


Kedves Olvasó!

Írországról álmodtam. Olyan országról,
melyben a varázslatos ködbe burkolódzó,

sötét hegyek titkokat őriznek, a zöld mezők
a végtelenbe nyúlnak.

És éppen ezt találtam, amikor odautaztam.
Sok családdal és baráttal beszéltem erről: akik

már régen elszakadtak írországi gyökereiktől, és
máshol élnek, azok is valamennyien különös meg-

rendülést éreznek, ha ír földre lépnek.
Én is.

Olyan ez, mint valami hirtelen ráismerés, mint vala-
mi tudás: mielőtt az első korty levegőt vennéd, már

tisztában vagy vele, milyen lesz az íze.
Ott lakik a szépség a kis falvak kocsmáiban, kanyar-

gós utcáin, a városi nyüzsgésben Galwayben és
másutt, az óceán fölé magasodó sziklákon és

a ködtakaró alatt alvó mezőkön. Az egyszerű dolgok-
ban, mikor a farmer áthajtja a tehéncsordát az
úton, és a nagyszabásúakban, mint amilyenek
a várromok, melyek évszázadok óta ott ma-

gasodnak a szélfodrozta folyó fölött.
Kőkörök egy farmer földjén, tündérhe-
gyek az erdőben: épp oly varázslato-

sak, mint az ápolt kertekben nyí-
ló virágok vagy a tea mellé

kínált friss sütemény.
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Egyszerű és nagy-
szabású dolgok.

Ezeket találtam Írországban.
A három nővérről szóló trilógia

utolsó darabjában, A szégyen leányá-
ban egy fiatal amerikai nőt, Shannon

Bodine-t hoztam el Írországba, életében elő-
ször. Azért, hogy megtalálja a gyökereit, a csa-
ládját és a szerelmét is, melyben épp úgy meg-

vannak az ellentmondások és az állandóság, mint
magában Írországban. Egyszóval azért, hogy az övé
legyen az egyszerű és a nagyszabású dolgoknak ez

a varázsa.
És Olvasóimé, legalábbis remélem.

Slainté: Nora

Valamennyi ír barátomnak, 
az óceán mindkét partján.

„Megismerem kedvesemet járásáról, 
megismerem kedvesemet a hangjáról.”

Ír ballada
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Prológus

Amandának szörnyű álmai voltak. Colint látta álmában. Kedves, szeretett arca eltorzult 
a bánattól. Mandy - mondta. Sosem hívta másként, mindig csak Mandynek. Az ő Mandyje, 
Mandy, drága Mandy. De a hangjában ezúttal nyoma sem volt mosolynak, sem nevetésnek a 
szemében.

Mandy, nem tudjuk megállítani.  Bárcsak megtehetnénk. Mandy, drága Mandym, úgy 
hiányzol!  De nem gondoltam,  hogy ilyen hamar utánam kell  jönnöd. Szegény kislányunk, 
milyen nehéz neki. És még nehezebb lesz. Tudod, hogy meg kell mondanod neki.

Ekkor  elmosolyodott,  de  szomorú  volt  a  mosolya.  A  teste,  az  arca,  mely  olyan 
szilárdnak  és  olyan  közelinek  tűnt,  hogy  Amanda  álmában  kinyújtotta  a  kezét,  hogy 
megérintse, most halványodni kezdett, és szertefoszlott.

Meg kell mondanod neki - ismételte. - Mindig is tudtuk, hogy egyszer meg kell tenned.  
Tudnia kell, honnan származik, és ki ő valójában. De azt is mondd meg neki, Mandy, hogy  
sose felejtse el, mennyire szerettem. Szerettem az én kislányomat.

Ó, ne menj el, Colin! Amanda felnyögött álmában, és feléje nyújtotta a kezét. Maradj 
velem! Szeretlek, Colin. Édes Colinom. Szeretlek azért, aki vagy.

De nem tudta visszahozni. És nem tudta megállítani az álmot sem.
Ó, milyen csodálatos újra látni Írországot, gondolta. Ködként sodródott a zöld dombok 

fölött, melyekre olyan sok év elteltével még mindig emlékezett. A folyó úgy csillogott, mint 
egy szalag, csillogó ezüstszalag egy ajándék dobozán.

És ott volt Tommy, a drága Tommy, és várt rá. Megfordult, s rámosolygott.
Miért  tört  rá  ez  a  szomorúság,  amikor  visszatért,  és  újra  fiatalnak,  élettel  telinek, 

szerelmesnek érzi magát?
Azt hittem, soha többé nem látlak. - Amanda hangja suttogó volt, nevetés bujkált benne. 

- Tommy, visszajöttem hozzád.
A  férfi  rámeredt.  Bárhogy  próbálkozott  is  Amanda,  csak  karnyújtásnyira  tudta 

megközelíteni, nem bírt közelebb lépni. De a hangját tisztán hallotta, épp olyan kedves volt, 
mint annak idején.

Szeretlek, Amanda. Egyetlen nap sem telt el anélkül, hogy rád ne gondoltam volna, és 
ne emlékeztem volna arra, amit itt megtaláltunk.

Megfordult, és kinézett a folyóra, mely csendesen folydogált lágy, zöld partjai között.
A folyóról nevezted el, együtt töltött napjaink emlékére.
Tommy, olyan szép lány lett belőle! Olyan okos és erős! Büszke lennél rá.
Büszke  is  vagyok.  És  mennyire  szeretném…  De nem  lehet.  Tudtuk.  Te  is  tudtad. - 

Nagyot sóhajtva megfordult. - Úgy csináltad, hogy neki jó legyen, Amanda. Ezt sose felejtsd  
el! De most elhagyod. Ez nagyon fájdalmas, és még inkább megnehezíti az, amit ennyi éven át  
magadban tartottál.  Meg kell mondanod neki, joga van tudni, hogyan született.  És mondd  
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meg neki, szeretném, ha tudná, hogy szerettem. És ha tehettem volna, ki is mutattam volna a 
szeretetemet.

Nem  tudom  megtenni  egyedül,  gondolta  Amanda,  s  amint  Tommy  képe  elfakult, 
ébredezni kezdett álmából. Ó, édes Istenem, ne kelljen egyedül megtennem!

- Anya! - Shannon gyöngéden megsimogatta anyja izzadt arcát, bár remegett a keze. - 
Anya, Ébredj fel! Csak álmodtál. Rosszat álmodtál. - Nagyon is jól tudta mit jelent az, ha az 
embert  rémálmok  kínozzák,  és  mennyire  fél  az  ébredéstől.  Hiszen  ő  mostanában  minden 
reggel  arra  ébred,  hogy  retteg,  anyját  már  nem  találja  életben.  Hangjából  kiérződött  az 
elkeseredettség. Ne most, imádkozott magában. Még ne! - Anya, fel kell ébredned!

- Shannon! Elmentek. Mind a ketten elmentek. Elvették őket tőlem.
- Csss. Ne sírj! Kérlek, ne sírj! Nyisd már ki a szemed, és nézz rám!
Amanda szemhéja megrebbent, és kinyílt. Szemében bánat úszott.
- Sajnálom. Annyira sajnálom. Azt gondoltam, neked így lesz a legjobb.
- Tudom. Persze, hogy az volt. - A lány megrémült a gondolatra, ez a delírium talán azt 

jelenti,  hogy a  rák az  agyra is  átterjedt.  Nem elég,  hogy az  anyja  csontjait  megtámadtak 
Gondolatban elátkozta a mohó betegséget, sőt az Istent is, de mikor megszólalt, igyekezett 
megnyugtató hangon beszélni.

- Most már nincs semmi baj. Itt vagyok. Itt vagyok veled.
Amanda  erőlködve  vett  egy  mély  levegőt,  hogy  megnyugodjon.  A  fejében 

összekeveredtek a látomások: Colin, Tommy s a kislánya. Milyen elgyötört Shannon szeme! 
Milyen rémült volt, mikor visszajött hozzá Columbusba!

-  Jól  vagyok  -  Amanda  bármit  megtett  volna,  hogy kitörölje  lánya  szeméből  ezt  a 
rettegést. - Persze, hogy itt vagy. Úgy örülök neked. - És úgy sajnálom, drágám, hogy el kell 
hagynom téged. – Megijesztettelek? Ne haragudj!

Igazat mondott, Shannon érezte a torkában a félelem fémes ízét, de megrázta a fejét. 
Már  majdnem hozzászokott  a  félelemhez,  azóta  nem szabadul  tőle,  mióta  a  New York-i 
irodában felvette a telefont, és meghallotta, hogy haldoklik az anyja.

- Fájdalmaid vannak? 
- Nem, nem, ne aggódj! - Amanda felsóhajtott. Bár az alattomos fájdalom ott lappangott 

a testében, erősebbnek érezte magát. Szüksége is lesz erőre ahhoz, amivel szembe kell néznie. 
Shannon már néhány hete itt van vele, s a titkot, amelyet egész életében elrejtett előle, még 
most sem fedte fel. De eljött a perc, amikor meg kell tennie. Nincs már sok ideje.

- Kaphatnék egy kis vizet, drágám?
- Persze.
Shannon felemelte a hőálló kancsót az ágy melletti asztalkáról, megtöltött egy műanyag 

poharat, és odatartotta anyjának a szívószálat.
Óvatosan  megigazította  az  ágy  állítható  fejtámláját,  hogy  anyja  kényelmesebben 

feküdjön.  Szép columbusi  házuk nappaliját  átalakították  a  betegápoláshoz.  Mindketten  azt 
akarták, hogy Amanda utolsó napjait otthon töltse.

Halk zene szólt a lemezjátszóból. A könyv, melyet Shannon behozott, hogy felolvasson 
anyjának, leesett, mikor a lány az imént ijedten felugrott. Most lehajolt, felvette, és közben 
igyekezett összeszedni magát.
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Amikor egyedül volt, azt mondogatta magának, hogy napról napra látható a javulás. De 
elég  volt,  ha  ránézett  az  anyjára,  látta  szürkülő'  bőrét,  a  fájdalom  véste  ráncokat,  egyre 
soványabb testét, és megértette, hogy áltatja magát.

Már nem tehet semmit, legfeljebb megpróbálhatja enyhíteni a kellemetlenségeket, és a 
morfiumra  hagyatkozhat,  hogy  csökkentse  a  fájdalmat,  mely  teljesen  soha  nem  múlt  el, 
legfeljebb tompult.

Szüksége van egy percre, gondolta Shannon, mert a pánik elszorította a torkát. Csak 
egyetlen  percre,  amelyet  egyedül  tölt,  és  akkor  talán  össze  tudja  még  szedni  maradék 
bátorságát.

- Hozok neked egy jó hűvös borogatást a homlokodra.
- Köszönöm - felelte Amanda, és miközben Shannon kisietett, arra gondolt, így lesz egy 

kis ideje, hogy megtalálja a megfelelő szavakat.

Első fejezet
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Amanda évek óta készült erre a percre, tudta, hogy el fog jönni, de azt kívánva, bárcsak 
sosem jönne el. Ami igazságos és helyes az egyik férfival, akit szeretett, igazságtalanság a 
másikkal szemben, bármelyik megoldást választja is.

De most egyikükkel sem törődhet már. Nem töprenghet saját szégyenén sem.
Csak Shannonra szabad gondolnia. Őmiatta fáj a szíve.
Az  ő  szép  és  okos  lánya,  aki  mindig  csak  örömet  szerzett  neki.  A  büszkesége.  A 

fájdalom úgy hullámzott át rajta, mint egy mérgezett folyó árja, de Amanda összeszorította a 
fogát.  Fájdalmas  lesz,  ami  nemsokára  bekövetkezik  amiatt,  ami  oly  sok  évvel  ezelőtt 
Írországban történt. Teljes szívével azt kívánta, bárcsak találna valamit, amivel tompíthatná a 
szenvedést.

Nyílt az ajtó, és bejött a lány. Gyors, kecses mozgása ideges energiát tükrözött.  Úgy 
mozog, mint az apja, gondolta Amanda. Nem Colin. A drága, kedves Colin olyan lomhán, 
csoszogva járt, mint egy túlkoros kölyökkutya.

De Tommynak könnyed léptei voltak. Shannon szeme is a Tommyé. Élénk mohazöld, 
tiszta, mint egy tó a napfényben. A sűrű gesztenyevörös haj, mely selymesen keretezi arcát, 
szintén  Írország  öröksége.  De Amanda  szívesen  gondolta  azt,  hogy lányának  arcformája, 
halvány bőre és lágy, telt ajkai rá hasonlítanak.

Colin  volt  viszont  az,  áldja  meg  az  Isten  érte,  aki  beleültette  ezt  az  eltökéltséget, 
ambíciót és önbizalmat.

Felmosolygott Shannonra, aki megtörölgette nyirkos arcát.
- Még nem is mondtam, mennyire büszke vagyok rád, Shannon.
- Dehogynem mondtad!
-  Nem.  Túlságosan  kimutattam,  mennyire  csalódott  voltam,  hogy nem a  festészetet 

választottad. Önző dolog volt tőlem. Nekem aztán igazán tudnom kell, hogy az ember maga 
választja meg az útját.

-  Soha  nem  akartál  lebeszélni  arról,  hogy  New  Yorkba  menjek,  vagy  hogy  a 
reklámszakmában  dolgozzam.  És  azért  még  festek  -  tette  hozzá  mosolyogva.  -  Majdnem 
befejeztem egy csendéletet, ez szerintem neked is tetszeni fog.

Miért is nem hozta el a vásznat? A fenébe, mért nem jutott eszébe, hogy becsomagolja a 
festékeit vagy legalább egy vázlatfüzetet? Leülhetne anyja mellé, és megszerezhetné neki az 
örömöt, hogy nézi őt munka közben.

-  Az az egyik kedvencem - mutatott  Amanda a szalon falán függő portréra.  -  Amit 
apádról festettél, amikor a kerti nyugágyban aludt. 

- Épp nekikészült, hogy lenyírja a füvet - kuncogott Shannon. Letette a törlőkendőt, és 
leült  az  ágy mellé.  -  Ha megkérdeztük  tőle,  miért  nem vesz fel  egy fiút  füvet  nyírni,  azt 
felelte, hogy jólesik neki a mozgás, aztán kiment, és elaludt.

- Olyan jól meg tudott nevettetni. Ez hiányzik a legjobban - Amanda megsimogatta a 
lánya kezét. - Tudom, hogy neked is hiányzik.
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- Még mindig várom, hogy beront az ajtón, és azt mondja: „Mandy, Shannon, vegyétek 
fel a legszebb ruhátokat! Épp most hoztam össze az ügyfelemnek tízezret a tőzsdén, megyünk 
vacsorázni!”

- Hogy szeretett pénzt csinálni - emlékezett Amanda. - Micsoda játéknak fogta fel! Nem 
dollárokat vagy centeket számolt, nem volt benne semmiféle kapzsiság vagy önző érdek. Csak 
élvezte. Ahogy azt is élvezte, hogy néhány év után mindig újabb és újabb helyre költöztünk. 
„Rázzuk le magunkról  ezt  a várost,  Mandy! Mi lenne,  ha megpróbálnánk Coloradót vagy 
inkább Memphist?”

Nevetve  megrázta  a  fejét.  Ó,  milyen  jólesik  nevetni,  úgy  tenni  még  egy  kis  időre, 
mintha csak beszélgetnének, ahogy máskor is.

-  Végül,  mikor  ideköltöztünk,  megmondtam neki,  hogy már  épp eleget  játszottam a 
cigányasszonyt. Ez lesz az otthonunk. Úgy telepedett le, mintha mindig is erre vágyott volna, 
csak a megfelelő időt és helyet kellett kivárnia.

-  Szerette  ezt  a  házat  -  mondta  Shannon halkan.  -  Én is.  Engem nem zavart  a  sok 
költözés.  Úgy tudta  csinálni,  hogy  kaland  lett  számomra.  De  emlékszem,  úgy  egy héttel 
azután, hogy beköltöztünk, ültem a szobámban, és arra gondoltam, hogy jó lenne itt maradni - 
rámosolygott az anyjára. - Szerintem mind ugyanazt éreztük.

- Hegyeket is megmozgatott volna érted, tigrissel is megküzdött volna. - Amanda hangja 
megremegett. - Tudod te, Shannon, tudod igazán, hogy mennyire szeretett téged?

- Igen. - A lány felemelte anyja kezét, és az arcához szorította. - Tudom.
- Ne felejtsd el! Soha ne felejtsd el! Shannon, mondanom kell neked valamit. Lehet, 

hogy fájni fog, lehet, hogy haragudni fogsz, és összezavarodsz. Sajnálorn. - Amanda mély 
lélegzetet vett. Sokkal több volt abban az álomban, mint szerelem és gyász. Sürgetés volt. 
Amanda érezte, még az a szűken mért három hete sem maradt, amit az orvos megígért.

- Anya, megértem. De még van remény. Mindig van remény.
- Amit mondani akarok, annak semmi köze ehhez - szólt Amanda, és az ideiglenesen 

betegszobává alakított szalonra mutatott. - Sokkal korábbi a dolog, kedvesem. Még abból az 
időből való, amikor egy barátnőmmel Írországba utaztunk, és Clare megyében jártunk.

- Nem is tudtam, hogy voltál Írországban - Shannon furcsának találta a gondolatot. - 
Annyit utaztunk, és mindig eszembe jutott, miért nem mentünk el soha oda. Pedig neked is és 
apunak is ír gyökereitek vannak. Én is mindig éreztem valami… valami kapcsolatot, valami 
különös vonzódást. 

- Tényleg? - kérdezte Amanda lágyan.
- Nehéz megmagyarázni - motyogta Shannon. Ostobának érezte magát, hiszen ő nem az 

az ember, aki az álmairól beszél. Elmosolyodott. - Mindig azt mondtam magamnak, ha majd 
egyszer lesz időm egy hosszú nyaralásra, oda fogok menni. De hát az előléptetés és az új 
megbízatás…  -  egy  vállrántással  elintézte  magában  a  vágyakozást.  -  Mindenesetre 
emlékszem, amikor azt  javasoltam, hogy menjünk Írországba, te megráztad a fejed, és azt 
mondtad, olyan sok hely van még, amit érdemes megnézni.

-  Nem bírtam volna  elviselni,  hogy visszamenjek,  apád  pedig  megértett.  -  Amanda 
összeszorított  szájjal  figyelte  lánya  arcát.  -  Maradj  itt  mellettem,  és  hallgass  meg,  jó? És 
kérlek, kérlek, próbálj megérteni!

Shannon hátán borzongás futott végig a félelemtől. Új, ijesztő érzés volt ez számára. Mi 
lehet rosszabb, mint a halál, gondolta. És miért fél ennyire tőle?
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De leült, és megfogta anyja kezét.
- Zaklatott vagy - mondta. - Tudod, milyen fontos, hogy nyugodt maradj.
- És a pozitív gondolkodásra koncentráljak - válaszolta Amanda halvány mosollyal.
- Lehet, hogy működik. Az agy legyőzheti a testet. Annyi mindent olvastam…
- Tudom. - Amandának már arra a halvány mosolyra sem futotta az erejéből. - Pár évvel 

idősebb voltam, mint te most, amikor a barátnőmmel - Kathleen Reillynek hívták - Írországba 
utaztunk. Nagy kaland volt. Felnőtt nők voltunk, de mind a ketten nagyon szigorú családból 
származtunk. Olyan szigorú, olyan kemény nevelést kaptunk, hogy már elmúltam harminc, 
mire összeszedtem a bátorságomat egy ilyen lépéshez.

Elfordította a fejét, hogy beszéd közben nézhesse Shannon arcát.
- Nem tudod megérteni. Te mindig is magabiztos és bátor voltál. De amikor én annyi 

idős voltam, mint te, még el sem kezdtem kiverekedni magam a gyávaságomból.
- Te soha nem voltál gyáva!
- Ó, dehogynem! - felelte Amanda kedvesen. - Az voltam. A szüleim igazi régimódi 

írek  voltak,  és  olyan  vallásosak,  hogy  három  pápának  is  elég  lett  volna.  A  legnagyobb 
csalódásuk az volt - nem annyira a vallás, mint a presztízs miatt -, hogy egyik gyermekük sem 
érezte magában az elhivatottságot.

