Szóval, 
ahogy mondtam, csempésztünk egy kicsit,  főleg dohányt és alkoholt.  De nem nagyon fűlt 
hozzá a fogunk, és az utazási iroda végül több hasznot hozott,  kockázat nélkül, hogy úgy 
mondjam.  Aztán,  ahogy Iris  és  én kezdtünk előrehaladni  a  korban,  úgy döntöttünk,  hogy 
visszavonulunk. Bizonyos értelemben. Tudja, hogy az a részvényeladás az utolsó játékaink 
egyike volt? Iris mindig is odavolt a régiségekért, úgyhogy annak a hasznából megvettük és 

180



felszereltük a mi kis boltunkat. - Megrezzent, és bárgyún elmosolyodott. - Attól tartok, ezt 
mondani nem volt túl illendő.

- Az ne zavarja - Gray hátradőlt a székén, és felvette a sörét.
- Hát képzelheti, hogy meglepődtünk, sőt elképedtünk, amikor megkaptuk a levelét. Azt 

a postafiókot megtartottam, mert vannak érdekeltségeink Walesben, de hát az a Triquarter-
ügy  már  rég  a  múlté.  Teljesen  elfelejtettük.  Szégyellem  bevallani,  de  az  apját,  Isten 
nyugosztalja,  teljesen  elfelejtettük  az átszervezés  közben.  Remélem,  nem érti  félre,  ha azt 
mondom, hogy igazán szórakoztató ember volt.

Brianna csak felsóhajtott.
- Köszönöm.
- Meg kell  mondanom, Iris  és én majdnem pánikba estünk, mikor megkaptuk azt  a 

levelet. Ha most kapcsolatba hoznak minket a régi életünkkel, tönkremehet a hírnevünk, és 
azok a kis üzletek, amelyeket olyan szeretettel építgettünk az elmúlt néhány év során. Nem is 
említve a… - törölte meg a száját a szalvétájával - a dolog törvényes oldalát.

- Miért nem hagyta egyszerűen figyelmen kívül a levelet?
- Gondoltunk rá. Először úgy is tettünk. De mikor Brianna még egyszer írt, úgy éreztük, 

lépnünk kell valamit. Az az igazság… - Elpirult. - Szégyellem bevallani, de az igazi nevemet 
írtam rá. Beképzeltség lehetett az oka, gondolom, és hát akkor nem is használtam. De ha most 
felszínre kerül, és a hatóságok tudomására jut, az elég kellemetlen lenne.

- Úgy van, ahogy mondtad - mondta Brianna Graynek. - Majdnem pontosan úgy van.
- Ügyes vagyok - felelte a férfi, és megveregette a kezét.
- Ezért jött el Blackthornba, hogy saját szemével lássa, mi a helyzet.
-  Igen.  Iris  nem  tudott  velem  tartani,  mivel  igazán  szép  Chippendale  szállítmányt 

vártunk.  Be  kell  ismernem,  megdobogtatta  a  szívemet,  hogy  újból  ott  voltam.  Egy  kis 
nosztalgia,  kalandvágy.  Teljesen  elbűvölt  a  panziója,  és  nagyon  megijedtem,  amikor 
megtudtam,  hogy Rogan Sweeney  a  sógora.  Elvégre  ő  fontos  ember,  és  éles  eszű.  Attól 
féltem,  hogy  ő  veszi  a  kezébe  az  ügyet.  Úgyhogy…  amikor  alkalom  adódott,  gyorsan 
körülnéztem, hátha megtalálom a papírokat.

Rátette  a  kezét  Briannáéra,  és  atyáskodva  megszorította.  -  Bocsánatot  kérek  a 
felfordulásért és a kényelmetlenségért. Nem tudhattam, mennyi ideig leszek egyedül. Abban 
reménykedtem, hogy ha megtalálom, azzal pontot tehetünk az egész szerencsétlen ügy végére. 
De…

- Odaadtam a részvényeket Rogannek, hogy tegye be őket a széfbe.
- Á. Tartottam valami ilyesmitől. Furcsállom is, hogy nem ő nyomozott utánam.
- Éppen kisbabát  vártak,  és az új  galériájuk akkor nyílt  meg.  -  Brianna elhallgatott, 

rájött, hogy majdnem bocsánatot kért a sógora helyett. - Én magam is el tudtam volna intézni.
- Azt is gyanítani kezdtem, miután pár órát eltöltöttem a panziójában. A rendszeres elme 

veszélyes ellenfél azoknak, akik az én korábbi szakmámat űzik. Egyszer még visszatértem, 
gondolva, talán újra megpróbálhatnám, de a kutyája meg a lovagja miatt kénytelen voltam 
elmenekülni.

Brianna felkapta a fejét.
- Leskelődött a ablakom alatt.
- Semmiféle tisztességtelen szándékom nem volt, biztosíthatom. Drágám, hiszen az apja 

lehetnék, és különben is, boldog házasságban élek - érzékenykedett Smythe-White, mint akit 
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megsértettek. - Nos, felajánlottam, hogy visszaveszem a részvényeket, és az ajánlatom még 
mindig él.

- Darabját fél fontért - emlékeztette Gray szárazon.
- Ez a duplája annak, amit Tom Concannon fizetett érte. Megvannak a papírjaim, ha 

meg akarja nézni.
- Ó, biztos vagyok benne, hogy egy ilyen tehetséges ember bármiféle papírt  elő tud 

teremteni. 
Smythe-White nagyot sóhajtott.
- Bizonyára úgy véli, joga van hozzá, hogy ilyesmivel gyanúsítson.
- Azt hiszem, a rendőrség el lesz ragadtatva a viselkedésétől.
Smythe-White Grayre szegezte a tekintetét, miközben belekortyolt a sörébe.
-  Ugyan,  mire  volna  az  jó?  Képes  lenne  két  embert,  akik  adófizető  állampolgárok, 

szerető  hitvesek  és  a  legszebb  korban  vannak,  tönkre  tenni  és  börtönbe  küldeni  egy  kis 
múltbéli csínytevés miatti

- Becsapta az embereket! - csattant fel Brianna. - Becsapta az apámat.
-  Brianna,  én  pontosan  azt  adtam  az  apjának,  amiért  fizetett.  Egy  álmot.  Amikor 

megkötöttük az üzletet, boldog emberként távozott tőlem, és azt remélte, mint oly sokan, hogy 
a semmiből valamit tud csinálni. Tényleg csak a reményt akarta, hogy sikerülni fog.

Igaza volt, ezért Brianna nem tudott mit válaszolni.
- Attól még nem helyes, amit tettek - mondta végül.
-  De megjavultunk.  Nagy erőfeszítés  az embernek megváltoztatni  az  életét,  drágám. 

Munka, türelem és kitartás kell hozzá.
Brianna felnézett. Ezek a szavak találtak. Ha Gray igazat mondott magáról, akkor nem 

Smythe-White volt az egyetlen a társaságban, aki megtette ezt az erőfeszítést. Grayt is elítéli 
azért,  amit  a múltban  tett?  Szeretné,  hogy valami  régi bűne egyszer  csak megjelenjen,  és 
visszarántsa?

- Mr. Smythe-White, én nem akarom, hogy önt börtönbe zárják.
- Ismeri a szabályokat - vágott közbe Gray, és megszorította a lány kezét. - Aki játszik, 

az fizet. Lehet, hogy a hatóságokat ki tudjuk kerülni, de ez a szívesség többet ér, mint ezer 
font.

- Amint már mondtam… - kezdte az öreg.
- Tudom, a részvényeknek nincs semmi értékük. Csakhogy az ön aláírásának van. Én 

azt mondom, tízezer elég lesz.
- Tízezer font? - hebegett Smythe-White.  Brianna csak ült tátott  szájjal.  - De hát ez 

zsarolás. Ez rablás. Ez…
- Részvényenként  egy font -  fejezte  be Gray.  - Szerintem nagyon is  kedvező ár,  ha 

figyelembe vesszük, hogy mit veszíthet vele. És mivel úgyis befektette azt a pénzt, és szép 
hasznot hozott… Tom Concannon álma ezúttal valóra válik. Szerintem ez nem zsarolás. Csak 
igazságszolgáltatás. És az igazságról nem lehet alkudozni.

Smythe-White sápadtan dőlt hátra. Újra elővette zsebkendőjét, és megtörölte az arcát.
- Fiatalember, maga szorongatja a szívemet.
- Dehogyis! Csak a bankszámláját. Ami viszont van olyan vastag, hogy megengedheti 

magának.  Sok munkát  és  sok  nyugtalanságot  okozott  Brie-nak.  Lehet,  hogy együtt  érzek 
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magával, elvégre kellemetlen helyzetbe került, de attól tartok, nem értette meg, mit jelent neki 
az otthona. Képzelje csak, sírt is maga miatt!

- Ó, tényleg? - A férfi megrázta a zsebkendőt, és újból megtörülközött. - Igazán őszintén 
bocsánatot kérek. Ez szörnyű, valóban szörnyű. El sem tudom képzelni, mit fog mondani Iris.

-  Ha okos -  mondta Gray lassan -,  azt  fogja  mondani,  fizessünk,  és  örüljünk,  hogy 
ennyivel megúsztuk.

Smythe-White felsóhajtott, és a zsebébe dugta a nedves zsebkendőt.
- Tízezer font. Mr. Thane, maga nagyon kemény ember.
- Herb, azt hiszem, szólíthatom Herbnek, hiszen ebben a pillanatban, mint mindketten 

tudjuk, én vagyok a legjobb barátja.
A másik szomorúan bólintott.
-  Sajnos,  így  van  -  bólintott  a  sarokba  szorított  férfiú,  majd  taktikát  változtatva 

Briannához fordult. -Valóban kényelmetlenséget okoztam önnek, és borzasztóan sajnálom. Az 
egészet rendezni fogjuk. Azon gondolkoztam, hogy esetleg cserével rendezhetnénk az ügyet. 
Mit szólna egy szép kis utazáshoz? Vagy bútorokhoz a panzióba? Igazán gyönyörű darabjaink 
vannak az üzletben.

- Pénz beszél - vágott közbe Gray, mielőtt még Brianna válaszolhatott volna.
- Kemény ember - ismételte az öreg, és leeresztette a vállát. - Attól tartok, nincs sok 

választásom, írok egy csekket.
- Készpénz. 
Még egy sóhaj.
- Ó, hogyne. Rendben, akkor intézkedem. Természetesen nem hordok magamnál ekkora 

összeget az üzleti útjaimra.
- Természetesen. De meg tudja szerezni. Holnapra.
-  Igazán,  még  egy  vagy  két  nap…  -  kezdte  Smythe-White,  majd  meglátva  Gray 

tekintetét, megadta magát. - De sürgönyözhetek Irisnek. Holnapra ideér a pénz.
- Szerintem is.
Smythe-White bágyadtan elmosolyodott,
-  Ha  megbocsátanak.  Ki  kell  mennem.  -  Megcsóválta  a  fejét,  felállt,  és  elindult 

hátrafelé.
-  Nem értem -  suttogta  Brianna,  mikor  már  hallótávolságon  kívülre  került.  -  Azért 

maradtam csendben, mert egyfolytában rugdostál az asztal alatt, de…
- Csak bökdöstelek - helyesbített Gray. - Csak bökdöstelek.
- Na, persze. Egy hétig fogok sántikálni tőle.  De azt  akarom kérdezni, hogy tényleg 

elengeded,  és  cserébe  ilyen  nagy összeget  akarsz  kifizettetni  vele?  Nekem ez  nem tűnik 
rendjén valónak.

- Nagyon is rendjén való. Az apád azt akarta, hogy megvalósuljon az álma, és most meg 
is fog. Az öreg Herb jól tudja, hogy a szélhámosság néha rosszul sül el, és akkor az ember 
leírja a veszteségeit. Nem akarjuk börtönbe juttatni, ugye?

- Nem. Dehogy elvegyük a pénzét…
- Ő is elvette az apádét.  És azt  az ötszáz fontot a családotok biztosan nem könnyen 

nélkülözte.
- Nem. De…
- Brianna. Mit mondana erre az apád? 
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A lány az öklére támasztotta az állat.
- Azt gondolná, micsoda nagyszerű móka.
- Pontosan - Gray összehúzott szemmel a mosdó felé pillantott. - Túl sokáig marad. Várj 

egy percet!
Brianna összevont szemöldökkel nézett a poharába. Aztán lassan elmosolyodott. Hiszen 

ez tényleg jó móka. Az apja biztosan nagyon élvezte volna.
Nem számított rá, hogy pénzt lát belőle, főleg nem ilyen nagy összeget. Az is elég, hogy 

mindent elrendeztek, és senkinek nem lett baja.
Felnézett,  és meglátta  Grayt.  Lángoló szemmel rohant ki  a vécéből,  és a bárpulthoz 

ugrott. Váltott pár szót a csapossal, majd visszajött az asztalhoz.
Tekintete felderült, leült a székébe, és felemelte a sörét.
- Nos? - kérdezte Brianna hosszú hallgatás után.
- Ó, hát elment. Kiszökött az ablakon. Ravasz vén róka.
- Elment? - a lány úgy megdöbbent ettől a fordulattól, hogy lehunyta a szemét. - Elment 

- ismételte. - És ha belegondolok, hogy megkedveltem, hittem neki!
- A szélhámosok pontosan ezt teszik az emberekkel.  De ebben az esetben szerintem 

nagyjából az igazat mondta.
-  És most mit  tegyünk? Gray, én nem akarok a rendőrséghez fordulni.  Nem tudnék 

együtt  élni  azzal  a  gondolattal,  hogy  ez  a  kis  ember  meg  a  felesége  börtönben  ülnek.  - 
Hirtelen eszébe jutott  valami,  és tágra nyílt  szemmel bámult  a férfira.  -  Ó, a fenébe! Mit 
gondolsz, van egyáltalán felesége?

- Valószínűleg. - Gray töprengve ivott egy kortyot. - Mi most visszamegyünk Clare-be, 
és hagyjuk, hadd főjön a saját levében. Kivárjuk. Könnyen megtaláljuk, ha akarjuk.

- Hogyan?
- Hát a First Flight Tourson keresztül. Aztán meg itt van ez is - és Brianna döbbent 

pillantásától  kísérve  előhúzott  egy  tárcát.  -  Még  az  utcán  loptam ki  a  zsebéből.  Csak  a 
biztonság kedvéért  -  magyarázta,  mikor látta,  hogy a lány még mindig nem jut szóhoz.  - 
Ennyi év után még nem rozsdásodtam be.  Szégyellnem kellene  magam - folytatta  a fejét 
csóválva.  Majd  vigyorogva  ütögetni  kezdte  a  tárcával  a  tenyerét.  -  Ne  nézz  rám  ilyen 
döbbenten, csak egy kis készpénz van benne, meg az igazolványa.

Nyugodtan kivette a pénzt a tárcából, és a zsebébe gyűrte.
- Még mindig tartozik nekem száz fonttal, nagyjából. Mindenesetre szép kis tárcában 

tartja a pénzét. Londoni címe van - folytatta, és eltette a tárcát. - Még a mosdóban átnéztem. 
És van egy fénykép is benne, egy egészen csinos, idősebb nőről, gondolom, Irisről. Ó, és a 
neve Carstairs. John B. Carstairs, és nem Smythe-White.

Brianna nyomogatni kezdte a homlokát.
- Szédülök.
- Nyugi, Brie. Garantálom, hogy hallani fogunk még felőle. Mehetünk?
- Igen - felelte a lány, és felállt. - Az biztos, hogy nem szívbajos. Meghívott minket egy 

italra, s közben lelépett.
-  Pedig ő hívott  meg. -  Gray belekarolt,  és  közben odaintett  a csaposnak. -  Így hát 

tartozik a vendéglőnek.
- Micsoda? - Brianna megtorpant, ránézett, majd elnevette magát.
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Tizenkilencedik fejezet

Jó volt újra otthon lenni. A kaland és az utazás mind nagyszerű, gondolta Brianna, de 
ugyanolyan  nagyszerű  az  embernek  a  saját  ágya,  a  saját  háza  és  az  ismerős  kilátás  az 
ablakából.

Szívesen elmegy világot látni máskor is, ha van hová hazajönni.
Elégedetten dolgozgatott a kertjében, karókhoz kötözve a frissen kihajtott szarkalábat és 

sisakvirágot. A levegőt a virágzó levendula illata töltötte be. Méhek döngtek a közelben, a 
farkasbab virágával flörtölve.

A ház mögül gyereknevetés hallatszott, és Con izgatott ugatásai, miközben el-elkapta a 
labdát, amelyet az amerikai gyerekek dobáltak neki.
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New  York  nagyon  messzinek  tűnt,  és  épp  olyan  egzotikusnak,  mint  a  gyöngysor, 
amelyet  Brianna bedugott  az öltözőasztalka fiókjába.  A Walesben töltött  napra pedig úgy 
emlékezett vissza, mint egy különös, színes színdarabra.

Megigazította a kalapját, és felnézett Gray ablakára. Dolgozik, szinte attól a pillanattól 
kezdve, hogy letették a csomagjaikat. Vajon hol járhat most, milyen helyen, milyen időben, 
miféle emberek veszik körül? És milyen hangulatban lesz, ha visszatér a valóságba?

Ha az írás nem jól megy, ingerült lesz, gondolta. Érzékeny, mint egy kóbor kutya. Ha 
jól megy a munka, akkor éhes lesz. Ételre is, és rá is. Brianna elmosolyodott magában, és 
gyöngéden tovább kötözte a törékeny szárakat a karókhoz.

Milyen  bámulatos  dolog,  ha  ennyire  kívánják  az  embert.  Mind  a  kettőjük  számára 
bámulatos. Hiszen Gray sincs hozzászokva ehhez. Nyugtalan is egy kicsit emiatt. Álmodozva 
megsimogatott egy csoport harangvirágot.

Olyan  dolgokat  mondott  el  magáról,  amiket  senki  másnak.  És  ez  is  nyugtalanítja. 
Milyen  butaság  volt  azt  hinnie,  hogy  ő  kevésbé  fogja  becsülni,  ha  megtudja,  min  ment 
keresztül, milyen nehéz volt túlélnie.

Nagyon jól el tudta képzelni a félő, büszke fiatal fiút, aki soha nem ismerte a család 
szeretetét, elvárásait, a család bánatait és vigasztalását. Milyen egyedül volt, és még inkább 
egyedül maradt, a félelem és büszkeség miatt. És mindezeken keresztül képes volt kedves, 
másokra odafigyelő embert faragni önmagából.

Nem, nem tartja kevesebbre. Csak még jobban szereti.
A férfi  élettörténete eszébe juttatta a sajátját,  végiggondolta a maga történetét.  Az ő 

szülei nem szerették egymást, és ez fájt. De az biztos, hogy az édesapja szerette őket. Ezt 
mindig tudta, és ez mindig vigasztalást nyújtott neki. Volt otthona, voltak gyökerei, melyek 
testének-lelkének biztonságot nyújtottak.

És a maga módján Maeve is szerette őket. Ő legalább úgy érezte, hogy kötelessége a 
gyermekeivel  maradni.  Bármikor  otthagyhatta  volna őket,  tűnődött  a lány.  Ez a lehetőség 
korábban sosem fordult meg a fejében, de most kertészkedés közben végiggondolta.

Anyja  megtehette  volna,  hogy elhagyja  a  családját,  melynek  létrehozását  megbánta. 
Visszamehetett  volna  a  karrierjéhez,  ami  olyan  sokat  jelentett  neki.  Még  ha  csak 
kötelességtudatból maradt is velük, ez sokkal több volt, mint ami Graynek jutott.

Maeve kemény, megkeseredett, és túl gyakran forgatja ki a szentírás szavait saját céljai 
elérésére. Az egyház törvényeit fegyvernek használja. Mégis, velük maradt.

Brianna kis sóhajjal  lépett  tovább a következő virághoz. El fog jönni a megbocsátás 
ideje. Remélte, hogy talál majd magában megbocsátást.

- Amikor kertészkedsz, boldognak kellene látszanod, nem pedig ilyen rosszkedvűnek.
Brianna megfogta a kalapja tetejét, és felnézett Grayre. Jó napja van, döntötte el egy 

szempillantás alatt. Amikor jó napja van, szinte árad belőle az öröm.
- Egy kicsit elgondolkodtam.
- Én is. Felálltam, kinéztem az ablakon, és megláttalak. Ha megfeszítenek, sem tudtam 

volna semmi másra gondolni.
- Szép idő van, jólesik kint lenni. És te már hajnal óta dolgozol. - Brianna gyors, furcsán 

gyöngéd mozdulatokkal felkarózott még egy virágot. - És jól haladsz?
-  Nagyszerűen  -  ült  le  mellé  Gray,  és  mélyet  lélegzett  az  illatos  levegőből.  -  Alig 

győzöm leírni. Ma megöltem egy gyönyörű fiatal nőt.
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A lány felkacagott.
- És milyen elégedett vagy magaddal!
- Nagyon kedveltem, de mennie kellett.  És az ő meggyilkolása fogja felszítani azt a 

dühöt, ami majd a gyilkos végét jelenti.
- Ott a romok között halt meg, ahol jártunk?
- Nem, az valaki más volt. Ezt a lányt Burren közelében érte a végzete, a druida-oltár 

mellett.
- Ó! - Brianna akarata ellenére megborzongott. - Mindig is úgy szerettem azt a helyet.
-  Én  is.  A  gyilkos  otthagyta  kiterítve  a  középső  kövön,  mint  egy  áldozatot  egy 

vérszomjas istennek. Persze meztelenül.
-Természetesen. És gondolom, valami szegény, balszerencsés turista fogja megtalálni.
-  Már  meg  is  találta.  Egy  amerikai  diák,  aki  gyalogosan  járja  be  Európát.  -  Gray 

csettintett. - Szerintem soha nem lesz már a régi. No és milyen volt a te napod? - kérdezte, és 
megcsókolta a lány vállát.

- Nem volt olyan izgalmas, mint a tiéd. Délelőtt elköszöntem a limericki nászutasoktól, 
és  vigyáztam  az  amerikai  gyerekekre,  amíg  a  szüleik  lustálkodtak  egy  kicsit.  -  Brianna 
észrevett egy pici gyomot, és könyörtelenül kirántotta. - Segítettek nekem süteményt sütni. 
Aztán  elmentek  Bunrattyba,  a  nemzeti  parkba.  Nemrégen  jöttek  vissza.  Estére  még  egy 
családot várok, Edinburg-ból, ők már voltak itt két évvel ezelőtt. Van két kamasz fiuk, akik 
egy kicsit szerelmesek voltak belém legutóbb.

- Tényleg? - kérdezte Gray, és megsimogatta a lány hátát. - Majd én rájuk ijesztek.
-  Ó, mostanra már  biztos  elfelejtettek  -  pillantott  fel  Brianna,  és kíváncsi  mosollyal 

nézte, mit nevet a férfi. - Mi az?
- Csak arra gondoltam, hogy valószínűleg egy életre tönkretetted azokat a fiúkat. Soha 

nem találnak hozzád fogható nőt.
- Micsoda butaság! - Brianna újabb karóért nyúlt. - Délután beszéltem Maggie-vel. Még 

egy vagy két hétig ott maradnak Dublinban. És ha visszajönnek, megrendezzük a keresztelőt. 
Murphy és én leszünk a keresztszülők.

Gray keresztbe tette a lábát.
- Mit jelent ez pontosan a katolikusoknál?
- Ó, szerintem nagyjából ugyanazt, mint minden más egyházban. A keresztelő alatt mi 

beszélünk a kisbaba helyett,  mint valami támogatók és megígérjük,  hogy gondoskodunk a 
vallásos neveléséről, ha Maggie-vel és Rogannel valami történne.

- Elég nagy felelősség.
- Ez megtiszteltetés - mosolygott a lány. - Grayson, téged nem kereszteltek meg?
- Fogalmam sincs. Valószínűleg nem - vont vállat a férfi, majd kíváncsian nézte a lány 

tűnődő, aggodalmas arcát. - Mi a baj? Attól félsz, hogy elégek a pokolban, mert senki nem 
szórt szenteltvizet a fejemre?

- Nem. - Brianna kényelmetlenül érezte magát, és elfordította a tekintetét. - A víz csak 
szimbólum, az eredeti bűntől való megtisztulást jelképezi.

- És mennyire eredeti?
Brianna visszafordult, és megrázta a fejét.
-  Nem  akarod  igazán,  hogy  elmagyarázzam  a  katekizmust,  és  nekem  nem  áll 

szándékomban megtéríteni téged. De tudom, hogy Maggie és Rogan szeretnék, ha eljönnél.
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- Persze, elmegyek. Érdekes lesz. No és hogy van a kölyök?
- Maggie szerint Liam úgy nő, mint akit húznak. - Brianna igyekezett arra koncentrálni, 

amit csinált, és megpróbált nem figyelni a szívébe hasító fájdalomra. - Elmeséltem neki Mr. 
Smythe-White-ot. Vagyis Carstairst.

- No és?
-  Úgy  nevetett,  hogy  azt  hittem,  kipukkad.  Rogan  valószínűleg  nem  fogja  ilyen 

könnyedén venni a dolgot, de mi egyetértettünk abban, hogy ez teljesen jellemző apára, egy 
ilyen  zűrzavaros  dologba  keveredni.  Egy  kicsit  úgy  érzem,  mintha  itt  lenne  velem.  Azt 
mondaná: „Brie, ha nem kockázatsz, akkor nem is nyersz.” És Maggie azt üzeni neked, hogy 
nagyon ügyesen lenyomoztad Mr. Carstairst, és nem akarod-e elvállalni azt a munkát, amire 
azt a magándetektívet felbéreltük.

- Nincs szerencsétek?
- Tulajdonképpen talált valamit az a nyomozó - ült le a sarkára a lány, és a combjára 

fektette a kezét. - Valaki, azt hiszem Amanda Dougherty egyik unokatestvére említette, hogy 
esetleg New York állam északi részébe ment, a hegyek közé. Állítólag járt már ott korábban, 
és megszerette a helyet. A detektív most odautazott. Hogy is hívják… tudod, az a hely, ahol 
Rip van Winkle elaludt.

- ACatskills?
- Igen, az az. Hát, ha szerencsénk lesz, ott talál valamit.
Gray felemelt egy karót, és végigmérte, azon gondolkozva, milyen jó gyilkos fegyver 

válna belőle. - És mit fogsz csinálni, ha megtudod, hogy van egy féltestvéred?
- Azt hiszem, először Miss Doughertynek fogok írni - már alaposan végiggondolta a 

dolgot. -  Nem akarok senkinek fájdalmat okozni. De a leveleiből ítélve szerintem ő olyan 
ember, akinek jólesne a tudat, hogy szívesen látjuk őt is és a gyermekét is.

- És ez így is van? - tűnődött Gray. - Azt a… mennyi is? huszonhat… huszonhét éves 
idegent te tényleg szívesen látnád?

- Persze. - Brianna félrehajtott fejjel nézett rá, nem értette, miért kell ezt megkérdezni. - 
Hiszen apa vére folyik benne is, mint Maggie-ben és bennem. Apa nem akarná, hogy hátat 
fordítsunk a testvérünknek.

- De ő… - Gray elhallgatott, és vállat vont.
- Azt akartad mondani, hogy ő is ezt tette - mondta Brianna lágyan. - Nem tudom, így 

volt-e. Gondolom, sosem fogjuk megtudni, mit csinált, amikor tudomást szerzett róla. De nem 
fordított  hátat  neki,  nem,  ezt  nem  tette  volna.  Megtartotta  a  leveleket,  és  amennyire  őt 
ismertem, biztosan gyászolt a szívében, hogy sosem ismerheti meg a gyerekét.

A lány tekintete elkalandozott, egy pillangó röptét követve.
- Grayson, az igaz, hogy az apám nagy álmodozó volt, de elsősorban a családjáért élt. 

Nagyon sok mindent feladott, hogy összetartsa a családját. Többet, mint valaha is gondoltam, 
amíg el nem olvastam azokat a leveleket.

- Nem akartam bírálni. - Gray a sírra gondolt, és a virágokra, melyeket Brianna ültetett 
rá. - Csak nem szeretem látni, hogy gondban vagy.

- Kevésbé leszek gondban, ha kiderítjük, mi van velük.
- És az anyád, Brianna? Szerinted ő hogyan fog reagálni, ha mindezt megtudja?
A lány tekintete elhidegült, állát makacs mozdulattal felemelte.
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- Azzal ráérek majd akkor foglalkozni, ha eljön az ideje, ha egyáltalán szükség lesz rá. 
El kell fogadnia, ami van. Életében először, kénytelen lesz elfogadni.

- Még mindig haragszol rá. Rory miatt.
- Rorynak már vége. És régóta vége. 
Gray megfogta a kezét, mieló'tt még felvette volna az újabb karót. És várt.
- Jól van, igazad van, haragszom. De nemcsak azért, amit akkor tett. Azért is, ahogy 

veled beszélt, és talán a legjobban azért, mert azt, amit irántad érzek, valami gonosz dolognak 
állította be. Nem szeretek haragudni. Megfájdul tőle a gyomrom.

- Akkor remélem, hogy nem fogsz haragudni rám - mondta Gray. Autó közeledett.
- Miért?
A férfi nem szólt semmit, csak felállt, és felhúzta Briannát is. Együtt nézték, amint az 

autó megáll. Lottie hajolt ki belőle, és vidáman integetett, majd ő is és Maeve is kiszálltak.
- Én hívtam fel Lottie-t - magyarázta Gray, és megszorította Brianna megfeszülő kezét. 

- Majdhogynem meghívtam őket, hogy jöjjenek át.
-  Nem akarok  még  egy  vitát  a  házamban,  mikor  vendégeim  vannak  -  jelentette  ki 

Brianna hidegen. - Grayson, ezt nem kellett volna. Holnap úgyis el akartam menni hozzá, és 
legalább nála veszekedtünk volna.

- Brie, a te kerted egyszerűen csodálatos! - kiáltotta oda Lottie, amint közeledtek. - És 
milyen szép időnk van hozzá.  - Anyai mozdulattal  átölelte és megcsókolta  Briannát.  -  Jól 
érezted magad New Yorkban?

- Igen.
-  Na  persze,  ha  valaki  a  gazdagok  életét  éli  -  vetette  oda  Maeve  mérgesen  -,  az 

megfeledkezik a tisztességről.
- Ó, Maeve, hagyd már! - legyintett Lottie türelmetlenül. - Hallani akarom, milyen volt.
- Gyertek be, igyuk meg a teát - mondta Brianna. - Hoztam nektek egy kis szuvenírt.
-  Ó,  milyen  drága  vagy!  Ajándék,  Maeve,  Amerikából!  -  Graynek  is  juttatott  egy 

mosolyt. - No és a filmje, Grayson? Jól sikerült?
- Ó, nagyon - fűzte át az asszony kezét a karján Gray, és megveregette. - És utána Tom 

Cruise-zal kellett vetélkednem Brianna figyelméért.
- Nem! Ezt nem mondja komolyan! - Lottie majdnem sikoltott, és a szeme majd kiesett 

a döbbenettől. -Hallottad ezt, Maeve? Brianna találkozott Tom Cruise-zal.
- Engem ugyan nem érdekelnek a filmsztárok - morgott Maeve, de közben látszott, hogy 

nagy benyomást tesz rá a dolog. - Csak az a vad élet meg a válások!
- No hiszen! Sosem hagyna ki egyetlen Errol Flynn-filmet, ha megy a tévében. - Lottie 

élvezte,  hogy  odamondott  Maeve-nek.  Tánclépésekkel  ment  be  a  konyhába,  és  odaállt  a 
tűzhely  mellé.  -  Brianna,  majd  én  megcsinálom  a  teát,  te  pedig  addig  idehozhatod  az 
ajándékainkat.

- Van egy kis áfonyatortám a teához. - Brianna egy pillantást vetett Grayre, miközben a 
hálószoba felé indult. - Ma reggel sütöttem.

- Ó, de remek! Tudtad,  Grayson, hogy a legnagyobb fiam,  Peter,  volt  Amerikában? 
Bostonban,  ott  laknak  az  unokatestvéreink.  Meglátogatta  a  kikötőt,  ahol  a  jenkik 
beleborították  az  angolok  teáját  a  vízbe.  Azóta  már  kétszer  is  visszament,  és  elvitte  a 
gyerekeit is. A fia, Shawn, most oda akar költözni, és ott szeretne munkát találni.
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Csak fecsegett  Bostonról, a családjáról,  Maeve viszont dacos szótlanságba menekült. 
Pár perc múlva Brianna visszajött, két kis dobozkával a kezében.

- Túl sok bolt van ott - jegyezte meg, vidámságot erőltetve magára. - Akárhová néz az 
ember, mindenütt árulnak valamit. Nehéz volt eldönteni, hogy mit hozzak nektek.

- Bármi is az, biztosan nagyon szép. - Lottie izgatottan letette a süteményt, és a dobozért 
nyúlt. - Ó, idenézz! - A fény felé emelte az apró, díszes, kék színben sziporkázó üvegcsét.

- Kölnit tarthatsz benne, ha akarod, vagy egyszerűen lehet csak dísz.
- Ilyen szépet még nem is láttam - jelentette ki Lottie.  -  Nézd már, virágok vannak 

belevésve. Liliom. Ó, Brianna, milyen kedves tőled! Maeve, a tiéd pedig vörös? Pipacsokkal. 
Hát nem gyönyörűen fognak mutatni az öltözőasztalon?

- Nagyon szépek - Maeve nem tudott ellenállni a vágynak, hogy megsimogassa a vésett 
virágokat. Ha volt gyengéje, hát a szép dolgok voltak azok. Mindig úgy érezte, nem kapott 
annyit,  amennyi  járt  volna  neki.  -  Kedves  volt  tőled,  hogy gondoltál  rám egy pillanatra, 
miközben egy gyönyörű szállodában udvaroltattál magadnak a filmsztárokkal.

-  Tom Cruise!  -  mondta  Lottie,  ügyet  sem vetve a  gúnyra.  -  Olyan jóképű,  mint  a 
filmekben?

- Bizony, pontosan olyan. És igazán elbűvölő. Lehet, hogy a feleségével eljönnek ide.
- Ide? - Lottie elképedve a szívére szorította a kezét. - Ide, a Blackthorn Panzióba?
- Azt mondta - mosolygott Brianna.
- Azt megnézem - motyogta Maeve. - Ugyan mit keresne itt egy olyan gazdag, előkelő 

ember?
- Nyugalmat - felelte Brianna hidegen. - És néhány jó ebédet. Amit mindenki más is 

akar, mikor megszáll nálam.
-  És  mind  a  kettőből  eleget  kaphatnak  Blackthornban  -  fűzte  hozzá  Gray.  -  Mrs. 

Concannon, mondhatom, én jó sokat utaztam, de még sosem voltam ilyen szép és kényelmes 
helyen. Nagyon büszke lehet Briannára a sikeréért.

- Hm. Azt el tudom képzelni, hogy kényelmesen érzi magát a lányom ágyában.
- Bolond lennék, ha nem így éreznék - felelte Gray barátságosan, mielőtt még Brianna 

megszólalhatott. - De önt illeti a dicséret, hogy ilyen meleg szívű, jó természetű lányt nevelt, 
akinek esze és akaratereje is van, hogy sikerre vigyen egy üzletet. El vagyok ragadtatva tőle.

Maeve zavarba jött, nem tudott semmit felelni. A bók olyan fordulat volt, amire nem 
számított. Még mindig azon töprengett, hol volt elrejtve benne a sértés, amikor Gray odalépett 
a konyhaszekrényhez.

- Én is hoztam egy kis emléket.
Még  mielőtt  kiment  Briannához,  odakészítette  a  táskát  a  konyhába.  Előkészítette  a 

jelenetet, gondolta, ahogy le akarta játszani.
- Nohát, milyen kedves! - Lottie hangjából meglepettség és öröm hallatszott, miközben 

átvette Graytól a kis dobozkát.
- Csak apróságok - szerénykedett Gray, és rámosolygott az elképedten bámuló lányra. 

Lottie felkiáltása nagyon jólesett neki.
- Egy kismadár! Idenézz, Maeve, egy kristály madárka. Nézd csak, hogy megcsillan 

rajta a napfény!
-  Ha  felakasztja  az  ablakba  -  magyarázta  Gray  -,  szivárványt  szór.  Lottie,  magáról 

nekem mindig a szivárvány jut az eszembe.
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-  Ó, menjen már! Még hogy szivárvány! -  Lottie  pislogva igyekezett  visszatartani  a 
könnyeit, és felállt, hogy átölelje a férfit. - Az utcai ablakba fogom felakasztani. Köszönöm, 
Gray, nagyon kedves. Ugye, milyen kedves ember, Maeve?

Maeve csak motyogott  valamit,  és habozott  az ajándéka fölött.  Tudta,  hogy most az 
lenne  a  helyes,  ha  a  férfi  arcába  vágná  az  ajándékot,  és  nem  fogadná  el.  De  Lottie 
kristálymadara olyan gyönyörű! És végül a mohóság és a kíváncsiság rávette, hogy felnyissa a 
dobozt.

Meg  sem  tudott  szólalni,  miközben  kiemelte  a  szív  alakú,  arannyal  díszített 
üvegdobozkát. Annak is volt fedele, és mikor felnyitotta, zene csendült fel.

-  Ó,  zenedoboz!  -  Lottie  összecsapta  a  két  kezét.  -  Milyen  szép,  és  igazán  nagyon 
ötletes. Mi ez a dallam?

- A Stardust - felelte Maeve, és majdnem elkezdte dúdolni. - Régi dal.
- Klasszikus - tette hozzá Gray. - Nem volt semmi ír zenével, de azt gondoltam, hogy ez 

illik önhöz.
Maeve lassan mosolyra húzta a szája sarkát. Élvezte a zenét. Megköszörülte a torkát, és 

nyugodtan felnézett Grayre.
- Köszönöm, Mr. Thane.
- Szólítson csak Graynek - felelte a férfi könnyed hangon.

Fél  órával  később Brianna  csípőre tett  kézzel  állt  a konyhában.  Kettesben maradtak 
Grayjel, a süteményestál kiürült.

- Ez olyan volt, mint a vesztegetés.
- Nem, nem olyan volt - felelte a férfi, utánozva őt. - Az volt. Méghozzá nagyszerű. 

Mikor elment, anyád rám mosolygott.
Brianna mérgesnek tűnt.
- Nem is tudom, melyikőtök miatt szégyenkezzem jobban.
- Akkor csak gondolj rá úgy, hogy békeajándék. Nem akarom, hogy az anyád bánatot 

okozzon neked miattam.
- Nagyon okos voltál. Zenedoboz!
- Szerintem is. Ahányszor csak meghallgatja, rám fog gondolni. Nemsokára meggyőzi 

magát, hogy nem is vagyok olyan rossz ember.
Brianna nem akart mosolyogni. Fel volt háborodva.
- Szóval kitanultad a gyengéit?
- A jó írónak jó megfigyelőnek kell lennie. Maeve hozzá van szokva a panaszkodáshoz. 

- Kinyitotta a hűtőszekrényt és kivett egy sört. - Csak az a baj, hogy manapság nem nagyon 
van  mire  panaszkodnia.  Nagyon  zavaró  érzés  lehet.  -  Közben  felbontotta  a  sört,  és 
belekortyolt.  - Attól is fél, hogy bezárkóztál előtte. Nem tudja, hogyan közeledjen hozzád, 
hogy megszűnjön ez az ellenségeskedés.

- És tőlem várja, hogy közeledjem.
- Te pedig meg is fogod tenni. Ilyen vagy. Ő tudja ezt, de fél, hogy ezúttal másképp 

lesz. - Gray a mutatóujjával felemelte a lány állát. - Nem lesz másképp. A család túlságosan 
fontos neked, és már kezdesz megbocsátani neki.

Brianna elfordult, és pakolni kezdett a konyhában.
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- Nem mindig jó érzés, ha valaki átlát  rajtam,  mintha üvegből lennék - mondta.  De 
felsóhajtott,  és a szívére hallgatott.  -  Talán tényleg kezdek megbocsátani.  De nem tudom, 
mennyi ideig fog tartani. - Aprólékos gonddal mosogatni kezdte a teáscsészéket. - Ez a mai 
jelenet mindenesetre felgyorsította.

- Azért csináltam - Gray hátulól átkarolta a lány derekát. - Akkor nem haragszol?
- Nem - megfordult, és odahajtotta a fejét a férfi vállára, ami a kedvenc helye volt. - 

Szeretlek, Grayson.
Gray megsimogatta a haját, kibámult az ablakon, és nem szólt semmit.

Az elkövetkező néhány napban enyhe idő volt, s Gray úgy érezte a szobájában ülve, 
mintha véget nem érő alkonyatban dolgozna. Nem volt nehéz elveszteni  az időérzékét,  és 
belefeledkezni a könyvébe, csak alig venni tudomást a környező világról.

Már bekerítette a gyilkost, közelgett az utolsó, erőszakos találkozó. Lassan megtanulta 
tisztelni  a gonosztevő eszét,  éppúgy, mint főhőse. Nemcsak gonosz volt,  hanem rendkívül 
okos is. De nem őrült, gondolta Gray, s közben agyának másik felében már kirajzolódott a 
következő jelenet.

Biztosan  vannak,  akik  őrültnek  titulálnák,  mert  nem  értik,  hogy  a  kegyetlenség,  a 
gyilkosságok könyörtelensége józan agyban is megszülethet.

Gray jobban tudta. És a főhős is. A gyilkos nem őrült, hanem hidegvérrel, józanul öl. 
Egyszerűen csak a gonoszság megtestesítője.

Már pontosan tudta, hogyan bontakozik majd ki a végső leszámolás, majdnem minden 
lépés,  minden szó tisztán megszületett  a fejében.  A sötétben,  esőben, szél  zúgása közben, 
azok között a romok között, ahol egy gyilkosság már megtörtént. Azt is tudta, hogy a főhős 
önmagát  fogja  látni,  egyetlen  pillanat  erejéig  önmaga  legrosszabb  oldalát  fogja  látni  a 
másikban, akit üldöz.

És az a végső csata nemcsak a jó és rossz küzdelméről fog szólni. Azon az esőverte, szél 
söpörte sziklán a törlesztésért folyik majd elkeseredett küzdelem.

De ezzel még nem lesz vége. És Grayt annak az utolsó, ismeretlen jelenetnek a keresése 
hajtotta.  Majdnem a legelejétől  fogva maga elé képzelte a hőst,  amint elhagyja a falut,  és 
elhagyja  a  nőt.  Az erőszak,  mely  megrázta  a  csendes  kis  falu  nyugalmát,  mindkettejüket 
visszavonhatatlanul megváltoztatta. És az is, ami közöttük történt.

Aztán  mind a  ketten  élik  tovább az  életüket,  vagy legalábbis  megpróbálják.  Külön, 
hiszen úgy alkotta  meg őket,  mint két dinamikusan ellentétes erőt,  akik ugyan vonzódnak 
egymáshoz, de nem hosszú távra.

Most azonban már nem olyan egyértelmű. Nem tudta eldönteni, hová megy a hős, és 
miért. Miért fordul el tőle a nő, és miért megy be a házba anélkül, hogy visszanézne.

Egyszerűen kell történnie, hogy megfeleljen a jellemüknek, kielégítő legyen. De minél 
közelebb került ahhoz a pillanathoz, annál nyugtalanabb lett.

Hátradőlt  a széken, és körülnézett  a szobában. Fogalma sem volt,  hány óra lehet, és 
mióta ül a munkája fölött. De egy biztos, most nem tud tovább írni.

Sétálnia kell egyet, gondolta, akár esik, akár nem. És abba kell hagynia a kételkedést, az 
a végső jelenet majd kibontakozik a maga módján, a maga idejében.

192



Elindult lefelé, és elcsodálkozott a nagy csenden. Aztán eszébe jutott, hogy a skót család 
már elutazott. Amikor elég időre kimászott a barlangjából, jót mulatott a két fiatalemberen, 
akik szüntelenül Brianna nyakán lógtak, és versenyeztek a figyelméért.

Nem tudta hibáztatni őket.
Brianna hangját hallva a konyha felé indult.
- Hát, szervusz, Kenny Feeney. Eljöttél meglátogatni a nagymamádat?
- Igen, Miss Cpncannon. Két hétig itt leszünk.
- Örülök, hogy látlak. Nagyon megnőttél. Gyere be! Kérsz egy csésze teát és egy kis 

süteményt?
- Igen.
Gray  egy  tizekét  év  körüli  kisfiút  látott  belépni  az  esőből.  Valami  nagy,  szemmel 

láthatóan nehéz csomagot hozott, újságpapírba burkolva.
- Nagymama küldött magának egy báránylábat, Miss Concannon. Ma reggel vágtuk le.
- Ó, de kedves tőle! - Brianna szemlátomást nagy örömmel vette át a szörnyű csomagot, 

miközben Gray, a vérszomjas gyilkosságok kiagyalója azt érezte, hogy felfordul a gyomra.
-Van  egy  kis  gyümölcstortám.  Gyere,  egyél  egy  szeletet,  a  többit  pedig  elviszed  a 

nagymamádnak, jó?
- Jó.
A  fiú  kötelességtudóan  kibújt  a  gumicsizmájából,  levette  csöpögő  esőkabátját  és 

sapkáját. Amikor meglátta Grayt, udvariasan köszönt.
- Jó napot kívánok.
- Ó, Gray, nem hallottam, hogy lejöttél. Ez itt az ifjú Kenny Feeny, Alice és Peter Feeny 

unokája, akik itt laknak a farmon, az út végén. Kenny, ez Grayson Thane, egy vendégem.
- A jenki - mondta a fiú, miközben megrázta a kezét. - Nagymama azt mondja, hogy 

gyilkosságokról ír könyveket.
- Igen. Szeretsz olvasni?
- Szeretem a sportról vagy az autókról szóló könyveket, írhatna valamit a futballról.
- Majd észben tartom.
- Kérsz egy kis süteményt, Gray? - kérdezte Brianna, miközben felvágta a tortát. - Vagy 

inkább egy szendvicset ennél?
A férfi furcsa tekintetet vetett az újságpapírban dudorodó valamire. El tudta képzelni, 

ahogy bégetett a gazdája.
- Nem, semmit. Most inkább nem.
- Kansas Cityben lakik? - kérdezte Kenny. - A bátyám ott lakik. Három évvel ezelőtt 

ment el az Államokba, egy zenekarban játszik.
- Nem, én nem ott lakom, de már voltam ott. Szép város.
- Pat azt mondja, hogy a legjobb. Gyűjtöm a pénzemet, hogy ha elég nagy leszek, én is 

átmehessek.
- Hát itt hagysz minket, Kenny? - Brianna megsimogatta a kisfiú vörös haját.
- Ha tizennyolc éves leszek - felelte a gyerek, és nagyot harapott a süteményből, majd 

leöblítette  egy  korty  teával.  -  Ott  jó  munkát  lehet  találni,  és  jó  a  fizetés  is.  Talán  egy 
focicsapatban fogok játszani. Tudja, van ott is egy csapat, Kansas Cityben.

- Hallottam pletykákat róla - felelte a férfi mosolyogva.
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- Ez a sütemény isteni volt,  Miss Concannon - áradozott  a fiú, és bekapta az utolsó 
falatot.

Nemsokára elment, és Brianna utánanézett, amint átszaladt a mezőn, a tortát a hóna alá 
fogva, mintha kedvenc futballlabdáját vinné.

- Olyan sokan elmennek - mondta aztán szomorúan. - Napról napra, évről évre egyre 
többet veszítünk el. - Megrázta a fejét, és becsukta az ajtót. - Nos, ha kijöttél a szobádból, 
megyek, és rendbe teszem.

- Sétálni indultam. Nincs kedved eljönni velem?
- Jólesne egy kis levegő. Csak hadd… - Megszólalt  a telefon.  Brianna bocsánatkérő 

mosollyal felvette. - Jó napot. Blackthorn Panzió. Ó, Arlene, hogy vagy? - intett oda közben 
Graynek. - Örülök neki. Igen, én jól vagyok. Gray éppen itt van. Én… ó? Az nagyszerű lenne. 
Persze, te és a férjed? Szívesen látunk. A szeptember nagyon szép itt nálunk. Nagyon örülök, 
ha eljöttök.  Igen, felírtam. Szeptember tizenötödike,  öt  napra.  Hogyne, több kirándulást  is 
lehet tenni a környéken. Küldjék nektek információt? Nem, dehogy fáradság! Én is nagyon 
várom. Igen, igen, Gray itt van. Adom.

Gray elvette tőle a telefont, de őt nézte.
- Szeptemberben el akar jönni Írországba?
- Igen, a férjével. Úgy látszik, sikerült felkeltenem az érdeklődését. Valami újságot akar 

elmondani neked.
- Hmmm. Szia, gyönyörűm! - mondta a férfi a kagylóba. - Szóval turistát fogsz játszani 

a nyugati partokon? - nevetett, és közben odabólintott Briannának, aki közben teát töltött neki. 
- Nem, szerintem tetszeni fog neked. Az idő? - nézett ki Gray az ablakon, a szakadatlanul 
ömlő esőre. - Csodálatos - jelentette ki, és rákacsintott a lányra. - Nem, még nem kaptam meg 
a csomagot. Mi van benne?

Bólogatott,  és  odasúgta  Briannának.  -  Kritikák.  A  filmről.  -  Aztán  elhallgatott,  és 
feszülten  figyelt.  -  Mi  az  a  nagy  hír?  Hm.  Nagyszerű,  igen.  Várj  csak,  mondd  ezt  még 
egyszer!  „Grayson  Thane  termékeny  agyából”  -  ismételte  Brianna  kedvéért.  -  „Oscarra 
érdemes? Elsőrangú?” - Erre felnevetett. - „Az év legerőteljesebb filmje.” Nem rossz, még 
akkor sem, ha csak május van. Nem, nem gúnyolódom. Tényleg remek. Még annális jobb. Jót 
fog tenni az új könyvnek - mondta Briannának.

- De hát még be sem fejezted az új könyvet.
- Nem erre értettem. Arról van szó, ami most fog megjelenni júliusban. Az az új könyv. 

Amit most írok, az még csak az új kézirat. Nem, csak elmagyarázom az alapvető fogalmakat a 
háziasszonyomnak.

Elbiggyesztette a száját, és megint sokáig hallgatott.
- Tényleg? Ez tetszik nekem.
Brianna egyik szemét rajta tartva odament a tűzhelyhez a pecsenyesütőért. A férfi néha 

tett egy megjegyzést, hümmögött. Esetleg elnevette magát vagy megrázta a fejét.
-  Még szerencse,  hogy nem hordok kalapot.  Két számot nőtt  a fejem.  Igen, küldtek 

nekem egy szörnyen hosszú levelet a turné részleteivel. Beleegyeztem, hogy három hétig a 
rendelkezésükre állok. Nem, az ilyesmiről neked kell döntened. Nekik túl sokáig tart, mire 
postázzák a cuccot. Igen, te is. Megmondom neki. Majd hívlak.

-  Szóval sikeres a film - mondta Brianna,  és megpróbálta  megállni,  hogy ne kezdje 
faggatni.
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- Az első héten tizenkét milliót hozott, ami azért nem semmi! És még a kritikusok is 
mosolyognak. Úgy látszik, a most megjelenő könyvem is tetszik nekik. A legjobb formámban 
vagyok - mondta, és kivett egy kekszet a dobozból. - Olyan történetet alkottam, melynek sűrű 
az atmoszférája, és éles a nyelve, mint egy tőr. És… ööö… torokszorító fordulatokkal, sötét, 
csípős humorral. Nem fukarkodnak a dicsérettel.

- Nagyon büszke lehetsz magadra.
- Már majdnem egy évvel ezelőtt írtam - vonta meg a vállát evés közben Gray. - Igen, 

nem rossz. Szeretem, bár attól tartok, hogy ez jelentősen meg fog kopni, ha három hét alatt 
bejárok harmincegy várost.

- Az a turné, amiről beszéltél?
-  Igen.  Talk  show-kban  veszek  részt,  könyvesboltokban  dedikálok,  és  persze 

repülőtereken és hotelszobákban fogok élni  -  nevetve szájába tömte a  maradék kekszet.  - 
Micsoda élet!

- Azt hiszem, élvezed, nem?
-  Igen,  teljesen  nekem  való.  Brianna  bólintott.  Nem  akart  elszomorodni.  Letette  a 

serpenyőt a szekrényre.
- Azt mondtad, hogy júliusban?
- Igen. Olyan gyorsan eljött, észre sem vettem. Már négy hónapja itt vagyok.
- Néha úgy érzem, mintha mindig itt lettél volna.
-  Megszoktál  -  simogatta  önkéntelenül  az  állát  a  férfi.  Brianna  látta,  hogy  valahol 

máshol járnak a gondolatai. - Nos, sétálunk?
- Tényleg oda kell tennem a vacsorát.
- Várok - mondta, és nekitámaszkodott a pultnak. - No és mi lesz vacsorára?
- Bárányláb. 
Gray felsóhajtott.
- Gondoltam.
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Huszadik fejezet

Május közepe volt,  szép tiszta idő.  Brianna a munkásokat  figyelte,  akik az alapokat 
ásták az üvegháza számára.  Csak álom volt,  gondolta,  miközben hátradobta hajfonatát,  és 
most megvalósul.

Rámosolygott  a hordozható ülésben gügyögő gyermekre.  Megtanulta,  hogy meg kell 
elégednie apró örömökkel. Lehajolt, és megcsókolta unokaöccse göndör fekete haját.

- Olyan sokat nőtt, Maggie, pedig csak pár hete nem láttam!
- Tudom. Én viszont nem - felelte a nővére, és megveregette a hasát. - Napról napra 

kevésbé  érzem magam tehénnek.  De  nem tudom,  leszek-e  még  ugyanolyan  karcsú,  mint 
azelőtt.

- Remekül nézel ki!
- Én is mindig ezt mondom neki - szólt közbe Rogan, és átkarolta felesége vállát.
- És te honnan tudod? Hiszen te elvakult vagy.
- Az igaz.
Brianna elfordult, amíg a házaspár szerelmesen egymásra nézett. Milyen könnyű nekik. 

Szeretik  egymást,  van  egy gyönyörű  gyerekük.  Nem bánta,  hogy beléhasít  a  fájdalom,  a 
vágyakozás.

- Na és hol van a jenki ma délelőtt? 
Brianna visszafordult. Vajon Maggie a gondolataiban olvas?
- Már hajnalban felkelt, és elviharzott, nem is reggelizett.
- Hová ment?
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-  Nem  tudom.  Csak  morgott  valamit.  Azt  hiszem,  rám.  De  mostanában  elég 
kiszámíthatatlanul  viselkedik.  A könyv miatt  ideges,  bár  azt  állítja,  hogy már  tisztogatja. 
Azaz, úgy mondta, piszmog vele, szépítgeti.

- Ezek szerint nemsokára kész lesz? - kérdezte Ro-gan.
- Nemsokára. - És akkor… gondolta a lány. Majd úgy döntött, úgy tesz, mintha Gray 

könyvében szerepelne, és nem törődik ezzel. - A kiadója elég sokat telefonál, mindig expressz 
csomagokat  küld  neki,  a  nyáron  megjelenő  könyve  miatt.  Úgy  látom,  idegesíti,  hogy  a 
másikkal kell foglalkoznia, mikor ez jár a fejében. - Újból a munkásokat nézte. - Jó hely lesz 
az üvegháznak, nem gondoljátok? Milyen jó lesz az ablakomból is látni.