- De hát neked nem volt testvéred! - vágott közbe Shannon.
-  Ez is olyan dolog,  amiben nem mondtam igazat.  Azt mondtam neked, hogy nincs 

családom, elhitettem veled, hogy nem maradt senkim. Pedig volt két bátyám és egy húgom. 
De amióta csak megszülettél, minden kapcsolat megszakadt közöttünk.

- De hát miért… - Shannon észbekapott. - Bocsáss meg! Folytasd csak!
- Mindig jól tudtál hallgatni. Apád tanított rá. - Amanda elnémult egy percre, Colinra 

gondolt, és imádkozott, hogy helyesen tegye, amire készül. - Nem voltunk nagyon összetartó 
család.  A  mi  házunkban  volt  valami…  valami  merevség,  a  szabályok  és  az  illem  hideg 
követése. Határozott tiltásuk ellenére mentem el Írországba Kate-tel. De elmentünk, és olyan 
izgatottak voltunk, mint a kisgyerekek egy kiránduláson. Először Dublinba mentünk. Aztán 
pedig  elindultunk  az  orrunk után,  a  térképet  követve.  Életemben  először  éreztem magam 
szabadnak. 

Amanda ráébredt, hogy olyan könnyű visszahozni az emlékeket. Még ennyi év után is, 
amíg el kellett fojtania őket magában, most megjelentek, tisztán, mint a víz. Kate kuncogása, 
a kis bérelt autó köhögése, az út, amerre mentek, és ahol eltévedtek. 

És amikor először bámulta a hegyek vonalát, a nyugati part szikláit. Az az érzés, hogy 
hazatért, amire nem számított, és amit azóta sem érzett olyan lerősen.

- Mindent meg akartunk nézni,  amit csak lehetett.  Amikor elértünk a nyugati  partra, 
találtunk egy bájos kis fogadót a Shannon folyó partján. Ott letelepedtünk, és úgy döntöttünk, 
hogy az lesz a bázisunk, ahonnan egy-egy napos kirándulásokat teszünk. Elmentünk a Mohr-
sziklákhoz, Galwaybe, Ballybunnionba a strandra, és megnéztük az összes csodálatos dolgot, 
amit arrafelé talál az ember, bármerre fordul, és amikor a legkevésbé számít rá.

Amanda a lányára nézett, tekintete tiszta volt, szeme csillogott.
- Ó, bárcsak elmennél oda! Szeretném, ha látnád, éreznéd annak a helynek a varázsát. A 

tenger nekicsapódik a szikláknak, a mezők olyan zöldek, mint sehol máshol a világon, amikor 
lágy, finom eső esik, a levegőnek valami különleges illata van. Vagy amikor erős szél támad 
az Atlanti-óceán felől. És a fény… olyan, mint a gyöngy, egy leheletnyi arany színnel.
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Shannont meglepte az anyja hangjából áradó szeretet és vágyakozás, amiről neki eddig 
soha fogalma sem volt.

- Mégsem mentél vissza soha.
- Nem - sóhajtott Amanda. - Soha. Eszedbe jutott már, kicsikém, milyen az, mikor az 

ember alaposan eltervez mindent, majdnem látja maga előtt, mi lesz másnap, és akkor történik 
valami apróság, valami látszólag jelentéktelen dolog, és minden megváltozik? Soha nem is 
lesz ugyanolyan.

Ez nem annyira kérdés volt, inkább kijelentés. Shannon hát csak várt, és azon tűnődött, 
mi lehetett az az apróság, ami megváltoztatta anyja terveit.

A fájdalom újból visszatért, élesen hasogatva. Amanda egy pillanatra lehunyta a szemét, 
és arra koncentrált, hogy legyőzze. Vissza kell szorítania, gondolta, amíg be nem fejezi, amit 
elkezdett.

-  Az  egyik  reggel  Kate  rosszul  érezte  magát.  Már  nyár  vége  volt,  és  az  időjárás 
szeszélyesre változott, gyakran esett. Kate úgy döntött, nem jön velem, ágyban marad, pihen, 
olvasgat, kicsit kényezteti magát. Én viszont nyugtalan voltam, hajtott az érzés, hogy még mi 
mindent  kell  megnéznem.  Úgyhogy  beültem  a  kocsiba  és  elindultam.  Anélkül,  hogy 
terveztem volna, Loop Headnél találtam magam. Amikor kiszálltam a kocsiból, és elindultam 
a sziklák felé, hallottam, hogy a hullámok dübörögnek odalenn. Fújt a szél, sziszegett a magas 
fűben. Az óceán és az eső illata összekeveredett. A hullámok robaja valami erőt sugárzott. 

Amanda lassabban folytatta.
- Láttam egy férfit. Ott állt, ahol véget ért a föld, elkezdődött a tenger. Messzire nézett 

az esőbe, ftyugat felé,  Amerika felé. Nem volt ott senki más, csak ő. Beburkolózott  vizes 
kabátjába, a fején csöpögő kalap. Megfordult, mintha épp rám várt volna, és elmosolyodott.

Shannon  hirtelen  szeretett  volna  felállni,  és  azt  mondani  az  anyjának,  hogy  ideje 
abbahagyni, pihenni, bármi mást csinálni, csak ne folytassa. A keze ökölbe szorult anélkül, 
hogy észrevette volna. És mintha a gyomrát is egy hatalmas, erős ököl szorítaná össze.

- Nem volt fiatal - folytatta Amanda halkan. De nagyon jóképű. A szemében valami 
elveszett  szomorúság ült.  Rám mosolygott,  jó  reggelt  kívánt,  és  azt  mondta,  milyen  szép 
napunk van. Közben eső vert minket, és a szél belevágott az arcunkba. Én felnevettem, mert 
valóban  úgy éreztem,  hogy  ez  egy  szép  nap.  Annak  ellenére,  hogy  már  hozzászoktam a 
nyugati írek dallamos beszédmódjához, ennek a férfinak a hangja olyan elbűvölő volt, hogy 
órákig bírtam hallgatni.  Csak álltunk ott,  és  beszélgettünk,  peszélgettünk,  az  utazásomról, 
Amerikáról. Azt mondta, farmer. Elég rossz, és ez nagy baj, mert van két pici lánya, akikről 
gondoskodnia kell. De amikor a gyerekeiről beszélt, már nem volt szomorú. Az arca felderült. 
Úgy hívta őket, az én Maggie Mae-m és az én Brie-om. A feleségéről azonban nem mondott 
szinte semmit. 

Amanda felsóhajtott.
-  Kisütött  a  nap.  Ott  álltunk,  és  néztük,  amint  lassan  átcsúszik  a  felhők  között, 

aranycsíkokkal  árasztva  el  a  világot.  Sétáltunk  a  keskeny  ösvényeken,  és  beszélgettünk, 
mintha egész életünkben ismertük volna egymást. És beleszerettem. Ott, a magas, dübörgő 
sziklákon. Meg kellett  volna rémülnöm tőle - Amanda Shannonra nézett,  és óvatosan felé 
nyújtotta a kezét. - Szégyelltem magam, hiszen ő nős volt, gyerekei voltak. De azt hittem, 
csak én érzek így. És ugyan miért lenne az bűn, ha egy vénlány megszédül egy jóképű férfitól 
egy ilyen szép napon? 
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Megkönnyebbülten érezte, hogy a lánya összefonja ujjait az övével.
- De nemcsak én éreztem így. Újra találkoztunk. Ó, ártatlan dolog volt, az igaz. Egy 

kocsmában, a sziklák mögött. Egyszer pedig elvitt engem és Kate-et egy vásárba, Ennis mellé. 
De nem maradhatott sokáig ártatlan a kapcsolat. Nem voltunk már gyerekek, és amit egymás 
iránt éreztünk, olyan hatalmas volt, olyan fontos, és el kell hinned nekem, olyan rendjén való. 
Kate  tudta  -  bárki  láthatta,  aki  ránk  nézett  -,  és  beszélt  velem,  ahogy  egy  barátnőnek 
kötelessége. De szerettem őt. Soha nem voltam még olyan boldog, mint vele. Soha nem ígért 
nekem semmit. Álmaink voltak, de ígéreteket nem tettünk egymásnak. Ő oda volt kötve a 
feleségéhez, aki nem szerette, és a gyerekeihez, akiket imádott.

Az asszony megnedvesítette száraz ajkát. Shannon szó nélkül odatartotta neki a poharat, 
és ő ivott egy kortyot a szívószálon keresztül. Amanda hallgatott egy kicsit, mert tudta, most 
jön a neheze.

- Tudtam,  mit  csinálok,  Shannon.  Igazából  inkább  rajtam  múlott,  nem  rajta,  hogy 
szeretők lettünk. Ő volt az első férfi az életemben. És olyan gyöngéd volt, olyan figyelmes, 
olyan  szerelemmel  ölelt,  hogy utána  mind  a  ketten  sírtunk.  Mert  tudtuk,  hogy  túl  későn 
találtunk egymásra, és a szerelmünk reménytelen.

Mégis  buta  terveket  szőttünk.  Majd  megtalálja  a  módját,  hogy  gondoskodjon  a 
feleségéről, és elhozza a lányait magával Amerikába, s egy család leszünk. Ő is elkeseredetten 
vágyott  családra,  mint én.  Ültünk a szobámban,  a folyót bámulva,  és úgy tettünk,  mintha 
örökké  tartana.  Három hetünk  volt.  Minden  nap  még  szebb  lett,  mint  az  előző,  és  még 
fájdalmasabb.  El  kellett  hagynom őt  is  és  Írországot  is.  Azt  mondta,  ott  fog  állni  Loop 
Headnél, ahol találkozunk, és a tengeren át arrafelé fog nézni mindig, ahol New York van és 
én.

A neve Thomas Concannon. Egy farmer, aki azonban költő szeretett volna lenni.
- És… - Shannon hangja rekedten, bizonytalanul port elő. - És találkoztál vele később?
- Nem. Írtam neki, és ő válaszolt. - Amanda összeszorította a száját, és lánya szemébe 

nézett. - Nem sokkal azután, hogy hazatértem New Yorkba, megtudtam, hogy gyereket várok. 
?;    Shannon gyorsan megrázta a fejét, ösztönösen tagadva, amit hallott, hatalmas félelemmel. 
;;    - Terhes lettél? - A szíve gyorsan és erősen kezdett verni. Újból megrázta a fejét,  és 
megpróbálta lhúzni a kezét. Mert már tudta, anélkül, hogy ki kellett volna mondani, tudta. És 
elutasította. - Nem!

-  Örültem.  -  Amanda szorosabban fogta  a  lány kezét,  bár  nehezére esett.  -  Az első 
pillanattól kezdve, amikor biztos lettem benne, boldog voltam. Akkor már nem számítottam 
rá, hogy lesz gyermekem, hogy találok valakit, aki eléggé szeret ahhoz, hogy ilyen ajándékot 
adjon nekem. Ó, én akartam azt a gyereket, szerettem, és hálát adtam az Istennek érte. Milyen 
szomorúság  és  fájdalom  volt,  hogy  tudtam,  sohasem  oszthatom  meg  Tommyval  azt  a 
szépséget, ami a szerelmünkből fakadt. Amikor megírtam neki, őrjöngve válaszolt. Ott akarta 
hagyni a családját, és el akart jönni hozzám. Féltett engem attól, amivel szembe kell néznem 
egyedül.  Tudtam, hogy tényleg eljönne,  és ez nagy csábítást  jelentett  nekem. De nem lett 
volna helyes. A szerelmünkkel kapcsolatban sosem éreztem azt, hogy nem helyes, de ekkor 
igen. Úgyhogy írtam neki egy utolsó levelet, életemben először hazudtam neki, és azt írtam, 
hogy nem félek, nem vagyok egyedül, és hogy elmegyek.
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- Fáradt vagy. - Shannon elkeseredetten szerette volna megállítani a szavakat.  Egész 
világa megbillent, és küzdenie kellett érte, hogy újra egyensúlyra leljen. -Túl sokat beszéltél. 
Be kell venned a gyógyszeredet.

- Szeretett volna téged - folytatta Amanda tüzes hangon. - Ha lett volna rá lehetősége. A 
szívem mélyén tudom, hogy szeretett még így is, hogy sosem látott.

-  Hagyd abba!  -  Shannon ekkor  már  felállt,  elhúzta  a  kezét,  eltávolodott  az  ágytól. 
Rosszullét környékezte, bőrét hidegnek és vékonynak érezte. - Nem akarom hallani. Nincs 
erre semmi szükség.

-  De  igen.  Sajnálom,  hogy  fájdalmat  okozok,  de  tudnod  kell  mindent.  -  Tényleg 
elmentem - folytatta gyorsan Amanda. - A családom megdöbbent, dührohamot kaptak, amikor 
megmondtam nekik,  hogy  terhes  vagyok.  Azt  akarták,  hogy bújjak  el,  szüljelek  meg,  és 
adjalak oda valakinek. Csak csendesen, diszkréten, hogy ne legyen botrány és szégyen. De én 
inkább  meghaltam  volna,  semhogy  odaadjalak  valakinek.  Az  enyém  voltál,  és  Tommyé. 
Szörnyű szavak hangzottak el abban a házban, fenyegetőzések, ultimátumok. Kitagadtak, és 
az apám, aki ügyes üzletember volt, azt is elérte, hogy letiltotta a bankszámlámat, hogy még a 
nagyanyámtól örökölt pénzemhez se férhessek hozzá. Az ő számára a pénz nem játék volt. 
Hanem hatalom.

II  Sosem bántam  meg,  hogy  eljöttem  onnan.  Annyi  pénzzel,  ami  a  pénztárcámban 
maradt, és egy szál bőrönddel.

Shannon úgy érezte, mintha víz alatt lenne, és vegőért kapálódzna. De ez a kép tisztán 
megjelent  előtte,  az anyja fiatalon,  terhesen,  majdnem egy fillér  nélkül,  egyetlen bőröndöt 
cipelve. 

- Nem volt, aki segítsen1?-
- Kate segített  volna, tudtam, még ha szenvednie kell  is értem. De ezt én csináltam 

magamnak.  A szégyen is  az  enyém volt.  A boldogság is  az  enyém volt.  Felszálltam egy 
északra tartó vonatra,  és pincérnőként állást  vállaltam egy üdülőhelyen a Catskillsben. Ott 
találkoztam Colin Bodine-nal. 

Amanda várt egy kicsit. Shannon elfordult, és odasétált a kihunyó tűzhöz. A szobára 
csend borult, csak a parázs sziszegése és az ablakokat megrázó szél hangja hallatszott. De a 
csend  mögött  Amanda  érezte  a  vihart  gyermeke  lelkében,  akit  saját  életénél  is  jobban 
szeretett. Máris szenvedett, mert tudta, hogy ez a vihar talán mind a kettejüket összezúzza.

-  A szüleivel  nyaralt.  Nem nagyon figyeltem fel  á.  Ő is  csak egyike volt  a gazdag, 
kiváltságos  vendégeknek,  akiket  kiszolgáltam.  Időnként  viccelődött  velem,  én  pedig 
mosolyogtam, ahogy elvárták tőlem. De a gondolataimat teljesen lekötötte a munkám, a pénz, 
és a gyermek, aki növekedett bennem. Aztán egy délután hatalmas vihar támadt. A vendégek 
nagy része inkább bent maradt a szobájában, és be kellett vinnem az ebédjüket. Épp egy tálcát 
cipeltem az egyik bungalóba, és nagyon siettem, mert féltem, ha kihűl az étel, és a vendégek 
panaszkodnak,  akkor  baj  lesz.  És  akkor  jött  Colin,  rohanva  fordult  be  a  sarkon, 
csuromvizesen, és felborított. Mindig is olyan ügyetlenül mozgott a drágám.

Shannon szemét égetni kezdték a könnyek. Belebámult a pislákoló parázsba.
- Ezt ő is mesélte, hogy az első találkozásotok alkalmával felborított.
- Bizony. És mindig is elmondtunk neked mindent, amiről úgy éreztük, hogy képesek 

vagyunk rá. Ott feküdtem elterülve a sárban, az étel szanaszét repült, és persze tönkrement. Ő 
elkezdett bocsánatot kérni, megpróbált segíteni. De én csak az ételt láttam a sárban. És fájt a 
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hátam attól a sok nehéz tálcától, fájt a lábam az egész napos szaladgálástól. Elkezdtem sírni. 
Csak ültem a sárban, és sírtam, sírtam,  sírtam. Nem tudtam abbahagyni.  Még akkor sem, 
amikor felemelt, és bevitt a szobájába.

Olyan  kedves  volt.  Csupa  sár  voltam,  mégis  leültetett  egy  székre,  bebugyolált  egy 
takaróba, aztán odaült mellém, veregette a kezemet, amíg abba nem hagytam a zokogást. Úgy 
szégyelltem magam, és ő olyan kedves volt! Nem engedett el addig, míg meg nem ígértem, 
hogy vele vacsorázom.

Romantikus, édes emlék is lehetne, gondolta Shannon, s kapkodva szedte a levegőt. De 
nem az. Undorító.

- Nem tudta, hogy terhes vagy. 
Amanda megrándult.  Újabb fájdalomhullám tört  rá,  de legalább annyira fájtak lánya 

vádló szavai is.
- Nem, akkor még nem. Alig látszott, és igyekeztem is eltakarni, nehogy elveszítsem az 

állásomat. Akkor más idők jártak, és egy férjezetlen, terhes pincérnő nem sokáig maradhatott 
volna meg a gazdagok között.

- Hagytad, hogy beléd szeressen. - Shannon hangija hideg volt, mint a jég. S a bőrét is 
mintha jeges hideg vonta volna be. - Miközben egy másik férfitól vártál gyereket.

És az a gyerek én vagyok, gondolta kétségbeesetten.
- Felnőtt nő lettem - mondta Amanda óvatosan, lánya arcát fürkészve, és a látványtól 

majdnem  felzokogott.  -  És  addig  senki  nem  szeretett  igazán.  Tommyval  hirtelen  történt 
minden, ahogy a villám lecsap. Amikor Colinnal találkoztam, még elvakított az a szerelem. 
Még azt gyászoltam, abba burkolóztam. Mindent, amit Tommy iránt éreztem, a gyerekem felé 
fordítottam,  aki abból a szerelemből  született.  Mondhatnám neked, hogy azt hittem, Colin 
Icsak kedves akar lenni. És az igazat megvallva, kezdetben valóban így volt. De elég hamar 
rájöttem, hogy többről van szó.

- És hagytad.
- Talán megállíthattam volna - felelte Amanda egy hosszú sóhaj után. - Nem tudom. A 

rákövetkező héten minden nap virágokat küldött a szobámba, és rengeteg szép, haszontalan 
apróságot, amiket úgy szeretett ajándékozni. Megtalálta a módját, hogy velem lehessen. Ha 
volt tíz perc pihenőm, biztosan ott volt mellettem. Mégis napokba telt, míg megértettem, hogy 
udvarol nekem. Megrémültem. Itt ez a szeretetre méltó ember, akitől csak kedvességet kapok, 
és nem tudja,  hogy egy másik férfitól  várok gyereket.  Elmondtam neki mindent,  abban a 
biztos tudatban, hogy ezzel vége. Sajnáltam, mert amióta Kate-et ott hagytam New Yorkban, 
ő volt az első barátom. Meghallgatott, a maga figyelmes módján, nem szakított félbe, nem 
kérdezett, nem ítélt el. Amikor befejeztem, és megint zokogni kezdtem, megfogta a kezem. 
Azt mondta: „Mandy, jobb lesz, ha hozzám jössz feleségül. Majd én gondoskodom rólad és a 
babáról.”

A  könnyek  kiszöktek,  végigfutottak  Shannon  arcán.  Visszafordult.  Az  anyja  arcán 
ugyanolyan  könnyek  folytak.  De  nem  hagyja,  hogy  meghassák.  Az  ő  világa  már  nem 
egyszerűen csak megbillent: darabokra tört.

- Ilyen egyszerűen? Hogy lehetett ilyen egyszerű?
-  Szerelmes  volt  belém.  Szégyelltem  magam,  amikor  ráébredtem,  hogy  valóban 

szerelmes.  Természetesen  visszautasítottam.  Mi  mást  tehettem  volna?  Azt  hittem,  csak 
ostobán nagyvonalú akar lenni, vagy tényleg ostoba. De ő makacs volt. Még amikor méregbe 
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gurultam, és megmondtam neki, hogy hagyjon békén, akkor sem adta fel. - Amanda szája 
mosolyra húzódott az emlékektől. - Olyan volt, mintha én lennék a szikla, ő pedig a hullám, 
mely türelmesen, végtelen mozdulatokkal ostromolja, míg végül minden ellenállás megtörik. 
Gyerekholmikat hozott nekem. El tudod képzelni ezt? Egy férfi úgy udvarol egy nőnek, hogy 
ajándékokat  vásárol  a  meg  nem született  gyermekének?  Egy  nap  bejött  a  szobámba,  azt 
mondta, fogjam a táskámat, mert megyünk, és kiváltjuk az engedélyt. És én szót fogadtam. 
Egyszerűen csak felálltam, és mentem vele. Két nap múlva pedig a felesége voltam.