- Már hónapokkal ezelőtt  kijelölted a helyét - közölte Maggie, és nem hagyta magát 
eltéríteni a témától. - Jól mennek a dolgok közted és Gray között?

- Persze, nagyon jól. Mostanában egy kicsit mogorva, amint mondtam, de a hangulatai 
sosem tartanak sokáig. Meséltem neked, hogyan kötött fegyverszünetet anyával.

-  Ügyes  húzás  volt.  New  York-i  ajándék.  Anya  egészen  kedves  volt  vele  Liam 
keresztelőjén. Nekem gyereket kellett szülnöm, hogy valami hasonlót elérjek nála.

- Imádja Liamet.
- Igen, a gyerek lett a lökhárító közöttünk. Ó, hát mi a baj, drágám? - szólt oda a felsíró 

Liamnek. - Nedves a pelenkája, ennyi az egész - mondta, és ölbe vette a kicsit, megveregette a 
hátát.

- Majd én tisztába teszem.
- Hamarabb felajánlod, mint az apja - nevetett Maggie, de megrázta a fejét. - Nem, majd 

én. Te csak nézd az üvegházadat. Egy perc az egész.
- Tudja, hogy úgyis beszélni akarok veled. - Rogan odavezette a lányt a fapadokhoz, 

melyeket a kökénybokrok mellett állítottak fel.
- Valami baj van?
- Nincs baj - felelte Rogan, és azt gondolta, van valami érzékenység Brianna magára 

kényszerített nyugalma alatt, ami nem jellemző rá. De ezzel foglalkozni Maggie feladata lesz. 
- Erről a Triquarter Bányatársaságról akartam beszélni veled. Vagyis arról, hogy nincs. Nem 
volt időnk azóta beszélni róla, mivel Dublinban voltam, aztán meg jött a keresztelő. Maggie 
elégedett a dolgokkal, ahogy most vannak. Őt nem érdekli az egész, el van telve Liammel, és 
alig várja, hogy újra dolgozzon.

- Ez így is van rendjén.
- Számára lehet. - Rogan nem mondta ki, ami nyilvánvaló volt. Sem neki, sem Maggie-

nek nincs szüksége a kárpótlásra, amit egy per eredményeként megkaphatnak. - De be kell 
vallanom, Brianna, hogy nekem nem tetszik a dolog. Ez elvi kérdés.

- Meg tudlak érteni, hiszen te magad is üzletember vagy - mosolygott a lány. - De te 
nem ismered Mr. Carstairst. Ha ismernéd, te sem tudnál haragudni rá.

- Egy kis időre válasszuk el az érzelmeket a jogi kérdésektől.
Brianna  még  jobban  mosolygott.  A sógora  biztosan  ugyanilyen  élénk,  rendreutasító 

hangon beszél a beosztottjaival is.
- Jól van, Rogan.
- Carstairs bűncselekményt követett el. És lehet, hogy nem szívesen látnád börtönben, a 

logikus mégis az lenne, ha büntetésben részesülne. Úgy tudom, az elmúlt pár évben jól megy 
nekik. Végeztem egy kis diszkrét nyomozást, és úgy látszik, hogy a jelenlegi üzletei mind 
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törvényesek  és  virágzóak.  Abban  a  helyzetben  van,  hogy  kárpótolni  tud  téged  azért  a 
becstelenségért,  amit  apáddal  szemben elkövetett.  Nekem nagyon egyszerű lenne  elmenni 
Londonba, és elintézni a dolgot.

- Kedves tőled. - Brianna összekulcsolta a kezét, és mély le\Legőt vett. - De csalódást 
fogok okozni neked. Sajnálom. Látom, hogy az erkölcsi érzékedet sérti, amit az a férfi tett, és 
csak az igazságot akarod érvényre juttatni.

- Igen, így van - csóválta meg a fejét értetlenül Rogan. - Brie, Maggie-t meg tudom 
érteni.  Ő most csak a  gyerekkel  és  a  munkájával  foglalkozik,  és mindig is  hajlamos volt 
mindent  félresöpörni,  ami megzavarta  a koncentrációban.  De téged gyakorlatias  embernek 
ismerlek.

-  Igen,  az  is  vagyok.  De attól  tartok,  van  bennem egy  kicsi  apámból  is.  -  Brianna 
megfogta Rogan kezét. - Tudod, vannak olyan emberek, akik valamilyen okból bizonytalan 
talajról indulnak. Amit választanak, nem mindig követendő példa. Egy részük meg is reked 
ezen a szinten, mert ez könnyebb nekik, vagy hozzászoknak, vagy esetleg tetszik is nekik. 
Egy  másik  részük  végül  stabil  révbe  ér,  méghozzá  erőfeszítés  nélkül,  inkább  csak  a 
szerencsének,  jó  időzítésnek  köszönhetően.  És  egy  harmadik  részük,  egy  egészen  kicsi 
hányaduk  -  mondta  Grayre  gondolva  -  küzdelmek  árán  jut  el  a  stabil  talajra.  És  valami 
bámulatos sikerül ebből a küzdelemből.

Elhallgatott, és elnézett a messzi hegyekbe. Vágyakozott.
- Nem tudtalak követni, Brie.
-  Ó!  -  legyintett  egyet,  és  visszatért.  -  Csak  azt  akartam mondani,  nem ismerem a 

körülményeket, melyek Mr. Carstairst egy másik fajta életmódhoz vezették. De most nem árt 
senkinek.  Maggie-nek  megvan,  amit  akar,  és  nekem  is,  amit  én  akarok.  Akkor  miért 
csináljunk gondot magunknak?

- Maggie megmondta, hogy ez lesz a véleményed - emelte fel védekezőn a kezét a férfi. 
- De meg kellett próbálnom.

- Rogan! - kiáltott Maggie a konyhaajtóból, kezében a hadonászó kicsivel. - Telefon. 
Dublinból keresnek.

- Otthon nem hajlandó felvenni azt a nyavalyás telefont, itt bezzeg!
- Megfenyegettem, hogy ha nem veszi fel, nem sütök neki többet.
- Az én fenyegetéseim semmit nem érnek - állt fel a férfi. - Vártam egy hívást, úgyhogy 

megadtam az irodának a te számodat, arra az esetre, ha nem lennénk otthon.
- Ez természetes. Csak nyugodtan beszélj - szólt Brianna, és rámosolygott nővérére. - 

Nos, Margaret Mary, hajlandó vagy egy kicsit  megosztani velem, vagy teljesen magadnak 
akarod megtartani?

- Épp most kérdezte, hol van Brie néni - nevetett Maggie, és lerogyott Rogan helyére. - 
Ó, de jólesik leülni. Liam egész éjszaka sírt. Esküszöm, Rogan és én elsétáltunk vele egészen 
Galwayig meg vissza.

- Csak nem a foga jön máris? - Brianna gügyögve megdörgölte Liam ínyét, duzzanatot 
keresve.

-  Lehet.  Úgy folyik a nyála,  mint  egy kiskutyának.  -  Maggie lehunyta  a szemét,  és 
eleresztette  magát  a  széken.  -  Ó, Brie,  ki  gondolta  volna,  hogy ilyen szeretet  is  létezik a 
világon? Életem legnagyobb részében azt sem tudtam, hogy Rogan Sweeney létezik,  most 
meg képtelen lennék élni nélküle.
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Fél szemét kinyitva ellenőrizte, hogy Rogan még benn van a házban, és nem hallja az ő 
szentimentális olvadozását. - És a kicsi, el sem tudom mondani, hogy foglyul ejti az ember 
szívét. Amikor terhes voltam, azt hittem, tudom, mennyire szeretem. De amikor legelőször a 
kezembe vehettem, hát az sokkal, de sokkal több volt.

Megrázkódott, és elnevette magát.
- Ó, már megint azok a hormonok. Teljesen elpuhulok.
- Ez nem a hormonoktól van. - Brianna odadörgölte arcát Liam fejéhez, beszívta csodás 

babaillatát. - Ez a boldogság.
- Azt akarom, hogy te is boldog légy. Látom, hogy nem vagy az.
- Ez nem igaz. Boldog vagyok.
- Máris látod magad előtt, amint elmegy. És elfogadod, mielőtt még megtörtént volna.
- Ha úgy dönt, hogy elmegy, nem tudom visszatartani. Ezt egész idő alatt tudtam.
- Miért ne tudnád? - csattant fel Maggie. – Miért? Nem szereted annyira, hogy küzdj 

érte?
- Túlságosan szeretem ahhoz,  hogy küzdjek érte.  És az is lehet,  hogy nincs bennem 

bátorság. Én nem vagyok olyan, mint te.
- Ez csak kifogás. Te mindig is nagyon bátor voltál, Szent Brianna.
- És ha csak kifogás, akkor kifogás. De az enyém - mondta kedvesen Brie. Nem hagyja, 

hogy Maggie belerángassa egy veszekedésbe. - Oka van, hogy el akar menni. Lehet, hogy én 
nem  értek  egyet  azzal  az  okkal,  de  megértem.  Ne  kiabálj  velem!  -  mondta  csendesen, 
elkerülve a következő kitörést. - Mert anélkül is fáj. Ma reggel, amikor elviharzott itthonról, 
láttam rajta, hogy már készül elmenni.

- Hát állítsd meg! Brie, hiszen szeret téged. Ahányszor csak rád néz, látni rajta.
- Azt hiszem, tényleg szeret. - És ettől csak még fájdalmasabb az egész. - Ezért akar 

ennyire sietni. És fél is. Attól fél, hogy visszajön.
- Erre számítasz?
-  Nem - mondta,  de titokban mégis  erre  számított.  Nagyon vágyott  rá.  -  Maggie,  a 

szerelem nem mindig elég. Láthatjuk ezt abból is, ami apával történt.
- Az más volt.
-  Persze,  más.  Amanda nélkül  kellett  élnie,  és mégis  megpróbálta  az életét  a lehető 

legjobban élni. Én pedig az ő lánya vagyok, én is meg tudom ezt tenni. Ne aggódj miattam! - 
mondta, és megsimogatta a babát. - Tudom, mit érzett Amanda, mikor azt írta, hálás az együtt 
töltött időért. Én az egész világért nem cserélném el ezeket a hónapokat.

Hátrapillantott, és elhallgatott. Rogan közeledett feléjük, arcán különös kifejezéssel.
- Lehet, hogy találtunk valami Amanda Doughertyról - mondta.

Gray  nem  jött  haza  teára.  Brianna  nem  aggódott,  csak  kíváncsi  volt,  hol  lehet.  A 
vendégei  belakmároztak  az  apró  szendvicsekből  és  a  süteményből.  Egész  napi  munkája 
közben nem ment ki a fejéből, amit Rogan mesélt Amanda Doughertyról.

A nyomozó előbb nem talált semmit a Catskills hegyei között, pedig minden falut és 
várost végigjárt. Brianna szerint nem is volt meglepő, hogy senki nem emlékezett egy terhes 
ír nőre, aki negyedszázada ott járt. De Rogan alapos ember, és alapos emberekkel dolgoztat. 
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A detektív rutinmunkája során ellenőrizte a születési, halálozási és házassági anyakönyveket 
is, egy ötéves időszakaszra, Amanda utolsó levelétől számítva.

És egy aprócska faluban, messze a hegyek között, megtalálta.
Amanda Dougherty, harminckét éves, a békebíró előtt házasságot kötött a harmincnyolc 

éves Colin  Bodine-nel.  A címük helyére egyszerűen csak Rochester  volt  írva,  New York 
államban. A nyomozó már el is utazott oda, hogy tovább keresse Amanda Dougherty Bodine-
t.

A házasságkötés időpontja öt hónappal későbbi, mint az utolsó levél, amelyet Amanda 
az apjának írt,  tűnődött  Brianna.  Már közel  járt  a szüléshez.  Valószínű,  hogy a  férfi,  aki 
elvette, tudta, hogy valaki más gyermekét hordja.

Szerette  vajon?  A  lány  remélte,  hogy  igen.  Úgy  gondolta,  hogy  csak  egy  erős, 
melegszívű férfi képes arra, hogy nevet adjon egy másik férfi gyermekének.

Azon  kapta  magát,  hogy  újra  és  újra  az  órát  nézi.  Vajon  hová  mehetett  Gray? 
Haragudott magára, ezért biciklire pattant, és elment Murphyhez, elmesélni neki, hogy halad 
az üvegház építése.

Amikor visszaért, már készítenie kellett a vacsorát. Murphy megígérte, hogy másnap 
átjön,  és  maga is  megszemléli  az  alapot.  De Brianna  rejtett  reménye,  hogy Gray talán  a 
szomszédnál van látogatóban, mint oly sokszor, semmivé foszlott.

És  most,  miután  már  több  mint  tizenkét  óra  eltelt,  amióta  elindult,  kíváncsisága 
aggodalommá változott. Olyan ideges volt, hogy nem evett egy falatot sem, pedig vendégei 
váltig dicsérték az egresszósszal készült makrélát. Háziasszonyként ellenőrizte, hogy vacsora 
után  legyen  konyak  a  szalonban,  adott  még  a  citrompudingból  a  gyermeknek,  aki  olyan 
reménykedő tekintettel nézte.

Minden szobában feltöltötte a whiskysüveget, friss törülközőket tett ki az esti fürdéshez. 
Elbeszélgetett a vendégekkel a szalonban, és elővette a társasjátékokat a gyerekeknek.

Tíz órára, mire eloltották a lámpát, és a ház elcsendesedett, az aggodalmat beletörődés 
váltotta fel. Majd hazajön, amikor akar, gondolta, és leült a szobájában a kötésével. A kutya a 
lábához feküdt.

Az egész napi vezetés, séta és a táj bámulása sem sokat segített Graynek, hogy jobb 
kedvre derítse.  Mérges volt magára, és mérges volt azért is, hogy egy lámpa égve maradt 
számára az ablakban.

Amint belépett, el is oltotta, mintha bizonyítani akarná magának, hogy nincs szüksége 
az otthonos jelzésre. Elindult felfelé a lépcsőn. Tudta jól, ezzel is csak bizonygatni akarja, 
hogy a maga ura.

Con halk csaholása állította meg. Gray megfordult a lépcsőn, és rosszkedvűen lenézett 
rá.

- Mit akarsz?
Con csak ült, és dobolt a farkával.
- Nincs kijárási tilalom, és nem akarom, hogy egy hülye kutya várjon rám.
Con csak nézte, majd felemelte egyik mancsát, mintha a szokásos üdvözlést várná.
- A rohadt életbe! - Gray lement a lépcsőn, megrázta a kutya mancsát, és megvakargatta 

a fejét.
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- Tessék. Most már jobb?
Con felállt, és elindult a konyha felé. Megállt, visszanézett, és leült, szemmel láthatóan 

várakozva.
-  Megyek  aludni  -  mondta  Gray.  Con,  mint  aki  egyetért,  felállt  és  várta,  hogy 

mutathassa neki az utat a gazdasszonyához.
- Jól van. Legyen úgy, ahogy te akarod - Gray zsebre dugta a kezét, és elindult a kutya 

nyomában végig az előszobán, be a konyhába, majd Brianna szobájába.
Tudta, hogy pocsék a kedve, és nem is tud rajta változtatni. Persze, főleg a könyv miatt, 

de más oka is van. Bevallhatja, legalább önmagának, hogy Liam keresztelője óta nyugtalan.
Volt abban a keresztelőben valami. Maga a ceremónia, az az ősi, pompázatos, és furcsa 

módon megnyugtató rituálé,  szavakkal,  színekkel  és mozdulatokkal  megtöltve.  A ruhák, a 
zene, a fények mind eggyé olvadtak, és úgy tűnt, mintha kibillent volna az idő.

De a legmélyebben az rázta meg, hogy közösségi érzés volt. Minden szomszéd, minden 
barát, aki eljött a gyermek keresztelőjére, ezt az odatartozást sugallta.

Ő pedig nemcsak a kíváncsiságát elégítette ki, nemcsak az író érdeklődését a jelenet és 
az esemény iránt, hanem mélyen meg is érintette őt a dolog. A lelkéig hatoltak a szavak, a 
megingathatatlan hit, és az a folyamatosság, mely nemzedékről nemzedékre száll a kis falusi 
templomban.  Ezt  az érzést  csak erősítette  a baba méltatlankodó sírása,  a színes üvegeken 
áthatoló fény, és a sok generáció térde által koptatott fapadok.

Sok  mindenről  szólt  ez  a  keresztelés,  nemcsak  a  dogmáról:  családról,  közös  hitről, 
közösségről is.

Az a hirtelen rá törő vágy pedig, hogy ő is tartozzék valahová, nyugtalanná és mérgessé 
tette. És ez azóta is így van.

Ingerült volt, haragudott magára is, és a lányra is, amikor megállt a nappali ajtajában, és 
nézte,  ahogy  Brianna  kötőtűi  ritmusosan  összekoccannak.  A  sötétzöld  gyapjú  szétterült  a 
fehér hálóingen.  A lámpa fénye lefelé  irányult,  hogy lássa,  amit  csinál,  de sosem nézte  a 
kötést.

A szoba túlsó végében szólt a televízió, egy régi fekete-fehér filmet adtak. Cary Grant 
és Ingrid Bergman ölelkeztek egy borospincében, elegáns estélyi ruhában. A Forgószél című 
film - gondolta Gray. Szerelemről, bizalmatlanságról és jóvátételről szóló mese.

Maga sem értette, miért bosszantotta fel még jobban a lány választása.
- Nem kellett volna megvárnod.
Brianna felnézett, de kötőtűi nem tévesztették el a ritmust.
- Nem vártalak.
Fáradtnak  látszik,  gondolta,  és  rosszkedvűnek.  Bármit  keresett  is  ezen  a  hosszú, 

magányos napon át, úgy tűnik, nem találta meg.
- Ettél?
- Bekaptam valamit egy vendéglőben délután.
-  Akkor  biztosan  éhes  vagy.  -  Brianna  félrerakta  a  kötését  a  kosarába.  -  Készítek 

valamit.
- Tudok készíteni magamnak, ha akarok - csattant fel a férfi. - Nem kell anyáskodnod 

fölöttem.
A lány megmerevedett, visszaült, és felemelte a fonalat.
- Ahogy akarod.
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Gray belépett a szobába, és kihívóan kérdezte:
- Na?
- Na mi?
- Hol vannak a kérdések? Nem akarod megkérdezni, hol voltam, mit csináltam? Miért 

nem telefonáltam?
- Ahogy épp most mutattál rá, nem vagyok az anyád. A te dolgod.
Egy  percig  csak  a  kötőtűk  csattogása  hallatszott,  és  egy  nő  elkeseredett  hangja  a 

tévéreklámban, mert összezsírozta az új blúzát.
- Ó, te aztán remekül csinálod - morogta Gray, és kikapcsolta a tévét.
- Most megpróbálsz durva lenni? Vagy egyszerűen nem tehetsz róla, ilyen vagy?
- A figyelmedet szeretném.
- Nos, megkaptad.
- Muszáj ezt csinálnod, amikor beszélgetek veled?
Mivel úgy látszott, nem lehet elkerülni az összecsapást, amit annyira akart, Brianna az 

ölébe fektette a kötést.
- Így jobb?
- Egyedül akartam lenni. Nem szeretem, ha tömeg van körülöttem.
- Grayson, nem kértem magyarázatot.
- De igen! Csak éppen nem mondtad ki hangosan. 
Brianna kezdte elveszíteni a türelmét.
- Szóval most már a gondolataimban is olvasol?
- Nem olyan nehéz. Együtt alszunk, gyakorlatilag együtt élünk, és úgy érzed, köteles 

vagyok tudatni veled, mit csinálok.
- Valóban úgy érzem?
A férfi elkezdett fel-alá járkálni. Olyan volt, mint egy hatalmas macska a ketrecben.
- Itt ülsz, és azt állítod, hogy nem vagy mérges?
- Nem sokat számít,  mit  állítok,  ha te úgyis olvasol a kimondatlan gondolataimban. 

-Brianna összekulcsolta  a kezét,  letette  a fonálra.  Nem hajlandó veszekedni.  Ha az együtt 
töltött  idő  a  végéhez  közeledik,  nem  engedi,  hogy  az  utolsó  emlékei  vitákhoz  és  rossz 
érzésekhez kapcsolódjanak. - Grayson, hadd mutassak rá, hogy nekem is megvan a magam 
élete. Van munkám, személyes örömeim. Elég jól ki tudtam tölteni a napomat.

- Szóval nem is érdekel, hogy itt vagyok, vagy nem? - Ez most ürügy, tudta jól. Miért 
dühítette fel mégis a gondolat?

A lány csak felsóhajtott.
- Tudod, hogy örülök neki, ha itt vagy. Mit akarsz, mit mondjak? Hogy aggódtam érted? 

Talán  igen,  egy  ideig.  De hát  felnőtt  ember  vagy,  és  tudsz  vigyázni  magadra.  Hogy azt 
gondoltam,  nem szép tőled,  hogy nem szóltál,  nem jössz haza,  pedig  általában  esténként 
itthon vagy? Ezt te is tudod, úgyhogy nincs értelme elmondanom. Most pedig, ha megfelel 
neked, megyek és lefekszem. Jöhetsz velem, vagy felmehetsz a szobádba és duzzoghatsz.

Mielőtt még felállhatott volna, a férfi két kezét a fotel két karjára tette, így rabságba 
kényszerítve őt. Brianna szeme tágra nyílt, de nyugodt maradt.

- Miért nem kiabálsz velem? - kérdezte a férfi.  -  Miért nem vágsz hozzám valamit? 
Vagy miért nem rúgsz ki?
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- Lehet, hogy ettől jobban éreznéd magad - felelte a lány higgadtan. - De nem az én 
feladatom elintézni, hogy te jobban érezd magad.

-  Szóval  erről  van  szóL Csak  vonjunk  vállat  az  egészre,  és  bújjunk  ágyba?  Attól, 
amennyit tudsz, akár egy másik nővel is lehettem volna.

Egyetlen  remegő  percre  tűz  lobbant  a  lány  szemében,  Gray  dühéhez  hasonló.  De 
gyorsan összeszedte magát, felvette a kötést az öléből, és beletette a kosárba.

- Most megpróbálsz feldühíteni?
- Igen. A fene egye meg, igen! - Grayson hátraugrott,  és elfordult.  - Akkor legalább 

igazságos küzdelem lenne. De ezt a jeges komolyságot semmivel nem lehet áttörni.
- Akkor bolond lennék feladni egy ilyen félelmetes fegyvert, nem gondolod? - állt fel a 

lány. - Grayson, én szerelmes vagyok beléd. De ha azt hiszed rólam, hogy én ezt a szerelmet 
felhasználom arra, hogy csapdába ejtselek, hogy megváltoztassalak, akkor megsértesz. Ez az, 
amiért bocsánatot kellene kérned.

Gray  visszafordult,  gyűlölte,  hogy  bűntudat  szivárog  belé.  Még  soha  életében  nem 
fordult elő vele, hogy egy nő miatt  bűntudata lett volna. Kíváncsi lett volna, van-e még a 
világon olyan ember, aki képes ilyen hűvös érveléssel ennyire bolondnak láttatni őt.

- Gondoltam, hogy mielőtt végzünk, valahogyan kicsikarsz belőlem egy bocsánatkérést.
Brianna rámeredt, majd szó nélkül megfordult, és elindult a hálószoba felé.
-  Istenem! -  Gray megdörzsölte  az arcát,  ujjaival  megnyomogatta  a szemhéját,  majd 

leeresztette a kezét. Itt a vége, nincs több őrültség, gondolta magában.
- Teljesen megbolondultam - lépett be a hálószobába.
Brianna nem szólt semmit, csak megigazította az ablakot, hogy még több jöjjön be az 

illatos, hűvös esti levegőből.
-  Bocsáss  meg,  Brie,  mindenért.  Ma  reggel  pokoli  rossz  hangulatban  voltam,  és 

egyszerűen egyedül akartam maradni.
A lány nem válaszolt, nem bátorította, csak visszahajtotta az ágytakarót.
-  Ne  zárkózz  be  előttem!  Ez  a  legrosszabb  -  odalépett  mögé,  és  próbaképpen 

megsimogatta a haját. - Nem megy az írás. Ronda dolog volt tőlem, hogy rajtad töltöttem ki a 
mérgemet.

- Nem várom tőled, hogy a hangulataidban alkalmazkodj hozzám.
- Te semmit nem vársz - mondta Gray halkan. - Ez nem jó neked.
- Tudom, mi a jó nekem.
El  akart  menni,  de  Gray  maga  felé  fordította.  Merev  testtartására  ügyet  sem vetve 

átkarolta.
- Ki kellett volna rúgnod.
- Kifizetted az egész hónapot.
Gray belefúrta fejét az arcába, és nevetni kezdett.
- Na, most már te kezdesz csúnyán viselkedni.
Hogyan tudna egy nő lépést  tartani  a hangulataival?  Amikor Brianna el  akarta  tolni 

magától, még jobban szorította.
- Muszáj volt elmennem tőled - mondta, és a keze fel-alá járt a lány hátán, lazításra 

ösztönözve őt. - Be kellett bizonyítanom, hogy el tudok menni.
- Azt hiszed, nem tudom? - Brianna hátradőlt, és a két tenyere közé vette a férfi arcát. - 

Grayson, tudom, hogy nemsokára elhagysz, és nem akarom megjátszani, mintha ez nem törné 
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össze a szívemet. De még sokkal jobban fog fájni, mind a kettőnknek, ha az utolsó napjainkat 
azzal töltjük, hogy veszekszünk emiatt.

- Azt gondoltam, könnyebb lenne, ha haragudnál. Ha kidobnál az életedből.
- Könnyebb? Kinek?
- Nekem. - Gray a homlokát a lányénak támasztotta, és kimondta, amit már napok óta 

kerülgetett: - A hónap végén elmegyek.
Brianna nem szólt semmit. Nem tudott megszólalni a mellkasába hasító fájdalomtól.
- Szükségem van egy kis időre, mielőtt elkezdem a turnét.
Brianna várt, de a férfi nem kérte meg, mint nem is olyan régen, hogy menjen el vele 

egy trópusi tengerpartra. Bólintott.
- Akkor élvezzük azt a kis időt, ami maradt.
Odafordult  hozzá,  és  megcsókolta.  Gray  lassan  lefektette  az  ágyra.  És  amikor 

szeretkeztek, maga volt a gyöngédség.
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Huszonegyedik fejezet

Amióta Brianna megnyitotta  a panziót,  először fordult  elő,  hogy minden vendégét  a 
pokolba kívánta. Sajnálta, hogy megzavarják a Grayfel együtt töltött pillanatait. Szégyellte, de 
azt az időt is sajnálta, amit a férfi a szobájába zárkózva töltött, hogy befejezze a könyvét, ami 
idehozta.

Brianna küzdött az érzéseivel, megtett mindent, amit csak tudott, hogy ne mutassa ki 
őket.  Amint  teltek  a  napok,  nyugtatgatta  magát,  hogy  a  pánik  és  a  boldogtalanság  majd 
elmúlik. Hiszen az élete majdnem pontosan olyan, ahogy ő akarta. Majdnem.

Lehet, hogy nincs férje és gyerekei, amiről mindig is álmodott, de oly sok más dolog 
van,  ami  kielégíti.  Egy  kicsit  segített,  ha  végiggondolta  a  jó  dolgokat,  miközben  napi 
feladatait végezte.

Ágyneműt vitt fel a lépcsőn, frissen szedte le a ruhaszárító kötélről. Gray ajtaja nyitva 
állt,  hát  belépett.  Letette  az ágyneműt.  Arra  nem volt  szükség,  hogy áthúzza  Gray ágyát, 
hiszen napok óta nem aludt benne, csak az övében. De egy jókora portörlés ráfér a szobára, 
döntötte el, ha már Gray kiment. Az íróasztala mindenesetre jókora felfordulást mutatott.