Éles pillantást vetett a lányára, megértve a kérdést, mielőtt kimondta volna.
- Nem fogok hazudni neked, nem állítom azt, hogy szerettem. Kedveltem. Lehetetlen 

lett volna nem kedvelni egy ilyen embert. És hálás is voltam. A szülei nagyon haragudtak, 
ami elég természetes, de ő azt mondta, hogy majd megbékíti őket. Szerintem biztosan meg is 
tudta volna tenni,  amilyen volt,  csakhogy a hazafelé úton balesetben meghaltak.  Úgyhogy 
csak  ketten  maradtunk,  és  te.  Megígértem  magamnak,  hogy  jó  felesége  leszek,  otthont 
teremtek neki, elfogadom az ágyban. Megesküdtem, hogy nem gondolok többé Tommyra, de 
ez lehetetlen  volt.  Évekig tartott,  míg megértettem,  hogy nincs  abban semmi bűn,  semmi 
szégyen,  ha  emlékszem  az  első  férfira,  akit  szerettem.  Ez  nem  hűtlenség  a  férjemmel 
szemben. 

- Nem az apám - mondta Shannon jeges ajkakkal. - A férjed volt, de nekem nem az 
apám.

- Ó, de igen! - Amanda hangjába most először lopódzott be az indulat. - Soha ne állítsd 
az ellenkezőjét!

A lány keserűen válaszolt.
- De hiszen te épp most állítottad az ellenkezőjét, nem?
-  Colin  már  akkor  szeretett  téged,  amikor  még  a  hasamban  voltál.  Mindkettőnket 

elfogadott sajátjának, habozás és hamis büszkeség nélkül - Amanda olyan gyorsan beszélt, 
ahogy csak a fájdalom engedte. - Meg kell mondanom, szégyelltem magam, hogy egy olyan 
férfi  után  vágyakozom,  aki  sosem lehet  az  enyém,  miközben  itt  van  mellettem  a  lehető 
legjobb.  És  azon  a  napon,  amikor  megszülettél,  és  láttam,  amint  nagy,  ügyetlen  kezével 
felemelt,  az arcáról csodálat és büszkeség sugárzott,  s a szemében végtelen szeretet ült, és 
olyan gyöngéden szorított  magához,  mintha üvegből  lennél,  akkor szerettem bele.  Attól  a 
naptól kezdve a mai napig úgy szerettem, ahogy asszony valaha is szeretett egy férfit. És ő 
volt az apád úgy, ahogy Tommy szeretett volna lenni, de nem lehetett. Ha bármit sajnáltunk, 
az az volt, hogy nem jöhetett több gyermekünk, hogy azt a boldogságot, amit veled átéltünk, 
megismételhessük. 

-  Azt  akarod,  hogy csak így vegyem tudomásul?  -  Shannon rámeredt  az anyjára.  A 
harag kevésbé fájdalmas, mint a gyász. Az ágyban fekvő nő most idegen volt számára, ahogy 
önmaga is idegen lett. - És éljek tovább, mintha semmi nem változott volna?

-  Azt  akarom,  hogy  adj  magadnak  időt,  és  idővel  majd  elfogadod,  megérted.  És 
szeretném, ha elhinnéd, hogy mind a hárman nagyon szerettünk téged.

Shannon úgy érezte, egész élete a lábai előtt hever, minden emléke, minden hite, amit 
dédelgetett magában, apró darabokra tört.

- Fogadjam el? Hogy lefeküdtél egy nős férfival, terhes lettél, és aztán hozzámentél az 
elsőhöz, aki megkért,  csak hogy mentsd magad? Fogadjam el a hazugságokat, amelyekkel 
egész életemben traktáltál. és becsaptál?
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- Jogod van haragudni. - Amanda megpróbált uralkodni fizikai és lelki fájdalmán is.
-  Haragudni? Te azt  hiszed,  hogy amit  érzek,  az egyszerű kis harag? Istenem, hogy 

tehetted? - elfordult, rémület és keserűség lett úrrá rajta. - Hogy titkolhattad el előlem ennyi 
éven keresztül? Miért hagytad, hogy valaki másnak higgyem magam, mint aki vagyok?

- Te ugyanaz maradtál - felelte Amanda elkeseredetten. - Colin és én azt tettük, amit 
helyesnek gondoltunk. Soha nem tudtuk, hogyan és mikor mondjuk el neked. Mi…

-  Megvitattátok?  -  Shannon  visszafordult  az  ágyban  fekvő  törékeny  alak  felé, 
érzelmeitől teljesen felkavarva. Valami szörnyű, megdöbbentő vágy támadt fel benne, hogy 
megragadja  azt  az  összeaszott  testet,  felemelje,  és  jól  megrázza.  -  Ma  mondjuk  meg 
Shannonnak, hogy csak egy kis tévedés volt Írország nyugati partján? Vagy inkább holnap?

- Nem tévedés. Nem! Csoda. A fenébe, Shannon…
Amanda  elhallgatott,  mert  a  fájdalom éles  tőrként  hasított  belé,  hegyes  karmokként 

szaggatta, a lélegzete is elakadt tőle. Elhomályosult a látása. Érezte, hogy egy kéz felemeli a 
fejét, tablettát dug a szájába, és hallotta lánya szavait, most már csillapító hangját. - Igyál egy 
kortyot! Még egy kicsit. Úgy feküdj le, hunyd be a szemed!

- Shannon! - Amanda kinyújtotta a kezét, és érezte, hogy lánya megfogja.
- Itt vagyok, itt ülök melletted. Egy perc, és elmúlik a fájdalom. Elmúlik, és alszol egy 

kicsit.
Már enyhült  is a szúrás, s helyébe kimerültség szivárgott  be, mint a gomolygó köd. 

Amanda nem tudott másra gondolni, csak arra, hogy nincs elég idő. Miért nincs soha elég 
idő?

- Ne gyűlölj meg! - motyogta, miközben már becsúszott a ködbe. - Kérlek, ne gyűlölj 
meg!

Shannon még sokáig ült ott azután is, hogy anyja elaludt, bánatától teljesen lesújtva.
Amanda nem ébredt fel többé.

Második fejezet

Miközben  az  óceán  egyik  partján  Tom Concannon  egyik  lánya  a  halál  fájdalmával 
birkózott, a másik partján a másik két lánya új élet születését ünnepelte.

Brianna Concannon Thane a karjában tartotta kislányát, és a hatalmas kék szempárt, a 
hihetetlenül hosszú szempillákat bámulta. Az aprócska ujjakat, tökéletes pici körmökkel, a 
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rózsabimbóra  hasonlító  szájacskát,  amely  -  Brianna  esküdni  mert  volna  bármire  -  máris 
mosolyra húzódott.

Még egy óra  sem telt  el,  s  már  elfelejtette  a  szülés  fájdalmát  és  kimerültségét.  Az 
izzadságot és a néha rátörő félelmet.

Gyermeke született.
- Igazi - mondta Grayson Thane áhítattal, és ujja hegyével habozva megcirógatta a baba 

arcát. - A miénk. - Nyelt egy nagyot. Kayla, gondolta. Az ő lánya, Kayla. És olyan picinek 
tűnik, olyan törékenynek, olyan tehetetlennek. - Gondolod, hogy szeretni fog engem?

A háta mögött átkukucskáló sógornője felnevetett.
-  Mindenesetre  mi  szeretünk… legalábbis  többnyire.  Rád hasonlít,  Brie  -  határozott 

végül Maggie, és belekapaszkodott  Gray derekába. - A haja olyan színű lesz, mint a tiéd. 
Most inkább olyan vörösesbarna, de fogadni merek, hogy nemsokára épp olyan szőke lesz, 
mint a tiéd.

Brie boldogan felmosolygott rájuk. Megsimogatta lánya fején a piheszerű hajszálakat, 
melyek lágyak voltak, mint a selyem.

- Gondolod?
- Szerintem az álla az enyém - mondta Gray reménykedve.
- Igazi férfi. - Maggie rákacsintott a férjére, mire Rogan Sweeney rámosolygott az ágy 

túlsó oldaláról. - A nő elviseli a terhességet, az összes émelygéssel és lábdagadással együtt. 
Hónapokig járkál úgy, mint egy tehén, aztán végigszenvedi a szülést…

- Jaj, ne is emlékeztess rá! - Gray nem is próbálta titkolni, hogy megborzongott. Lehet, 
hogy Brianna máris elfelejtette a dolognak azt a részét, de ő nem. Meggyőződése, hogy még 
évekig előjön az álmaiban. Átmenet? - kérdezte magában rémülten, íróként mindig csak úgy 
gondolt erre a szóra, mint egy egyszerű váltásra egyik jelenetről a másikra. Már soha nem fog 
ugyanígy gondolni rá.

Maggie nem tudott ellenállni gúnyolódó kedvének. Annyira megkedvelte Grayt, hogy 
ez már-már kötelezi rá, hogy ugrassa, ha csak alkalom kínálkozik.

- Hány óra is volt? Nézzük csak. Tizennyolc. Tizennyolc órát vajúdtál, Brie.
Brianna nem tudta elrejteni mosolyát Gray sápadó arca láttán.
- Többé-kevésbé. Akkor mindenesetre többnek tűnt. Mindenki csak azt hajtogatta, hogy 

lélegezzek, és szegény Gray majd megfulladt, amikor meg akarta mutatni, hogy csináljam.
- A férfiak képesek nyafogni, mikor hazajönnek nyolc óra irodai munka után. - Maggie 

hátradobta tűzvörös, gubancos haját. - És mégis minket neveznek a gyengébb nemnek.
-  Tőlem nem fogod ezt  hallani  -  mosolygott  rá  Rogan.  Kayla születése azt  a  napot 

juttatta eszébe, mikor az ő fiuk világra jött,  és látta maga előtt a feleségét, aki harcosként 
küzdött, amíg Liam ki nem bújt. De arra azért nem gondolnak, min megy keresztül egy apa. - 
Grayson, hogy van a kezed?

Cray összevont szemöldökkel megmozgatta az ujjait. A felesége ezekbe kapaszkodott 
egy különösen erős összehúzódás közben.

- Nem hiszem, hogy eltört.
- Férfiasan visszatartottad az ordítást - ismerte el Maggie. - De összeakadt a szemed, 

amikor megszorított.
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- Brianna legalább nem káromkodott - tette hozzá Rogan, és feleségére nézve elegáns 
mozdulattal felhúzta a szemöldökét. - Amit Margaret Mary a fejemhez vágott, amikor Liam 
született, az… mondjuk úgy, nagy találékonyságra vall. És nem lehet megismételni.

- Próbálj  meg átpréselni négy kilót,  Sweeney, és meglátod,  milyen szavak jutnak az 
eszedbe. Aztán ha ránéz a gyerekre, csak azt tudja mondani, hogy az orra rá hasonlít.

- Így is van.
-  De most már jól  vagy? -  Gray hirtelen rémülten nézett  a feleségére.  Brianna még 

mindig  sápadt  volt  egy  kicsit,  de a  tekintete  kitisztult.  Az a  rémisztő  koncentrálás  eltűnt 
belőle. - Semmi bajod?

-  Jól  vagyok.  -  Brie  vigasztaló  mozdulattal  megsimogatta  Gray arcát.  Azt  az  arcot, 
melyet  annyira  szeretett,  a  költőre  valló  szájával,  aranypettyes  szembogarával.  -  És  nem 
akarom, hogy beváltsd az ígéretedet, hogy sosem nyúlsz hozzám többé. Mivel csak a pillanat 
heve szülte. - Nevetve megcsókolta a kisbaba fejét. - Maggie, hallottad, amikor az orvosra 
kiabált?  Azt  mondta:  „Meggondoltuk  magunkat.  Mégsem  akarunk  gyereket.  Menjen  az 
utamból, hazaviszem a feleségem!”

-  Jó  neked!  -  Gray  újból  odáig  merészkedett,  hogy  ujja  hegyével  végigsimította  a 
kisbaba fejét. - Neked nem kellett végignézned. Ez a gyerekszülés nagyon kemény dolog egy 
férfinak.

- És a legfontosabb pillanatban velünk törődnek a legkevesebbet - tette hozzá Rogan. 
Maggie  felnevetett,  mire  ő  odanyújtotta  neki  a  kezét.  -  Maggie,  szerintem  ideje  lesz 
telefonálnunk.

- Igen, menjünk! Nemsokára visszajövünk. 
Amikor magukra maradtak, Brianna felnevetett a férjére.
- Családunk van, Grayson.

Egy  óra  múlva  egy  nővér  elvitte  a  babát.  Grayson  nyugtalanul,  gyanakodva  nézett 
utána.

- Vele kellene mennem. Nem tetszett nekem ez a nővér.
- Ne aggódj, apu!
- Apu! - Gray fülig érő vigyorral nézett a feleségére. - Így fog hívni? Ez könnyű. Talán 

máris ki tudja mondani, nem gondolod?
- Ó, biztosan. - Brianna kuncogva a két keze közé fogta Gray arcát, ahogy az odahajolt, 

hogy megcsókolja. - A mi kis Kaylánk olyan okos, mint a nap.
- Kayla Thane - próbálgatta a férfi, és újból elvigyorodott. - Kayla Margaret Thane, az 

Egyesült Államok első női elnöke. Írországban már volt női elnökünk. De választhat, hogy 
melyiket akarja. Brianna, olyan szép vagy.

Gray megcsókolta a feleségét, és maga is meglepődött, hogy a bókja mennyire igaz. Az 
asszony szeme csillogott, aranyszínű haja kócosan keretezte az arcát, ami ugyan még sápadt 
volt egy kicsit, de már kezdett visszatérni a színe.

- Biztosan kimerült vagy. Hagylak aludni.
- Aludni? - Brianna a szemét forgatta,  és magához húzta a férjét  még egy csókra. - 

Biztosan viccelsz. Nem hiszem, hogy tudnék aludni, még napokig. Olyan sok energia van 
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bennem. Hanem tudod, mi a baj? Meghalok éhen. Bármit odaadnék, sőt még annál is többet, 
egy jókora hamburgerért és egy adag sült krumpliért.

-  Enni  akarsz?  -  a  férfi  döbbenten  pislogott.  -  Micsoda  nő!  Utána  talán  szívesen 
kimennél, és felszántanád a mezőt?

-  Azt  hiszem,  azt  inkább  kihagyom  -  felelte  Brianna  szárazon.  -  De  több  mint 
huszonnégy órája nem ettem egy falatot sem, ne felejtsd el! El tudnád intézni, hogy hozzanak 
nekem valamit?

- Kórházi ételről szó sem lehet! Az én gyermekem anyjának? - Micsoda élvezet, ébredt 
rá  Gray.  Még alig  szokott  hozzá  ahhoz,  hogy azt  mondja:  „a  feleségem”,  és  most  azt  is 
mondhatja: „a gyermekem”. - Megyek, és elhozom neked Írország legjobb szendvicsét.

Brianna nevetve hátradőlt, miközben a férfi kirohant a szobájából. Micsoda év volt ez! 
Hiszen alig több mint egy esztendeje ismerte meg Grayt, gondolta, és kevesebb, mint egy éve, 
hogy beleszeretett. Most pedig családjuk van.

Annak ellenére,  amit  mondott,  elnehezült  a  szempillája,  és  könnyedén átcsúszott  az 
álomba.

Amikor felébredt, kicsit még zavarosan az álomtól, Gray ült az ágya szélén, őt nézte.
-  Ő is  aludt  -  kezdte.  És ha már úgyis megfogta Brianna kezét,  az  ajkához  emelte. 

-Addig  zaklattam  őket,  míg  megengedték,  hogy  felvegyem.  Mondtak  ugyan  pár  érdekes 
dolgot a jenkikről, de összességében egész rendesek voltak. Brie, rám nézett, pontosan rám. 
És  megismert,  és  összegömbölyítette  az  ujjait  -  micsoda  klassz  kis  ujjai  vannak!  - 
Összegömbölyítette őket, és megfogta az én ujjamat.

Elhallgatott, és a szédült örömet pánik váltotta fel benne.
- Te sírsz? Miért sírsz? Fáj valami. Hívom az orvost. Hívok valakit.
- Nem. - Brianna szipogva előrehajolt, és a férfi vállgödrébe temette az arcát. - Nem fáj 

semmi.  Csak annyira  szeretlek.  Ó,  meghatottál,  Grayson.  Az arcod,  amikor  róla  beszélsz, 
olyan… olyan mélyen megérint.

- Nem tudtam, hogy ilyen lesz - mormogta a férfi, átölelte, és megsimogatta felesége 
haját. - Nem tudtam, hogy ilyen nagy, ilyen hihetetlenül nagy dolog. Jó apa leszek.

Olyan lelkesedéssel, és egy pici félelemmel jelentette ki, hogy a lány felnevetett.
- Tudom.
Hogyan is vallhatna kudarcot, gondolta a férfi, amikor Brianna annyira hisz benne?
- Hoztam neked egy szendvicset és néhány dolgot.
- Köszönöm. - Brie hátradőlt a párnán, és megtörölte a szemét. Amikor már látott a 

könnyektől, pislogni kezdett,  és újra sírva fakadt. - Ó, Grayson, milyen csodálatos bolond 
vagy!

Gray telerakta a szobát virágokkal, cserépben, vázákban, kosarakban, és léggömbökkel, 
melyek élénk színekkel, vidám formákkal zsúfolódtak össze a mennyezeten. Az ágy lábánál 
hatalmas rózsaszínű kutya vigyorgott.

- A kutya Kayláé - mondta, és papír zsebkendőket nyomott a kezébe. - Nehogy azt hidd, 
hogy a tiéd! A szendvicsed már biztosan kihűlt, a krumpli felét pedig megettem. De van itt 
még  egy  nagy  szelet  csoki  torta,  ha  nem  haragszol  meg  érte.  Brianna  letörölte  a  friss 
könnyeket.

- A tortát kérem először.
- Tessék.

19



- Mi az, ti már lakomáztok? - nyitott be Maggie, egy csokor nárcisszal a karján. A férfi 
mögötte lépett be, arcát elrejtette egy játékmackó mögött.

- Szia, mami. - Rogan Sweeney odahajolt az ágyhoz, megcsókolta a sógornőjét, majd 
rákacsintott Grayre. - Helló, apu.

- Éhes volt - nevetett Gray.
- És túlságosan mohó vagyok, nem kaptok a tortámból - mondta Brianna teli szájjal.
-  Épp most néztük meg még egyszer  -  rogyott  le  Maggie egy székbe.  -  És minden 

előítélet nélkül mondhatom, hogy ő a legszebb gyerek az egész csecsemőosztályon. Olyan a 
haja, mint a tiéd, Brie, vörösesszőke, és Gray szép száját örökölte.

- Murphy üdvözletét  és jókívánságait küldi - szólt közbe Rogan, és letette a macit a 
kutya mellé. - Épp most hívtuk fel, hogy elmondjuk az újságot. Liammel most megünneplik 
Kayla születését, a te süteményeddel, amelyet éppen megsütöttél, mielőtt megindult a szülés.

- Kedves tőle, hogy vigyáz Liamre, amíg ti itt vagytok.
Maggie csak legyintett Brianna hálás hangjára.
-  Dehogy  kedves!  Murphy  hajnaltól  éjszakáig  ellenne  a  gyerekkel,  ha  hagynám. 

Remekül érzik magukat. És mielőtt még megkérdezed, a panzióban minden rendben van. Mrs. 
O’Malley  gondoskodik  a  vendégeidről.  Bár  fel  nem foghatom,  miért  kellett  felvenned  a 
szobafoglalásokat, amikor tudtad, hogy szülni fogsz.

- Ugyanazért, amiért te is üveget fújtál az utolsó percig, míg be nem vittünk a kórházba, 
mikor Liam megérkezett - felelte Brianna szárazon. - Ebből élek. Anya és Lottie hazamentek?