Ott kezdte. Kiürítette a kibuggyanó hamutálat, rendbe rakta a könyveket és papírokat. 
Tudta magáról, hogy abban reménykedik, hátha talál egy pici darabot a történetből. De csak 
szakadt borítékokat, megválaszolatlan leveleket és néhány odafirkantott feljegyzést talált az ír 
babonákról. Érdeklődve olvasni kezdte:

Óvakodj  attól,  hogy  pénteken  rosszat  mondj  a  tündérekről,  mert  jelen  vannak,  és 
bosszút állnak, ha megsérted őket!

Ha szarka jön az ajtóhoz, és rád néz, az biztosan a halál jele, amit senki nem kerülhet  
el.

Ha valaki kenderkötél alatt megy el, az erőszakos halállal fog halni.

- Nahát, Brianna! Te szimatolsz?
Elvörösödött,  leejtette a noteszt,  és a háta mögé dugta a kezét.  Ó, hát nem jellemző 

Graysonra, gondolta, hogy odalopódzik az ember rnögé?
- Nem szimatoltam. Port töröltem. 
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A férfi belekortyolt a kávéjába, amiért lement a konyhába. Még sosem látta Briannát 
ilyen zavarban.

- Nincs is portörlő rongyod. Brianna úgy érezte,  mintha meztelen lenne.  Megpróbált 
méltósággal takarózni.

- Épp most akartam hozni egyet. Az asztalod borzasztóan koszos, épp rendet akartam 
csinálni.

- A jegyzeteimet olvastad.
-  Nem,  csak  odébb  tettem  a  füzetet.  Lehet,  hogy  vetettem egy  pillantást  az  írásra. 

Valami babonák vannak rajta, gonoszságról, halálról.
- A gonoszság és a halál adják a kenyeremet - mondta a férfi vigyorogva, és odament az 

asztalhoz.  Felemelte  a füzetet.  -  Ez tetszik a legjobban.  Mindenszentekkor  -  ez november 
elsején van…

- Nagyon jól tudom, mikor van mindenszentek.
- Persze. Szóval, mindenszentekkor a levegő megtelik a holtak lelkével, és minden a 

sorsot szimbolizálja. Ha például azon a napon kimondjuk valakinek a nevét, és háromszor 
megismételjük, az eredmény halál. - Gray elnevette magát. - Vajon mivel tudna megvádolni a 
rendőrség?

- Ez ostobaság - szólt a lány jeges hangon.
- Méghozzá hatalmas ostobaság. Fel is használtam - tette le a füzetet a férfi, és a lányt 

nézte. A pír még nem tűnt el Brianna arcáról. - Tudod, mi a baj a technológiával? - felemelte 
az egyik számítógépes lemezt, és a tenyeréhez ütögette. Közben nevető szemét le nem vette 
Briannáról.  -  Nincsenek  gombóccá  gyűrt  papírlapok,  amelyeket  az  ideges  író  kidobott,  s 
amelyeket a kíváncsiskodók kisimítgathatnának, és elolvashatnának.

- Mintha én ilyesmit csinálnék - fordult el a lány, és felkapta az ágyneműt. - Át kell 
húznom az ágyakat.

- Akarsz olvasni belőle?
A lány félúton az ajtó felé megtorpant, és gyanakodva visszanézett a válla fölött.
- A könyvedből?
- Nem, az időjárás-jelentésből. Persze, hogy a könyvemből. Az az igazság, hogy van 

egy  rész,  amelyhez  jól  jönne  egy  kis  helyi  ellenőrzés.  Hogy  jól  sikerült-e  elkapnom  a 
dialógusok ritmusát, az atmoszférát, a kölcsönhatásokat.

- Ó, hát örülök, ha segíteni tudok.
- Brie, majd meghaltál, hogy belepillanthass a kéziratba. Miért nem kérted?
- Okosabb vagyok annál, ne felejtsd el, hogy Maggie is művész - felelte Brianna, és 

megint letette az ágyneműt. - Az életedbe kerülhet, ha bemész a műhelyébe, és meg akarsz 
nézni valamit, amin dolgozik.

-  Én  ennél  sokkal  kiegyensúlyozottabb  vagyok.  -  Gray  néhány  ügyes  mozdulattal 
bekapcsolta a komputert,  és beletette a megfelelő lemezt.  - Ez egy kocsmai jelenet.  Helyi 
színek, és a szereplők bemutatása. Ez az első alkalom, hogy McGee találkozik Tulliával.

- Tullia? Ez gael név.
- Igen. Azt jelenti, hogy békés. Várj csak, hol is van!
- Gray elkezdte futtatni a szöveget. - Te ugye nem beszélsz gael nyelven?
- Ó, dehogynem. Maggie is és én is megtanultuk, még a nagymamánktól.
A férfi felnézett, és rámeredt.
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- A fészkes fenébe! Ez eszembe sem jutott. Tudod, mennyi időm ment el vele, hogy 
szavakat keresgéltem a szótárban? Csak azt akartam, hogy itt-ott legyen benne néhány, az 
érdekesség kedvéért.

- Csak meg kellett volna kérdezned. 
Gray felmordult.
-  Most már késő. Igen,  itt  van. McGee egy kiégett  zsaru, ír  gyökerekkel.  Azért  jött 

Írországba, hogy utánanézzen a családfájának, megtalálja az egyensúlyát, és néhány kérdésre 
keres választ saját magáról. De leginkább egyedül akar lenni, hogy összeszedje magát. Részt 
vett egy akcióban, ami rosszul sült el, és felelősnek tartja magát egy hatéves gyerek véletlen 
haláláért.

- Szegény.
- Igen, megvannak a maga problémái. Tulliának is. Özvegyasszony, elvesztette a férjét 

és a gyerekét egy balesetben, melyet egyedül ő élt túl. Kezdi magát túltenni rajta, de még 
mindig sok mindent cipel magával a múltból. A férje nem volt valami főnyeremény, és néha 
azt kívánta, bárcsak meghalna.

- Tehát bűntudata van? És úgy érzi, hogy a gyermekét büntetésből vették el tőle, amiért 
ilyesmit kívánt?

- Nagyjából. Szóval ez a jelenet a falusi kocsmában játszódik. Csak pár oldal az egész. 
Ülj le! Most pedig figyelj! - hajolt oda a lányhoz a férfi, és megfogta a kezét. - Látod ezt a két 
billentyűt?

- Igen.
- Ezzel előre, ezzel pedig vissza lehet lapozni. Ha elolvastad, ami a képernyőn van, és 

tovább akarsz menni,  nyomd meg ezt.  Ha vissza akarsz menni,  és  még egyszer  elolvasni 
valamit, akkor ezt. És Brianna…

- Tessék?
- Ha hozzá mersz nyúlni a többi gombhoz, eltöröm az ujjadat!
- Mert hogy olyan kiegyensúlyozott vagy.
-  Igen.  A  lemezekről  csináltam  biztonsági  mentést,  de  nem  akarom,  hogy  rossz 

szokásaid alakuljanak ki.  -  Megcsókolta a lány feje búbját.  -  Én lemegyek, és megnézem, 
hogy halad az üvegház. Ha találsz valamit, ami rosszul hangzik, vagy nem elég meggyőző, írd 
fel ide a füzetbe.

- Jól van. - Brianna már olvasott, és csak intett neki. - Akkor menj!
Gray lement, majd kilépett  az ajtón. A hat sornyi kő, mely az üvegház alapját  fogja 

képezni,  már  majdnem a helyén  volt.  Egyáltalán  nem lepődött  meg,  hogy Murphyt  is  ott 
találja, amint saját kezűleg rakja le a köveket.

- Nem tudtam, hogy kőműves is vagy - kiáltott oda neki.
- Ó, csinálok én egy kis ezt, egy kis azt. Vigyázz, most ne keverd olyan hígra a maltert - 

parancsolta a sovány kamasz fiúnak. - Ez az unokaöcsém, Tim MacBride, Corkból jött. Nem 
tud betelni az amerikai countryzenével.

- Randy Travis, Wyonna, Garth Brooks?
- Mindegyiket szeretem. - Tim mosolya nagyon hasonlított a nagybátyjáéra.
Gray lehajolt, és felemelt egy követ Murphynek. Közben a countryzenéről beszélgetett a 

fiúval.  Nemsokára  már  a  maltert  keverte,  és  elégedett,  férfias  megjegyzéseket  tett  a 
többieknek.
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- Jól bírod a munkát, ahhoz képest, hogy író vagy - jegyezte meg Murphy.
- Az egyik nyáron dolgoztam egy építőbrigádban. Én kevertem a maltert, és talicskában 

toltam, s közben majd felforrt az agyam a melegben.
-  Ma  szép  időnk  van.  -  Murphy  úgy  döntött,  jól  haladnak,  és  cigarettaszünetet 

engedélyezett magának. - Ha kitart, egy hét alatt felhúzhatjuk Brie-nak ezt az üvegházat.
Egy hét, gondolta Gray, majdnem ennyi az egész, amit itt tölt.
- Rendes tőled, hogy a saját munkádat otthagyod, és eljössz segíteni neki.
- Ez a comhair - mondta Murphy könnyedén. - A közösség. Mi itt így élünk. Senkinek 

nem kell egyedül csinálnia a dolgokat, ha van családja, vannak szomszédai. Ha fel kell majd 
rakni a keretet és az üveget, három vagy négy ember is eljön segíteni. És arra is lesz valaki, 
hogy elkészítsük a padokat, meg ilyesmit.  S mire elkészül, mindenkinek az lesz az érzése, 
hogy részben az övé is.  Brianna pedig mindenkit  ellát  majd hajtásokkal  és növényekkel - 
magyarázta, és kifújta a füstöt. - Körbejár a dolog, érted? Ez a comhair.

Gray megértette. Nagyon hasonló érzés volt, mint amit a falusi templomban érzett Liam 
keresztelőjén, s egy pillanatra irigyelt is.

-  És az soha nem… zavar,  hogy ha elfogadsz egy ilyen szívességet,  akkor neked is 
muszáj viszonozni?

- Te amerikai! - Murphy felnevetett, szippantott még egyet, majd a köveken elnyomta a 
cigarettát. De mivel ismerte Briannát, nem dobta el a csikket, hanem bedugta a zsebébe. -Ti 
mindig fizetségben gondolkoztok. A muszáj nem helyes kifejezés. Ez inkább biztosítás, ha 
ilyen szavakat akarsz használni. Tudhatod, hogy elég kinyújtani a kezed, és valaki segít, ha 
szükséged van rá. És tudod, hogy te is megteszed.

Odafordult az unokaöccséhez.
- Jól van, Tim, takarítsuk le a szerszámainkat. Vissza kell mennünk. Grayson, mondd 

meg Brie-nak, hogy ne nyúljon a kövekhez, jó? Meg kell kötni a malternak.
- Hogyne, majd… úristen, megfeledkeztem róla! Majd találkozunk.
Egy pillantást vetett a konyhai órára, és felszisszent. Több mint egy órája hagyta ott a 

lányt.
És mint kiderült, Brianna ugyanott ült, ahol hagyta.
- Jó sokáig tart elolvasni egy fejezetet.
Bármennyire  meglepődött  is,  ezúttal  nem  ugrott  fel.  Felemelte  a  tekintetét  a 

képernyőről. Könnyes volt az arca.
- Ennyire rossz? - mosolygott Gray, és meglepőnek találta, hogy idegesség fogja el.
- Csodálatos! - Brianna benyúlt a köténye zsebébe egy papírzsebkendőért. - Igazán. Az 

a rész, ahol Tullia egyedül ül a kertjében, és a gyermekére gondol. Az ember átérzi a bánatát. 
Egyáltalán nem olyan, mint egy kitalált személy.

A férfi megint meglepődött azon, hogy zavarba jön. Ilyen nagyszerű dicséretet ritkán 
kap.

- Hát, épp erről szól az én munkám.
-  Gray,  neked csodálatos  tehetséged  van!  A szavakból  érzéseket  alkotsz.  Egy kicsit 

tovább olvastam, mint mondtad, bocsánat… De annyira magával ragadott!
- Hízelgő - a képernyőn jól látszott,  hogy Brianna több mint száz oldalt elolvasott.  - 

Szóval tetszik.
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- Ó, nagyon. Van benne valami… valami más, mint a többi könyvedben. - Nem találta a 
megfelelő kifejezést.  - Ó, ez is szeszélyes, mint mindegyik, és részletekben gazdag. No és 
ijesztő. Az első gyilkosság, ott a romok között… amikor azt olvastam, azt hittem, megáll a 
szívverésem. És milyen véres! Brrr.

- Most már ne hagyd abba! - mondta Gray, összeborzolta a lány haját, és leült az ágy 
szélére.

- Hát… - Brianna összekulcsolta a kezét, és letette az asztal szélere. Alaposan megrágta 
a szavait.  -  A humorod is  benne van.  És nagyon jó a  szemed, semmi nem kerülheti  el  a 
figyelmedet. Azt a jelenetet a kocsmában már számtalanszor láttam. Szinte előttem van Tim 
O’Malley a pult mögött, és Murphy amint harmonikázik. Örülni fog, hogy olyan jóképűnek 
írtad le.

- Gondolod, hogy felismeri magát?
- Ó, persze! Bár nem tudom, hogy fog tetszeni neki, hogy ő is az egyik gyanúsítottja a 

gyilkosságoknak, vagy esetleg ő maga a gyilkost - nézett kérdően, reménykedve Grayre, de ő 
csak megrázta a fejét.

- Ugye, nem gondolod komolyan, hogy elmondom, ki tette?
- Nem - sóhajtott Brianna, és a könyökére támasztotta az állát.  - Ami Murphyt illeti, 

szerintem élvezni fogja. Érződik a könyvből, hogy megszeretted a falut, a tájat és az itt élő 
embereket. Az apró dolgokból derül ki: a család tagjai, akik ünneplő ruhájukban autóstoppal 
mennek haza a templomból, az öregember, aki a kutyával sétál az esőben, a kislány, aki a 
nagyapjával táncol a kocsmában.

- Könnyű leírni, ha az ember olyan sok mindent lát.
- Ez nemcsak arról szól, hogy mit látsz, úgy értem, a szemeddel - emelte fel a kezét a 

lány,  majd visszaeresztette.  Neki nincsenek rá szavai,  mint Graynek, hogy kifejezze,  amit 
érez. - Mintha a szíveddel látnád. Van benne valami szívbéli mélység, és ebben különbözik a 
többi könyvedtől. Az a belső háború, amelyet McGee megharcol, míg eldönti,  mit tegyen. 
Ahogy arra vágyik, bárcsak ne kellene semmit tennie, de tudja, hogy képtelen rá. És ahogy 
Tullia elviseli a gyászt, amikor pedig majdnem megszakad a szíve, és dolgozik, hogy az élete 
újra a régi legyen. Nem tudom elmagyarázni.

- Nagyon is jól csinálod - mondta Gray.
- Meghatott. El sem tudom hinni, hogy itt írtad, az én házamban.
- Szerintem sehol máshol nem tudtam volna megírni.
Gray felállt,  és a lány nagy csalódására lapozgatni kezdett a képernyőn. Azt remélte, 

tovább olvashatja.
- Ó, új címet adtál neki? - kérdezte, mikor megjelent a címoldal. -  Végső leszámolás. 

Tetszik. Hiszen erről szól, nemcsak a gyilkossal való leszámolásról, hanem a McGee és Tullia 
múltjával való leszámolásról is, igaz? És arról, ami megváltozik, miután megismerkednek.

- Így alakult. - Gray lapozott egyet, és megjelent a második oldal. Az eddigi könyvei 
közül csak egyben szerepelt dedikáció, Arlene-nek. Ez a második.

Briannának, a felbecsülhetetlen ajándékért.
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-  Ó,  Grayson!  -  A lány  hangja  elcsuklott  a  meghatottságtól,  könnyek fojtogatták.  - 
Nagyon megtisztelsz.  Mindjárt megint sírva fakadok - motyogta, és beletemette az arcát  a 
férfi vállába. - Nagyon köszönöm.

- Sok van belőlem ebben a könyvben, Brie. - Gray felemelte a lány arcát, és a szemébe 
nézett. Remélte, hogy megérti. - Ezt tudom adni neked.

-  Tudom.  Igazi  kincs  ez  nekem.  -  Brianna  félt,  hogy  sírásával  tönkreteszi  a  szép 
pillanatot. Gyorsan megigazította a haját. - Biztosan szeretnél már dolgozni. Én sem csináltam 
még semmit a házban. - Felkapta az ágyneműt, tudva, hogy amint bezárja maga mögött az 
ajtót, elsírja magát. - Felhozzam neked a teát, ha itt az ideje?

A férfi félrehajtott fejjel nézett rá. Vajon felismerte magát Tulliában? Ez a nyugalom, ez 
a csendes, szinte megingathatatlan báj…

- Majd lejövök. Mára majdnem befejeztem.
- Úgy egy óra múlva.
Kiment, és behajtotta maga mögött az ajtót. Gray egyedül maradt, és sokáig bámulta a 

képernyőn a dedikációt.

Egy  óra  múlva,  mikor  Gray  lejött,  nevetés  és  mindenféle  hangok  hallatszottak  a 
szalonból. Brianna vendégei a teázóasztal köré gyűltek, a tányérjukat rakták tele, vagy már 
ettek. Brianna állt, jobbra-balra billegve, a vállán alvó gyermeket ringatva.

- Az unokaöcsém - magyarázta éppen a vendégeknek. - Liam. Én vigyázok rá egy-két 
órát. Ó, Gray! - ragyogott fel az arca, mikor meglátta a férfit. - Nézd, ki van itt!

-  Látom.  -  Gray  odalépett,  és  megcsipkedte  a  kisbaba  arcát.  Liam  felnézett  és 
álmodozóan  bámult  körbe,  de  amikor  meglátta  Grayt,  nagyra  nyílt  szemmel  rámeredt.  - 
Mindig úgy néz rám, mintha minden bűnömről tudna. Olyan félelmetes.

Gray  odalépett  a  teázóasztalhoz,  és  már  majdnem  kiválasztotta,  mit  egyen,  amikor 
észrevette, hogy a lány kisiklik a szobából. A konyhaajtóban érte utol.

- Hová mész?
- Leteszem Liamot.
- Miért?
- Maggie azt mondta, hogy aludnia kell.
- Maggie nincs itt - vette el tőle a gyereket a férfi. - Sosem tudunk egy jót játszani. - 

Azzal mindenféle grimaszokat kezdett vágni a kisfiúnak. - Hol van Maggie?
- Befűtötte a kemencéjét. Rogannek be kellett rohannia a galériába, mert valami gond 

van, ő pedig futva jött át kis idővel ezelőtt. - Brianna nevetve Grayhez hajtotta a fejét. - Azt 
hittem, már sosem történik meg. Most teljesen az enyém vagy - mondta a kicsinek.

Kopogtak. Brianna felegyenesedett. Elindult, hogy kinyissa az ajtót, de még visszaszólt.
- Tartsd a fejét!
- Tudom, hogy kell tartani egy gyereket! Ezek a nők! - méltatlankodott Gray Liamnek. 

-Azt  gondolják,  mi  semmit  nem tudunk.  Azt  hiszik,  hogy te  még mindig  újszülött  vagy, 
kisöreg, de csak várj! Pár év múlva rájönnek, hogy azért születtél, hogy megszereld a villanyt 
és leüsd a bogarakat.

Mivel senki nem látta, lehajolt, és megcsókolta a gyermeket. Az elmosolyodott.
- Így bizony. Menjünk be a konyhába, és…
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Brianna rémülten felkiáltott odakint. Gray erősebben átölelte Liamot, és végigsietett az 
előszobán.

A küszöbön Carstairs állt, kezében nyári kalap, arcán barátságos mosoly.
- Grayson, milyen jó, hogy újra találkozunk. Nem tudtam biztosan, itt lesz-e még. És 

ez?
- Ez egy gyerek - felelte Gray kurtán.
- Hát persze. - Carstairs megcsiklandozta Liam állát, és gügyögött neki. - Szép kisfiú, 

mondhatom. Brianna, önre hasonlít egy kicsit. A szája körül.
- A nővérem kisfia. No és mit keres itt Blackthorn-ban, Mr. Carstairs?
- Csak erre jártunk. Annyit meséltem Irisnek a panzióról, a tájról, hogy ő is meg akarta 

nézni. A kocsiban ül - intett a kertkapunál álló Bentley felé. - Igazából azt reméltük, hogy itt 
maradhatunk éjszakára, ha van szobája.

Briannának majd kiesett a szeme.
- Itt akarnak megszállni?
- Talán nem volt bölcs tőlem, hogy annyira dicsértem a főztjét - mondta Carstairs, és 

bizalmaskodva előrehajolt.  - Attól tartok, Iris kezdetben kissé meg is sértődött.  Ő maga is 
remek szakácsnő, tudja. Most látni akarja a saját szemével, nem túloztam-e.

- Mr. Carstairs, ön szégyentelen ember.
- Az lehet, kedvesem - felelte az öreg kacsintva. - Az lehet.
Brianna felsóhajtott.
- Hát, ne hagyja szegényt a kocsiban várakozni. Hozza be, teázzanak meg!
- Alig várom, hogy megismerjem - mondta Gray, s közben Liamet csiklandozta.
-  Ő  ugyanezt  mondja  önről.  Nagy  benyomást  tett  rá  azzal,  hogy  el  tudta  lopni  a 

tárcámat, és én észre sem vettem. Régen sokkal gyorsabb voltam - csóválta meg sajnálkozva a 
fejét. - De hát sokkal fiatalabb is. Brianna, behozhatom a csomagunkat is?

- Van egy szobám. De kisebb, mint amiben a múltkor aludt.
- Biztosan nagyon kedves szoba. Biztosan. - Azzal kiment, hogy behozza a feleségét.
-  Te  fel  tudod ezt  fogni?  -  suttogta  Brianna.  -  Nem tudom,  hogy nevessek-e,  vagy 

inkább eldugjam az ezüstöt. Persze, nincs is ezüstöm.
- Nem fog lopni tőled, ahhoz túlságosan megszeretett. Szóval ez az a híres Iris.
A lopott  tárcában  lévő fénykép nagyon hasonlít,  gondolta  Brianna.  Iris  virágmintás 

ruhát viselt, amely meglebbent csinos lába körül. Brianna szerint arra használta fel a kocsiban 
töltött időt, hogy megigazítsa a frizuráját,  felfrissítse a sminkjét,  így hát frissen és nagyon 
csinosan sétált végig a járdán vigyorgó férje oldalán.

-  Ó,  Miss  Concannon!  Brianna,  ugye  megengeded,  hogy  így  szólítsalak,  drágám? 
Mindig is úgy gondoltam rád, mint Brianna, hiszen annyit hallottam rólad és az elbűvölő kis 
panziódról.

Hangja sima és finom volt, annak ellenére, hogy csak úgy dőltek a szájából a szavak. 
Mielőtt még Brianna felelni tudott volna, Iris kinyújtotta mindkét kezét, megragadta az övét, 
és folytatta.

- Pontosan olyan szép vagy, ahogy Johnny mesélte. Milyen kedves tőled, milyen édes, 
hogy tudsz nekünk egy szobát adni, pedig hát olyan váratlanul jelentünk meg az ajtóban. És a 
kerted!  Édesem,  mondhatom,  szédülök  a  gyönyörűségtől!  Ezek  a  dáliák!  Nekem sosincs 
szerencsém  velük.  A  rózsák  pedig  egyenesen  pompásak.  Ugye  elárulod  a  titkodat? 
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Beszélgetsz  velük?  Én  éjjel-nappal  fecsegek  az  enyéimmel,  de  sosem lesznek  ilyen  szép 
virágaim.

- Hát, én…
- És ön, Grayson! - Iris egyszerűen átgördült Brianna válaszán, és odafordult a férfihoz. 

Elengedte Brianna egyik kezét, hogy megfoghassa Grayét. - Milyen okos ember! És jóképű. 
Komolyan mondom, úgy fest, mint egy filmsztár. Minden könyvét olvastam, mindegyiket! 
Halálra rémisztenek, de nem tudom letenni őket. Honnan szedi azokat a rettenetes ötleteket? 
Már alig vártam, hogy találkozzam mindkettőjükkel - folytatta, belekapaszkodva a kezükbe. - 
Szegény Johnnyt halálra zaklattam. És végül itt vagyunk.

Iris elhallgatott, és ragyogva nézett rájuk.
- Igen. - Brianna nem nagyon tudott mást mondani. - Itt vannak. Kérem, jöjjenek be. 

Remélem, kellemesen utaztak.
-  Ó,  én  imádok  utazni,  te  nem?  És  ha  belegondolok,  hogy  ifjúkorunkban  annyit 

csavarogtunk Johnnyval, és sosem jutottunk el ide! Olyan szép, mint egy képeslap, nem igaz, 
drágám?

- Igen, kedvesem. Pontosan így van.
- Ó, milyen gyönyörű ház! Elbűvölő. - Iris továbbra is határozottan szorította Brianna 

kezét, miközben körülnézett. - Biztosan nagyon kényelmes itt.
Brianna tehetetlenül nézett Grayre, de ő csak vállat vont.
- Remélem, az lesz. A tea a szalonban van, ha gondolják, vagy megmutathatom előbb a 

szobájukat.
-  Megtenné?  Letesszük  a  csomagjainkat,  igaz,  Johnny? Aztán  talán  beszélgethetünk 

egyet.
Iris felkiáltással nyugtázta a lépcsőt, amelyen felmentek, az emeleti folyosót, és a szobát 

is,  amelybe  Brianna  bekísérte  őket.  Az  ágytakaró  elbűvölő  volt,  a  csipkefüggönyök 
gyönyörűek, a kilátás pedig fantasztikus.

Brianna  hamarosan  a  konyhában  találta  magát,  a  következő  kanna  teát  készítette, 
miközben  új  vendégei  elhelyezkedtek  az  asztal  körül,  és  otthon  érezték  magukat.  Iris 
boldogan ugráltatta Liamot az ölében.

-  Micsoda  egy  páros!  -  mondta  Gray,  miközben  segített  elrendezni  a  csészéket  és 
tányérokat.

- Elszédülök tőle - suttogta Brianna. - De lehetetlen nem kedvelni őket.
- Pontosan. Az ember nem is hinné, hogy bármi lelkiismeretlen gondolat megfordulhat a 

fejükben. Mindenki kedvenc nagynénije, vagy a szórakoztató szomszéd. Talán mégiscsak el 
kellene rejtened az ezüstöt.

- Cssss. - Brianna megfordult, hogy odavigye a tálat az asztalra. Carstairs azonnal elvett 
egy szelet kenyeret, és megkente lekvárral.

-  Nem  tartanak  velünk?  -  kérdezte  Iris,  kivett  egy  süteményt,  és  belemártotta  a 
tejszínhabba.  - Johnny, drágám, jobb lesz,  ha elintézzük az üzletet,  nem gondolod? Olyan 
nyomasztó, ha elintézetlen üzleti ügyek várnak az emberre.

- Üzleti ügyek? - Brianna felvette Liamet, és a vállának támasztotta.
- Befejezetlen üzleti ügyek. - Carstairs megtörölte a száját a szalvétájával. - Brianna, ez 

a kenyér igen finom. Kóstold meg, Iris!
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- Johnny dicshimnuszokat zengett a főztödról. Attól tartok, egy picit még féltékeny is 
lettem. Tudod, én is nagyon szeretek főzni.

- És csodálatosan főzöl, drágám - biztosította a feleségét Carstairs, és megcsókolta a 
kezét. - Fantasztikusan!

- Ó, Johnny, hagyd már! - Az asszony kislányosan kuncogott, s elhessentette őt magától. 
Majd  összecsücsörítette  a  száját,  és  apró  csókokat  fújt  felé.  Gray  felhúzott  szemöldökkel 
nézett Briannára. - De már értem, miért áradozott annyit a te szakácsművészetedről, Brianna 
-mondta, és finoman beleharapott a süteménybe. - Ki kell cserélnünk a receptjeinket, amíg itt 
vagyunk.  Az én specialitásom a csirke osztrigával.  És ha mondhatom ezt,  igazán  nagyon 
finom. Az a titka, tudod, hogy igazán jó bort kell használni hozzá, száraz fehérbort. És egy 
picike tárkonyt. De nézd csak, hogy elszalad velem a ló, pedig az üzletet még nem is intéztük 
el!

Elvett még egy süteményt, és az üres székekre mutatott.
- Üljenek le, jó? Sokkal kellemesebb teázás közben megbeszélni az üzleti ügyeket.
Gray beleegyező mozdulattal leült, és elkezdte megrakni a tányérját.
- Elvegyem Liamet? - kérdezte Briannát.
- Nem, jól van itt - felelte a lány, és leült, a kisfiút kényelmesen a karjában tartva.
- Micsoda angyalka! - gügyögött Iris. - És milyen jól tudsz bánni vele. Johnny és én 

mindig  sajnáltuk,  hogy  nem  volt  gyermekünk.  De  hát  oly  sok  kalandban  volt  részünk, 
úgyhogy az életünk eléggé teljesnek mondható.

- Kalandban - ismételte Brianna. Érdekes kifejezés, gondolta, a csalásra.
-  Igazán  csintalan  páros  voltunk!  -  nevetett  Iris,  és  szeme csillogása  mutatta,  hogy 

megérti  Brianna  érzéseit.  -  De milyen  jól  szórakoztunk!  Nem lenne  teljesen  igaz,  ha  azt 
mondanám, hogy megbántuk, mert annyira élveztük. De hát az ember megöregszik.

- Meg - helyeselt Carstairs. - És az ember néha elveszíti a fürgeségét - nézett Grayre 
kedvesen. - Tíz évvel ezelőtt nem tudta volna ellopni a tárcámat.

- Ne fogadjon rá - kortyolt  bele Gray a teába.  - Tíz évvel ezelőtt  én is sokkal jobb 
voltam.

Carstairs hátravetette a fejét, és felnevetett.
-  Hát  nem megmondtam neked,  hogy belevaló  fickó,  Iris?  Ó,  bárcsak  láttad  volna, 

ahogy Walesben kiszedte belőlem az igazságot! Teljesen elhűltem a bámulattól.  Remélem, 
Grayson, visszaadja nekem a tárcát. Legalább a fényképeket. Az igazolványt könnyű pótolni, 
de a fotók nagyon a szívemhez nőttek. És természetesen, a pénzt.

Gray gyors mosolya inkább egy vadállat vicsorításához hasonlított.
- Még mindig tartozik nekem száz fonttal, Johnny. 
Carstairs megköszörülte a torkát.
- Természetesen. Kétségkívül. Tudja, én csak azért vettem el a pénzét, hogy betörésnek 

tűnjön.
- Természetesen - helyesel Gray. - Kétségkívül. Szerintem a kárpótlást már Walesben 

megbeszéltük, mielőtt olyan váratlanul távoznia kellett.
-  Bocsánatot kérek. Sarokba szorított,  érti,  ugye? Én viszont nem érzem feljogosítva 

magam határozott egyezség kötésére, ha előbb nem beszéltem meg a dolgot a feleségemmel.
- Mi nagyon sokra tartjuk a teljes partneri viszonyt - szólt közbe Iris.
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- Valóban - Carstairs szeretettel megveregette felesége kezét. - Őszintén mondhatom, 
hogy a mi döntéseink csapatmunka eredményei.  Úgy élezzük, a mély szeretet mellett ez a 
másik oka, hogy negyvenhárom sikeres évet mondhatunk a magunkénak.

- No és persze a jó szexuális élet - tette hozzá Iris zavartalanul, és mosolyogva nézte 
Briannát, aki majdnem félrenyelte a teáját.  -  A házasság elég unalmas lenne enélkül, nem 
gondolják?

- De, biztosan igazad van - köszörülte meg a torkát Brianna. - Azt hiszem, értem, hogy 
miért jöttek, és köszönöm. Jó érzés, ha az ember tisztázza a zavaros dolgokat.

- Személyesen akartunk bocsánatot kérni, ha bármilyen bánatot okoztunk. És én magam 
akartam kifejezni részvétemet a férjem ügyetlen, és egyáltalán nem helyénvaló házkutatása 
miatt  ebben  a  gyönyörű  otthonban.  -  Iris  szigorú  pillantást  vetett  a  férfira.  -  Minden 
finomságot nélkülözött, Johnny!

-  Igen.  Sajnos,  valóban  így  van  -  hajtotta  le  a  fejét  az  öreg.  -  Nagyon szégyellem 
magam.

Brianna nem volt igazán meggyőződve erról, de megcsóválta a fejét.
- Hát, szerencsére igazán nagy kár nem esett.
- Nem esett? - vágott közbe Iris felháborodottan. - Brianna, drága kislányom, bizonyára 

dührohamot kaptál, és teljes joggal. És hihetetlenül el is keseredtél.
- Sírt.
- Grayson! - Brianna zavarba jött, és belebámult a teáscsészéjébe. - Már elmúlt.
- El tudom képzelni, mit erezhettél - lágyult el Iris hangja. - Johnny nagyon jól tudja, 

hogy érzek a dolgaim iránt. Ha én mennék haza, és én találnék mindent szanaszét dobálva, 
biztosan  teljesen  kikészülnék.  Egyszerűen  kikészülnék.  Csak  reménykedni  tudok,  hogy 
megbocsátod neki a sajnálatos ötletet, és persze azt, hogy annyira férfi módra gondolkodott.

-  Igen.  Már  megbocsátottam.  Tudom,  hogy  nagyon  nyugtalan  volt,  és…  -Brianna 
elhallgatott, és felemelte a fejét. Ráébredt, hogy éppen azt az embert védelmezi, aki becsapta 
az apját, és betört az otthonába.

- Milyen melegszívű lány vagy. - Iris kihasználta a szünetet. - Nos, akkor talán most 
utoljára még beszélnünk kell erről a szerencsétlen részvény-ügyről. Először is, hadd mondjam 
meg,  hogy  nagy  türelemre  és  széles  látókörre  valló  dolog  volt  tőled,  hogy  a  Walesben 
történtek után sem fordultál a hatóságokhoz.

- Gray azt mondta, hogy vissza fognak jönni.
- Okos fiú - bólogatatt Iris.
-  És  különben  is,  mi  értelme  lett  volna  -  Brianna  nagy sóhajjal  felkapott  egy  apró 

szendvicset, és beleharapott. - Már olyan régen történt, és a pénz, amit apám elveszített, az 
övé volt. A körülmények ismerete nekem elég volt.

- Látod, Iris, pontosan úgy van, ahogy mondtam.
- Johnny! - a nő hangja hirtelen parancsoló lett. Hosszan nézett a férjére, amíg az végül 

kifújta a levegőt, és lesütötte a szemét.
-  Igen,  Iris,  természetesen.  Teljesen  igazad van.  Teljesen.  -  Magához tért,  benyúlt  a 

belső zsebébe,  és kihúzott  egy borítékot.  -  Iris és én sokat beszélgettünk erről,  és nagyon 
szeretnénk  mindenki  megelégedésére  rendezni  ezt  az  ügyet.  Fogadja  el  ezt,  a 
bocsánatkérésünkkel együtt, kedves - mondta, és odanyújtotta Briannának a borítékot. - És 
jókívánságainkkal.
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A lány bizonytalanul belenézett  a borítékba.  A szíve összeszorult,  s mintha felugrott 
volna a torkába.

- Pénz. Készpénz.
-  Egy csekkel  megnehezítettük  volna a  könyvelésünket  -  magyarázta  Carstairs.  -  És 

persze  az  adóhivatal  is  közbeszólt  volna.  A  készpénzes  tranzakció  megkímél  minket  az 
ilyenféle kellemetlenségektől. Tízezer font. Ír font.

- Ó, de hát én nem…
- De igen - vágott közbe Gray.
- Ez nem helyes.
Visszanyújtotta  a borítékot Carstairsnek. A férfi  szeme felvillant,  és érte nyúlt,  de a 

felesége félreütötte a kezét.
- A fiatalembernek igaza van, Brianna. Ez nagyon is helyes, mindenkinek így lesz a 

legjobb. Amiatt  nem kell  aggódnod, kedves, hogy ez a pénz komoly nehézséget  jelentene 
nekünk. Nagyon jól megvagyunk. Viszont megkönnyebbülne a lelkiismeretem, és a szívem is, 
ha elfogadnád. És visszaadnád a részvényeket nekünk.

- Rogannél vannak - mondta Brianna.
- Nem, visszakértem tőle - szólt Gray, majd felállt, és bement Brianna szobájába.
-  Fogadd el  a  pénzt,  Brianna!  -  mondta  Iris  kedvesen.  -  Tedd el  most,  a  kötényed 

zsebébe. Igazán nagy szívességet teszel vele nekem.
- Nem értem.
- Persze, hogy nem érted. Johnny és én nem bántuk meg, hogy hogyan éltünk. Minden 

pillanatát élveztük. De nem árt, ha egy kicsit bebiztosítjuk magunkat, és jóvá tesszük, amit 
lehet.  -  Iris  mosolyogva  megszorította  Brianna  kezét.  -  Én  tényleg  úgy  érezném,  hogy 
szívességet teszel nekünk. Mind a ketten úgy érezzük, igaz, Johnny?

A férfi egy utolsó, vágyakozó pillantást vetett a borítékra.
- Igen, drágám.
Gray visszajött, kezében a részvényekkel.
- Az önöké, ugye?
- Igen. Valóban, a miénk - Carstairs  most már mohón nyúlt  a papír után.  Feltette  a 

szemüvegét,  majd  alaposan  megnézte.  -  Iris  -  mondta  büszkén,  és  odatartotta  a  papírt  a 
felesége elé. - Igazán nagyszerű munkát végeztünk, nem gondolod? Teljesen hibátlan.

- Igen, Johnny drágám. Minden bizonnyal.

Huszonkettedik fejezet
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-  Életemben  még  soha  nem  éreztem  magam  ennyire  jól.  -  Maggie  majdhogynem 
dorombolt,  amint kinyújtózott  Brianna autójában.  Vetett  még egy pillantást  anyjuk házára. 
Brianna elindult.

- Margaret Mary, nem illik kárörvendőnek lenni.
- Illik vagy sem, én mindenesetre nagyon élvezem. - Hátrafordult, és belenyomott egy 

csörgőt  Liam  hadonászó  kezébe,  aki  a  hátsó  ülésen  ült  biztonságosan  rögzített 
gyerekülésében. - Láttad az arcát, Brie? Ó, láttad?

- Láttam. - Egy pillanatra Brianna is feladta a komoly viselkedést, és elvigyorodott. - De 
legalább volt benned annyi jó érzés, hogy nem dörgölted az orra alá.

-  Hiszen  ebben  egyeztünk  meg.  Csak  annyit  mondunk  neki,  hogy  a  pénz  egy 
befektetésből származik, amelyet apa közvetlenül a halála előtt ütött nyélbe, és mostanában 
jött be a pénz belőle. Én pedig megállom, bármilyen nehezemre esik is, hogy rámutassak, nem 
is érdemli meg a harmadát, mert sosem hitt apában.

- A pénz egyharmada jogosan az övé, és kész.
- Jó, jó, nem nyaggatlak tovább. Túlságosan elfoglal a káröröm. - Maggie örömében 

dúdolgatni kezdett. - Mit fogsz kezdeni a te részeddel?
-  Van  néhány  ötletem,  hogyan  lehetne  a  panziót  továbbfejleszteni.  Például  a 

padlásszobával, ahol az egész ügy elkezdődött.
Liam vidáman félredobta a csörgőt. Maggie előhúzott egy másikat.
- És most? Galwaybe megyünk vásárolni?
- Igen. - Grayson beszélte rá Briannát, és majdhogynem kilökte a házból. Brianna most 

mosolyogva  gondolt  rá.  -  Akarok  venni  magamnak  egy  olyan  profi  konyhai  robotgépet. 
Amilyet az éttermekben használnak, meg a kiállításokon.

- Apa nagyon örülne neki - lágyult mosollyá Maggie vigyorgása. - Olyan, mintha tőle 
kapnál ajándékot.

- Én is így gondolok rá. így érzem helyesnek. És te mit csinálsz a pénzzel?
- Egy részét a műhelyemre költöm, a többit elteszem Liamnek. Azt hiszem, apa is azt 

akarta volna - mondta, és megsimogatta a kocsi műszerfalát. - Nagyon szép ez a kocsi, Brie.
-  Igen.  -  Brianna nevetve  arra  gondolt,  meg kellett  volna  köszönnie  Graynek,  hogy 

elzavarta otthonról. - Képzeld el, úgy mehetek egészen Galwayig, hogy nem kell közben azon 
idegeskednem, mi fog szétesni a kocsiban. Annyira jellemző Grayre, hogy hatalmas ajándékot 
ad az embernek, és úgy tesz, mintha magától értetődő lenne.

- Igaz. Úgy adta át nekem azt a gyémánt tűt, mintha egy csokor árvácska lett volna. 
Igazán nagyon kedves, nagylelkű ember.

- Az.
- No és ő mit csinál?
- Hát, vagy dolgozik, vagy Carstairsékkel beszélget.
- Micsoda alakok! Rogan azt mesélte, hogy amikor elmentek a galériába, mindenáron rá 

akarták beszélni, adja el nekik az emeleti nappaliból azt az antik asztalt.
- Egy cseppet sem lep meg. Iris engem meg arra akart rábeszélni, vegyek egy lámpát 

tőlük, ami szerinte tökéletesen illene a szalonomba, s én majdnem hagytam magam, pedig 
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nem is láttam a lámpát. Még kedvezményt is kapok - kuncogott Brianna. - Holnap elmennek, 
komolyan mondom, hiányozni fognak.

- Az az érzésem, hogy még vissza fognak jönni. - Maggie szünetet tartott. - Gray mikor 
megy el?

- Valószínűleg a jövő héten. - Brianna az útra figyelt, és a hangja nyugodt maradt. - 
Ahogy én látom, már az utolsó simításokat végzi a könyvén.

- És szerinted vissza fog jönni?
- Remélem. De nem számítok rá. Nem merek.
- Megkérted, hogy maradjon?
- Nem tehetem.
- Nem - mondta Maggie halkan. - Nem teheted. Én sem tenném, hasonló helyzetben. - 

Mégis, gondolta magában, egy nagy marha, ha elmegy. - Nincs kedved bezárni a házat pár 
hétre, vagy elhívni Mrs. O’Malleyt? Feljöhetnél Dublinba, vagy elmehetnél a villába.

- Kedves tőled, hogy felajánlod, de inkább nem. Otthon boldogabb vagyok.
Maggie azt gondolta, ez valószínűleg tényleg így van, ezért nem vitatkozott.
- Hát, ha meggondolod magad, csak szólj! - Meg kell próbálnia feldobni a hangulatot. 

Odafordult a húgához. - Figyelj csak, Brie! Vegyünk valami hülyeséget a Shop Streeten! Az 
első dolgot, ami megtetszik. Valami haszontalan és drága dolgot. Tudod, olyan csecsebecsét, 
amit mindig a kirakathoz nyomott orral bámultunk, mikor apa elhozott minket.

- Mint azok a pici babák a szép ruhákban? Vagy az ékszerdobozkák, a tetejükön forgó 
balerinákkal?

-  Ó,  szerintem  találunk  valamit,  ami  jobban  illik  a  korunkhoz,  de  valóban  valami 
olyasmire gondoltam.

- Rendben. Vegyünk!

Mivel  az  apjukról  beszéltek,  Briannát  megrohanták  az  emlékek,  amint  megérkeztek 
Galwaybe. Leparkoltak,  és csatlakoztak a járókelőkhöz,  a turisták,  bevásárlók és gyerekek 
tömegéhez.

Egy kislány kacagva lovagolt az apja vállán.
Apa is csinált ilyet, emlékezett a lány. Felváltva lovagoltatta őket Maggie-vel, és néha 

futásnak eredt velük, hogy sikítoztak az örömtől.
Vagy megfogta a kezüket, és sétáltak a zsúfolt utcákon, közben pedig mesélt nekik.
Ha gazdagok leszünk, Brianna, drágám, veszek neked ilyen szép ruhákat, mint ezek itt a  

kirakatban.
Egy nap majd eljövünk ide Galwaybe, és tele lesz a zsebünk pénzzel. Majd meglátod,  

drágám!
Igaz, hogy ő már gyerekként is tudta, hogy ez csak mese, álmodozás, de ez nem rontotta 

el az örömét, amit a látvány, a hangok, az illatok szereztek.
S ez az öröm mostanáig megmaradt, az emlékek sem szegték kedvét. A Shop Street 

színei, forgataga mosolyra késztette, mint mindig. Élvezte a dallamos ír hangok közé vegyülő 
külföldi beszédet: a vontatottan beszélő, orrhangú amerikaiakat, a torokhangú németeket, a 
türelmetlen franciákat. A levegőben érződött egy kicsit a Galway-öböl illata, és egy közeli 
vendéglőből kiáradó zsírszag.
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- Ott van! - Maggie közelebb tolta a gyerekkocsit egy kirakathoz. - Tökéletes.
Brianna átfurakodott a tömegen, hogy át tudjon nézni Maggie válla fölött.
- Micsoda?
- Az a nagy, kövér tehén. Pontosan ilyet akarok.
- Egy tehenet?
- Ügy nézem, porcelánból van - folytatta Maggie, és alaposan megnézte a fényes fekete-

fehér testet, és az ostobán vigyorgó tehénfejet. - Fogadjunk, hogy méregdrága! Annál jobb. 
Megveszem. Menjünk be!

- De mit kezdesz vele?
- Természetesen odaadom Rogannek, és betetetem vele abba az előkelő dublini irodába. 

Ó, remélem, jó nehéz is.
Valóban  az  volt,  ezért  inkább  otthagyták  az  üzletben,  és  megbeszélték,  hogy 

bevásárlásuk végén visszajönnek érte. Már megebédeltek, és Brianna egy tucatnyi robotgép 
előnyeit és hátrányait megismerte, mire ő is megtalálta a maga csecsebecséjét.

A tündérek festett bronzból készültek,  és egy réz-rúdra erősített  drótokon lógtak.  Ha 
Brianna megérintette őket, táncolni kezdtek a levegőben, szárnyuk dallamosan összecsendült.

- A hálószoba ablakába fogom akasztani, kívülről. Mindig a tündérekről szóló mesék 
fognak eszembe jutni róla, amelyeket apa mesélt nekünk.

- Tökéletes - lelkendezett Maggie, és átölelte a húga derekát. - Nem, ne nézd meg az 
árát! - tiltakozott, mikor Brie a kis cédula után nyúlt. - Ez is hozzátartozik. Bármennyibe kerül 
is, ez a megfelelő számodra. Vedd meg, aztán kitaláljuk, hogy vigyük el az enyémet a kocsiig.

Végül úgy döntöttek, hogy Maggie és Liam a tehénnel és a többi csomaggal együtt az 
üzletben várnak, Brianna pedig odahozza az autót.

Jókedvűen sétált  vissza  a  parkolóba.  Amint  hazamegy,  gondolta,  az  első dolga lesz 
felakasztani a tündéreket. Aztán pedig eljátszik a szép új konyhai játékszerével. Arra gondolt, 
milyen  könnyű  lesz  ezzel  a  szuper  géppel  lazachabot  készíteni,  vagy  apróra  széletelni  a 
gombát.

Dúdolgatva beült a kormány mögé, és beindította a motort. Talán kipróbálhatna valamit 
ma este a roston sült hal mellé, amit már előkészített vacsorára. Minek örülne Gray? A kijárat 
felé indult, hogy kifizesse a parkolási díjat. Talán zöldséges krumplipürét készít, desszertnek 
pedig egreshabot… ha talál elég érett egrest.

A bogyós gyümölcsök igazi szezonja június első napjaiban van. De Gray addigra már 
nem lesz itt. Igyekezett nem figyelni a szívét szorító érzésre. Hát, bizony, már nemsokára itt a 
június, mondta magában, és kifordult a parkolóból. És azt akarja, hogy Gray még meg tudja 
kóstolni az ő különleges édességét, mielőtt elmegy.

Brianna kiáltást hallott, amint elkezdett kifordulni. Megijedt és félrekapta a fejét. Csak 
annyi ideje volt, hogy mély levegőt vegyen a sikoltáshoz, és egy autó, mely túl élesen vette a 
kanyart, és a rossz oldalon jött, belerohant az övébe.

Hallotta a szétszakadó fémet, a szanaszét pergő üveg hangját. Aztán már nem hallott 
semmit.
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- Szóval Brianna vásárolni ment - jegyezte meg Iris, és bement Grayhez a konyhába. - 
Jót  fog tenni  neki.  Egy nőnek semmi nem jelenthet  olyan  nagy örömöt,  mint  ha kirúg  a 
hámból, és bevásárol.

Gray nem tudta elképzelni Briannát, amint kirúg a hámból.
- A nővérével ment Galwaybe. Mondtam neki, hogy nem kell hazaérnie teára, magunk 

is boldogulunk. - Gray tányérokra halmozta a Brianna által  reggel elkészített  süteményt,  s 
közben úgy érezte, mintha a saját konyhájában lenne. - Ma este úgyis csak hárman vagyunk.

-  Nagyon jól  fogjuk  érezni  magunkat  itt  is  -  mondta  Iris,  és  az  asztalra  helyezte  a 
teáskannát, a melegítővel letakarva. - Jól tette, hogy rábeszélte: megérdemel egy szabadnapot, 
amit a nővérével tölthet.

- Úgy kellett kirángatnom a kocsihoz… annyira kötődik ehhez a helyhez.
- Mély, termékeny gyökerek. Ezért virágzik olyan szépen. Éppen úgy, mint a virágai 

odakint. Soha életemben nem láttam még ilyen kertet. Ma reggel éppen… Á, hát megjöttél, 
Johnny? Épp idejében.

-  Nagyon  élénkítő  sétát  tettem.  -  Carstairs  felakasztotta  kalapját  a  fogasra,  és 
összedörgölte a kezét. - Tudtad, drágám, hogy itt még mindig maguknak vágják a tőzeget?

- Nem mondod komolyan!
- De igen. Meg is találtam a mocsarat. És ott szárítottak egy nagy rakás tőzegtéglát. - 

Megcsipkedte felesége arcát, majd az asztal felé fordította minden figyelmét. - Á, mi ez itt?
- Mosd meg a kezed, Johnny, és szépen megteázunk. Majd én kitöltőm, Grayson. Csak 

üljön le.
Gray szót fogadott. Élvezettel nézte a házastársak nyájaskodását.
- Iris, nem sértődik meg, ha kérdezek valamit?
- Drága fiam, kérdezzen csak, amit akar.
- Nem hiányzik?
A nő nem tett úgy, mint aki nem érti. Odatolta elé a cukortartót.
-  De  igen.  Legalábbis  néha.  Olyan  izgalmas  érzés  volt.  Felélénkítette  az  embert.  - 

Töltött a férje csészéjébe, majd a sajátjába. - És magának? - Amikor Gray kérdő pillantást 
vetett rá, kuncogni kezdett. - Az ember felismeri az ilyesmit.

- Nem - mondta Gray kis szünet után. - Nekem nem hiányzik.
- Hát, biztosan elég korán visszavonult, ezért nem alakult ki ez a fajta érzelmi kötődés. 

Vagy  talán  mégis  hiányzik,  ezért  is  nem  írt  soha  egyik  könyvében  sem  a  korábbi 
tapasztalatairól, hogy úgy mondjam.

A férfi vállat vont.
- Lehet, hogy csak nem látom értelmét visszanézni.
- Én mindig úgy éreztem, az ember nem láthatja tisztán, mi jön, ha nem vet időnként 

egy pillantást a háta mögé.
- Én szeretem a meglepetéseket. Ha a holnapot előre tudjuk, akkor minek bajlódni vele?
- A meglepetés abból adódik, hogy a holnap sosem olyan, amilyennek előre gondoltuk. 

De hát maga még fiatal  - mondta anyáskodó mosollyal.  -  Majd rájön magától is.  Használ 
térképet, amikor utazik?

- Persze.
- Na látja, ez ugyanolyan. Múlt, jelen, jövő. Szépen lerajzolva a térképre - alsó ajkát a 

fogai közé harapva óvatosan kimért magának egy fél kanálnyi cukrot a teájába. - Az ember 
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eltervezi  az útvonalát.  Aztán vannak olyanok, akik mindenáron tartják magukat a tervhez. 
Nem  hajlandók  letérni  róla,  hogy  felfedezzenek  valami  kis  ösvényt,  nem  állnak  meg 
útközben,  hogy  megbámulják  a  naplementét.  Kár  értük  -  tűnődött.  -És  aztán  hogy 
panaszkodnak,  ha  kitérőre  kényszerülnek!  De  a  többség  szeret  egy  kis  kalandot  átélni 
útközben, szeret letérni arra a kis mellékútra. Attól, hogy tisztán látjuk, hová igyekszünk, még 
szabad élvezni magát az utazást is. Hát itt  vagy, Johnny, drágám - nézett  a fürdőszobából 
visszatérő férjére. - Épp most töltöttem ki a teádat.

- Köszönöm, Iris.
- Épp csak egy csöppnyi tejszínnel, ahogy szereted.
- Elveszett lennék nélküle - mondta Carstairs Graynek. - Ó, úgy látom, társaságunk lesz.
Gray a konyhaajtó felé fordult. Murphy lépett be. Con beviharzott mellette, leült Gray 

lábához, és az ölébe hajtotta a fejét. Gray felemelte a kezét, hogy megsimogassa, de lehervadt 
arcáról a mosoly.

- Mi az? - kérdezte felugorva. A csészék csörömpöltek az asztalon. Murphy arca komor 
volt, a szeme sötét. - Mi történt?

- Baleset. Brianna megsérült.
- Hogyhogy megsérült? - kérdezte Gray, miközben Iris sajnálkozva felkiáltott.
- Maggie telefonált. Amikor Brie kihajtott a parkolóból, hogy felvegye Maggie-t és a 

gyereket a boltban, baleset történt. - Murphy megszokásból levette a kalapját, és gyűrögetni 
kezdte a karimáját. - Elviszlek Galwaybe. Ott van a kórházban.

-  Kórházban?  -  Gray  csak  állt,  és  érezte,  hogy  az  összes  vére  kifut  az  arcából.  - 
Mennyire súlyos?

- Maggie nem tudta megmondani. Azt mondta, szerinte nem túlságosan komoly, de ő is 
várt, hogy mit mondanak az orvosok. Gyere, Grayson, elviszlek Galwayba. A te kocsiddal 
kéne mennünk, az gyorsabb.

- Hozom a kulcsot. - Az agya eltompult, használhatatlannak érezte. - Hozom a kulcsot.
- Ne engedje vezetni - mondta Iris, amikor Gray kiment.
- Nem, asszonyom, nem engedem.

Murphynek nem kellett vitatkoznia. Egyszerűen csak kivette a kulcsot Gray kezéből, és 
a  kormány  mögé  ült.  Gray  nem  szólt  semmit,  ő  pedig  arra  koncentrált,  hogy  a  lehető 
legnagyobb sebességet kihozza a Mercedesből, amire csak képes. Máskor talán élvezte volna, 
ahogy a karcsú autó szinte repül, de most egyszerűen csak használta.

Gray számára az utazás végtelennek tűnt. A gyönyörű nyugati táj száguldott mellettük, 
de úgy tűnt, mintha nem haladnának. Mint a rajzfilmekben, gondolta homályosan, újra és újra 
ugyanazok a kockák, ő pedig nem tehet semmit, csak ül.