-  Nem  sokkal  ezelőtt  -  Maggie  Brianna  kedvéért  tovább  mosolygott.  Anyjuk 
panaszkodott, és amiatt aggódott, hogy valami fertőzést kaphat el a kórházban. De ez nem 
újság.  -  Benéztek,  látták,  hogy  alszol,  úgyhogy  elmentek.  Lottie  azt  mondta,  hogy  majd 
holnap eljönnek újra.

Maggie elhallgatott,  és Roganre nézett.  A férfi  alig érzékelhető bólintása meghagyta 
neki a döntést,  hogy elmondja-e a további híreket is.  Maggie megértette a húgát,  és húga 
vágyait, ezért odaült mellé az ágy szélére, Gray-jel szemben, és megfogta a kezét.

- Jobb is, hogy elment. Nem, ne nézz rám így. Semmi rosszat nem akartam mondani. 
Olyan híreim vannak, amelyeket neki nem kell hallania. Legalábbis most még nem. Rogan 
embere, az a detektív, megtalálta Amandát. Várj, ne kezdj azonnal reménykedni. Ezen már 
korábban is átestünk.

- De lehet, hogy ezúttal tényleg megtalálta.
Brianna lehunyta a szemét  egy percre.  Több mint  egy éve már,  hogy három levelet 

talált,  melyet  egy  bizonyos  Amanda  Dougherty  írt  az  apjának.  Szerelmes  leveleket. 
Megdöbbentő,  elkeserítő  szerelmes  leveleket.  És  a  levelekben  az  állt,  hogy  gyermeke 
született. Erre a két nővér hosszú és feszült keresésbe fogott, hogy megtalálják azt a nőt, akit 
apjuk szeretett, és a gyermeket, akit soha nem is látott.

-  Lehet.  -  Gray  nem  akarta  újra  csalódottnak  látni,  a  feleségét,  ezért  óvatosan 
fogalmazott. - Brie, tudod jól, milyen sokszor zsákutcába jutottunk már, amióta megtalálta a 
születési anyakönyvet.

- Tudjuk, hogy van egy húgunk - mondta Brianna makacsul. - Tudjuk a nevét. Tudjuk, 
hogy Amanda férjhez ment, és egyik városból a másikba költöztek. A sok költözés volt a 
probléma. De előbb vagy utóbb megtaláljak őket - megszorította Maggie kezét. - Lehet, hogy 
épp most.
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- Talán. - Maggie még nem törődött bele a dologba. Nem is volt benne egészen biztos, 
hogy kíváncsi  a féltestvérére.  - A nyomozó most útban van egy Columbus nevű városba, 
Ohióban. Így vagy úgy, de hamarosan választ kapunk tőle.

- Apa azt akarta volna, hogy keressük meg - mondta Brianna halkan. - Örült volna, hogy 
legalább megpróbáltuk.

Maggie bólintott, és felállt.
-  Hát,  mi  elindítottuk  a  dolgot,  és  már  nem  is  fogjuk  megállítani.  -  Csak  abban 

reménykedett, hogy senki nem fog megsérülni közben. - Addig is, ünnepeld az új családodat, 
és ne aggodalmaskodj azon, amit vagy megtalálunk, vagy nem.

- Azonnal szóljatok, amint tudtok valamit! - kérte Brianna.
-  Akár  így,  akár  úgy,  tudni  fogod,  de addig  ne gondolj  rá!  -  Maggie  körülnézett  a 

szobában,  és  elmosolyodott.  -  Brie,  ne  vigyünk  haza  valamennyit  ezekből  a  virágokból? 
Szépen elrendezem, hogy amikor hazahozod a picit, ez fogadja, jó?

Briannának össze kellett szednie magát, hogy visszatartsa a fejében köröző kérdéseket. 
Hiszen úgysem lehet még megválaszolni őket.

- Hálás lennék. Gray egy kicsit túlzásba vitte.
- Nincs szükséged még valamire, Brianna? - kérdezte Rogan vidáman, és hagyta, hogy 

felesége megrakja a karját virágokkal. - Még egy kis tortát? 
A lány lepillantott, és elpirult.
-  Megettem az utolsó szemig,  igaz? Hát,  köszönöm, de ez most elég lesz. Menjetek 

haza, és aludjatok!
- Úgy lesz. Majd felhívlak - ígérte meg Maggie. Ám amint kiléptek Rogannel, szemébe 

újból  aggodalom költözött.  -  Bárcsak ne reménykedne annyira.  Nem tetszik  nekem,  hogy 
olyan biztos benne, ez a soha nem látott húgunk majd örömmel veti bele magát az ő ölelő 
karjaiba.

- Maggie, tudod, hogy ő ilyen.
-  Szent  Brianna!  -  mondta  Maggie  nagyot  sóhajtva.  -  Nem  bírnám  ki,  ha  emiatt 

szenvedne, Rogan. Csak rá kell nézned, és láthatod, hogyan építi fel magában az egészet, a 
fejében, a szívében. Lehet, hogy nagyon csúnya dolog, de azt kívánom, bárcsak sose találta 
volna meg azokat a leveleket.

-  Ne  idegeskedj  ezen!  -  Maggie  azonban  javában  idegeskedett,  úgyhogy  Rogan  a 
könyökével nyomta meg a lift hívógombját.

- Nem velem van itt a baj - morogta Maggie. - Neki nem lenne szabad most ilyesmin 
nyugtalankodnia.  A gyerekre kellene gondolnia,  és lehet,  hogy Gray nemsokára elmegy a 
turnéra.

- Azt hittem, azt lemondta - Rogan majdnem elejtette a virágokat.
- Le akarja mondani, de Brie nyaggatja, hogy csak menjen, nem akarja akadályozni a 

munkájában.  -  Maggie  türelmetlenül,  rosszkedvűen bámulta  a  liftajtót.  -  Olyan átkozottul 
biztos benne, hogy elboldogul egy csecsemővel, a fogadóval, a sok nyavalyás vendéggel és 
még ráadásul ezzel az Amanda Dougherty Bodine-üggyel is.

- Mind a ketten tudjuk, hogy Brianna bármivel megbirkózik, ami történhet. Épp úgy, 
ahogy te is.

Maggie vitára készen felnézett. De Rogan mosolyától kiszállt belőle az indulat.
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- Lehet, hogy igazad van - felelte, de máris hozzátette, pimasz tekintettel: - Most az 
egyszer. - Egy kissé megnyugodva elvett tőle néhány csokrot. - Különben is, ez a nap túl szép 
ahhoz,  hogy elrontsuk valamivel,  ami talán  soha nem is  történik meg.  Sweeney,  van egy 
gyönyörű kis unokahúgunk.

- Bizony. Szerintem épp olyan az álla, mint a tiéd, Margaret Mary.
- Én is így gondoltam. - Közben beléptek a liftbe. Milyen egyszerű is, állapította meg 

magában Maggie,  megfeledkezni  a fájdalomról,  és  csak az örömre emlékezni.  -  És azt  is 
gondoltam, most, hogy Liam már elindult,  elkezdhetnénk próbálkozni,  hátha meg tudnánk 
lepni egy kistestvérrel.

Rogannek sikerült vigyorogva megcsókolnia hitvesét a nárciszok között.
- Én is pont így gondolom.

Harmadik fejezet

Én vagyok a feltámadás és az élet.
Shannon  tudta,  hogy  mindez,  a  pap  minden  egyes  szava  azért  hangzik  el,  hogy 

vigasztalást  nyújtson,  csillapítsa  a  fájdalmat,  buzdítsa  az  itt  maradókat.  Végighallgatta  a 
szavakat ezen a gyönyörű tavaszi napon, anyja sírja mellett.  Végighallgatta őket a zsúfolt, 
napfényben fürdő templomban, a gyászmisén. Minden szó ismerősen cseng gyerekkorából. 
Letérdelt, felállt, leült, még válaszolt is, mintha agyának egy része automatikusan követné a 
rítust.
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De nem érezte, hogy eljutna hozzá sem a vigasztalás, sem a csillapítás, sem a buzdítás.
A jelenet nem volt álomszerű, nagyon is valóságosnak érezte. A fekete ruhában álló pap 

szép bariton hangja, a sok gyászoló, a vakítóan ragyogó nap, mely megcsillant a virágokkal 
borított koporsó rézfogantyúin. A sírás és a madarak csiripelése.

Az anyját temeti.
A friss sír mellett egy szépen rendben tartott másik sír volt, egészen új sírkővel, s rajta 

annak az embernek a neve, akiről egész életében azt hitte, hogy az apja.
Sírnia kellene, de már elsírta minden könnyét.
Imádkoznia kellene. De nem jön ima a szájára.
Amint ott állt, a pap hangja tisztán csengett a tavaszi levegőben, Shannon újra látta saját 

magát, amint haraggal eltelve bemegy a szalonba.
Anyja aludt. De neki túl sok kérdés kavargott a fejében, nem bírt tovább várni, és úgy 

döntött, hogy felébreszti.
Gyöngéden, emlékezett vissza. Hála Istennek, hogy legalább gyöngéd volt. De az anyja 

nem ébredt fel, nem is mozdult.
A többit már a pánik diktálta. Shannon már nem volt olyan gyöngéd, megrázta, kiabált, 

könyörgött. És a sötétség, szerencsére csak pár perc, amiről most már tudta, hogy tehetetlen 
hisztéria volt.

Aztán az őrjöngő telefonhívás a mentőknek, a végtelennek tűnő, rettegő út a kórházba. 
És a várakozás. Mindig csak a várakozás.

Most vége a várakozásnak. Amanda kómába esett, majd a kómából lassan átcsúszott a 
halálba.

És a halálból, mondja a pap, az örök életbe.
Azt  mondták,  hogy jobb neki  így.  Az orvos  mondta,  és  a  nővérek,  akik végtelenül 

kedvesek voltak. A barátok és a szomszédok, akik eljöttek, mind azt mondták, jobb neki így. 
Nem voltak fájdalmai, nem szenvedett az utolsó két napon. Egyszerűen csak aludt, miközben 
a teste és az agya feladta.

Csak az életben maradók szenvednek, gondolta Shannon. Csak őket kísérti a bűntudat, a 
megbánás és a számtalan megválaszolatlan kérdés.

- Már Colinnál van - mondta valaki halkan.
Shannon erre visszatért a valóságba, és látta, hogy vége a szertartásnak. Az emberek 

felé fordultak. Most fogadnia kell a részvétnyilvánításokat, a vigasztaló szavakat, osztoznia 
kell az ő fájdalmukban is, mint ahogy a gyászmisén is tette.

Sokan eljönnek még haza  is,  persze.  Felkészült  erre  is,  minden részletre  odafigyelt. 
Elvégre,  gondolta,  miközben  gépiesen  válaszolt  a  hozzálépőknek,  a  részletekhez  ért  a 
legjobban.

A  temetést  rendesen,  nagy  felhajtás  nélkül  intézte.  Anyja  az  egyszerű  megoldást 
választotta  volna,  tudta  jól,  és  ő megtett  mindent,  hogy ebben az utolsó kötelességében a 
kedvében járjon. Egyszerű koporsót választott, szépek voltak a virágok, a zene és a komor 
katolikus szertartás.

És persze ennivaló is kell. Elég szörnyű érzés volt vendéglátó céget megbízni ezzel a 
feladattal,  de  egyszerűen  neki  nem  maradt  sem  ideje,  sem  energiája,  hogy  főzzön  a 
barátoknak és szomszédoknak, akik a temetőből eljönnek még az otthonába.
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Végül egyedül maradt. Egy pillanatig nem is tudott gondolkodni. Mit is akart? Mi lenne 
helyes? A könnyek és az imák még mindig nem tudtak feltörni belőle. Óvatosan a koporsóra 
tette a kezét, de csak a naptól átmelegített fát érezte, és a rózsák nehéz illatát.

- Sajnálom - mondta halkan.  - Nem így kellett  volna elbúcsúznunk. De nem tudom, 
hogyan változtassam meg,  hogyan tehetném jóvá.  És azt  sem tudom,  hogy búcsúzzam el 
tőled. Tőletek.

Lebámult a másik oldalon lévő kőre.

Colin Alan Bodine
Szeretett férj és apa

Még ezek az utolsó szavak, gondolta elkeseredetten, ezek a gránitba vésett szavak sem 
igazak. És csak arra vágyott, a két ember sírja fölött állva, akiket egész életében szeretett, 
bárcsak sosem tudta volna meg az igazságot.

És e miatt a makacs, önző kívánság miatt lesz bűntudata, amivel együtt kell élnie.
Elfordult, és elindult egyedül a várakozó autó felé.

Mintha órákig tartott volna, mire a tömeg oszlani kezdett, és a ház lassan elcsendesedett. 
Amandát sokan szerették,  és akik szerették,  összegyűltek még egyszer utoljára  a házában. 
Shannon elköszönt az utolsó vendégtől, köszönetet mondott, fogadta a részvétnyilvánításokat, 
majd végre, végre bezárta az ajtót, és egyedül maradt.

Kimerültség tört rá. Besétált apja dolgozószobájába.
Amanda nem sok mindent változtatott itt férje hirtelen halála óta. Hiszen annak is csak 

tizenegy hónapja.  A régi,  nagy íróaszalt  már  nem borítja  papírhalom,  de a számítógép,  a 
modem, a fax és egyéb berendezések még mind megvannak. Colin brókerként és pénzügyi 
tanácsadóként  tevékenykedett,  szüksége  volt  ezekre,  hogy  itthon  is  tudjon  dolgozni.  A 
játékszerei, így nevezte őket, és ezeket felesége még akkor is megtartotta, amikor az öltönyeit, 
cipőit, bohókás nyakkendőit már elajándékozta.

Minden könyve ott van a polcon.  Adótervezésről,  ingatlanbefektetésről,  könyvelésről 
szólnak.

Shannon kimerülten leült a nagy bőr karosszékbe, melyet ő vett neki öt évvel ezelőtt, 
apák napjára. Colin nagyon szerette, gondolta, és megsimogatta a puha bordó bőrhuzatot. Egy 
lónak is elég lenne, nevetett akkor Colin, és az ölébe ültette a lányát.

Shannon szerette volna meggyőzni magát, hogy még mindig érzi apja jelenlétét. De nem 
tudta.  Nem érzett  semmit.  És  ez  sokkal  többet  elárult,  mint  a  gyászmise,  mint  a  temető. 
Egyedül maradt. Teljesen egyedül.

Nem volt  elég idő semmire,  gondolta Shannon tompán. Ha tudta volna hamarabb… 
Nem is  volt  biztos benne,  mire gondol,  anyja betegségére vagy a hazugságokra.  Ha tudta 
volna,  gondolta  újra,  a  betegségre  koncentrálva.  Megpróbálhattak  volna  más  dolgokat,  az 
alternatív  gyógyszereket,  a  vitaminkoncentrátumokat,  mindazokat  az  apró  és  egyszerű 
reményt  adó  módszereket,  melyeket  a  homeopátiáról  szóló  könyveiben  olvasott.  De  nem 
maradt idő arra sem, hogy kipróbálják.
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Csak pár hét volt az egész. Az anyja eltitkolta előle a betegségét is, ahogy más dolgokat 
is.

Nem mondta el neki, gondolta Shannon, és keserűség vegyült a gyászába. Neki, a saját 
lányának!

És  így  a  legutolsó  szavak,  amelyeket  anyjának  mondott,  haragos,  megvető  szavak 
voltak. És már sosem vonhatja vissza őket.

Ökölbe szorította a kezét, mintha egy láthatatlan ellenséget sejtene valahol, és felállt, 
elfordult az asztaltól.  Időre van szüksége, a fenébe is! Időre van szüksége, hogy megértse. 
Vagy legalább megtanuljon együtt élni a tudattal.

Most törtek elő a könnyei, forrón, kiapadhatatlanul. Mert a szíve mélyén tudta, hogy azt 
szeretné, bárcsak anyja meghalt volna, mielőtt elmondja neki. És gyűlölte magát ezért.

Mikor kiszáradtak a könnyei, érezte,  hogy aludnia kell.  Gépiesen felment  a lépcsőn, 
hideg vízzel megmosta forró arcát, és ruhástól lefeküdt az ágyra.

El kell adnia a házat, gondolta. És a bútort. A papírokat is át kell néznie.
Nem mondta meg az anyjának, hogy szereti.
Ezzel a súllyal a szívén kimerült, mély álomba zuhant.

A délutáni alvástól Shannon mindig kótyagos lett. Csak akkor fordult elő vele ilyesmi, 
ha beteg volt, és nem túl gyakran volt beteg. Amikor felébredt, csend borult a házra. Az órára 
pillantott, és látta, hogy egy órát sem aludt, mégis merevnek érezte a testét s zavarosnak a 
fejét.

Főz egy kávét, döntötte el, aztán leül, és eltervezi, mit csináljon anyja dolgaival és a 
házzal, amelyet annyira szeretett.

Még  le  sem ért  a  lépcsőn,  amikor  megszólalt  a  csengő.  Abban  reménykedett,  nem 
valamelyik  jó  szándékú  szomszéd,  aki  a  segítségét  vagy  társaságát  akarja  felajánlani. 
Pillanatnyilag egyikre sincs szüksége.

De egy idegen állt az ajtóban. Középmagas férfi, sötét öltönye alatt kicsit pocakosodott. 
A haja már őszült kissé, a tekintete éles volt. Amikor ez a szempár az arcára szegeződött, 
Shannonnak valami furcsa, kényelmetlen érzése támadt.

- Amanda Dougherty Bodine-t keresem.
- Ez a Bodine-lakás - felelte Shannon, és megpróbálta eldönteni, ki lehet ez az alak. 

Ügynök? Nem valószínű. - A lánya vagyok. Mit óhajt?
A férfi arcán semmi nem változott,  de Shannon megérezte,  hogy a figyelme hirtelen 

még éberebbé vált.
- Csak pár percet kérek Mrs. Bodine idejéből, ha most megfelel. John Hobbs vagyok.
- Sajnálom, Mr. Hobbs, de nem felel meg. Ma reggel temettem el az anyámat. Úgyhogy 

ha megbocsát…
- Bocsásson meg. - A férfi megfogta az ajtót, és nyitva tartotta, annak ellenére, hogy 

Shannon  már  be  akarta  csukni.  -  Épp  most  érkeztem  New  Yorkból.  Nem  hallottam  az 
édesanyja haláláról.  - Hobbs-nak most gyorsan végig kellett gondolnia mindent. Túl közel 
került a célhoz, hogy egyszerűen csak elmenjen. - Ön Shannon Bodine?

- Igen. Mit óhajt, Mr. Hobbs?
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-  Az  idejét  -  felelte  elég  kedvesen.  -  Amikor  jobban  megfelel  önnek.  Szeretnék 
megbeszélni önnel egy találkozót pár napon belül.

Shannon hátratúrta álmában összekócolódott haját.
- Pár napon belül visszamegyek New Yorkba.
- Szívesen találkozom önnel ott is. 
A  lány  összehúzta  a  szemét,  megpróbálta  összeszedni  az  alvástól  még  zavaros 

gondolatait.
- Az anyám ismerte önt, Mr. Hobbs?
- Nem, Miss Bodine.
- Akkor nem hinném, hogy bármi megbeszélnivalónk lenne. És most, kérem, bocsásson 

meg!
- Olyan információ van a birtokomban, amelyet ügyfeleim megbízásából Mrs. Amanda 

Dougherty  Bodine-nal  kellene  megbeszélnem.  -  Hobbs egyszerűen csak nyitva  tartotta  az 
ajtót, és közben alaposan megnézte Shannont.

- Az ügyfelei? - Shannon akarata ellenére kíváncsi lett.  - Az apámmal kapcsolatos a 
dolog?

Hobbs csak egy pillanatig  habozott,  de a lány ezt  is  észrevette.  És a  szíve hevesen 
kezdett verni.

- Igen, a családjával kapcsolatos. Ha meg tudunk beszélni egy időpontot, értesítem az 
ügyfeleimet Mrs. Bodine haláláról.

- Kik az ügyfelei, Mr. Hobbs? Nem, ne mondja nekem, hogy bizalmas - csattant fel a 
lány. - Idejön az otthonomba anyám temetésének a napján, és őt keresi, hogy valami családi 
ügyet megvitasson vele. Én vagyok egy személyben az egész családom, Mr. Hobbs, úgyhogy 
az ön információja nyilvánvalóan rám tartozik. Kik az ügyfelei?

- Telefonálnom kell. Az autómból. Várna pár percet?
- Rendben - egyezett bele Shannon inkább hirtelen elhatározásból, mint türelemből. - 

Várok.
De amikor a férfi elindult a járda mellett álló sötét sedanhoz, becsukta mögötte az ajtót. 

Úgy érezte, tényleg szüksége lesz arra a kávéra.
Nem tartott sokáig. Épp az első kortyot itta, mikor újból megszólalt a csengő. Kezében a 

bögrével ment ajtót nyitni.
- Miss Bodine, az ügyfelem felhatalmazott,  hogy saját belátásom szerint intézzem az 

ügyet. - A férfi benyúlt a zsebébe, kivett egy névjegykártyát és átnyújtotta.
- Doubleday Nyomozóiroda - olvasta a lány. - New York. Messze került otthonról, Mr. 

Hobbs - mondta, felhúzva a szemöldökét.
-  A  munkám  elég  sok  utazással  jár.  Ez  a  megbízatás  pedig  különösen.  Szeretnék 

bejönni, Miss Bodine. Vagy ha önnek kényelmesebb, találkozhatunk, ahol akarja.
Shannon legszívesebben becsukta volna az ajtót az orra előtt. Nem fizikailag félt tőle. 

Gyávasága valami mélyebb dologból eredt, és mivel felismerte, úgy döntött, nem vesz róla 
tudomást.

- Jöjjön be! Épp most készült el a kávé.
- Köszönöm.
Hobbs  régen  berögződött  pillantással  felmérte  a  házat,  amint  Shannon  nyomában 

belépett. Látta, hogy a berendezés gazdagságra és visszafogott jó ízlésre vall. Minden, amit a 
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Bodine  családról  megtudott  az  elmúlt  pár  hónap  során,  tükröződött  a  házon.  Kedves, 
összetartó, a felső középosztályhoz tartozó család. Voltak. Nem akartak többnek látszani, mint 
amik.

- Nehéz időszak ez önnek, Miss Bodine - kezdte Hobbs, amikor elfoglalta helyét az 
asztal mellett, ahol Shannon mutatta. - Remélem, nem teszem még nehezebbé.

- Mr. Hobbs, az anyám két nappal ezelőtt halt meg. Nem hiszem, hogy ennél lehet még 
nehezebb. Tejszín, cukor?

-  Köszönöm,  csak  üresen  iszom -  felelte  a  férfi,  és  szemügyre  vette  a  lányt,  amint 
kitöltötte  a  kávét.  Van  önuralma,  gondolta.  Ez  megkönnyíti  a  dolgát.  -  Beteg  volt  az 
édesanyja, Miss Bodine?

- Rákos volt - válaszolta Shannon kurtán. Nem vár együttérzést, mérte föl a férfi, ezért 
nem is felelt rá semmit. Ehelyett belekezdett.

- Rogan Sweeneyt képviselem. És a feleségét meg a családjukat.
- Rogan Sweeneyt - Shannon óvatosan odaült az asztal mellé. - Természetesen, ismerem 

a  nevét.  A  Worldwide  Galériának  New Yorkban  is  van  egy  kiállítóterme.  A központjuk 
pedig… - elhallgatott, és letette a csészéjét, mielőtt remegni kezd a keze. Írország, gondolta. 
Írországban van.

- Tehát tudja? - Hobbs kiolvasta a szeméből. Ez is megkönnyíti a dolgát. - Az ügyfeleim 
attól tartottak, hogy ön esetleg nincs tisztában a körülményekkel.

Shannon eltökélte, hogy uralkodik magán. Felemelte a csészét.
- Mi köze van Rogan Sweeneynek hozzám?
-  Mr.  Sweeney  felesége  Margaret  Mary  Concannon,  a  néhai  Thomas  Concannon 

legidősebb lánya. Az írországi Clare megyéből.
- Concannon. - Shannon lehunyta a szemét, míg borzongása elmúlt. - Értem. - Amikor 

újra  felnézett,  tekintete  keserű  és  csúfondáros  volt.  -  Feltételezem,  megbízták  önt,  hogy 
találjon meg engem. Furcsának érzem, hogy ennyi év után érdeklődni kezdenek.

-  Eredetileg  azzal  bíztak  meg,  hogy  az  édesanyját  találjam meg,  Miss  Bodine.  Azt 
elmondhatom,  hogy  ügyfeleim  csak  tavaly  szereztek  tudomást  az  ő  és  az  ön  létezéséről. 
Akkor kezdődött  a nyomozás.  De elég nehéz volt  Amanda Doughertyt  megtalálni.  Ahogy 
talán tudja, váratlanul hagyta el a családját New Yorkban, és anélkül, hogy megmondta volna, 
hová megy, mit fog csinálni.

- Gondolom azért, mert ő maga sem tudta. Kidobták a házból, mivel terhes lett - tolta 
félre a bögréjét a lány, és összekulcsolta a kezét maga előtt. - Mit akarnak az ügyfelei?

-  Az elsődleges  cél  az  volt,  hogy vegyem fel  a  kapcsolatot  az  ön  édesanyjával,  és 
mondjam  el,  hogy  Mr.  Concannon  gyermekei  tőle  származó  leveleket  találtak  apjuk 
hagyatékában. És ha ő hozzájárul, akkor vegyem fel a kapcsolatot önnel is.

- A hagyatékában? Tehát ő is meghalt.  -  Shannon megdörgölte a halántékát.  -  Igen, 
hiszen már mondta. Meghalt. Mind meghaltak. Hát, Mr. Hobbs, megtalált engem, úgyhogy 
elvégezte a feladatát.  Megmondhatja az ügyfeleinek,  hogy felvette velem a kapcsolatot,  és 
engem a továbbiakban nem érdekel az ügy.

- A nővérei…
A lány hidegen nézett rá.
- Nem tartom őket a nővéreimnek. 
Hobbs egyszerűen csak bólintott.
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-  Mrs.  Sweeney és  Mrs.  Thane lehet,  hogy szeretnék  személyesen  felvenni  önnel  a 
kapcsolatot.

-  Nem tudom megakadályozni  őket  ebben, ugye? De átadhatja  nekik azt,  hogy nem 
óhajtok  ismeretlen  nőkkel  találkozni.  Ami  az  ő  apjuk  és  az  én  anyám  között  történt 
huszonnyolc évvel ezelőtt, az nem változtat a jelenlegi helyzeten. Úgyhogy… - elhallgatott, és 
a szeme felvillant. - Azt mondta, Margaret Mary Concannon? A művész?

- Igen, elég ismertek az üvegjei.
-  Ez  nagyon  finom  fogalmazás  -  mondta  Shannon.  Ő  maga  is  volt  egy  M.  M. 

Concannon  kiállításon  a  Worldwide-ban.  És  gondolkozott  rajta,  hogy  egy  ilyen  darabba 
fekteti a pénzét. Majdnem felnevetett.  - Hát ez mulatságos, nem? Megmondhatja Margaret 
Mary Concannonnak és a testvérének…

- Brianna. Brianna Concannon Thane. Panziója van Clare-ben. Talán hallotta már az ő 
férje nevét is. Sikeres krimiíró.

- Grayson Thane? - Hobbs bólintását látva Shannon majdnem felnevetett. - Úgy látszik, 
jól mentek férjhez. Jó nekik. Mondja meg, hogy csak nyugodtan folytassák az életüket, ahogy 
én is folytatom az enyémet. - Azzal Shannon felállt. - Van-e még valami, Mr. Hobbs?

- Meg kell kérdeznem, nem akarja-e az édesanyja leveleit. És ha igen, megengedné-e, 
hogy ügyfeleim másolatot készítsenek maguknak.

- Nem akarom a leveleket. Semmit nem akarok! - igyekezett uralkodni a hirtelen feltörő 
hangon a lány, nagy sóhajjal könnyítve magán. - Ami történt, az nem az ő hibájuk, nem is az 
enyém. Nem tudom, ők mit gondolnak erről az egészről, Mr. Hobbs, és nem is akarom tudni. 
Ha  részükről  ez  kíváncsiság,  vagy  rosszul  értelmezett  bűntudat,  vagy  akár  családi 
kötelességérzet, mondja meg nekik, hogy felejtsék el.

Hobbs is felállt.
-  Abból, amennyi időt,  pénzt és erőfeszítést  áldoztak arra, hogy önt megtalálják,  azt 

gondolom, mind a három együtt. És talán még ennél is több. De megmondom nekik. - Azzal 
kezet nyújtott, úgy meglepve ezzel Shannont, hogy a lány elfogadta. - Ha meggondolja magát, 
vagy bármilyen kérdése lenne, a névjegyen lévő telefonszámon elérhet. Ma este visszamegyek 
New Yorkba.

Hideg  hanghordozása  rosszul  esett  Shannonnak.  De  nem  tudta  volna  megmondani, 
miért.

- Jogom van a magánéletemhez.
- Igen - bólintott a férfi. - Kitalálok egyedül is, Miss Bodine. Köszönöm az idejét és a 

kávét.
A fene egye meg ezt az embert! Shannon nem tudott másra gondolni, miközben nézte, 

ahogy higgadtan kisétál  a konyhájából.  A fene egye meg, amiért  ilyen szenvtelenül,  ilyen 
finoman bíráló modorban beszélt vele.

És a fene egye meg őket is! Thomas Concannon lányait, akik megkeresték őt, csak hogy 
kielégítsék a kíváncsiságukat. És neki is felajánlották, hogy elégítse ki a sajátját.

Nem akarja. Nincs szüksége rájuk. Csak maradjanak Írországban, a kényelmes életükkel 
és a zseniális férjeikkel. Neki is megvan a maga élete, és épp ideje, hogy gyorsan összeszedje 
a széthullott darabjait.
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Letörölte  a  könnyeit,  eddig  észre  sem  vette,  hogy  megeredtek.  Odabotladozott  a 
telefonhoz, és felkapta a telefonkönyvet. Gyorsan lapozni kezdett, végighúzta ujját az oldalon, 
majd tárcsázott.

- Igen, van egy házam, amit el akarok adni. Azonnal.

Egy héttel később Shannon már ismét New Yorkban volt. Elintézte az ügynökséggel, 
hogy eladják a házát, és reménykedett, hogy gyorsan elkel. A pénz ugyan nem számított. Rá 
kellett  jönnie,  hogy gazdag.  A haláleset  után  majdnem félmillió  dollárt  kapott  azokból  a 
befektetésekből,  melyeket  apja tett  az évek során. Korábbi örökségével együtt  ez oly sok, 
hogy soha többé nem kell olyan közönséges dolog miatt aggódnia, mint a pénz.

Csak árvának kellett lennie, hogy megkapja.
De azért  Colin Bodine lánya lévén jól  tudta,  hogy a házat el  kell  adnia, és abból is 

jelentős összeg jön be. A bútorok között volt néhány, amelyet nem lett volna szíve eladni, 
ezeket  egy raktárban helyezte  el.  Az már várhat  egy kicsit,  hogy eldöntse,  mit  is  kezdjen 
minden vázával és lámpával.

Csak néhány szívének kedves darabot csomagolt be, hogy magával vigye New Yorkba. 
Többek között a képeit, amelyeket ő festett a szüleinek.

Azoktól nem tudott megválni.
A főnökei  felajánlották,  hogy ezen  a  héten  még maradjon  otthon,  de  ő inkább úgy 

döntött, hogy amint visszaért Columbusból, munkába áll.  Biztos volt benne, hogy az majd 
segít, hogy éppen a munka az, amire most szüksége van.

Az új megbízatással foglalkozni kell. Alig kezdett el dolgozni rajta, amikor elhívták. 
Csak két hete volt, hogy hozzászokjon az előléptetéséhez, új feladataihoz és helyzetéhez.

Amióta  csak dolgozni  kezdett,  ezért  az  állásért,  ezekért  a  feladatokért  hajtott.  Most 
elindult  felfelé  a  létrán,  azzal  a  gyors,  határozott  tempóval,  amelyet  kitűzött  maga  elé. 
Megkapta a sarokirodát,  heti  naptára tele volt  megbeszélésekkel  és bemutatókkal.  Maga a 
nagyfőnök is ismeri a nevét, elismeri a munkáját, és Shannon azt is tudta, hogy nagy dolgokat 
vár tőle a jövőben.

Ez minden, amire vágyott, amire szüksége volt, amit eltervezett magának.
Honnan is tudta volna, hogy lesz olyan pillanat, amikor az irodai munka egyáltalán nem 

érdekli. Egy kicsit sem érdekli.
A rajzasztala sem, az eszközei sem. A hatalmas megbízatás sem, amelyet még aznap 

félbehagyott,  amikor  megkapta  a  telefonhívást  Columbusból,  és  át  kellett  adnia  egy 
kollégájának.  Nem  számított.  Az  előléptetés,  amelyért  majd  a  nyakát  törte,  akkor  olyan 
távolinak tűnt. És egész élete, amelyet addig élt, az alapos, óvatosan eltervezett élet mintha 
valaki másé lett volna.

Arra ébredt, hogy apja képét bámulja, amelyen a kertben alszik. A vászon még mindig a 
falnak  támasztva  állt,  nem akasztotta  fel.  Ő  maga  sem értette,  hogy miért  gondolta  meg 
magát, és miért nem teszi ki az irodájában, ahogy tervezte.

- Shannon? - Vonzó, kifogástalanul öltözött  nő kukkantott  be az ajtón.  Lily volt,  az 
asszisztense és félig-meddig barátnője. Shannon kezdett ráébredni, hogy minden barátja csak 
ilyen félig-meddig barát. - Azt gondoltam, rád férne egy kis pihenés.

- Nem csináltam semmit, amiben elfáradhattam volna.
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- Ugyan már! - Lily belépett, odament az asztalhoz, és megdörgölte Shannon vállát. - 
Adj magadnak egy kis időt! Még csak pár napja jöttél vissza.

- Kár volt - felelte a lány, és ingerülten ellökte magát az asztaltól. - Nem csinálok semmi 
hasznosat.

- Nehéz időszak ez neked.
- Igen.
- Mi lenne, ha lemondanám a délutáni megbeszéléseidet?
- Valamikor úgyis vissza kell állnom a munkába - bámult ki az ablakon a lány a New 

York-i látképre, amelyről mindig is álmodott. - De mondd le az ebédet Toddal! Nincs kedvem 
társalogni.

Lily elbiggyesztette a száját, és feljegyezte.
- Valami baj van?
- Mondjuk úgy, hogy nem tartom túl hasznosnak ezt a kapcsolatot sem. És túl sok a 

lemaradásom ahhoz, hogy randevúzgatással töltsem az ebédidőmet.
- Te tudod.
- Igen. - Shannon visszafordult. - Még nem is köszöntem meg neked, hogy olyan sok 

dolgot elintéztél,  amíg nem voltam itt.  Átnéztem őket,  és meg kell  mondanom, nagyszerű 
munkát végeztél.

- Ezért fizetnek. - Lily lapozott egyet a noteszában. - A Mincko megbízatás esetében 
már csak néhány befejező simításra van szükség. A Rightway embereit viszont semmivel nem 
tudtuk kielégíteni. Tilghmanton úgy gondolta, hogy te biztosan el tudod intézni. Küldött egy 
feljegyzést  ma reggel, hogy nézd át a vázlatokat,  és találj  ki valami újat.  Méghozzá a hét 
végére.

- Jó - bólintott a lány, és visszahúzta székét az asztalhoz. - Lehet, hogy épp egy ilyen 
kihívásra  van  szükségem.  Nézzük  meg  előbb  a  Rightwayt.  A  Minckóról  majd  később 
beszélünk.

- Jól van. - Lily az ajtó felé indult. - Ó, azt azért el kell mondanom, hogy mit óhajt 
Rightway.  Legyen  hagyományos,  de  különleges,  finom,  de  merész,  szexis,  ugyanakkor 
visszafogott.

- Hát persze. Mindjárt előveszem a varázspálcámat.
- Jó hogy újra itt vagy, Shannon. 
Amikor az ajtó becsukódott, Shannon nagyot sóhajtott. Jó újra itt lenni, nem? 
Jó kell, hogy legyen.

Az utcán eső szemerkélt. Shannon a taxiból nézte, miközben hazafelé tartott a lakásába. 
Keserves  tízórás  nap  volt  mögötte,  mely  azzal  zárult,  hogy  szakított  a  férfival,  akibe 
szerelmes volt, vagy legalábbis mostanáig ezt hitte.

Talán  tényleg  helyesen  tette,  hogy  ilyen  hamar  visszament  dolgozni.  A  szokásos 
menetrend, a követelmények és a koncentráció segítettek lerázni magáról a gyász egy részét. 
Legalábbis  egy  időre.  Szüksége  van  a  szokásos  feladatokra,  emlékeztette  saját  magát. 
Szüksége van a túlzsúfolt időbeosztásra, hiszen ezzel sikerült kiharcolnia jelenlegi pozícióját 
a Ry-Tilghmantonnál.
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Nincs már semmi mása, csak a munkája, a karrierje, amelyet előre megrajzolt magának. 
Még  az  az  illúziója  sem maradt  meg,  hogy  legalább  élete  egy  csücskét  megtöltheti  egy 
megfelelő kapcsolattal.

De mindenképpen helyesen tette, hogy szakított Toddal. Semmi mást nem jelentettek 
egymásnak, csak jó megjelenésű partnert. És az élet, döbbent rá a lány, túl rövid ahhoz, hogy 
ostobaságokkal töltse.

A sarkon kifizette a taxit, beszaladt az épületbe, gyors mosolyt villantva a portás felé. 
Megszokásból kivette a postáját, és a liftben végiglapozta a borítékokat.

Amikor meglátta, hogy jött egy levél Írországból, megdermedt.
Szitkozódva  legalulra  dugta  a  borítékot.  Kinyitotta  az  ajtót,  ledobta  a  leveleket  egy 

asztalra.  A szíve hevesen  vert,  de  követte  berögződött  szokásait.  Felakasztotta  a  kabátját, 
levette a cipőjét, és kitöltötte magának a pohár bort, amelyet mindig megivott, mikor hazaért. 
Leült az ablak melletti kis asztalhoz, ahonnan a Madison Avenue-ra nyílt kilátás, és elkezdte 
kibontani a postáját.

Csak egy percbe  telt,  hogy megadja  magát,  és  felbontotta  a  levelet,  melyet  Brianna 
Concannon Thane írt.

Kedves Shannon!

Borzasztóan sajnálom, hogy édesanyád halálhírét kellett hallanom. Te még bizonyára 
gyászolsz, és kétlem, hogy tudnék neked olyat írni, ami enyhítené a fájdalmadat. Azokból a 
levelekből,  melyeket  apámnak  írt,  tudom,  hogy  szerető  szívű,  különleges  ember  volt,  és 
nagyon sajnálom, hogy nem találkozhattam vele, hogy magam mondjam el neki.

Találkoztál  Rogan  detektívjével,  Mr.  Hobbsszal.  Az  ő  jelentéséből  tudom,  hogy 
tisztában vagy vele, milyen kapcsolat volt édesanyád és az én apám között. Azt hiszem, ez 
fájdalmas lehet számodra, és igazán sajnálom. Az is lehet, nem örülsz annak, hogy írok neked. 
De meg kellett próbálnom, legalább egyszer.

Az apád, édesanyád férje, biztosan nagyon szeretett téged. Nem kívánom mégzavarni az 
érzéseidet és az emlékeidet, hiszen ezek bizonyára nagyon drágák neked. Én csak szeretném 
felajánlani a lehetőséget, hogy családodnak és örökségednek ezt a másik felét is megismerd. 
Az  én  apám  nem  volt  egyszerű  jellem,  de  jó  ember  volt,  és  soha  nem  felejtette  el  az 
édesanyádat. Sok évvel a halála után találtam meg édesanyád leveleit, piros szalaggal, amit 
apám kötött rájuk.

Szeretném  megosztani  őt  veled,  vagy  ha  úgy  érzed,  ezt  nem  akarod,  szívesen 
megmutatnám neked Írországot,  ahol  fogantál.  Ha a  szíved engedi,  nagyon szeretném,  ha 
eljönnél, és egy ideig nálam laknál. Ha semmi másért, hát a táj szépségéért érdemes eljönnöd, 
enyhíti a fájdalmat.