És vár.
Brianna  nem ment  volna  el,  ha  ő  nem beszéli  rá.  De ő  szinte  kényszerítette,  hogy 

menjen, vegyen ki egy szabadnapot. Ezért aztán elment Galwaybe, és most…
Istenem, nem tudja, hogy van, hol van, és nem is meri elképzelni sem.
- El kellett volna mennem vele. 
Mivel az autó majdnem százötven kilométeres sebességgel száguldott, Murphy inkább 

nem nézett rá.
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- Csak belebetegszel, ha ilyeneket gondolsz. Mindjárt ott vagyunk, és majd meglátjuk.
- Én vettem neki azt a rohadt autót.
- Igen. - Nem együttérzésre van szüksége, gondolta Murphy, hanem józan észre. - De 

nem te vezetted azt a másikat, amelyik belerohant. Szerintem, ha a régi, rozsdás kocsijában ült 
volna, sokkal rosszabb lenne a helyzet.

- Nem tudjuk, mennyire rossz most.
- Nemsokára megtudjuk. Úgyhogy addig szedd össze magad. - Murphy lefordult egy 

kijáratnál, lassított, és manőverezni kezdett a sűrűbb forgalomban. - Az is lehet, hogy semmi 
baja, és jól leteremt minket, amiért eljöttünk idáig.

Befordult  a kórház parkolójába.  Épp csak kiszálltak,  és az ajtó felé indultak,  amikor 
meglátták Rogant a babakocsit tologatni.

- Brianna? - Gray nem tudott mást mondani.
- Jól van. Bent akarják tartam éjszakára, de jól van.
Gray lába teljesen elgyengült. Megfogta Rogan karját, de nem a barátságos mozdulat 

kedvéért, hanem mert meg kellett kapaszkodnia.
 Hol? Hol van?
- Épp most vitték be a szobájába, a hatodik emeleten. Maggie is ott van. Elhoztam az 

anyját és Lottie-t, ők is fent vannak vele. Brianna… - elhallgatott, és elkapta Gray karját, aki 
már futott volna a bejárat felé. - be van kötözve, és szerintem nagyobb fájdalmai vannak, mint 
amit  mutat.  De  az  orvos  azt  mondta,  hogy  nagy  szerencséje  volt.  Néhány  zúzódással 
megúszta, azt is a biztonsági övtől szerezte, anélkül viszont sokkal rosszabb lett volna. A válla 
kificamodott,  az okozza a legnagyobb fájdalmat. Van egy dudor a fején, és néhány vágás. 
Huszonnégy órán át ágyban kell maradnia.

- Látnom kell.
- Tudom.- Rogan nem hagyta magát. - De nem kell látnia, hogy ennyire izgatott vagy. 

Még a szívére veszi, és a végén ő fog aggódni miattad.
- Rendben. - Gray megpróbálta visszanyerni az egyensúlyát. A szemére nyomta a kezét. 

- Jól van. Nyugodt leszek, de muszáj a saját szememmel látnom őt.
- Felmegyek veled - mondta Murphy, és elindult befelé. Várni kellett a liftre, Murphy 

nem szólt egy szót sem.
- Miért vannak itt mind? - kérdezte Gray, amikor kinyílt a liftajtó. - Miért vannak itt 

mind: Maggie, az anyja, Rogan, Lottie, ha nincs semmi baja?
- Ők a családja. - Murphy megnyomta a hatodik emelet gombját. - Hol kéne lenniük? 

Úgy három évvel ezelőtt focizás közben eltörtem a karomat, és bevertem a fejem. Alig tudtam 
megszabadulni az egyik húgomtól, már ott állt a másik az ajtóban. Az anyám két hétig nálam 
lakott, akármivel próbáltam rávenni, hogy menjen már. És az igazat megvallva, jólesett, hogy 
ennyi  hűhót  csaptak  körülöttem.  Ne kezdj  el  rohanni  -  figyelmeztette  Grayt,  mikor  a  lift 
megállt. - Az ír nővérek nagyon szigorúak. Itt van Lottie.

- Istenem, biztosan száguldva jöttek - jött elébük az asszony megnyugtató mosollyal. - 
Jól  van,  és  nagyszerű  ellátást  kapott.  Rogan  elintézte,  hogy privát  szobába  tegyék,  hogy 
csendes,  nyugodt  helye  legyen.  Máris  elkezdett  zúgolódni,  hogy  haza  akar  menni,  de  az 
agyrázkódás miatt megfigyelés alatt kell tartaniuk.

- Agyrázkódás?
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- Ó, csak enyhe - nyugtatgatta őket Lottie, és elindult velük a folyosón. - Úgy tűnik, 
csak pár percig volt eszméletlen. És mikor magához tért, el tudta mondani, hol várja Maggie. 
Nézd csak, Brianna, újabb látogatókat hoztam.

Gray nem látott  semmi mást,  csak Briannát,  amint  hófehér  arccal  fekszik a  hófehér 
lepedőn.

- Ó, Gray, Murphy! Nem kellett volna eljönnötök ilyen messzire. Nemsokára megyek 
haza.

- Nem mész - jelentette ki Maggie határozottan. - Itt maradsz éjszakára.
Brianna el akarta fordítani a fejét, de a lüktetés arra késztette, hogy meggondolja magát.
- Nem akarok itt maradni éjszakára. Csak néhány dudor és horzsolás az egész. Ó, Gray, 

a kocsi! Annyira sajnálom! Az oldala teljesen behorpadt, és a lámpa összetört, és…
- Hallgass már el, hadd nézzelek meg! - Gray megfogta a kezét.
Sápadt  volt,  és  az  arccsontján  egy hosszú  horzsolás  húzódott.  Fölötte,  a  halántékán 

kötés fehérlett, és a formátlan kórházi hálóing alatt látszott, hogy a válla is be van kötözve.
Gray keze remegni kezdett, ezért visszahúzta, és zsebre vágta.
- Fájdalmaid vannak. Látom a szemedben.
-  A  fejem fáj  -  mosolygott  gyöngén  Brianna,  és  kezét  a  kötéshez  emelte.  -  Olyan 

érzésem van, mintha egy teljes rögbicsapat jött volna nekem.
- Kaptál fájdalomcsillapítót?
- Ha szükségem lesz rá, majd adnak.
-  Fél  az  injekciós  tűtől  -  jegyezte  meg  Murphy,  s  közben odahajolt,  és  könnyedén 

megcsókolta  a lányt.  Megkönnyebbülése,  hogy egészben találta,  hatalmas vigyorban jutott 
kifejezésre. - Emlékszem, hogy hallottalak kiabálni, Brianna Concannon, amikor Dr. Hogan 
rendelőjében vártam, és te injekciót kaptál.

-  Nem  szégyen  az.  Szörnyűek  azok  az  injekciók.  Nem  akarom,  hogy  még  tovább 
szurkáljanak, haza akarok menni.

- Ott maradsz, ahol vagy - mondta Maeve, aki egy székben ült az ablak előtt. - Egy-két 
tűszúrás nem is olyan nagy dolog, amiért így ránk ijesztettél.

- Anya, nem Brianna hibája, ha valami idióta külföldi nem bírta megjegyezni, hogy az 
útnak melyik oldalán kell menni. - Maggie csikorgatni kezdte a fogát. - És rajtuk persze egy 
karcolás sincs.

-  Ne légy  ilyen  kemény.  Véletlen  volt,  és  ők  maguk  is  halálra  rémültek  -  Brianna 
fejében  erősödött  a  dübörgés  a  vita  gondolatára.  -  Jól  van,  itt  maradok,  ha  muszáj,  de 
kérdezzétek meg még egyszer az orvost!

- Hagyd békén az orvost, és pihenj, ahogy megmondta neked! - Maeve felállt. - És nem 
tudsz pihenni, ha ennyien vagyunk itt körülötted. Margaret Mary, itt az ideje, hogy hazavidd a 
gyereket.

- Nem akarom itt hagyni Brie-t egyedül - kezdte Maggie.
- Én itt maradok - Gray megfordult, és keményen Maeve szemébe nézett. - Itt maradok 

vele. 
Az asszony megvonta a vállát.
-  Nekem semmi közöm hozzá,  mit  csinál.  Nem teáztunk.  Lottie-val  eszünk valamit 

odalent,  amíg  Rogan  hazavitet  bennünket.  Brianna,  tedd,  amit  mondanak,  és  ne  csinálj 
jelenetet!
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Odahajolt hozzá, és kissé mereven megcsókolta lánya sértetlen arcát.
- Mindig is gyorsan meggyógyultál, úgyhogy most is biztosan így lesz.
Egy  pillanatra  megsimogatta  Brianna  arcát,  aztán  elfordult,  kisietett,  és  visszaszólt 

Lottie-nak, hogy menjen utána.
- Két rózsafüzért  elmondott útközben - mormogta Lottie.  - Csak pihenj. - Azzal egy 

búcsúcsók után kiment Maeve nyomában.
- Hát… - Maggie nagyot sóhajtott.  - Azt hiszem, Grayben megbízhatok,  vigyáz rád, 

hogy jól viselkedj. Megnézem Rogant, és kitaláljuk, hogy vigyük haza mindkettejüket. Még 
visszajövök, mielőtt elindulunk, hátha Graysonnak segítségre lesz szüksége.

- Én is megyek veled, Maggie. - Murphy megveregette Brianna térdét a takaró alatt. - 
Ha bejönnek, és meg akarnak szúrni, csak fordítsd el a fejed, és hunyd be a szemed! Én is ezt 
csinálom.

A lány kuncogott. Mikor a szoba kiürült, felnézett Grayre.
- Ülj már le! Tudom, hogy ideges vagy.
- Semmi bajom. - A férfi attól félt, hogy ha leül, már nem tudja megtartani magát, és 

ernyedten lecsúszik a padlóra. - Szeretném tudni, mi történt, ha el tudod mesélni.
- Olyan gyorsan történt. - A fádalomtól és a kimerültségtől Brianna behunyta a szemét 

egy pillanatra. - Túl sokat vásároltunk, nem bírtuk el,  úgyhogy elmentem a kocsiért,  hogy 
odamegyek az üzlet elé, ahol Maggie várt. Amikor kifordultam a parkolóból, valaki kiabált. A 
parkolóőr volt.  Ő látta, hogy a másik kocsi felém tart.  De akkor már nem lehetett  semmit 
tenni, túl késő volt. Oldalról jött belém.

Megpróbált megfordulni, de belehasított a vállába a fájdalom.
- Elvontatták a kocsit. Nem emlékszem, hová.
- Nem baj. Majd később elintézzük. Megütötted a fejed. - Gray lágyan odanyúlt, de egy 

centiméterrel a kötés előtt megállt.
-  Biztosan.  A következő,  amire emlékszem, hogy nagy tömeg van körülöttem,  és az 

amerikai nő sírt, és azt kérdezte, jól vagyok-e. A férje már elment mentőt hívni. Szédelegtem. 
Azt hiszem, kértem, hogy hívják oda a nővéremet, és aztán hármunkat - Maggie-t, Liamet és 
engem - idehozott a mentő.

Azt nem mondta, hogy nagyon vérzett is. Annyira, hogy már megrémült,  de aztán a 
mentős elállította a vérzést.

- Sajnálom, hogy Maggie nem tudott többet mondani, amikor telefonált. Ha megvárta 
volna, amíg az orvos befejezi a vizsgálatot, sok aggodalomtól megkímélt volna.

-  Úgyis  aggódtam  volna.  Én  nem…  nem  tudom…  -  Gray  lehunyta  a  szemét,  és 
kétségbeesetten keresgélte a szavakat. - Nehezen tudom elviselni a gondolatot, hogy valami 
bajod eshet. De az, hogy valóban megtörtént, még sokkal rosszabb.

- Csak egy kis horzsolás és dudor.
- És agyrázkódás, egy kificamodott váll. - A férfi mindkettejük érdekében visszafogta 

magát. - Mondd csak, igaz az, hogy agyrázkódás után nem szabad elaludni, mert esetleg nem 
ébredsz fel? Vagy csak babona?

-  Csak babona -  mosolygott  Brianna.  -  De azon gondolkodom,  hogy egy-két  napig 
inkább fennmaradok, csak a biztonság kedvéért.

- Akkor társaságra lesz szükséged.
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- Nagyszerű lenne. Azt hiszem, meg is bolondulnék, ha itt kellene feküdnöm egyedül, és 
nem csinálhatnék semmit, nem lenne kihez szólnom…

-  És  mit  szólsz  a  következőhöz?  -  Gray  óvatosan  leült  az  ágy  szélére,  nehogy 
megmozdítsa.  - A kaja  valószínűleg pocsék.  Ez kórházi  törvény minden fejlett  országban. 
Kimegyek, keresek valami hamburgert meg sült krumplit. Megvacsorázunk együtt.

- Az jó lesz.
- És ha idejönnek, hogy injekciót adjanak neked, megverem őket.
- De jó lenne! Megtennél nekem még valamit?
- Mondd csak!
-  Felhívnád  Mrs.  O’Malleyt?  Ott  van  a  tőkehal,  amit  meg akartam sütni  vacsorára. 

Tudom, hogy Murphy gondoskodik Conról, de Carstairséknak vacsorát kell adni, és holnap 
újabb vendégek jönnek.

Gray a szájához emelte Brianna kezét, majd nekitámasztotta a homlokát.
- Ne aggódj emiatt! Engedd meg, hogy gondoskodjam rólad!
Életében először fordult elő, hogy ezt kérte valakitől.

Huszonharmadik fejezet

Mire Gray visszaért  a vacsorával,  Brianna kórházi szobája olyan volt,  mint a kertje. 
Rózsa, frézia, farkasbab és liliom, vidám százszorszép és szegfű sorakoztak az ablak előtt, és 
az ágy melletti asztalkán.

Gray félretartotta a hatalmas csokrot, amit hozott, hogy lásson tőle, és megrázta a fejét.
- Úgy látom, erre már nincs is szükség.
- Ó, dehogynem! Gyönyörű. Ekkora felhajtást  egy dudor miatt  a fejemen! - Brianna 

megfogta a csokrot az ép kezével, úgy tartotta, mint egy gyereket, majd beletemette az arcát. - 
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Élvezem. Ezeket Maggie és Rogan hozta, azt  pedig Murphy. Az utolsót pedig Carstairsék 
küldték. Hát nem kedvesek?

- Tényleg aggódtak miattad. - Gray letette a nagy barna papírzacskót. - Át kell adnom az 
üzenetüket. Még egy éjszakára itt maradnak, lehet, hogy kettőre, attól függően, hogy mikor 
jössz ki innen.

- Jól van. És holnap biztosan kimegyek, még ha az ablakon kell is kimásznom - Brianna 
vágyakozó pillantást vetett a zacskóra. - Tényleg hoztál vacsorát?

- Igen. Sikerült becsempésznem a nagydarab, sasszemű nővér mellett.
- Á, Mrs. Mannion mellett. Ijesztő teremtés, nem?
- Engem halálra  rémiszt  -  húzott  oda egy széket  Gray az ágy mellé,  és  belenyúlt  a 

zacskóba. - Jó étvágyat - mondta, és átnyújtott egy hamburgert. - Várj, hadd vegyem el ezt a 
virágot. Gondolom, vízbe kell tenni, ugye? Tessék, egyél - vett elő egy csomag krumplit. - Én 
megyek, és kerítek egy vázát.

Amikor kiment, Brianna megpróbált belekukucskálni a zacskóba, amit a férfi letett a 
földre.  Valami  még  volt  benne.  De  fájó  válla  miatt  nem  tudott  mozogni.  Visszafeküdt, 
beleharapott  a  hamburgerbe,  és  megpróbált  nem duzzogni.  Mire  meghallotta  a  visszatérő 
lépéseket, már mosolygott.

- Hová tegyem? - kérdezte Gray.
- Ó, oda arra a kis asztalkára. Úgy, nagyon szép. Gray, kihűl a vacsorád.
A férfi csak legyintett, majd leült, és kivette a saját adagját.
- Jobban érzed magad?
- Nem vagyok annyira rosszul, hogy így elkényeztess, de azért örülök, hogy itt maradtál 

velem vacsorára.
- Ez csak a kezdet, drágám - kacsintott Gray, és fél hamburgerével a kezében belenyúlt 

a zacskóba.
- Ó, Gray! Hálóing. Igazi hálóing! - Egyszerű, fehér pamuthálóing volt, de majdnem 

könnyeket csalt a lány szemébe. - El sem tudom mondani, mennyire hálás vagyok érte. Ez a 
szörnyűség, amit ráadnak az emberre!

- Vacsora után segítek átöltözni. Van még valami.
- Papucs. Ó, hajkefe. Hála Istennek.
- Tulajdonképpen nem vállalom a felelősséget ezekért. Maggie ötlete volt.
- Áldja meg az Isten. És téged is.
- Azt mondta, hogy a blúzod tönkrement. Igazából azt mondta, hogy véres lett, jutott 

eszébe, és beletelt egy percbe, mire összeszedte magát.
-  De  azzal  majd  ráérünk  holnap  foglalkozni,  ha  hazaengednek.  No,  mi  van  még? 

Fogkefe,  egy  kis  tubus  krém,  amit  mindig  használsz.  Majdnem  elfelejtettem  az  italt.  - 
Átnyújtott egy papírpoharat,  a tetején műanyag kupakkal, és egy lyukkal a szívószálnak. - 
Remek évjárat, azt mondják.

- Mindenre gondoltál.
- Igen. Még a szórakozásra is.
-O, könyv!
- Szerelmes regény. Sok ilyet láttam a polcodon otthon.
- Szeretek ilyesmit olvasni. - Briannának nem volt szíve bevallani, hogy a fejfájástól 

úgysem tud olvasni. - Nem sajnáltad a fáradságot.
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- Csak egy gyors bevásárlást csaptam. Próbálj enni még egy kicsit.
Brianna kötelességtudóan bekapott egy krumplit.
- Amikor hazamész, légy szíves, mondd meg Mrs. O’Malleynak, hogy köszönöm, és 

hogy ne bajlódjon a mosással.
- Nem megyek haza nélküled.
- De nem maradhatsz itt éjszakára.
-Dehogynem.  -  Gray  bekapta  a  hamburgert,  összegyűrte  a  papírját,  s  a  szemetesbe 

dobta. - Van egy tervem.
- Grayson, haza kell menned. Pihenj!
- Az a tervem - kezdte a férfi, ügyet sem vetve a lány szavaira -, hogy a látogatási idő 

lejártakor  elrejtőzöm  a  mosdóban,  amíg  minden  elcsendesedik.  Biztosan  körbejárnak, 
úgyhogy ott fogok várni, amíg bejönnek és megnéznek.

- Ez képtelenség.
-  Nem, dehogyis, menni fog. Aztán eloltják a lámpákat,  és betakargatnak.  Ekkor én 

előjövök.
- És itt  fogsz ülni a sötétben egész éjszaka? Grayson. nem vagyok a halálomon. Azt 

akarom, hogy menj haza.
- Nem mehetek. És nem fogunk a sötétben ülni. - A férfi ravaszkás mosollyal előhúzta a 

zacskóból  az  utolsó  dolgot.  –  Látód?  Ez  egy  olvasólámpa,  az  a  fajta,  amelyet  oda  lehet 
csíptetni  az  ágyadhoz,  hogy  ne  zavard  a  hálótársadat,  ha  sokáig  akarsz  olvasni.  A  lány 
bámulva megrázta a fejét.

- Neked elment az eszed.
- Épp ellenkezőleg. Nagyon okos vagyok, így nem fogok otthon aggodalmaskodni, te 

pedig nem leszel itt egyedül és elkeseredve. Olvasok neked, amíg el nem fáradsz.
- Olvasol? - ismételte a lány halkan. - Te akarsz olvasni nekem?
-  Persze.  Nem  hagyhatom,  hogy  te  böngészgesd  ezt  az  apró  betűs  írást,  amikor 

agyrázkódásod volt,
- Nem. - Brianna úgy érezte, hogy egész életében soha, semmi nem hatotta meg ennyire. 

- Rá kellene beszéljelek, hogy elmenj, de annyira szeretném, ha maradnál.
- Akkor már ketten vagyunk. Tudod, ez a könyv elég jónak tűnt annak alapján, amit a 

hátsó borítón írnak. „Halálos szövetség - olvasta Gray -. Katrinát sosem lehet megszelídíteni. 
A tüzes hajú szépség, akinek olyan az arca, mint egy istennőé, és olyan a szíve, mint egy 
harcosé, mindent megkockáztat,  hogy megbosszulja apja meggyilkolását.  Még azt is, hogy 
összeházasodjon  és  ágyba  bújjon  legádázabb  ellenségével”.  -  Felhúzta  a  szemöldökét. 
-Micsoda csaj ez a Katrina. És a hős sem piskóta! „Ian sohasem adja meg magát. A bátor és 
csataviselt felföldi klánfőnök, akit Sötét Lordként ismernek, baráttal és ellenséggel egyaránt 
megvív, hogy megvédje a földjét és asszonyát. Esküdt ellenségekből esküdt szeretők lesznek, 
és olyan szövetséget formálnak, mely elsodorja őket sorsuk irányába, a szenvedély irányába.”

Visszafordította a könyvet az első oldalra, és oda sem figyelve bekapott egy krumplit.
-  Egész  jó,  nem? És  milyen  szép  kis  pár!  Látod,  Skóciában  játszódik  a  történet,  a 

tizenkettedik században. Katrina az egyetlen gyermeke egy megözvegyült  földesúrnak.  Az 
apja eléggé szabadjára engedte, úgyhogy sok fiús dolgot csinál. Vív, íjjal lő, vadászik. Aztán 
ott van az a gonosz összeesküvés, és az öreget megölik, és ekkor a lány lesz a földesúr, és 
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zsákmánya  lesz  a  gonosz,  és  kissé  őrült  gazembernek.  De  a  mi  Katrinánkba  nem  tudja 
beletörölni a lábát.

Brianna elmosolyodott, és megfogta Gray kezét.
- Elolvastad ?
- Csak átlapoztam, amíg sorban álltam a pénztárnál. Az ötvenötödik oldalon van egy 

hihetetlenül erotikus jelenet. Hát, majd eljutunk odáig is. Valószínű, hogy be fognak jönni, és 
megmérik a vérnyomásodat, és nem akarjuk, hogy nagyon felszökjön. Jobb lesz, ha ezektől a 
bizonyítékoktól is megszabadulunk.

Összeszedte a becsempészett vacsora csomagolópapírjait.
Épp sikerült  elrejtenie  a zsákban, amikor kinyílt  az ajtó.  Mannion nővér jött  be, aki 

akkora volt, mint egy rögbijátékos.
- A látogatási időnek mindjárt vége, Mr. Thane.
- Igen, tudom.
- No, Miss Concannon, hogy van? Szédülés, hányinger, homályos látás?
- Nem, egyáltalán semmi. Egészen jól vagyok. Épp azt akartam kérdezni, hogy…
-  Jól  van,  nagyon  jó.  -  Mrs.  Mannion  könnyedén  átlépett  a  várható  kérésen,  hogy 

engedjék haza. Feljegyzett valamit az ágy lábánál lévő táblázatba. - Meg kellene próbálnia 
aludni. Egész éjszaka ellenőrizni fogjuk, két óránként.

Gyors mozdulatokkal odatett egy tálcát az asztalkára.
Briannának elég volt egy pillantás, hogy elsápadjon.
-  Mi  az?  Mondtam,  hogy  jól  vagyok.  Nincs  szükség  az  injekcióra.  Nem  akarom. 

Grayson.
-  Én,  ööö…  -  a  nővér  egyetlen  acélos  tekintete  elég  volt,  hogy  a  férfi  feladja  a 

megmentő hős szerepét.
- Nem injekció. Vennem kell egy kis vért.
- Minek? - Brianna minden méltóságát elveszítve, hátrahúzódott az ágyban. - Sok vért 

veszítettem. Miért nem használják azt?
- Elég a butaságból. Adja ide a karját!
- Brie, nézz ide! - Gray megfogta a kezét, és összekapcsolta az ujjaikat. - Nézz rám! 

Meséltem már neked azt, amikor először mentem Mexikóba? Összeakadtam pár emberrel, és 
az  ő  hajójukon  mentünk.  Az  öbölben  voltunk.  Gyönyörű  volt.  Balzsamos  levegő, 
kristálytiszta kék tenger. A hajó mellett egyszer csak felbukkan egy barrakuda, tudod, az a 
különös formájú hal.

A szeme sarkából látta,  hogy Mrs.  Mannion becsúsztatja  a tűt  Brianna bőre alá.  És 
felfordult a gyomra.

- Szóval, akkor - mondta gyorsan - az egyik fiú bement a fényképezőgépéért.  Kijön, 
áthajol a korláton, és a mamabarrakuda magasra felugrik a vízből. Olyan volt, mintha direkt 
csinálta  volna.  Belenézett  a  fényképezőgép  lencséjébe;  és  mosolygott,  egy  csomó foggal. 
Mint egy beállított póz. Aztán visszacsobbant a vízbe, fogta a gyerekét, és elúsztak.

- Most találod ki.
-Esküszöm, hogy igaz - felelte Gray, elkeseredetten hazudva. - És sikerült is a kép. Azt 

hiszem, a  National  Geographicnak adta el  a srác.  Vagy az  Enquirernek? Amikor utoljára 
hallottam róla, még mindig ott járkált a Mexikói-öbölben, és azt remélte, hogy megismétlődik 
a dolog.
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-  Kész  van.  -  A nővér  ragtapaszt  tett  a  lány  könyökhajlatába.  -  Mindjárt  hozzák  a 
vacsoráját is, ha ugyan meg tudja még enni a hamburger után.

- Ó, nem, köszönöm. Azt hiszem, most inkább csak pihenek.
- Öt perc, Mr. Thane.
Grayson megvakarta az állát, amikor az ajtó becsukódott mögötte.
- Attól tartok, ezt nem igazán vertük át. 
Brianna most tényleg duzzogott.
- Azt mondtad, hogy megvered őket, ha jönnek a tűvel.
- De hát sokkal nagyobb nálam - felelte Gray, és könnyedén megcsókolta a lányt.  - 

Szegény Brie. 
A lány a mellette fekvő könyvet kezdte ütögetni.
- Ian sosem hátrált volna meg.
- Hát, a pokolba is, nézd meg, hogy néz ki! Egy lóval is megbirkózna. Én ugyan sosem 

lennék elég erős a Sötét Lord címhez.
- Attól még megtartalak. Még hogy vigyorgó barrakuda! Hogy tudsz ilyen hülyeségeket 

kitalálni?
- Tehetség, egyszerű tehetség - mondta, odament az ajtóhoz, és kilesett. - Nem látom. 

Most lekapcsolom a lámpát, és bemegyek a fürdőszobába. Adjunk nekik tíz percet.

Gray  két  órán  át  olvasott  a  lánynak  a  kislámpa  fényénél,  elvezette  Katrina  és  Ian 
veszélyes és romantikus kalandjaiba. Időnként odanyúlt, és megfogta a kezét, s egy-két percig 
élvezte az érintést.

Brianna tudta, hogy sosem fogja elfelejteni Gray hangját, ahogy utánozta a skót kiejtést 
a párbeszédekben, hogy elszórakoztassa. Azt sem, ahogy kinéz: a pici lámpafény sötétben 
hagyta a szemét, az arccsontjára árnyék borult.

Az én hősöm, gondolta Brianna. Most és mindig.
Behunyta a szemét, és hagyta, hogy a szavak magukkal ragadják.
- Az enyém vagy - Ian a karjába szorította a nőt, erős karjába, mely remegett a vágytól.  

- Törvény és jog szerint az enyém vagy. Én pedig elköteleztem magam neked, Katrina, ettől a  
naptól, ettől az órától kezdve.