Shannon, nem tartozol nekem semmivel. És talán úgy érzed, én sem tartozom neked. De 
ha szeretted az anyádat, ahogy én szerettem az apámat, akkor tudod, hogy nekik tartozunk. 
Talán  ha  barátok  leszünk,  ha testvérek  nem is,  visszaadhatunk  nekik  valamit  abból,  amit 
feladtak a kedvünkért.

A meghívás bármikor érvényes. Amikor kedved támad eljönni, szívesen látunk.

Szeretettel
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Brianna

Shannoh  kétszer  elolvasta  a  levelet.  Félrelökte,  de  újból  felvette,  és  még  egyszer 
elolvasta. Ez a nő tényleg ennyire egyszerű, ennyire önzetlen? Tényleg ilyen szívesen tárja ki 
előtte otthonát és a szívét?

Neki nem kell sem Brianna szíve, sem az otthona, mondta Shannon magában.
Mégis. Mégis… Tagadja le saját maga előtt, hogy épp egy ilyen utazáson töprengett? 

Írországba. Egy pillantást vetni a múltba. Eljátszott a gondolattal, hogy elmegy, de nem veszi 
fel a kapcsolatot a Concannon családdal.

Azért,  mert  fél?  -  kérdezte  magától.  Igen,  talán  valóban fél.  De azért  is,  mert  nem 
akarja, hogy erőltessék, kérdezősködjenek, elvárásokat támasszanak iránta.

A levelet író nő semmi ilyet nem tett. És ennél sokkal többet ajánlott.
Talán szaván fogom, gondolta Shannon.
Talán nem.

Negyedik fejezet

- Nem tudom, miért csinálsz ekkora felhajtást - sopánkodott Maggie. - Az ember azt 
hinné, valami királyi fenséget vársz.

-  Azt akarom, hogy jól  érezze magát.  -  Brianna az öltözőasztal  közepére helyezte  a 
tulipánokkal  teli  vázát.  Aztán  meggondolta  magát,  és  az  ablak  előtt  álló  barázdált  szélű 
asztalkára  tette.  -  Olyan messziről  jön,  hogy megismerkedjünk.  Azt  akarom,  hogy otthon 
érezze magát.

- Ahogy én látom, kétszer kitakarítottad a házat a pincétől a padlásig,  annyi virágot 
leszedtél, hogy az öt esküvőre elég lenne, és annyi süteményt sütöttél, hogy egy hadsereget jól 
lehetne  lakatni  belőle  -  Maggie  odament  az  ablakhoz,  félrehúzta  a  csipkefüggönyt,  és 
kibámult a hegyeken túlra. - Brie, annyira készülsz, hogy a végén csalódni fogsz.

- Te pedig előre elhatároztad, hogy nem örülsz neki.
-A levele, melyben elfogadta a meghívásodat, nem izgalomtól és örömtől buzgott, igaz?
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Brianna  abbahagyta  a  párnák  püfölését,  hiszen  már  többször  is  eligazgatta  őket,  és 
nővére merev hátát nézte.

-  Maggie,  ő  a  kakukktojás.  Mi  mindig  is  ketten  voltunk,  és  akkor  is  itt  leszünk 
egymásnak, ha ő hazamegy. Arról nem is beszélve, hogy egy hónapja halt meg az anyja. Nem 
vártam semmiféle ömlengős választ. Annak is örülök, hogy egyáltalán eljön.

- Azt mondta Rogan emberének, hogy nem akar találkozni velünk.
- Ó, és te még sosem mondtál olyasmit, amit később meggondoltál volna? 
Maggie elmosolyodott.
- Pillanatnyilag semmi ilyenre nem tudok visszaemlékezni - fordult meg, és továbbra is 

mosolyogva nézett a húgára. - Mennyi időnk van, mielőtt elindulunk a repülőtérre?
-  Nem sok.  Még meg  kell  szoptatnom Kaylát,  és  át  akarok  öltözni.  -  Brie  Maggie 

arckifejezése láttán nagyot fújt. - Nem fogom a kötényemben és a poros nadrágomban fogadni 
a húgomat, akit még sosem láttam.

-  Hát,  én  pedig  nem  öltözöm  át.  -  Maggie  vállat  vont  két  számmal  nagyobb 
pamutingében, melyet kopott farmernadrágjába begyűrve viselt.

- Ahogy akarod - felelte Brianna könnyedén, és elindult kifelé. - De talán nem ártana 
megfésülni a fejeden azt a szénaboglyát.

A  nővére  elhúzta  a  száját,  de  azért  belepillantott  az  öltözőasztal  tükrébe.  Találó 
megjegyzés, gondolta jót mulatva magán, mert élénkvörös fürtjei valóban gubancosak voltak.

-  Dolgoztam -  kiáltott  Brianna  után,  és  kisietett,  hogy a  lépcső alján  utolérje.  -  Az 
üvegfúvó pipának mindegy, hogy megfésülködöm vagy nem. Nem kell éjjel-nappal emberek 
között lennem, mint neked.

- És az emberek hálásak is ezért. Készíts magadnak egy szendvicset, Margaret Mary - 
mondta Brie, és belibbent a konyhába. - Fel vagy fúvódva.

- Nem vagyok - morgott Maggie, de éhes volt, ezért a kenyereskosárhoz lépett. - Terhes 
vagyok. Brianna megtorpant a lépés kellős közepén.

- Micsoda? Ó, Maggie!
- És a te hibád, ha tényleg az vagyok! - morogta Maggie összevont szemöldökkel, és 

vágott egy szeletet a friss barna kenyérből.
Brianna nevetve visszafordult, s magához szorította a nővérét.
- Hát, ez érdekes kijelentés.  Biztos vagyok benne, hogy az orvosok szerte a világon 

nagy érdeklődéssel hallanák.
Maggie huncut tekintettel, félrehajtott fejjel nézett rá.
- Kérdezem én, kinek van kisbabája? És ki adta a kezembe azt a gyönyörű kislányt csak 

percekkel azután, hogy megszületett? Csoda, ha egy kicsit megbolondultam?
- Ugye nem vagy tényleg szomorú miatta,  hogy esetleg még egy gyereketek lesz? - 

Brianna aggodalmas arccal lépett hátra. - Rogan örül?
- Még nem mondtam meg neki. Még nem biztos. De érzem. - Maggie ösztönösen a 

hasára szorította a kezét. - Nem, nem vagyok szomorú, csak vicceltem. Remélem, hogy terhes 
vagyok  -  veregette  meg  Brianna  arcát,  és  folytatta  a  szendvicskészítést.  -  Ma  reggel 
hányingerem volt.

- Ó! - Brianna szemébe könnyek szöktek. - Ez csodálatos.
Maggie morogva a hűtőszekrény felé fordult.
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-  Olyan bolond vagyok,  hogy még egyet  is  értek veled.  De ne szólj  senkinek,  még 
Graynek sem, amíg nem leszek teljesen biztos benne.

- Nem szólok, ha leülsz, és úgy eszed meg a szendvicsedet. Teát is igyál hozzá!
- Nem rossz alku.  Menj, etesd meg az unokahúgomat,  és öltözz át,  mert  elkésünk a 

reptérről, ahol a királynőt várjuk.
Brianna vissza akart vágni, de helyette vett egy mély lélegzetet, és a konyhából nyíló 

ajtón átment a lakásába.
Ezt a lakrészt  kibővítették,  mióta férjhez ment. A nagy ház emelete és az átalakított 

padlásszoba a vendégek rendelkezésére állt, akik jöttek-mentek a Blackthorn Panzióban. De 
ez itt, a konyhából nyíló rész, a család rezidenciája.

Amikor Brianna egyedül élt itt, elég volt neki a kicsi nappali és a hálószoba. Most még 
egy hálószobát építettek a házhoz, világos, napsütötte gyerekszobát, kétszárnyú széles ablakai 
a  dombok felé  néztek.  Az ablak  alatt  egy virágzó mandulafa  állt,  melyet  Murphy ültetett 
aznap, mikor Kayla született.

A bölcső fölött üvegből készült harangjáték libegett a szélben, Maggie keze munkája. 
Az unikornisok,  szárnyas  lovak és  hableányok visszaverték  és  szétszórták  a  nap sugarait. 
Alatta, a fényt és mozgást bámulva kapálózott a kislány.

- Itt vagyok, drágám - mondta Brianna halkan. És még most is elöntötte az az érzés, a 
csoda és a szeretet hulláma. Az ő gyermeke. Végre, valahára, az ő gyermeke. - A fényt nézed, 
kicsim? Ugye, milyen szép? És milyen ügyes Maggie néni, hogy ilyen szépet készített neked?

Felemelte Kaylát, beszívta illatát, élvezte bőrének tapintását.
- Ma a másik nagynénédet is megismerheted. Shannon néni jön Amerikából. Hát nem 

nagyszerű?
A  gyereket  egyik  karjára  fektette,  kigombolta  a  blúzát,  és  elhelyezkedett  a 

karosszékben. Felpillantott a mennyezetre, tudván, hogy Gray odafent ír a dolgozószobájában. 
Gyilkosságról és gonoszságról.

- Tessék - gügyögött, és megborzongott a gyönyörűségtől, ahogy Kayla szája megtalálta 
és szopni kezdte a mellbimbóját.  - És ha jóllaktál,  tisztába teszlek,  utána egy kis időre jó 
legyél apádnak, amíg én elmegyek. Csak egy kis időre. Olyan sokat nőttél. Pedig még csak 
egy hónapja. Ma vagy egy hónapos.

Gray  az  ajtóból  nézte  őket,  alázattal,  túlcsordult  lélekkel.  Senki  nem  tudta  volna 
megmagyarázni neki, milyen érzés lesz a feleségét és a gyermekét nézni. Férj és apa lett. 
Kayla ökle anyja mellén nyugodott, mintha mind a kettőt elefántcsontból faragták volna. A 
nap gyöngéden játszott  a hajukon,  mely majdnem ugyanolyan árnyalatú.  Nézték egymást, 
olyan kötődéssel, amilyet Gray eddig el sem tudott képzelni.

S ekkor Brianna felnézett, elmosolyodott.
- Azt hittem, dolgozol.
- Hallottalak benneteket az intercomon - intett  az apró monitor felé.  Ő ragaszkodott 

hozzá,  hogy  az  egész  házban  felszereljék.  Odament  hozzájuk,  és  leguggolt  a  karosszék 
mellett. - Milyen szép az én két hölgyem!

Brianna nevetve előredőlt.
- Csókolj meg, Grayson!
A férje megcsókolta, elidőzve kissé, majd Kayla fejét is megérintette ajkával.
- Nagyon éhes.
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-  Az étvágyát  az  apjától  örökölte  -  jegyezte  meg  Brianna,  és  erről  gyakorlatiasabb 
gondolatok jutottak az eszébe. - Ott van egy kis hideg hús, a kenyér friss, ma reggeli sütés. Ha 
lesz időm, még készítek neked valamit, mielőtt elmegyek.

- Ne idegeskedj! És ha valamelyik vendég hamarabb ér haza, mint te, felszolgálom a 
pogácsát, és elkészítem a teát.

- Grayson, egész jó fogadós lesz belőled. De nem akarlak zavarni a munkádban.
- A munka remekül halad.
-  Látom rajtad.  Nem morgolódsz,  és  már  napok óta  nem hallottalak  fel-alá  járkálni 

odafent.
- Öngyilkosság - kacsintott Gray. - Vagy legalábbis annak látszik. Egészen feldobott. - 

Egy ujját végighúzta asszonya mellén, épp a lánya feje fölött. S élvezettel látta, hogy hirtelen 
öröm csillan meg Brianna szemében. - Ha újra szeretkezünk, olyan lesz, mint legelőször.

Brianna szaggatottan felsóhajtott.
- Nem hiszem, hogy tisztességes dolog elcsábítani engem, amikor éppen szoptatok.
- Akármikor elcsábíthatlak - emelte fel a kezét a férfi, melyen megcsillant a jegygyűrű 

aranya. - Házasok vagyunk.
- Grayson Thane, uralkodj egy kicsit a hormonjaidon - kiáltott be Maggie a konyhából. - 

Már húsz percünk sem maradt, indulnunk kell a reptérre.
- Ünneprontó - morogta Gray, de nevetve állt fel. - Mostantól két testvéred is lesz, hogy 

a nyakamra járjon.
De  Shannon  most  egyáltalán  nem  törődött  Grayjel.  A  repülőgép  ablakából  látta 

Írországot, a zöld mezőket és a fekete sziklákat. Gyönyörű volt, félelmetesen szép, és különös 
módon ismerősnek érezte.

Máris azt kívánta, inkább ne jött volna el.
Innen már nem lehet visszafordulni, emlékeztette magát, ostobaság rágondolni is. Lehet, 

hogy a pillanat hatása alatt döntött, bűntudattól és bánattól hajtva, no és a Brianna leveléből 
sugárzó egyszerű megértés is vonzotta. De aztán tartotta magát a döntéshez. Szabadságot vett 
ki,  lezárta a lakását,  és felszállt  egy repülőgépre, mely elhozta háromezer mérföldnyire az 
otthonától. És perceken belül megérkezik úti céljához.

Már nem kérdezgette  magától,  mit  akar itt  találni,  vagy mit akar elérni.  Nem tudott 
válaszolni. Csak azt tudta, hogy el kellett jönnie. Talán azért, hogy lássa, amit az anyja látott 
egykor. Kétségek gyötörték. Úgy érezte, hűtlen lett az apjához, az egyetlenhez, akit ismert, és 
attól  félt,  hirtelen  olyan  rokonok között  találja  majd  magát,  akiket  nem akar  rokonoknak 
elismerni.

Megrázta a fejét, és elővette táskájából a púderdobozát. Elég világosan fogalmazott a 
levelében,  gondolta,  miközben  felfrissítette  a  sminkjét.  Háromszor  is  átolvasta  és  átírta  a 
levelet,  mire  elégedett  lett  vele,  és  elküldte  Briannának.  Udvarias  volt,  kissé  hűvös  és 
érzelemmentes. 

És ugyanebben a stílusban akarja folytatni.
Igyekezett  nem összerezzenni,  amikor  a  kerekek  földet  értek.  Még  van  ideje,  hogy 

összeszedje  magát.  Éveken  át  utazgatott  a  szüleivel,  jól  ismeri  a  leszállás,  vámvizsgálat, 
útlevélvizsgálat szokásos menetét. Oda sem figyelve haladt át a kapukon, s közben igyekezett 
megnyugodni.
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Magabiztosságát visszanyerve, újból tartózkodónak érezte magát, csatlakozott a kijárat 
felé tartó tömeghez.

A hirtelen felismerésre azonban nem számított. Arra az abszolút bizonyosságra, hogy a 
két várakozó nő a Concannon testvérek. Mondhatta volna magának, hogy a hajuk színe, a 
világos  krémszínű  bőrük,  a  zöld  szemük tette.  Hasonlítottak  egymásra,  bár  a  magasabbik 
lágyabbnak tűnt, s a haja inkább aranyba játszott, míg a másiké égővörös volt.

De nem a hajszín, nem a hasonlóság miatt választotta ki épp ezt a két nőt a sok nevető, 
síró,  siető  ember  közül.  Ez  valami  mély,  zsigerből  jövő  tudás  volt,  amely  meglepően 
fájdalmasan érintette.

Csak egy pillanata volt, hogy felmérje őket. A magasabb egyszerű, de nagyon takaros 
kék  ruhát  viselt,  a  másik  furcsa  módon  elegánsnak  tűnt  bő  ingében  és  kopott 
farmernadrágjában. És azt is látta, hogy a felismerés kölcsönös. Az egyik ragyogó mosollyal, 
a másik pedig hidegen végigmérve nézett rá.

- Shannon! Shannon Bodine! - Brianna habozás és gondolkodás nélkül előresietett, és 
könnyedén arcon csókolta. - Isten hozott Írországban. Én vagyok Brianna.

- Örülök. - Shannon hálás volt érte, hogy belekapaszkodhatott a csomagokkal megrakott 
kocsiba. De Brianna máris a helyére állt, hogy ő tolja.

- Ő pedig Maggie. Úgy örülünk, hogy eljöttél.
-  Gondolom,  jobb  lesz,  ha  kimegyünk  a  tömegből  -  bólintott  Maggie,  és  későbbre 

halasztotta az elegáns nadrágkosztümös, tartózkodó nő értékelését. - Hosszú az út az óceánon 
keresztül.

- Hozzá vagyok szokva az utazáshoz.
- Mindig olyan izgalmas, nem igaz? - Bár ideges volt, Brianna megpróbált könnyedén 

csevegni, miközben elindult a csomagokkal. - Maggie sokkal többet utazott, mint én, többfelé 
megfordult.  Ahányszor  felülök  egy  repülőgépre,  úgy  érzem,  mintha  valaki  más  lennék. 
Kellemesen utaztál?

- Igen. Nagyon csendes volt az út.
Brianna kicsit elkeseredett.  Úgy látszik, egyszerre egyetlen rövid kijelentésnél többet 

nem tud kihúzni Shannonból. Elkezdett beszélni az időjárásról, ami szép, majd arról, mennyit 
kell még utazniuk a panzióig, szerencsére keveset. Két oldalán Shannon és Maggie kölcsönös 
bizalmatlansággal méregették egymást.

- Vár az ebéd - folytatta Brianna, miközben bepakolták Shannon csomagjait a kocsiba. 
-Vagy előbb pihenhetsz egy kicsit, ha fáradt vagy.

- Nem akarok neked fáradságot okozni - jelentette ki Shannon olyan határozottan, hogy 
Maggie felhorkant.

- Brie-nak pedig ez az életeleme. Másokért fáradozni. Te ülj előre - mondta hidegen. - 
Te vagy a vendég.

Micsoda kis boszorkány, gondolta Shannon, és felkapta a fejét, épp úgy, ahogy Maggie 
szokta. Majd beült az első ülésre.

Brianna  összeszorította  a  fogát.  Hozzá  volt  szokva,  túlságosan  is,  a  családon  belüli 
feszültségekhez. De még mindig fájdalmasan érintették.

- Ezek szerint sosem jártál még Írországban, Shannon?
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- Nem. - Amikor kimondta, érezte, hogy ez a kurta szó ugyanolyan élesre sikerült, mint 
az előbb Maggie mondata. Szándékosan ellazította a vállát. - De amit a levegőből láttam, az 
nagyon szép.

- A férjem mindenfelé járt, de azt mondja, ez a legszebb hely, amit valaha is látott. - 
Brianna egy pillanatra rámosolygott Shannonra, miközben kifelé indult a reptérről. - De hát 
most már ez az otthona, és így elfogult.

- A férjed Grayson Thane, ugye?
- Igen. Június végén lesz egy éve, hogy összeházasodtunk. Azért jött Írországba, Clare-

be,  hogy kutatást  végezzen egy könyvéhez.  Nemsokára  megjelenik.  Persze most  már  egy 
másikon dolgozik, és nagyon élvezi, hogy egyre-másra gyilkolja az embereket.

- Szeretem a könyveit. - Ez biztonságos téma, gondolta Shannon. Egyszerű. - Az apám 
is nagy rajongója volt.

És erre sűrű, kényelmetlen csend állt be.
- Nehéz lehetett neked - mondta végül Brianna óvatosan. - Mindkét szülődet elveszíteni, 

ilyen gyorsan egymás után. Remélem, itt majd enyhül egy kicsit a fájdalmad.
- Köszönöm.
Shannon elfordította a fejét, és a tájat nézte. És az kétségtelenül gyönyörű. Ahogy az is 

kétségtelen, hogy van valami különleges abban, ahogy a napsugarak ferdén áttörnek a felhők 
között, és bearanyozzák a levegőt.

-  Rogan  detektívje  azt  mondta,  hogy reklámgrafikus  vagy -  kezdte  Maggie,  inkább 
kíváncsiságból, mint jólneveltségből.