-  És te  is  az enyém vagy,  Ian? -  túrt  bele  minden félelem nélkül  a férfi  hajába,  és  
közelebb húzta őt magához. - Az enyém vagy, Sötét Lord?

- Soha senki nem szeretett még úgy, ahogy én - esküdött meg Ian. - És nem is fog.
Brianna azt kívánta, bárcsak Gray maga mondaná ezeket a szavakat, nem pedig csak 

olvasná. S közben lassan elaludt.
Gray nézte, és lélegzetének lassú, egyenletes hangjából tudta, hogy már nincs ébren. 

Ekkor  elengedte  magát,  és  beletemette  arcát  a  tenyerébe.  Csak  könnyedén!  Megígérte 
magának, hogy könnyedén veszi a dolgokat. De most rászakadt a feszültség.

Brianna sérülése nem komoly. De akárhányszor elismételte magában, nem tudta lerázni 
azt a csontig hatoló rettegést, ami rátört, mikor Murphy belépett a konyhába.

Nem  akarja,  hogy  Brianna  kórházban  legyen,  sérülten,  bekötözve.  Nem  akart  arra 
gondolni,  hogy bármi  baja  lehet.  Most  pedig mindig emlékezni  fog erre,  mindig  abban a 
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tudatban kell  élnie,  hogy valami történhet  vele.  Hogy talán nem lesz mindig ott,  ahogy ő 
elképzeli, a konyhájában dúdolgatva, vagy a kertjében hajladozva.

Feldühítette, hogy ezt a képet is magával kell vinnie, a többivel együtt. És még jobban 
feldühítette az, hogy ilyen fontos lett neki a lány. Tudta, hogy ezek a képek sosem fognak 
elhalványulni, ahogy sok száz emlékkép elhalványult már.

Emlékezni fog Briannára, s ez a kötődés megnehezíti az elválást. Ezért aztán gyorsan, 
meg kell lennie.

Ezen tűnődött, miközben várta, hogy elteljen az éjszaka. Ahányszor a nővér bejött, hogy 
ellenőrizze a lány állapotát, végighallgatta halk kérdéseit, Brianna álmos válaszait. Egyszer, 
amikor kilépett a fürdőszobából, a lány halkan őt szólította.

- Aludj még - mondta, és kisimította a haját a homlokából. - Még nincs reggel.
- Grayson - a lány félálomban a keze után nyúlt. - Itt vagy még?
- Igen, itt vagyok még - felelte összevont szemöldökkel a férfi.

Amikor Brianna felébredt, már világos volt. Fel akart ülni, de a vállába hasító fájdalom 
eszébe juttatta, hogy mi történt. Most már nem volt olyan elkeseredett, inkább csak bosszús. 
Megérintette a kötést a fején, és körülnézett, Grayt keresve.

Remélte, hogy talált egy üres ágyat vagy egy kanapét a váróteremben, ahol lefekhetett. 
Rámosolygott  a  virágaira.  Az  jutott  eszébe,  bárcsak  megkérte  volna  a  férfit,  hogy  tegye 
közelebb, és akkor most meg is érinthetné őket.

Óvatosan  széthúzta  a  hálóingét,  és  az  ajkába  harapott.  A  mellkasán  és  az  oldalán 
szivárványszínű zúzódások voltak, ahol a biztonsági öv megfogta. Ahogy meglátta, az jutott 
eszébe, milyen jó, hogy Gray sötétben adta rá a hálóinget.

Ez nem igazságos, gondolta. Nem igazságos, hogy ilyen csúnya lett az utolsó együtt 
töltött napjaikra. Szeretett volna szép lenni neki.

- Jó reggelt, Miss Concannon, tehát már felébredt - libbent be egy fiatal nővér, csupa 
egészség és vidámság. Brianna szerette volna utálni.

- Igen. Mikor jön az orvos, hogy hazaengedjen?
- Ó, ne aggódjék, nem sokára lesz a vizit. Mannion nővér azt mondta, hogy békésen telt 

az éjszaka. - Beszéd közben vérnyomásmérőt csatolt Brianna karjára, és hőmérőt tett a nyelve 
alá.  -  Nem  szédül?  Jó,  jó  -  mondta,  mikor  Brianna  megrázta  a  fejét.  Ellenőrizte  a 
vérnyomásmérőt, bólintott, kivette a hőmérőt, és megint bólintott. - Akkor valóban jól érzi 
magát, ugye?

- Szeretnék hazamenni.
- Elhiszem, hogy alig várja. - A nővér feljegyezte az eredményeket a táblázatba. - A 

nővére már telefonált, és egy bizonyos Mr. Biggs. Amerikai. Azt mondta, ő ütközött bele a 
kocsijába.

- Mindkettejüknek megmondtuk, hogy még pihen. Fáj a válla?
-Egy kicsit.
- Adhatok valami fájdalomcsillapítót.
- Nem akarok injekciót.
- Tablettát - mosolygott a nővér. - És mindjárt hozzák a reggelit. Ó, Mrs. Mannion azt 

mondta, hogy két tálcát hozzunk. Az egyiket Mr. Thane-nek, ugye? - A nővér szemlátomást 
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élvezte  a  viccet,  és  a  fürdőszoba felé  pillantott.  -  Mr.  Thane,  egy perc és  megyek,  aztán 
nyugodtan kijöhet. Azt mondják, nagyon jóképű férfi - súgta oda Briannának. - És ördögi a 
mosolya.

- Ez igaz.
- Hát, szerencsés nő maga! Mindjárt hozom a fájdalomcsillapítót.
Amikor az ajtó becsukódott, Gray kilépett a fürdőszobából.
- Mi az, ennek a nőnek radarja van?
- Tényleg ott voltál? Ó, Gray, azt hittem, találtál magadnak egy helyet, ahol lefekhetsz. 

Egész éjjel ébren voltál?
-  Hozzá  vagyok  szokva.  Hé,  sokkal  jobban  nézel  ki!  -  lépett  közelebb  a  férfi,  és 

mogorva arckifejezését a megkönnyebbülés váltotta fel. - Tényleg jobban nézel ki.
- Nem akarok arra gondolni, hogy nézek ki. Te viszont fáradtnak látszol.
- Pedig nem vagyok fáradt. Csak éhes - jelentette ki Gray, és a gyomrára szorította a 

kezét. - De fáradt nem. Szerinted mi lesz a reggeli?

- Nem viszel be a házba.
- Dehogynem! - Gray megkerülte a kocsit, és kinyitotta az ajtót az utasülés mellett. - Az 

orvos azt mondta, hazajöhetsz, ha nem viszed túlzásba a dolgokat, minden délután pihensz, és 
nem emelsz semmi nehezet.

- De hát nem emelek semmit.
- Nem. Én emelek. - Azzal a férfi, a lány vállára vigyázva a háta mögé csúsztatta egyik 

karját, a másikat pedig a térde alá. - A nőknek ezt romantikus gesztusnak kell tartaniuk.
- Más körülmények között. Grayson, tudok járni. A lábamnak nincs semmi baja.
- Nem, semmi. Tökéletes. Nem mondtam még?
- Szerintem nem - mosolygott a lány, bár a fájós vállát beütötte a kocsiba, és a mellkasa 

is sajgott.  Végül is a szándék az, ami számít. - Hát, ha már a Sötét Lordot játszod, akkor 
vigyél be. És csókolj is meg. Méghozzá alaposan.

- Szörnyen követelőző lettél, amióta beverted a fejed. - Gray elindult vele a járdán. - De 
hát kénytelen leszek a kedvedbe járni.

Mielőtt még a kilincs felé nyúlt volna, az ajtó kitárult, és kirontott rajta Maggie.
- Végre! Már egy örökkévalóság óta várunk. Hogy vagy?
- El vagyok kényeztetve. És ha nem vigyáztok, hozzászokom.
- Hozd be, Gray. Van valami a kocsiban, amire szüksége van?
- Egy kertnyi virág.
- Behozom - szaladt ki Maggie, közben Carstairsék elősiettek a szalonból.
- Ó, Brianna, szegénykém! Annyira aggódtunk. Johnny is és én is alig tudtunk aludni, 

ha  csak  arra  gondoltunk,  hogy  ott  fekszel  a  kórházban.  Olyan  nyomasztó  helyek  azok  a 
kórházak. El sem tudom képzelni, miért akar valaki ott dolgozni. Kérsz egy kis teát? Vagy 
vizes ruhát? Bármit?

- Nem, köszönöm, Iris. - Briannának sikerült közbevetnie pár szót. - Sajnálom, hogy 
nyugtalankodtatok. Szerencsére csak apróság.

- Ugyan már! Autóbaleset, egy egész éjszaka a kórházban! Ráadásul agyrázkódás. Ó, 
nem fáj az a szegény fejed? 
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Már éppen kezdett fájni.
-  Örülünk, hogy ismét  itthon van -  szólt  közbe Carstais,  és megveregette  a felesége 

kezét, hogy megnyugtassa.
- Remélem, Mrs. O’Malley mindent elrendezett.
- Biztosíthatlak, az az asszony egy kincs.
- Hová tegyük a virágokat, Brie? - kérdezte Maggie a csokrok mögül.
- Ó…
- A szobádba teszem őket - döntötte el a nővére. - Rogan is eljön megnézni, amint Liam 

felébred. Ó, és az egész falu telefonált, és annyi süteményt küldtek, hogy egy hadsereget jól 
tarthatsz vele egy egész hétig.

- Hát itt van a mi kislányunk - rontott ki Lottie a konyhából, a kezét törölgetve egy 
ruhába.

- Lottie! Nem is tudtam, hogy itt vagy.
- Persze, hogy itt vagyok. Majd én gondoskodom róla, hogy minden rendben legyen, és 

vigyázok rád. Grayson, vigye be a szobájába. Pihennie kell.
- Ó, nem! Grayson, tegyél le!
Gray csak még jobban magához ölelte.
- Túlerőben vagyunk. És ha nem viselkedsz rendesen, nem olvasom el neked a könyv 

többi részét.
-  Ez hülyeség!  -  Tiltakozása  ellenére  Brianna  az  ágyon találta  magát.  -  Akár  ott  is 

maradhattam volna a kórházban.
- Jól van, ne tiltakozz! Mindjárt hozok egy csésze finom teát. - Lottie elrendezgette a 

párnákat, lesimította az ágytakarót. - Aztán szunyókálj egy kicsit. Nemsokára nem győzöd a 
látogatókat fogadni, és ahhoz erőre lesz szükséged.

- Legalább adjátok ide a kötésemet.
- Majd később. Gray, maradjon itt vele. Vigyázzon, hogy fel ne keljen!
Brianna lebiggyesztette a száját, összefonta a karját.
- Menj innen - mondta. - Nem akarom, hogy itt maradj, ha nem állsz ki mellettem.
-  Aha,  szóval  kibújt  a  szög  a  zsákból!  -  A férfi  kényelmesen  nekitámaszkodott  az 

ajtónak. - Te igazából ilyen házsártos természet vagy, ugye?
-  Házsártos?  Ha  azért  panaszkodom,  hogy  rám  kényszerítitek  az  akaratotokat, 

utasítgattok?
- Azért  duzzogsz és panaszkodsz, mert  gondoskodunk rólad és vigyázunk rád.  Ezért 

vagy házsártos. 
Brianna kinyitotta a száját, majd újra becsukta.
- Hát, akkor az vagyok.
- Be kell venned a gyógyszert - vette elő az orvosságosüveget a zsebéből Gray, bement 

a fürdőszobába, és megtöltött egy poharat vízzel.
- Kábult leszek tőle - mondta a lány, mikor odanyújtotta neki a tablettát.
- Azt akarod, hogy befogjam az orrod, hogy kinyisd a szád?
A megaláztatásnak már a gondolatára is Brianna elvette a gyógyszert, majd a poharat.
- Most boldog vagy?
- Akkor leszek boldog, ha már nem lesznek fájdalmaid.
A lány harciassága lecsillapodott.
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- Bocsánat, Gray. Olyan szörnyen viselkedem.
- Fájdalmaid vannak - ült le mellé a férfi, és megfogta a kezét. - Engem is összetörtek 

már egy párszor. Az első nap szörnyű. A második maga a pokol.
Brianna felsóhajtott.
-  Azt  hittem,  jobb lesz,  és mérges  vagyok,  mert  még mindig  fáj.  Nem akartam rád 

kiabálni.
- Itt van a teád, báránykám. - Lottie odatette Brianna keze ügyébe a csészét. - Hadd 

vegyem le a cipődet, hogy kényelmesen tudj feküdni.
- Lottie! Köszönöm, hogy eljöttél.
- Ó, nem kell megköszönnöd. Mrs. O’Malley-vel majd elintézünk mindent, amíg jobban 

nem leszel.  Te  csak  ne  idegeskedj!  -  Könnyű  takarót  terített  Brianna  lábára.  -  Grayson, 
vigyázzon rá, hogy pihenjen, jó?

-  Számíthat  rám  -  Gray  hirtelen  felállt,  és  megcsókolta  az  asszony  arcát.  -  Lottie 
Sullivan, maga egy tündér.

- Ugyan már! - Lottie elpirult örömében, és visszaszaladt a konyhába,
- Te is az vagy, Grayson Thane - mondta Brianna halkan. - Egy tündér.
- Ugyan már! - nevetett Gray, majd félrehajtott fejjel azt kérdezte: - Tud főzni?
Brianna felnevetett.
- Lottie bizony jó szakács, és szerintem nem sokat kellene szédítened egy jó koktélért. 

Ha van kedved hozzá.
-  Nem  felejtem  el.  Maggie  behozta  a  könyvet  -  mondta  Grayson,  és  felemelte  az 

éjjeliszekrényről. -Van kedved még egy fejezethez a ragyogó középkori szerelemről?
- Igen.
-  Tegnap  este  elaludtál,  miközben  olvastam.  Mire  emlékszel  utoljára?  -  kérdezte 

lapozgatva.
- Amikor Ian megmondta a lánynak, hogy szereti.
- Hát, ez most aztán jól leszűkítette a dolgot.
- Amikor először mondta. - Brianna megveregette az ágy szélét, hogy üljön oda mellé. - 

Senki  nem felejti  el,  amikor  először  mondják  neki.  -  A  férfi  ujjai  megálltak  lapozgatás 
közben. Nem szólt semmit. Brianna megértően megsimogatta a karját. - Grayson, nem kell 
nyugtalankodnod. Amit én érzek irántad, az nem azért van, hogy bántson.

Pedig bántotta. Persze, hogy bántotta. De valami más érzés is vegyült ebbe, és Gray azt 
gondolta, legalább ezt elmondhatja.

- Megaláz, Brianna. - És felemelte bizonytalan tekintetét. - És megdöbbent.
-  Egy nap, amikor  visszaemlékszel  az első alkalomra,  remélem, örülni  fogsz neki.  - 

Ennyivel  megelégedve,  a  lány  belekortyolt  a  teájába.  Elmosolyodott.  -  Mesélj  nekem, 
Grayson.
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Huszonnegyedik fejezet

Nem utazott  el  június  elsején,  ahogy  tervezte.  Elmehetett  volna.  Tudta,  hogy  el  is 
kellene  mennie.  De  úgy  érezte,  helytelen  lenne,  gyávaság  lenne  elmenni,  mielőtt 
meggyőződik róla, hogy Brianna rendbejött.

A kötéseket  levették.  Saját  szemével  látta  a sebeket,  őmaga borogatta  jéggel  a lány 
duzzadt vállát.  Ő is  szenvedett,  amikor  Brianna álmában megfordult,  és fájdalmat  okozott 
magának. Megszidta, ha túl sokat dolgozott.

Nem szeretkezett vele.
Pedig óránként megkívánta.  Először attól  félt,  hogy még a leggyöngédebb érintés is 

fájdalmat  okozhat  neki.  Aztán pedig úgy döntött,  jobb lesz így.  Ez az állapot  valamiféle 
átmenetet biztosít a szeretőből a barát felé, az emlékek felé. Biztosan könnyebb lesz mind a 
kettejüknek,  ha  ezt  a  néhány  napot,  amíg  még  itt  van,  barátságban  töltik,  és  nem 
szenvedélyben.

A  könyvét  befejezte,  de  nem küldte  el.  Meggyőzte  magát,  hogy  a  turné  előtt  még 
beugrik New Yorkba, és személyesen adja át Arlene-nek. Időnként visszagondolt arra, hogy 
megkérte Briannát, menjen el vele nyaralni. Most úgy érezte, jobb, ha megfeledkezik róla.

A lány érdekében. Természetesen csak rá gondol.
Az ablakon át  nézte,  amint  leszedi  a kimosott  ruhákat.  Kibontott  haját  hátrafújta  az 

arcából  az erős  szél.  A háta  mögött  ott  csillogott  a  kész üvegház  a napfényben.  Mellette 
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táncoltak, hajladoztak a virágai. Gray nézte, amint leveszi a ruháról a csipeszt, visszacsípteti a 
kötélre, majd megy a következőért, és összeszedi a lobogó fehér lepedőket.

Olyan, mint egy képeslap. Megszemélyesíti a helyet, az időt, ezt a fajta életmódot. Nap 
nap után, gondolta Gray, sőt év év után ki fogja akasztani a ruháit, az ágyneműt a napra és a 
szélbe száradni. Aztán beszedi. És az ő esetében, a hozzá hasonlók esetében az ismétlődés 
nem monoton. Hagyomány. És ez adja az ő erejét és öntudatát.

Furcsán zaklatott hangulatban kisétált hozzá.
- Túl sokat használod azt a karodat.
- Az orvos azt mondta, jót tesz a mozgás - nézett hátra Brianna a válla fölött. A mosolya 

csak az  ajkán  látszott,  a  szemébe  nem jutott  belőle.  Már  napok óta.  Gray olyan  gyorsan 
távolodik tőle, hogy nem tud lépést tartani vele.

-  Már  alig  érzem.  Milyen  szép  napunk  van,  nem?  A  vendég  család  elment 
Ballybunionba a strandra. Apa elvitt minket oda Maggie-vel néha, úsztunk és fagyiztunk.

- Ha a strandra akartál menni, csak szólnod kellett volna. Elvittelek volna.
Ingerült  hangja  hallatán  Brianna  háta  megmerevedett.  Mozdulatai  határozottabbak 

lettek.
- Nagyon kedves vagy, igazán, Grayson. De nincs időm kirándulni a tengerhez. Dolgom 

van.
- Neked mindig dolgod van! - tört ki a férfiból. - Mást sem csinálsz, csak hajtod magad 

emiatt  a ház miatt.  Ha nem főzöl,  akkor súrolsz.  Ha nem súrolsz,  akkor mosol.  Az Isten 
szerelmére, Brianna, ez csak egy ház!

- Nem! - kettéhajtotta a párnahuzatot, majd megint ketté, és úgy tette bele a kosarába. - 
Ez az otthonom, és én szeretek itt főzni, súrolni, mosni.

- És sosem látsz túl rajta.
- No és hová látsz el te, Grayson Thane, ami olyan átkozottul fontos? - Majd megfulladt 

a kitörő indulattól, amíg visszafojtotta magában, és jeges pillantássá változtatta. - És ki vagy 
te, hogy kritizálni mersz engem, amiért otthont teremtek magamnak?

-Az a kérdés, hogy tényleg otthon-e, vagy inkább csapda.
Brianna megfordult. A szemében nem volt sem forró indulat, sem jeges távolság, csak 

végtelen szomorúság.
- Hát tényleg így gondolod a szíved mélyén? Hogy ez a kettő ugyanaz? Ha ez így van, 

akkor nagyon sajnállak.
- Nincs szükségem a sajnálatodra - vágott vissza a férfi. - Csak annyit mondtam, hogy 

túl sokat dolgozol, túl kevésért.
- Nem értek egyet veled. És nem igaz, hogy csak ennyit mondtál. Talán valóban csak 

ennyit akartál… -Lehajolt, és felemelte a kosarat. - Mindenesetre az elmúlt pár napban még 
ennyit sem mondtál nekem.

- Ne légy nevetséges! - Gray el akarta venni tőle a kosarat, de a lány elkapta. - Hiszen 
állandóan beszélgetünk. Hadd vigyem!

- Majd én beviszem. Nem vagyok rokkant. - Türelmetlenül megtámasztotta a kosarat a 
csípőjén. - Beszéltél velem, beszéltél mellettem, Grayson. De nem beszéltél hozzám, és nem 
mondtál el semmit abból, amit valóban érzel. Nem beszéltél hozzám, és nem is érintettél meg. 
Nem lett volna őszintébb egyszerűen megmondani, hogy már nem kívánsz?

234



- Hogy nem… - Brianna már elindult a ház felé. Gray majdnem megmarkolta a karját, 
de az utolsó percben észbekapott. - Honnan szeded ezt?

- Minden este lefekszel mellém - engedte el Brianna az ajtót, s az majdnem fejen találta 
Grayt -, de hozzám sem érsz. És ha odafordulok hozzád, te elfordulsz.

- Épp most jöttél ki abból az istenverte kórházból.
- Már majdnem két hete, hogy kijöttem a kórházból. És ne káromkodj! Vagy ha muszáj 

káromkodnod, legalább ne hazudj! - Brianna levágta a kosarat a konyhaasztalra. - Alig várod, 
hogy elmenj, csak nem tudod, hogy csináld, hogy kíméletes légy velem. És meg is untál. - 
Kikapott egy lepedőt a kosárból, és összehajtogatta, egyik sarkát a másikhoz illesztve. - Csak 
még nem találtad ki, hogy mondd meg nekem.

- Ez baromság. Baromság.
- Érdekes, hogy te, az író, mennyire nem találod a szavakat, mikor mérges vagy. - A 

lány gyakorlott mozdulatokkal hajtogatott. - És azt gondolod, szegény Brie, össze fog törni a 
szíve. Hát nem fog. - Még egy hajtás, és a lepedő szép egyenletes négyszögként a tisztára 
súrolt konyhaasztalon feküdt. - Mielőtt idejöttél, egész jól megvoltam, és jól megleszek utána 
is.

- Nagyon hideg szavak ahhoz képest, hogy állítólag szerelmes vagy belém.
- Szerelmes vagyok beléd - vett ki egy újabb lepedőt Brianna, és nyugodtan elkezdte 

ugyanazt a mozdulatsort. - Elég nagy bolondság tőlem egy ilyen gyáva alakot szeretni, aki fél 
a saját érzéseitől. Fél szeretni, mert őt nem szerették gyerekkorában. Fél otthont teremteni, 
mert sosem volt otthona.

- A múltnak semmi köze ehhez.
- Te azt hiszed, hogy elfuthatsz előle. És el is futsz, ahányszor csak összecsomagolod a 

táskádat, és felugrasz a következő vonatra vagy repülőgépre. Pedig nem tudsz elfutni. Én sem 
tudom megtenni,  hogy itt  élek  ebben a  házban,  és  úgy teszek,  mintha  boldog gyerekkort 
töltöttem volna itt. Nekem is hiányzott, hogy szeressenek, de én nem félek tőle.

A második lepedőt már nyugodtabban tette le.
- Én nem félek attól, hogy szeresselek, Grayson. Attól sem félek, hogy elengedjelek. De 

attól félek, hogy mind a ketten nagyon fogjuk sajnálni, ha nem vagyunk őszinték egymáshoz.
Gray nem tudott megszabadulni attól  a hűvös megértéstől,  melyet Brianna szemében 

látott.
- Nem tudom, mit akarsz, Brianna.
És attól félt, hogy felnőtt életében most először ő sem tudja, hogy mit akar. Mit akar 

magának.
Brianna érezte, hogy nehéz kimondania, de még nehezebb lenne, ha nem mondaná ki.
- Azt akarom, hogy érints meg, hogy feküdj le velem. És ha már nem kívánsz, kevésbé 

fog fájni, ha megmondod.
A  férfi  csak  rámeredt.  Nem értette,  mibe  került  neki  ezt  kimondani.  Ő pedig  nem 

mutatta, csak állt egyenesen, nyugodt tekintettel, várakozóan.
- Brianna, levegőt sem tudok venni úgy, hogy ne kívánjalak.
-Akkor szeretkezz velem, most, fényes nappal! 
A férfi legyőzötten előrelépett, és a két keze közé fogta a lány arcát.
- Csak meg akartam könnyíteni neked.
- Ne. Csak legyél velem most! Csak most. 
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Gray felkapta, mire Brianna elmosolyodott, és megcsókolta a nyakát.
- Épp úgy, mint a könyvben.
- Jobb lesz - ígérte neki Grayson, miközben bevitte a hálószobába. - Ez jobb lesz, mint 

bármelyik könyv. - Talpra állította, kisimította az arcából szélfújta haját, és a blúz gombjait 
kezdte nyitogatni. - Szenvedtem tőle, hogy ott fekszem melletted minden este, és nem érek 
hozzád.

- Nem volt rá szükség.
- Azt hittem, hogy igen. - Nagyon gyöngéden végighúzta az ujját a sárguló foltokon, 

melyek Brianna bőrét tarkították. - Még mindig megvannak.
- De már halványodnak.
-  Emlékszem, milyen volt.  És hogy görcsbe rándult  a gyomrom, amikor  megláttam. 

Hogy  rándultam  össze,  valahányszor  felnyögtél  álmodban.  -  Gray  elkeseredett  tekintetét 
felemelte a lányra. - Én nem akarom, hogy bárki is ennyire fontos legyen nekem, Brianna.

- Tudom - hajolt előre a lány, és odaszorította az arcát az övéhez. - Ne nyugtalankodj 
emiatt  most!  Csak  ketten  vagyunk,  és  már  annyira  hiányoztál  -  félig  lehunyt  szemmel 
csókokkal borította a férfi állát, ujjai pedig fürgén kigombolták az ingét. - Gyere az ágyba, 
Grayson! - mondta halkan, miközben lehúzta róla az inget. - Gyere velem!

A matrac felsóhajtott, a lepedő megzizzent, és már egymás karjában feküdtek. Brianna 
felemelte az arcát, és szája Gray száját kereste. Az első gyönyörhullám átsöpört rajta, majd a 
csók mélyülésével a következő.

A férfi ujjai hűvösek voltak a bőrén, lágy simogatások közepette vetkőztették le. Gray 
ajka könnyedén járta be a fakuló foltokat, mintha kívánságra eltüntethette volna őket.

A  kis  körtefán  az  ablak  alatt  rázendített  egy  madár.  A  szellőben  megcsendült  a 
tündérekből álló szélharang, meglibbent a finom csipkefüggöny. Gray meztelen hátára simult, 
amint ráfordult a lány testére, s arcát odafektette a szívére. Brianna mosolyogva tűrte, keze 
közé fogta a fejét.

Olyan egyszerű volt az egész. Egy pillanatnyi arany ragyogás, amit kincsként fog őrizni. 
És amikor Gray felemelte a fejét, és ajka ismét csókolni akart, Brianna rámosolygott.

Vágy volt  bennük,  de sietség nem, elkeseredettség  nélkül  kívánták  egymást.  Ha azt 
gondolták,  hogy talán  ez  az  utolsó  alkalom,  nern  siették  el,  ki  akarták  élvezni  az  utolsó 
cseppig.

Brianna a férfi nevét sóhajtotta, a lélegzete elakadt. Gray megremegett.
Aztán már benne volt, fájdalmasan lassú tempót diktálva. Szemük nyitva maradt. És a 

kezük, tenyér a tenyérhez, teljessé tette az összeforrást, ujjaik is összekulcsolódtak.
Az ablakon besütő fénysugárban porszemek táncoltak. Madár énekelt a fán, a távolból 

kutyaugatás hangzott. Rózsa, citromos viasz és lonc illata keveredett. És Gray érezte a lágy, 
meleg női testet, amint elernyed alatta, felemelkedik, hogy befogadja. Minden érzéke erre az 
egyre éleződött ki, mint egy mikroszkóp, amelynek hirtelen éles lesz a képe.