- Igen.
- Vagyis eladod a dolgokat, piacra dobod őket? 
Shannon felhúzta a szemöldökét. Felismerte a lenézést, bármilyen könnyed formában 

jelentkezett.
- Egy bizonyos szempontból igen - fordult oda, és Maggie szemébe nézett. - Ahogy te 

is. Eladod a… dolgaidat. Piacra dobod őket.
- Nem. - Maggie nyájasan mosolygott rá. - Én megalkotom. Valaki más adja el.
-  Érdekes,  nem gondoljátok  -  vágott  közbe  Brianna  gyorsan -,  hogy mind a  ketten 

művészek vagytok?
- Inkább különös - motyogta Maggie, és mikor elkapta Brianna figyelmeztető pillantását 

a visszapillantó tükörben, vállat vont.
Shannon csak összekulcsolta a két kezét. Őt udvariasságra nevelték.
- Milyen közel van a házad egy városhoz, Brianna? Azt gondoltam, bérelek egy autót.
- Egy kicsit kijjebb lakunk a falutól. De ott nem lehet autót bérelni.  Amikor akarod, 

használhatod ezt.
- Nem akarom elvinni az autódat.
- A legtöbbször úgyis csak ott  áll.  És Graynek is van egy, úgyhogy… Feltételezem, 

hogy  szívesen  megnéznéd  a  látnivalókat.  Ha  akarod,  bármelyikünk  örömmel  megmutatja 
neked. De van úgy, hogy az ember csak a maga kedvére szeretne kószálni. Ez a mi falunk - 
tette hozzá.

Valóban  csak  egy  falu,  töprengett  Shannon,  méghozzá  elég  lehangoló.  Pici  hely, 
keskeny, lejtős utcákkal, sorban álló üzletekkel és házakkal. Mindenképpen bájos, és furcsán 
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régies.  De  nagyon  kényelmetlen  is  lehet,  sóhajtott  fel  magában.  Nincs  színház,  galériák, 
gyorsétterem. Sem tömeg.

Egy férfi nézett fel a kocsi hangjára, cigarettáját a szájában tartva rájuk mosolygott, és 
odaintett nekik menet közben.

Brianna visszaintegetett, és kikiáltott a nyitott ablakon.
- Jó napot, Matthew Feeney.
- Meg ne állj, Brie, az Isten szerelmére! - mondta Maggie, bár ő is integetett. - A jövő 

hétig tud egyfolytában beszélni.
- Nem akartam megállni. Shannonnak pihenésre van szüksége, nem falusi pletykákra. 

De azért kíváncsi lennék, hogy a húga, Colleen hozzámegy-e ahhoz az angol ügynökhöz.
-  Szerintem jobban teszi,  ha hozzámegy.  Legalábbis  annak alapján,  amit  hallottam - 

felelte Maggie, és előredőlt, karját az első ülés támlájára fektetve. - Mert a fickó már eladott 
neki valamit, amiért majd kilenc hónap múlva fog megfizetni.

- Colleen terhes?
- Bizony, az angol gyereket csinált neki. És most Colleen apja egyik kezével a pasas 

torkát  szorongatja,  a  másikkal  intézkedik,  hogy  kihirdessék  őket.  Egy-két  nappal  ezelőtt 
hallottam az egészet Murphytől, a kocsmában.

Shannonnak akarata ellenére feléledt a kíváncsisága.
- Azt akarjátok mondani, kényszerítik a férfit, hogy feleségül vegye?
- Ó, a kényszerít túl erős szó - mondta Maggie gúnyolódva. - Jobban hangzik az, hogy 

buzdítják.  Határozottan buzdítják. Vagyis elmagyarázzák neki, mi a különbség az esküvő és 
az összetört orr között.

- Elég régimódi megoldás, nem gondolj átok? Elvégre a nőnek ugyanannyi része volt a 
dologban, mint a férfinak.

-  És a nő is ugyanúgy hozzá lesz kötve a férfihoz,  mint  az őhozzá.  És kénytelenek 
lesznek a lehető legjobbat kihozni a dologból.

- Amíg nem születik még hat gyerekük, hogy aztán elváljanak.
- Hát, mindannyian kockáztatunk az ilyen kérdésekben, nem? - Maggie hátradőlt. - És 

mi, írek, büszkék vagyunk rá, hogy többet és nagyobbat kockáztatunk, mint mások.
Ebben van valami, gondolta Shannon, miközben újra felemelte a fejét. Hiszen itt van 

nekik az IRA, nem ismerik a születésszabályozást, hatalmas az alkoholizmus, és a házasságok 
egész életre szólnak.

Hála Istennek, hogy ő csak turista.
Az út elkeskenyedett, és Shannon szíve elszorult egy pillanatra. A tűkanyar olyan sűrű, 

és az úthoz oly közel ültetett sövényalagúton futott keresztül, hogy az autó időről időre súrolta 
az ágakat. Néha rés nyílt a zöld falban, amelyen át kis házat vagy pajtát lehetett látni.

Shannon megpróbált nem gondolni arra, mi történik, ha szembejön egy másik kocsi.
És ekkor Brianna befordult, s kinyílt előttük a világ.
Shannon  észre  sem  vette,  hogy  előredőlt,  szeme-szája  tátva  maradt  a  gyönyörteli 

meglepetéstől.
A völgy olyan volt,  mint  egy festmény.  Ez biztosan  nem lehet  igazi.  Zöld dombok 

hömpölyögtek  egymás  mögött,  itt-ott  kőfalakkal  felszabdalva,  egy-egy  barna  felszántott 
résszel  megszakítva,  vagy  hirtelen  színes  foltokkal  tarkítva,  ahol  vadvirágok  nőttek 
csoportokban.
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Játékházikók  és  pajták  álltak  a  lehető  legszebb  helyeken,  legelő  tehenek  kószáltak 
szanaszét a zöld mezőn, és ruhák libegtek vidáman a köteleken.

Az egyik földdarab közepén egy várrom állt, szétdobált kövek, és egyetlen magas fal. 
Mintha azon a helyen megállt volna az idő.

És ez az egész, minden egyes zöld fűszál olyan szívszaggatóan kék ég alatt terült el, 
hogy szinte lüktetett.

Napok óta először történt meg Shannonnal, hogy elfelejtette a fájdalmát, bűntudatát és 
idegességét. Csak bámult maga elé, arcán mosoly jelent meg, és a szívében különös érzés 
ébredt. Ismeri ezt a képet. Mindig is tudta, hogy ez, pontosan ez fogja itt várni.

- Ugye, milyen szép? - kérdezte Brianna halkan, és lassított, hogy Shannon még tovább 
élvezhesse a látványt.

- Igen. Még sosem láttam ilyen szépet. Már értem, hogy anyám miért szeretett bele.
És erre a gondolatra újból beléhasított az éles fájdalom. Megint elfordult.
De  a  következő  kép  sem volt  kevésbé  vonzó.  A  Blackthorn-panzió  hívogatóan  állt 

előttük, ablakai ragyogtak, csillámpalával megszórt falai szintén csillogtak a napfényben. A 
bimbóval teli sövényen túl pedig csodálatos kert terült el.

Brianna megállt egy elegáns Mercedes sportkocsi mögött. Kutyaugatást hallottak.
- Ez Concobar, a kutyám - magyarázta Brianna, és nevetve nézte Shannon rémült arcát, 

amint Con előrontott a ház mögül. - Elég nagy, de nem bánt. Ugye, nem félsz a kutyáktól?
- Általában nem.
Brianna kiszállt, és rászólt a kutyára.
- Ülsz! És viselkedj rendesen!
A  kutya  azonnal  szót  fogadott,  vastag  szürke  farka  a  földet  verte  örömében.  Az 

óvatosan kikászálódó Shannont nézte, majd felemelte egyik mancsát.
- Oké. - Shannon vett egy mély levegőt, és elfogadta a pacsit. - Szép nagy kutya vagy - 

mondta  kicsit  magabiztosabban,  és  megveregette  Con fejét.  Hátrapillantott,  és  látta,  hogy 
Maggie és Brianna már szedik ki a csomagjait a kocsiból. - Majd én beviszem.

- Semmi gond, egyáltalán. - Brianna karcsúságához képest meglepő erővel felkapta a 
bőröndöket, s elindult  velük az ajtó felé. -  Isten hozott  a Blackthorn-panzióban, Shannon. 
Remélem, jól fogod érezni magad nálunk.

Ezzel kinyitotta az ajtót. Hatalmas zűrzavar fogadta őket.
- Gyere vissza, te kis ördögfióka! Liam, komolyan mondom! Jaj, kitépi a hajamat!
Shannon megállt. Egy fekete hajú totyogó kisgyermek futott felé a folyosón, kurta, de 

meglepően  fürge  lábain.  Keze  tele  volt  süteménnyel,  s  szanaszét  szórta  maga  körül  a 
morzsákat. Gurgulázó nevetése visszhangzott a falak között. Mögötte egy meglehetősen űzött 
tekintetű férfi jelent meg, pici, síró babával a karján.

Amint  a  kisfiú  meglátta  az  érkezőket,  rájuk  mosolygott,  és  maszatos  arcán  angyali 
kifejezés jelent meg. Felemelte pufók karját.

- Mami!
- Mami, az bizony - Maggie szakavatott mozdulattal felkapta a gyereket. - Csak nézd 

meg magad, Liam Sweeney, nincs rajtad egyetlen tiszta folt sem! És ráadásul süteményt eszel 
tea előtt.

A kisfiú kék szeme táncolt az örömtől.
- Puszi!
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- Pont olyan vagy, mint az apád. A puszi mindent megold - morgott az anyja, de azért 
teljesítette  a  kívánságát.  Aztán  gyilkos  pillantást  vetett  Grayre.  -  Mit  tudsz  felhozni  a 
védelmedre, Grayson Thane?

- Nem vagyok beszámítható. - A férfi a kisbaba hátát simogatta, próbálta lecsillapítani, s 
közben  hátratúrta  szeméből  a  haját.  -  Nem az  én  hibám.  Rogannek  be  kellett  mennie  a 
galériába, Murphy meg szánt valahol, úgyhogy nekem kellett beugranom, és vigyáznom erre a 
tízkilós kis veszedelemre. És akkor a kicsi sírni kezdett, Liam pedig megtalálta a sütit. Ó, a 
konyha… Brie, szerintem jobb, ha nem mész be.

- Ezt komolyan mondod?
- Hidd el nekem. És a szalon egy kicsit… hát, csak játszottunk. Majd veszek neked egy 

új vázát. 
Brianna szeme vészjóslóan összehúzódott.
- Nem a Waterford kristály?
- Hát… - Gray megpróbált segítséget keresni valahol, s inkább odafordult Shannonhoz. 

- Szia, ne haragudj! Gray vagyok.
-  Örülök.  -  A  lány  kissé  megrezzent,  amikor  Con  elsuhant  a  lába  mellett,  hogy 

felnyalogassa a padlóról a kekszmorzsákat. Aztán megint összerezzent, mert Liam hajolt oda 
hozzá, és belemarkolt a hajába.

- Puszi - közölte.
-  Ó!  -  Shannonnak  elszorult  a  szíve.  Óvatosan  megpuszilta  a  kisfiú  csücsörített, 

maszatos száját. - Csokis keksz.
- Tegnap sütöttem. - Brianna megsajnálta a férjét,  és átvette tőle Kaylát.  - És ahogy 

elnézem, nem maradt belőle, csak morzsa.
- Én csak el akartam terelni  a gyerek figyelmét - védekezett  Gray. - Kaylát  tisztába 

kellett tennem, és a telefon is épp akkor szólalt meg. Jézusom, Brie, hogy lehet az, hogy ha 
ketten vannak, nem kétszer annyi munka van velük, hanem legalább háromszor?

- Ez is egyike a megoldhatatlan rejtélyeknek. Nyugodj meg, Grayson! Megtennéd, hogy 
felviszed Shannon holmiját a szobájába?

- Persze. Az igazán csendes hely - biztosította a férfi a lányt. - Általában. Ó, Brie, majd 
később elmagyarázom azt a foltot a szalon szőnyegén.

Brie  összevont  szemöldökkel  előrelépett,  benézett  a  rendetlen  szobába,  amelyet 
gyönyörűen kitakarítva hagyott ott.

- Remélem is. Shannon, ne haragudj!
- Ó, semmi baj - mondta a lány, és komolyan is gondolta. Igazából ez a zajos fogadtatás 

sokkal inkább megkönnyítette a dolgát, mintha jól nevelt, illedelmes társalgásban kellett volna 
részt vennie. - Ez a te kisbabád?

- A lányunk, Kayla. - Brianna hátralépett, hogy Shannon jobban szemügyre vehesse a 
kicsit. - Ma egy hónapos.

- Nagyon szép. - Shannon aztán kissé merevebben visszafordult Maggie-hez. - Ő pedig 
a te fiad?

- Ő bizony. Liam, köszönj… - elhallgatott, zavarba jött. - Miss Bodine-nak - mondta 
végül.

- Csak Shannon - mosolygott a lány, eltökélve, hogy nem fogja kínosan érezni magát. - 
Szervusz, Liam.
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A kisfiú válaszához nem ártott volna egy tolmács, de a mosolyát nem kellett lefordítani.
-  Brie,  megyek,  megmosdatom.  Add  ide  Kaylát  is,  majd  elintézem  őket,  amíg 

megmutatod Shannonnak a szobáját.
-  Hálás  vagyok.  -  Brianna  átadta  a  babát,  és  Maggie  mindkét  karjában  egy-egy 

gyerekkel elindult a konyha felé.
- Csoki - követelte Liam, persze tisztán érthetően.
- Soha - felelte az anyja.
- Hát. - Brianna megigazgatta a haját, amely kezdett kicsúszni a hajtűk alól. - Menjünk, 

pakoljunk  le!  A  padlásszobát  választottam  ki  neked.  A  második  emeleten  van,  de  az  a 
legelkülönültebb szoba, és a legszebb, - A lépcsőn felfelé menet visszanézett. - De ha nem 
szeretsz lépcsőt mászni, nem kerül semmibe egy másik szobát választani.

-  Nem  zavar.  -  Shannon  megint  kényelmetlenül  érezte  magát.  Furcsa,  tűnődött, 
mennyivel  könnyebb  megfelelni  Maggie  nyers  kihívására,  mint  Brianna  nyílt 
vendégszeretetére.

- Ez a szoba csak pár hónapja készült el. Tudod, a padlást alakíttattam át.
- Szép ház.
- Köszönöm. Néhány dolgot változtattam rajta, amikor apám meghalt, és rám hagyta. 

Akkor nyitottam meg a panziót. Aztán, mikor hozzámentem Graysonhoz, még több helyiségre 
lett  szükségünk,  dolgozószoba  és  gyerekszoba  kellett.  A mi  lakásunk  lent  van,  a  konyha 
másik oldalán.

- Hol van Kayla? - kérdezte Gray, amint lefelé jövet találkozott velük a lépcsőn.
- Maggie-nél. - Brianna természetes, megszokott mozdulattal, amit ő maga már észre 

sem vett, megsimogatta férje arcát. - El kellene menned sétálni egyet. Szellőztesd ki a fejed!
- Jó ötlet. Shannon, örülök, hogy megérkeztél.
- Köszönöm.
A lány felhúzott  szemöldökkel  nézte,  amint  Grayson megcsókolja  a  feleségét.  Nem 

holmi futó csók volt, amilyet sétára induló férj szokott adni.
- Teára itthon leszek - ígérte a férfi, és elment.
Brianna mutatta az utat a következő szintre, ahol egy ajtó állt tárva-nyitva, hívogatóan.
A szoba sokkal szebbnek bizonyult, mint Shannon várta. Tágas, levegős helyiség volt, a 

ferde falak egyikén kedves pad húzódott  az ablak alatt,  a másik oldalt  pedig nagy rézágy 
foglalta  el.  Az íves  ablakokon kívül  még tetőablakok is  csalogatták  a napfényt  és a  friss 
tavaszi  levegőt.  Csipkés  függönyök  libegtek  a  szélben,  a  krémszínű  ágytakaróhoz  illő 
mintával.

Frissen szedett virágok illatoztak a vázában, és minden felület csillogott-villogott.
Shannon úgy mosolygott, mint amikor meglátta a völgyet.
- Gyönyörű. Tényleg gyönyörű, Brianna.
- Már régen terveztem, hogy valami különösen szépet csinálok belőle. Az ablakból el 

lehet látni Murphy farmjára, sőt még azon is túl.
- Ki az a Murphy?
T- Ó, egy barátunk, szomszédunk. Murphy Muldoon. A földje itt kezdődik a kertem 

végében. Majd találkozol vele. Elég sokat van itt. - Brianna beszéd közben bejárta a szobát, 
megigazgatta a lámpákat, megrángatta az ágytakarót. - Ez a szoba jobban elkülönül, mint a 
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többi,  és  egy  kicsit  nagyobb  is.  Itt  van  a  fürdőszoba.  Grayson  olvasott  pár  könyvet,  és 
Murphyvel ketten tervezték meg.

- Nem azt mondtad, hogy ez a Murphy farmer?
- Igen. De mindenféléhez ért.
-  Ó!  -  Shannon  még  vidámabban  mosolygott,  amint  meglátta  az  apró,  ragyogó 

fürdőszobát.  A  lábakon  álló  fürdőkáddal  és  mosdókagylóval  harmonizáló  színű  hímzett 
törölközők lógtak a rézakasztókon. - Olyan, mint egy babaház.

-  Tényleg  olyan.  -  Brianna  érezte,  hogy  ideges,  mint  más  vendégekkel  sosem. 
Összekulcsolta a kezét. - Segítsek kicsomagolni, vagy inkább lefeküdnél előbb?

- Nincs szükségem segítségre, köszönöm. Lehet, hogy kipróbálom ezt a szép kádat.
-  Érezd  magad  otthon!  Abban  a  kisszekrényben  van  még törölköző,  és  azt  hiszem, 

minden szükségeset megtalálsz… - habozott egy percet. - Felhozzam neked a teát egy tálcán?
Könnyebb lenne elfogadni, gondolta Shannon. Bezárkózhatna a szobájába, és minden 

másról megfeledkezhetne.
- Nem, lejövök.
- Nem kell sietned. - Brianna Shannon karjára tette a kezét, hogy éreztesse, nem pusztán 

a teáról beszél. - Ha bármire szükséged lesz, odalent vagyok.
- Köszönöm.
Amikor  Brianna  mögött  becsukódott  az  ajtó,  Shannon  leült  az  ágy  szélére.  Magára 

maradva elengedte a vállát, és lehunyta a szemét.
Itt van Írországban, és fogalma sincs, mihez kezdjen.
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Ötödik fejezet

- Na és milyen az amerikai testvéretek? - Murphy Muldoon úgy érezte magát Brianna 
konyhájában, mint a sajátjában, és elvett egy krémes gyümölcstorta-szeletet, amit Brianna épp 
a  tányéron rendezgetett.  Sovány férfi  volt.  Amikor  bejött  a  konyhába,  lekapta  a sapkáját, 
ahogy az édesanyja tanította.  Sötét  hajára  ráfért  volna a nyírás,  fürtjei  össze-vissza álltak, 
ahogy ujjaival hátratúrta őket.

- Vigyázz a kezedre! - legyintett felé Brianna. - Várd meg, amíg elkészülök!
- Akkor már nem biztos, hogy jut - nevetett a férfi csillogó szemmel, és a szájába tömte 

a süteményt. - Van olyan csinos, mint te, Brie?
- Nem tudsz kihízelegni belőlem még egy süteményt tea előtt - felelte Brianna, de a 

hangjába nevetés vegyült. - A csinos nem jó kifejezés. Szép. A haja nem olyan vad vörös, 
mint Maggie-é, inkább a gesztenyepej kancáéra hasonlít,  amit  úgy szeretsz.  A szeme pont 
olyan, mint apáé, bár ezt ő biztosan nem szívesen hallaná, tudod, olyan szép tiszta zöld. Olyan 
magas,  mint  én,  és  vékony.  És… azt  hiszem, úgy mondják,  hogy elegáns.  Még a hosszú 
utazás után sem tűnt gyűröttnek, egy kicsit sem.

- Maggie azt mondta, hogy nagyon hideg. - Mivel Brianna úgy óvta a süteményét, mint 
kotlós az egyetlen kiscsibéjét, Murphy leült az asztal mellé.

- Inkább csak tartózkodó - helyesbített Brie. - Arról van szó, hogy Maggie nem akarja 
szeretni.  És  van  benne  valami  szomorúság,  ezt  hidegség  mögé  próbálja  rejteni.  -  És  ezt 
Brianna  tökéletesen  megértette.  -  De  elmosolyodott,  tényleg  elmosolyodott,  amikor 
befordultunk az úton, ahol meglátjuk a völgyet.
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- Az ott szép látvány. - Murphy megvonta a vállát, és teát töltött magának. A háta fájt 
egy kicsit, mert hajnal óta szántott. De jóleső fájdalom volt, egy átdolgozott napot jelentett. - 
New York Cityben nem láthat ilyesmit.