S aztán már csak a gyönyör volt, a tiszta és egyszerű öröme annak, hogy mindenestül 
elveszhetett Briannában.
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Brianna vacsorára már tudta, hogy Gray elmegy. A szívében már akkor is tudta, amikor 
csendben  feküdtek  egymás  mellett  a  szeretkezés  után,  és  az  ablakon  beáradó  napfényt 
bámulták.

Felszolgálta  a  vacsorát  a  vendégeinek,  meghallgatta  vidám  beszámolójukat  a 
tengerparton töltött napról. Mint mindig, kitakarította a konyhát, elmosogatott, és berakta az 
edényeket  a  szekrénybe.  Lesúrolta  a  tűzhelyet,  és  arra  gondolt,  hogy  nemsokára  le  kell 
cserélnie. Talán majd télen. Ideje lesz körülnézni, mennyibe kerül egy új.

Con  az  ajtó  körül  szimatolt,  úgyhogy  kiengedte  esti  rohangászására.  Egy  ideig  ott 
maradt az ajtóban állva, és nézte, amint a kutya száguldozik a dombokon át, a hosszú nyári 
este pirosló fényében.

Az jutott eszébe, milyen lehet így futkosni. Csak elrohanni, mint Con, megfeledkezni 
arról, mi mindent kell megcsinálnia, mielőtt lefekszik. Megfeledkezni arról, amivel szembe 
kell néznie.

De persze visszajönne. Ez az a hely, ahová mindig visszajönne.
Elfordult, és bezárta maga mögött az ajtót. Bement a szobájába, majd felsétált Grayhez.
A férfi a kertet bámulta az ablakból. A nyugati égbolt fénye aranykeretbe foglalta az 

alakját, és Brianna megint arra gondolt, mint sok hónappal ezelőtt. Hogy egy kalózra vagy 
költőre hasonlít.

- Attól féltem, hogy már befejezted a csomagolást - szólt, de látta, hogy a bőrönd még 
nyitva fekszik az ágyon, majdnem tele. Ujjai összerándultak a pulóveren, amelyet a kezében 
tartott.

-  Épp  le  akartam  jönni,  hogy  beszéljek  veled.  -  Gray  összeszedte  a  bátorságát, 
megfordult, és megpróbált olvasni a lány arcából. De ő bezárkózott. - Azt gondoltam, ma este 
odaérhetnék Dublinba.

- Hosszú az út, de még egy ideig világos lesz.
- Brianna…
-  Oda  akarom  adni  neked  ezt  -  mondta  gyorsan  a  lány.  Kérlek,  szeretett  volna 

könyörögni, csak semmi ürügy, semmi bocsánatkérés. - Neked kötöttem.
Gray lepillantott a kezében tartott valamire. Emlékezett a sötétzöld gyapjúra, ezt kötötte 

aznap  este,  mikor  későn  jött  haza,  és  veszekedtek.  Emlékezett,  hogy  terült  el  a  fehér 
hálóingen.

- Nekem kötötted?
- Igen. Pulóver. Ősszel és télen hasznos lesz. - Brianna odalépett,  és felemelte, hogy 

ellenőrizze a méretet. - Hosszabbra hagytam az ujját. Olyan hosszú karod van.
Gray eddig is bizonytalan szíve megdobbant, amint megérintette. Egész életében még 

soha senki nem csinált neki semmit.
- Nem tudom, mit mondjak.
- Amikor te ajándékokat hoztál nekem, mindig azt mondtad, csak köszönjem meg.
-  Tényleg.  -  Gray  elvette,  és  a  tenyerén  érezte,  milyen  puha  és  meleg  a  pulóver.  - 

Köszönöm.
- Szívesen.  Nincs szükséged segítségre a csomagolásban? -  Brianna válaszra nem is 

várva elvette tőle a pulóvert, és szépen belehajtogatta bőröndbe. - Tudom, hogy neked több 
tapasztalatod van benne, de biztosan fárasztónak találod.
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- Ne csináld ezt, légy szíves! - Gray a vállára fektette a kezét, de amikor a lány nem 
nézett fel, elengedte. - Minden okod megvan, hogy mérges légy rám.

- Nem, nincs. És nem is vagyok mérges. Grayson, te nem ígértél nekem semmit, így 
nem is szegted meg az ígéretedet. Tudom, hogy számodra ez a legfontosabb. Ellenőrizted a 
fiókokat? Elképesztő, mi mindent hagynak itt az emberek.

- El kell mennem, Brianna.
-  Tudom.  -  A lány  kinyitogatta  az  öltözőasztal  fiókjait,  hogy  lefoglalja  a  kezét,  és 

fájdalmasan érintette, hogy azok teljesen üresek.
- Nem maradhatok itt. Minél tovább maradok, annál rosszabb. És nem tudom megadni 

neked, amire szükséged van. Vagy amiről azt hiszed, hogy szükséged van rá.
-  Most  az  következik,  hogy  neked  cigány  lelked  van.  Nincs  erre  semmi  szükség. 

Tudom. - Brie bezárta az utolsó fiókot, és megfordult. - Sajnálom, hogy rosszat mondtam rád. 
Nem akarom, hogy kemény szavakra emlékezz, mikor olyan sok szép közös emlékünk van.

A kezét megint összekulcsolta, önuralmáért küzdve.
- Csomagoljak neked egy kis ételt az útra? Vagy teát egy termoszban?
- Hagyd abba, hogy a bájos gazdasszonyt játszod! Az Isten szerelmére, hát elhagylak. 

Kisétálok az életedből.
- Elmész - válaszolta a lány higgadt, hűvös hangon -, ahogy előre megmondtad. Lehet, 

hogy a te lelkiismeretednek könnyebb lenne, ha sírnék, és jelenetet rendeznék, de ez nem az 
én stílusom.

- Szóval erről van szó.
- Te választottál.  Én pedig azt kívánom, hogy boldog légy. Természetesen, bármikor 

szívesen látlak, ha megint erre jársz.
Gray egy pillanatra ránézett. Becsukta a bőröndöt.
- Majd szólok.
- Segítek levinni.
A hátizsákért nyúlt, de a férfi elvette előle.
- Én hoztam be. Én is viszem ki.
- Ahogy akarod. - Azzal Brianna odalépett  hozzá,  könnyedén arcon csókolta,  amitől 

Graynek majd megszakadt a szíve. - Vigyázz magadra, Grayson.
- Viszlát, Brie. - Együtt mentek le a lépcsőn. Gray nem szólt semmit, csak a bejárati 

ajtónál állt meg. -Nem foglak elfelejteni.
- Remélem, nem.
Brianna  egy darabig  kikísérte,  majd  a  kerti  úton  megállt,  és  megvárta,  amíg  a  férfi 

betette a csomagokat a kocsiba, és beszállt. Aztán mosolygott, intett egyet, majd besétált a 
házba. Nem nézett hátra.

Egy óra múlva egyedül ült a szalonban a varrókosarával. Hallotta a nevetést az ablakon 
át,  és  egy  percre  lecsukta  a  szemét.  Amikor  Maggie,  Rogan  és  a  baba  bejöttek,  már 
mosolyogva szakította el a cérnát.

- Hát, ma este jó sokáig kint maradtatok. 
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- Liam olyan nyugtalan. - Maggie felemelte a karját, hogy elvegye Rogantól a gyereket. 
- Gondoltuk, örülne egy kis társaságnak. Micsoda jelenet ez, a ház asszonya, amint varrogat a 
szalonban!

- El vagyok maradva a varrással. Kértek egy italt?
- Nem utasítom vissza - lépett oda az üveghez a férfi. - Maggie?
- Aha! Egy kis whisky jólesne.
- Brie?
- Köszönöm, kérek -  befűzte  a  cérnát  a tűbe,  csomót kötött  a végére.  -  Jól  halad a 

munkád, Maggie?
- Csodálatos újra dolgozni! Igen, jól halad. - Maggie cuppanós csókot nyomott Liam 

szájára. - Ma befejeztem egy darabot. Gray adta az ötletet, annyit beszélt nekem azokról a 
romokról, tudod, amelyeket úgy szeret. Szerintem jól sikerült.

Elvette a poharat, amit Rogan átnyújtott neki.
- Hát, igyunk a nyugodt éjszakára.
- Ebben egyetértünk - felelte a férje lelkesen, és kihörpintette az italt.
- Liam szerint a reggel kettő és öt óra közötti idő nem alvásra való. - Maggie nevetve a 

vállára  emelte  a kisfiút.  -  El akartuk mesélni  neked,  Brie,  hogy a detektív  nyomában van 
Amanda Doughertynak, el is utazott… hová is, Rogan?

- Michiganbe. Valahogyan rábukkant, megtalálta a férjét - a feleségére pillantott. - És a 
gyereket.

- Lánya született, Brie - motyogta Maggie, s közben Liamot simogatta. - Megtalálta a 
születési anyakönyvet. Shannon a neve.

- A folyóról - suttogta Brianna, és érezte, hogy könnyek szöknek a szemébe. - Maggie, 
van egy húgunk.

- Van. Lehet, hogy hamarosan megtaláljuk, aztán majd meglátjuk.
-  Remélem.  Ó, de örülök,  hogy eljöttetek,  és elmondtátok nekem! -  Ez segített  egy 

kicsit, könnyített sajgó szívén. - Jól fog esni rágondolni.
- Lehet, hogy egy ideig ez minden, amiben részetek lehet - figyelmeztette őket Rogan. - 

A nyom, amelyet detektívünk követ, huszonöt évvel ezelőtti.
- Akkor türelmesek leszünk - mondta Brianna egyszerűen.
Maggie  egyáltalán  nem  volt  biztos  a  saját  érzéseiben.  Átrakta  a  gyereket  a  másik 

vállára, és témát váltott.
-  Meg  szeretném  mutatni  Graynek  az  új  darabot.  Kíváncsi  vagyok,  felismeri-e  az 

inspirációt. Hol van? Dolgozik?
- Elment - Brianna óvatos mozdulattal átfűzte a tűt egy gomb lyukán.
- Hova? A kocsmába?
- Nem, azt hiszem, Dublinba, vagy ahová épp viszi az útja.
-  Úgy érted,  hogy elment? Végleg? -  pattant  fel  Maggie,  olyan hirtelen,  hogy Liam 

felkacagott.
- Igen, úgy egy órával ezeló'tt.
- És te itt varrogatsz?
- Mit kellene csinálnom? Korbácsoljam meg magam?
- Inkább őt. A fenébe azzal a jenki nyomorulttal! Pedig egészen megszerettem!
- Maggie! - Rogan figyelmeztetően a felesége karjára tette a kezét. - Jól vagy, Brianna?
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- Köszönöm, Rogan, jól. Maggie, ne vedd úgy a szívedre! Azt teszi, ami neki a legjobb.
- A pokolba vele, hogy neki mi a legjobb! És veled mi lesz? Fogd meg a gyereket, légy 

szíves! - mondta türelmetlenül Rogannek, majd letérdelt a húga lába elé. - Brie, tudom, mit 
érzel iránta, és nem értem, hogy tudott így elhagyni. Mit mondott, amikor megkérted, hogy 
maradjon?

- Nem kértem meg.
- Nem kérted… mi a fenéért nem?
- Mert attól mind a ketten boldogtalanok lettünk volna. - Brianna megszúrta az ujját a 

tűvel. - És mert a büszkeségemmel nem fért össze.
-  Hát  azzal  aztán  sokra  mész!  Még  talán  azt  is  felajánlottad  neki,  hogy  készítesz 

szendvicset az útra.
- Igen.
-  Ó! - Maggie rosszkedvűen elfordult.  -  Veled nem lehet  okosan beszélni.  Sohasem 

lehetett.
-  Biztos vagyok benne,  hogy Brianna sokkal  jobban érzi  magát  ettől  a segítségtől  - 

mondta Rogan szárazon.
- Én csak… - De férje tekintetét látva, Maggie elhallgatott.  - Persze, igazad van. Ne 

haragudj,  Brie!  Ha  akarod,  itt  maradok  egy  ideig,  hogy  ne  légy  egyedül.  Vagy 
összecsomagolok pár holmit a kicsinek, és itt alszunk.

-  Nektek  otthon  van  a  helyetek.  Nem  lesz  semmi  bajom,  Maggie.  Nagyon  jól 
megvagyok egyedül.

Gray már majdnem Dublinban volt, és a jelenet még mindig a fejében járt. A könyv 
vége, a legutolsó rész, egyszerűen nem tetszik neki. Ezért ilyen ideges.

Fel kellett volna adnia a kéziratot Arlene-nek, és már el is felejtette volna. Az az utolsó 
jelenet is békén hagyná. Már a következő történettel játszhatna.

De nem tud a következőre gondolni, amikor ettől sem képes megszabadulni.
McGee  elutazott,  mert  befejezte,  amiért  Írországba  jött.  Megy,  és  visszatér  korábbi 

életéhez, munkájához.
Mennie kell, mert… mert mennie kell, gondolta ingerülten.
És Tulliának itt kell maradnia, mert az ő élete ott van abban a házban, a körülötte fekvő 

földön, az emberek között.  Olyan boldog itt,  amilyen sehol máshol nem lenne.  Brianna… 
Tullia, javította ki magát, elhervadna a gyökerei nélkül.

A befejezés logikus. Tökéletesen hihető, mindkettejük jelleméhez és hangulatához illik.
Akkor miért  kínozza,  mint  egy fogfájás? Nem kérte meg,  hogy maradjon,  gondolta. 

Nem ejtett  egy  könnycseppet  sem.  Amikor  ráébredt,  hogy  már  megint  Briannára  gondol 
Tullia helyett, káromkodott egyet, és még erősebben nyomta a gázt.

Ennek így kell lennie, emlékeztette magát. Brianna józan, kiegyensúlyozott nő. Éppen 
ez volt az, amit annyira csodált benne.

De ha annyira  nagyon szerette,  legalább annyit  megtehetett  volna,  hogy azt  mondja 
neki, hiányozni fog.
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Nem is kell,  hogy hiányozzon. Nem akarja, hogy lámpa égjen számára az ablakban, 
nem kell, hogy megstoppolja a zokniját, kivasalja az ingét. És legfőképpen nem akarja, hogy 
minden gondolatába belekíváncsiskodjon.

Ő szabad,  nem kötődik sehová,  egész életét  így élte  le.  És erre van szüksége.  Még 
sokfelé el akar menni, csak úgy rámutatva a térképre, találomra. Előbb még nyaral egyet a 
turné előtt, aztán jöhetnek a felfedezésre váró új horizontok.

Ez az ő élete. Türelmetlenül dobolni kezdett ujjaival a kormányon. Szereti az életét. És 
ő is folytatja, ahol abbahagyta, pontosan úgy, mint McGee.

Pontosan úgy, min McGee, gondolta rosszkedvűen.
Dublin fényei üdvözlően mosolyogtak rá. Megnyugtató látvány volt, örömmel töltötte 

el, hogy megérkezett oda, ahová elindult. A forgalmat sem bánta. Dehogyis! Sem a zajt. Csak 
éppen már túl régóta nem volt városban.

Semmire nincs szüksége, csak keres egy szállodát, bejelentkezik. Nem vágyik másra, 
csak hogy kinyújtóztassa a lábát a hosszú vezetés után, és megigyon egy-két italt.

Lehúzódott a járda mellé, és hátrahajtotta a fejét az ülésen. Nem vágyik másra, csak egy 
ágyra, egy italra és egy csendes szobára.

A pokolba is!

Brianna már hajnalban felkelt. Ostobaság lenne ágyban feküdni, és úgy tenni, mintha 
aludna,  amikor nem tud aludni.  Elkezdett  kenyeret  dagasztani,  majd félretette  kelni,  aztán 
megfőzte a teát.

Kivitt magával egy csészével a hátsó kertbe, de nem tudott megmaradni egy helyben. 
Még az üvegházi  séta sem szerzett  örömöt,  úgyhogy visszament  a házba,  és megterített  a 
reggelihez.

Jó volt, hogy a vendégei korán indultak. Nyolcra már megették a meleg reggelit, és el is 
mentek.

Egyedül maradt. A szokásos munkában keresett megnyugvást. Rendbe tette a konyhát. 
Felment az emeletre, áthúzta az ágyakat, kisimította a friss lepedőket, melyeket tegnap szedett 
le a kötélről. Összeszedte a nedves törülközőket, frisset tett a helyükre.

És  nincs  miért  halogatnia  tovább,  mondta  magának.  Nem  szabad.  Gyors  léptekkel 
bement  a  szobába,  ahol  Grayson dolgozott.  Alaposan  le  kell  törölni  a  port,  gondolta,  és 
óvatosan végighúzta az ujját az asztalon.

Összeszorította a száját, és megigazította a széket.
Nem gondolta, hogy ennyire üres lesz.
Megrázta magát. Hiszen ez csak egy szoba. Most a következő vendégre vár. És valóban 

ide fogja elszállásolni a következőt, ígérte meg magának. Okosan is teszi. Jobb lesz utána.
Bement a fürdőszobába, és levette a törülközőket az akasztóról. Ezeket használta Gray, 

de már meg is száradtak.
És megérezte a férfi illatát.
A fájdalom olyan gyorsan, olyan erőteljesen tört rá, hogy majdnem összerogyott alatta. 

Vakon visszatámolygott a hálószobába, leült az ágy szélére, és a törülközőkbe temetve arcát 
zokogni kezdett.
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Gray hallotta a sírást, amint jött fel a lépcsőn. Vad, gyászos hang volt, mely annyira 
megdöbbentette, hogy lassított léptein.

Az ajtóból meglátta. Brianna ringatta magát, mintha vigasztalást keresne a mozdulatban, 
arcát törülközőkbe szorította.

Nem is hűvös, gondolta a férfi, nem uralkodik magán. Nem kiegyensúlyozott.
Megdörgölte az arcát, hogy szabaduljon az utazás kimerültségétől és a bűntudattól.
- Hát - mondta könnyedén -, az biztos, hogy jól átvertél.
Brianna felkapta  a fejét,  és most látszott  a szemén, hogy megszakad a szíve.  Alatta 

árnyék sötétlett. Fel akart állni, de Gray intett.
- Nem, ne hagyd abba, csak sírj tovább! Jólesik tudni, hogy milyen képmutató vagy. 

„Hadd segítsek  csomagolni,  Gray.  Készítek  neked valami  ennivalót  az  útra.  Nagyszerűen 
megleszek nélküled.”

Brianna  küzdött  a  könnyeivel,  de hiába.  Amint  újra  feltört  belőle  a  zokogás,  újra  a 
törülközőkbe hajtotta az arcát.

-  Hagytad,  hogy  elmenjek,  tényleg.  Még  csak  vissza  sem  néztél.  Ez  volt  a  baj  a 
jelenettel. Ezt így nem lehet csinálni.  - Gray odalépett hozzá, s félrelökte a törülközőket. - 
Brianna, reménytelenül szerelmes vagy belém, ugye? Fülig szerelmes, minden trükk, csapda 
és közhelyek nélkül.

- Ó, menj innen! Minek jöttél vissza?
- Elfelejtettem néhány dolgot.
- Itt nincs semmi.
- Te itt vagy. - A férfi letérdelt, és megfogta a lány kezét, hogy ne tudja eltakarni az 

arcát. - Hadd mondjak neked egy mesét. Nem, csak sírj, ha akarsz - szólt, amikor Brianna 
elhúzódott. - De hallgass meg. Azt hittem, el kell mennie. McGeenek.

-Azért jöttél vissza, hogy a könyvedről beszélj?
- Hadd mondjak egy mesét! Úgy találtam ki, hogy el kell mennie. Mit számít, ha még 

sohasem szeretett senkit úgy, mint Tulliát? Mit számít, ha Tullia szereti őt, s megváltoztatta, 
nemcsak  őt,  hanem  az  egész  életét?  Teljessé  tette?  De  hát  minden  egyéb  dologban 
mérföldekre voltak egymástól.

Türelmesen nézte, amint még egy könnycsepp lefolyik a lány arcán. Pedig megpróbálja 
visszatartani, gondolta. De nem sikerül.

-  McGee magányos  farkas.  Mindig  is  az  volt.  Mi  a  fenét  csinálna  egy kis  házban, 
Írország  nyugati  csücskében?  Tullia  pedig  hagyta,  hogy  elmenjen,  mert  olyan  átkozottul 
makacs. Túl büszke és túlságosan szerelmes ahhoz, hogy megkérje, maradjon.

Nem hagyott nyugodni - folytatta.  -  Heteken át.  Teljesen belebolondultam.  És egész 
úton  Dublin  felé  ezen  rágódtam.  Azt  hittem,  nem  fogok  rád  gondolni,  ha  ez  köti  le  a 
figyelmemet. És végül ráébredtem, hogy McGee nem megy el, és Tullia nem engedi elmenni. 
Ó, persze, meglennének egymás nélkül, mert született túlélők. De egyikük sem lenne egész 
ember  többé.  Nem  úgy,  mint  amikor  együtt  voltak.  Úgyhogy  újraírtam  a  jelenetet,  ott 
Dublinban, a szálloda előcsarnokában. Brianna lenyelte a könnyeit és a megalázottságát.

- Szóval megoldottad a problémádat. Jó neked.
- Az egyiket. Nem mész sehová, Brianna - közölte Gray, és szorosabban fogta a lány 

kezét, míg abba nem hagyta a rángatást. - Amikor befejeztem az írást, gondoltam, iszom egyet 
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valahol,  és  lefekszem.  Ehelyett  beültem  a  kocsiba,  visszafordultam,  és  itt  vagyok.  Mert 
elfelejtettem, hogy életem hat legboldogabb hónapját itt töltöttem. Elfelejtettem, hogy hallani 
akarom, amikor dúdolgatsz reggelente a konyhában, és látni akarlak a kertben a hálószoba 
ablakából. Elfelejtettem, hogy túlélni nem elég. Nézz rám! Kérlek.

Brianna felnézett.  Gray a hüvelykujjával  letörölt  egy kósza könnycseppet,  majd újra 
összekulcsolta ujjait az övével.

- És legfőképpen, Brianna, nem engedtem meg magamnak, hogy bevalljam: szeretlek.
A lány nem szólt egy szót sem, nem is tudott volna, mivel nem kapott levegőt. A szeme 

azonban tágra nyílt, és két új könnycsepp hullott le összekulcsolt kezükre.
-  Újdonság volt  nekem is  -  mondta  Gray  halkan.  -  Sokk.  Még mindig  nem tudom 

biztosan, mit is kezdjek vele. Soha nem akartam ezt érezni senki iránt, és eddig nem is okozott 
nehézséget  kikerülni.  Ez  köteléket  jelent,  felelősséget,  és  azt  jelenti,  hogy  talán  tudok 
nélküled élni, de sosem leszek egész ember nélküled.

Gyöngéden felemelte a lány kezét az ajkához, és megkóstolta a könnyeket.
- Azt gondoltam, hogy elég gyorsan túltetted magad rajtam azzal a búcsúzással tegnap 

este.  Ettől  pánikba  estem.  Felkészültem,  hogy  könyörögnöm  kell,  és  mikor  beléptem, 
meghallottam, hogy sírsz. Be kell ismernem, zene volt a fülemnek.

- Azt akartad, hogy sírjak.
- Talán. Igen. - Gray felállt, és elengedte a kezét. - Arra gondoltam, ha zokogtál volna 

egy sort a vállamon, ha kértél volna, hogy ne hagyjalak el, talán itt maradtam volna. Aztán 
téged hibáztattalak volna, ha valamit elszúrok.

Brianna felnevetett, és megtörölte az arcát.
- A kedvedben jártam, nem?
- Nem egészen. - Gray visszafordult.  Brianna olyan szép, gondolta, ebben a hófehér 

kötényben, haja már megint kicsúszott a tűk alól, arcán könnycseppek nyoma… - Magamnak 
kellett rájönnöm, és így senkit nem hibáztathatok, ha elszúrom. De tudnod kell, nagyon fogok 
igyekezni, hogy ne szúrjam el.

-  Vissza  akarsz  jönni?  -  Brianna  szorosan összekulcsolta  a  kezét.  Olyan nehéz  volt 
reménykedni.

- Többé-kevésbé. Inkább többé. - A pánik még mindig égette belülről Grayt. Csak azt 
remélte, hogy nem látszik. - Azt mondtam, hogy szeretlek, Brianna.

- Tudom. Emlékszem - elmosolyodott, és fölállt. - Az ember nem felejti el azt, amikor 
először hallja.

-  Én  akkor  hallottam  először,  amikor  először  szeretkeztünk.  Reménykedtem,  hogy 
hallhatom még.

- Szeretlek, Grayson. Tudod jól.
- Majd meglátjuk - nyúlt be a zsebébe a férfi, és kivett egy kis dobozt.
- Nem kellett volna ajándékot hoznod. Elég, hogy hazajöttél.
- Sokat gondoltam erre,  Dublintól idáig.  Hazajönni.  Ez az első alkalom számomra - 

odanyújtotta a dobozt. - Szeretném, ha rendszeressé válna.
Brianna kinyitotta a dobozt, és megkapaszkodott az ágyban, majd leült.
-  Addig  zaklattam  a  dublini  szálloda  igazgatóját,  amíg  kinyittatta  nekem  az 

ajándéküzletet. Ti írek olyan szentimentálisak vagytok, még csak le sem kellett fizetnem őt. - 
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Nagyot nyelt. - Úgy gondoltam, nagyobb szerencsém lesz a hagyományos gyűrűvel. Brianna, 
légy a feleségem! Azt akarom, hogy közös otthonunk legyen.

- Grayson…
- Tudom, hogy szörnyű alak vagyok - folytatta a férfi kapkodva. - Nem érdemellek meg. 

De te így is szeretsz. Én bárhol tudok dolgozni, és segíthetnék neked a panzióban.
Brianna ránézett, és úgy érezte, kicsordul a szíve. Gray szereti, akarja, és itt marad vele.
- Grayson…
-  Ezután  is  kell  utaznom  valamennyit  -  hengerelte  le,  mert  attól  rettegett,  hogy 

visszautasítja.  -  De  nem  úgy,  mint  eddig.  És  néha  te  is  eljöhetnél  velem.  De  mindig 
visszajövünk ide, Brie. Mindig. Ez a hely… majdnem ugyanolyan sokat jelent nekem, mint 
neked.

-Tudom. Én…
- Honnan tudhatnád? Én magam sem tudtam, amíg el nem mentem. Ez az otthon. Az 

ember otthon érezheti magát. Nem csapda. Menedékhely. Esély. Családot akarok alapítani itt 
- túrt bele a hajába Gray. A lány rámeredt. - Jézusom, igen, ezt akarom. Gyerekeket, hosszú 
távú  terveket.  Jövőt.  És  tudni  akarom,  hogy itt  vagy  mellettem,  minden  éjszaka,  minden 
reggel. Senki nem tud úgy szeretni, ahogy én szeretlek, Brianna. El akarom kötelezni magam 
neked - szaggatott lélegzetet vett. - Ettől a naptól, ettől az órától kezdve.

- Ó, Grayson! - suttogta a lány. Úgy látszik, az álmok mégis valóra válhatnak. - Azt 
akartam…

- Brianna, én még sosem szerettem senkit.  Egész életemben soha senkit,  csak téged. 
Úgyhogy nagy kincs vagy nekem. Esküszöm, vigyázni fogok rád. És ha csak…

- Ó, hallgass már el! - mondta Brianna nevetve, mégis könnyek között. - Hadd mondjak 
igent.

-  Igen?  -  felrántotta  az  ágyról,  és  a  szemébe  nézett.  -  Nem  akarod,  hogy  előbb 
szenvedjek?

- A válaszom igen. Egyszerűen igen. - Brianna átölelte, és a férfi vállára hajtotta a fejét. 
És elmosolyodott. - Isten hozott itthon, Grayson.
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