- Mindig úgy beszélsz New Yorkról, mintha egy másik bolygón lenne, nem pedig az 
óceán túlsó partján.

- Az én szempontomból ugyanolyan messze van, mint a Hold.
Brianna nevetve hátrapillantott a férfira. Most még inkább jóképű, mint kisfiú korában. 

Pedig akkoriban a  falusi  asszonyok másról  sem beszéltek,  csak az  ő angyalarcáról.  Most 
azonban kék szeme csillogásában, ferde mosolyában van egy jó adag ördögi is.

A szabad ég alatt  való munka jól  illik neki,  az évek során arca sovány, de finoman 
metszett lett, mindig magára vonja a nők tekintetét. Ő persze egy cseppet sem bánja. Sűrű 
fekete fürtjei ellenállnak minden fésülésnek. Teste szívós, karja izmos, válla széles, csípője 
viszont keskeny. Brianna első kézbői tudta, hogy olyan erős, mint imádott lovai, de sokkal 
gyöngédebb náluk.

Hatalmas ereje és faragatlansága ellenére van benne valami költői.  A szeme mindig 
olyan, mintha álmodozna, gondolta Brie szeretettel.

- Mit nézel? - A férfi a keze fejével megtörölte a száját. - Krémes az arcom?
-  Nem.  Arra  gondoltam,  milyen  kár,  hogy  ilyen  jóképű  fiú  létedre  nem  találtál 

magadnak egy lányt.
A férfi nevetett, de kissé zavartan fészkelődött a helyén.
- Miért van az, hogy ha egy nő házasságra adja a fejét, azt hiszi, mindenki másnak ezt 

kell tennie?
- Mert boldog. - Brianna lepillantott Kaylára, aki nyugodtan feküdt a gyerekülésben. - 

Szerinted nem Graysonra hasonlít?
-  Pont  olyan,  mint  te  vagy.  Igaz,  Kayla,  gyönyörűm?  -  A  férfi  odahajolt,  és 

megcsiklandozta a baba állát. - Mit akarsz csinálni anyáddal, Brie?
- Egyelőre semmit. - Brianna összekulcsolta a kezét, és azt kívánta, bárcsak egyáltalán 

ne kellene ezzel foglalkoznia. - Persze, meg kell mondanunk neki, de azt szeretném, hogy 
Shannonnak legyen egy kis ideje pihenni, mielőtt ez a vihar rázúdul.

- Pedig az jókora hurrikán lesz. Biztos vagy benne, hogy semmit sem tud a dologról? 
Fogalma sincs róla, hogy apádnak volt valakije, és van még egy gyereke?

-  Olyan  biztos,  mint  az,  hogy  itt  állok.  -  Brianna  felsóhajtott,  és  folytatta  a  tea 
előkészítését. - Tudod, hogyan éltek. Ha anyám tudta volna, halálra üldözte volna vele.

- Az igaz, Brie! - Murphy végighúzta az ujjait a lány arcán, mire ő felnézett. - Ne akard 
egyedül csinálni! Nem vagy egyedül.

-  Tudom,  Murphy.  De  olyan  nyugtalan  vagyok.  Még  mindig  rossz  a  viszonyom 
anyámmal, Maggie-vel pedig soha nem is voltak jó kapcsolatban. Nem tudom, ez mennyit fog 
rontani  a  helyzeten.  De  akkor  sem  tehettem  mást.  Apa  azt  akarta  volna,  hogy  Shannon 
eljöjjön, és lehetősége legyen megismerni a családját.

- Akkor lazíts egy kicsit! - kérte Murphy. Egyik kezében a csészéjét fogta, a másikkal 
megcirógatta Brie-t, és megpuszilta az arcát.

Aztán úgy érezte, feje tetejére állt a világ.

44



A látomás az ajtóban állt. Hideg, ragyogó zöld szempár meredt rá. A bőre olyan volt, 
mint  az  alabástrom,  amiről  Murphy csak olvasott,  és  olyan lágynak tűnt,  mint  a friss  tej. 
Csillogó haja keretbe foglalta arcát, egészen magasra emelt álláig.

A tündérkirálynő, gondolta Murphy. És máris érezte magán a varázslatot.
-  Ó,  Shannon!  -  Brianna  elpirult,  amint  észrevette  a  féltestvérét.  Vajon  mennyit 

hallhatott? És most mit tegyen? - A tea majdnem kész. Azt gondoltam, itt  megteázunk. A 
vendégeket a szalonban szolgálom ki.

- A konyhában nagyon jó lesz. - Shannon elég sokat hallott a beszélgetésből, de még 
nem tudta eldönteni, hogy reagáljon. Figyelmét pillanatnyilag lekötötte a férfi, aki úgy bámult 
rá, mintha még sosem látott volna nőt.

- Shannon Bodine, ő itt a szomszédunk és jó barátunk, Murphy Muldoon.
- Nagyon örülök.
A  férfi  szemlátomást  nem tudott  megszólalni.  Bólintott,  és  azt  is  csak  homályosan 

érzékelte, hogy eléggé ügyefogyottnak tűnhet.
- Murphy, megmondanád a többieknek, hogy kész a tea?
Brianna nem kapott választ, így felpillantott.
- Murphy?
-  Tessék?  -  pislogott  a  férfi,  megköszörülte  a  torkát,  és  megint  fészkelődött.  -  Jó, 

megmondom.  -  Aztán  elszakította  tekintetét  a  látomásról,  és  rámeredt  Briannára:  -  Mit 
mondjak meg kinek?

Brianna nevetve az ajtó felé lódította.
- El ne aludj nekem állva, mint a lovaid! Menj, és hívd Graysont, Maggie-t és Liamot 

teázni! – Még egyet lökött rajta,  majd becsukta mögötte az ajtót.  - Fogadni mernék, hogy 
megint  napfelkelte  óta  dolgozik,  és  teljesen  kimerült  a  munkában.  Általában  ennél 
értelmesebb képet szokott vágni. Shannon nem nagyon hitte.

- Földműveléssel foglalkozik?
- Méghozzá nem is rosszul. És lovakat is tenyészt. Maggie-nek és nekem olyan, mintha 

a  bátyánk volna.  -  Brianna  belenézett  Shannon szemébe.  -  Nincs  semmi,  amit  ne lehetne 
elmondani Murphynek, teljes bizalommal.

- Értem. - Shannon még mindig a küszöbön kívül állt. - Ezért érezted úgy, hogy ezt a 
dolgot is elmondhatod neki.

Brianna halk sóhajjal az asztalra helyezte a teáskannát.
- Shannon, te még nem ismersz sem engem, sem Murphyt, egyikünket sem. Nem lenne 

helyes  tőlem,  ha  azt  kérném,  bízzál  meg  olyan  emberekben,  akikkel  még  csak  most 
találkoztál. Úgyhogy nem is kérem. Csak annyit kérek, hogy ülj le, teázz velünk, és érezd jól 
magad.

Shannon kíváncsian félrehajtotta a fejét.
- Te mindig ilyen higgadt vagy?-
- Minden tűz Maggie-nek jutott.
- Nem szeret engem.
- Pillanatnyilag nem.
Shannonnak különös módon nevetni támadt kedve.
- Helyes. Én sem őt. Mi van teára?
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-  Szendvics,  sajt,  egy  kis  pástétom,  vajas  keksz,  pogácsa,  almás  pite,  krémes 
gyümölcstorta.

Shannon belépett, és megszemlélte a gazdagon terített asztalt.
- Minden nap ezt csinálod?
- Szeretek főzni. - Brianna már újra mosolygott, s megtörölte a kezét a kötényében. - És 

azt akartam, hogy az első napon különösen jól érezd magad.
- Ilyen határozott egyéniség vagy?
-Van  valami  makacsság  az  egész  családban.  Á,  jönnek  már.  Maggie,  vidd  be  a 

gyerekeket kezet mosni, légy szíves! Fel kell szolgálnom a teát a szalonban.
- Gyümölcstorta? - ugrott oda Gray. - Hol dugdostad mostanáig?
- Hozzá ne nyúlj a süteményemhez koszos kézzel! - mondta Brianna nyugodtan, és egy 

kerekes asztalkára rakta a tálcát. - Shannon, szolgáld ki magad! Mindjárt visszajövök, csak 
gondoskodom a vendégeimről.

- Ülj le! - Maggie megmosdatta a fiát a mosogatónál, és odaintett Shannonnak. Liamot 
leültette egy magas székbe, és a kezébe nyomott egy pirítós szeletet. - Kérsz cukrot a teádba?

-  Nem,  köszönöm -  válaszolta  Shannon  ugyanolyan  merev  udvariassággal.  -  Cukor 
nélkül iszom.

- Igazi lakoma vár rád - fordult oda hozzá Gray, miközben megrakta a tányérját. - Lehet, 
hogy New Yorkban vannak a világ legjobb éttermei, de olyat még nem ettél,  mint amilyet 
Brianna tud főzni. A Ry-Tilghmantonnál dolgozol, ugye? - kérdezte, s maga kezdte telerakni 
Shannon tányérját.

- Igen… ó, ne olyan sokat! Már öt éve ott vagyok.
-  Jó  hírük  van.  A  legjobbak  közé  tartoznak.  -  Gray  vidáman  beleharapott  egy 

szendvicsbe. - Hol tanultál?
- A Carnegie Mellon egyetemen.
-  Hm.  Az  nagyon  jó.  Van  ott  egy  kis  pékség  Pittsburghban,  vagy  tíz  percre  az 

egyetemtől. Egy zsidó házaspáré. Isteni rumos tortát sütnek.
- Ismerem. - Shannon mosolyogva gondolt vissza rá. Milyen könnyű egy amerikaival 

beszélgetni! - Négy éven át minden vasárnap reggel ott vásároltam.
Mivel Maggie Liammel foglalkozott, Murphy pedig szemmel láthatólag képtelen volt 

bármire a bámuláson kívül, Shannonnak nem esett nehezére figyelmen kívül hagyni őket Gray 
kedvéért.

- Brianna azt mondta, azért jöttél Írországba, mert kutatómunkát végeztél a könyvedhez. 
Ezek szerint a következő itt játszódik?

- Igen. Pár hónapon belül megjelenik.
- Alig várom. Nagyon élvezem a könyveidet.
- Majd elintézem, hogy az első példányokból kapj egyet.
A  baba  sírni  kezdett.  Gray  felemelte,  magához  ölelte,  és  a  kicsi  megnyugodva 

elhallgatott.
Shannon beleharapott  a  pici  szendvicsbe.  Valóban finom volt.  Most  ébredt  csak  rá, 

milyen éhes. Elégedetten, de nem túl nagy várakozással a gyümölcstortát vette a kezébe.
Egész  szervezete  azonnal  jelzett:  ez  a  legmagasabb  rendű,  s  egyben  legbűnösebb 

gyönyörök közé tartozik.
Gray vigyorogva nézte, amint lehunyta a szemét az élvezettől.
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- Kit érdekel ezek után a mennyország, igaz?
- Ne zavarj! - motyogta a lány. - Éppen ott járok.
- Hát igen, valóban van valami vallásos Brie süteményeiben. - Gray kivett még egyet.
-  Disznó!  -  nézett  rá  Maggie  mérgesen.  -  Legalább  párat  hagyj,  hogy  hazavigyem 

Rogannek!
- Miért nem tanulsz meg sütni magadnak?
- Minek? - Maggie elégedetten lenyalta ujjáról a krémet. - Csak felsétálok, és ehetem a 

tiéteket.
- A közelben laksz? - Shannon érezte, hogy öröme már a gondolattól is alábbhagy.
- Egy kicsit lejjebb az úton. - Maggie halvány mosollyal jelezte, hogy teljesen megérti 

Shannon érzéseit.
-  De Rogan időnként  elrabolja  -  szólt  közbe  Gray.  -  Hol  Dublinba,  hol  valamelyik 

galériájukba.  Olyankor  sokkal  békésebb  az  élet.  -  Közben  odacsempészett  Liamnek  egy 
kekszet.

-  De ahhoz  elég  sokat  vagyok  itt,  hogy szemmel  tartsam a  dolgokat,  és  vigyázzak 
Briannára, nehogy túlhajtsa magát.

- Brianna tud magára vigyázni - szólt közbe Brianna, és belépett a konyhába. - Gray, 
hagyj abból a gyümölcstortából Rogannek!

- Látod?
Gray vágott egy fintort Maggie felé, és lehúzta a feleségét maga mellé.
- Murphy, te nem vagy éhes? 
A  férfi  makacs  bámulása  már  Shannon  idegeire  ment.  Ujjaival  dobolni  kezdett  az 

asztalon.
- Mr. Mulddont túlságosan lefoglalja, hogy engem nézzen, nem jut ideje enni.
- Bunkó - morogta Maggie, és könyökével megbökte Murphyt.
-  Bocsánat!  -  Murphy felkapta  a teáscsészét,  de olyan gyorsan,  hogy kilöttyintette  a 

teáját. - Csak elgondolkoztam. Haza kell mennem. - Talán ha hazamegy a saját földjére, ott 
találja  a  józan  eszét,  amint  vár  rá.  -  Köszönöm  a  teát,  Brie.  Miss  Bodine,  isten  hozta 
Írországban.

Felkapta a sapkáját, a fejébe csapta, és kisietett.
-  Hát,  sosem  hittem  volna,  hogy  megérem  azt  a  napot,  amikor  Murphy  Muldoon 

otthagyja a teli  tányérját.  -  Maggie értetlenül felállt,  és odavitte a tányért  a pulthoz.  - így 
ahogy van, elviszem Rogannek.

- Jó - mondta Brianna félig másra figyelve.  - Nem lehet,  hogy bujkál benne valami 
betegség? Olyan különösen nézett ki. .

Shannon  azt  gondolta,  hogy  neki  bizony  teljesen  egészségesnek  tűnt,  de  egy 
vállrándítással megfeledkezett a különös Mr. Muldoonról, és folytatta az evést.

Később, mikor az ég már kezdte elveszíteni vakító kékségét, és inkább szürkébe hajlott, 
Shannon körbejárta  Brianna  hátsó  kertjét.  A háziasszony  egyértelműen  azt  várta,  hogy a 
családi  vacsora  után  hagyják  magára  a  konyhában.  S  mivel  ő  nem  különösen  szeret 
mosogatni,  szívesen fogadta  a  javaslatot,  hogy szívjon egy kis  friss  levegőt,  és  élvezze  a 
csendes estét.
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Ez mindenesetre olyan hely, ahol nem kell semmit sem csinálni, gondolta Shannon, és 
kíváncsian  körbejárta  az  üvegházat.  Bár  úgy  tűnt  neki,  hogy  Brianna  ritkán  élvezi  a 
lustálkodás örömét.

Van valami, amit nem csinál ez a nő? Főz, egy kicsi, de különleges szállodát vezet, 
ellátja a csecsemőt, kertészkedik, elcsábított egy nagyon vonzó férfit, és mindezek tetejébe 
úgy fest, mintha az Ír Vidéki Magazin címlapjáról lépett volna le.

Az  üvegházat  körbejárva  megakadt  a  szeme  egy  festői  pihenősarkon,  egy 
nebáncsvirágokkal és violával teleültetett ágyás szélén. Shannon leült a fonott székbe, amely 
épp  olyan  kényelmes  volt,  amint  amilyennek  látszott,  és  úgy  döntött,  nem  gondol  sem 
Maggie-re, sem Briannára, sem a házra, melynek ideiglenesen a lakója lett. Most egy kis ideig 
egyszerűen nem gondol semmire.

A levegő lágy és illatos volt. Az egyik közeli ablakban rézből készült tündérek jártak 
táncot a szélben, finoman csilingelve. A távolból mintha tehén-bőgés hallatszott volna, amely 
épp olyan idegen volt számára, mint a koboldokról és kísértetekről szóló legendák.

Biztosan Murphy farmja, gondolta. Remélhetőleg, a saját érdekében, farmernek jobb, 
mint beszélgetőpartnernek.

Kimerültség  tört  rá,  az  időeltolódást  csak  most  érezte  meg,  hogy  idegei  kissé 
megnyugodtak.  Nem  bánta,  hagyta,  hogy  rátelepedjen,  beburkolja  és  eltompítsa 
nyugtalanságát.

Fehér lovon ülő férfiról álmodott. A férfi haja fekete volt, hosszan lobogott utána, sötét 
köpenye csattogott a szélben, és a sötétszürke égből hulló eső cseppjei csillogtak rajta.

Villám hasította  végig az égboltot,  mint egy lándzsa,  megvilágította egy pillanatra  a 
lovas arcát. Magas, kelta arccsontja és kék szeme volt, mint oly sok ír harcosnak. A köpeny 
nyakát egy rézből készült  tű fogta össze,  melybe egy ló hátravetett  fejét  vésték,  körülötte 
kacskaringós mintákkal.

Mintha  hasonlítani  akarna  arra  a  képre,  a  fehér  ló  felágaskodott  a  levegőbe,  majd 
patáival  kapálni  kezdte  a  tőzeget.  Egyenesen felé  vágtattak,  a  férfi  és  az állat  egyformán 
veszélyesnek,  egyformán  hatalmasnak  tűnt.  Megvillant  egy  kard,  és  a  tompa  fényű 
páncélruha, melyet sár foltozott.

A lány szíve átvette a vihar dörgésének hangját, jeges eső permetezett az arcába. De 
félelmet  nem érzett.  Az állat  magasra emelve nézte,  amint  száguldanak felé,  az  eső ellen 
összehúzott szeme zölden megvillant.

A  ló  megállt  egy  lépésnyire  tőle,  sarat  és  vizet  fröcskölve  szanaszét.  A  lovas 
győzedelmesen, vágytól csillogó szemmel nézett le rá.

-  Ezek  szerint  -  hallotta  a  saját  hangját,  ami  valahogy  mégis  idegennek  tűnt  - 
visszajöttél.

Shannon felriadt. A különös, és teljesen tisztán látott álom megrázta, felkavarta. Mintha 
nem is álmodott volna, gondolta, s hátrasimította a haját az arcából. Inkább olyan volt, mintha 
emlékezett volna.

Alig volt ideje megmosolyogni magát erre a gondolatra, amikor a szíve újból hevesebb 
ütemet kezdett diktálni. Egy férfi állt egy lépésnyire tőle, és őt nézte.

- Bocsánatot kérek - lépett elő Murphy az árnyékból, mely egyre nagyobb foltot borított 
a kertben. - Nem akartam megijeszteni. Azt hittem, elaludt.

A lány szörnyen zavarba jött, gyorsan kihúzta magát a széken.
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- Szóval, Mr. Muldoon, megint eljött, hogy bámuljon?
- Nem. Azaz, én… - Murphy rosszkedvűen felsóhajtott.
Hát  nem  épp  most  szidta  meg  magát  ezért  a  viselkedésért?  A  fene  megette,  ha 

másodjára is elakad a szava, és idiótának mutatja magát!
-  Nem akartam zavarni  -  kezdte újra.  -  Egy pillanatig  azt  hittem,  felébredt,  és  szólt 

hozzám,  de  tévedtem.  -  Óvatosan  elmosolyodott,  azzal  a  mosolyával,  amely  rendszerint 
elbűvölte a nőket. - Az az igazság, Miss Bodine, azért jöttem vissza, hogy bocsánatot kérjek, 
amiért olyan durván megbámultam a teánál.

- Rendben van. Felejtsük el! - És most már menjen innen, gondolta a lány ingerülten.
- Azt hiszem, a szeme miatt. - De jól tudta, hogy sokkal többről van szó. Pontosan tudta, 

attól a pillanattól kezdve, hogy ránézett. Ez az a nő, akire várt. 
A lány türelmetlenül fújta ki a levegőt.
- Mi van a szememmel?
- Olyan, mint a tündéreké. Tiszta, mint a víz, zöld, mint a moha, és tele van varázslattal.
Most nem is tűnik olyan ostobának, döbbent rá a lány lassan. A hangjának valami furcsa 

zengése van, amitől az ember lánya képes minden másról megfeledkezni.
- Ez érdekes, Mr. Muldoon…
- Legyen csak Murphy, ha nem bánod. Hiszen alighanem szomszédok leszünk.
-  Nem  leszünk.  De  azért  tegeződhetünk.  És  most,  ha  megbocsátasz…  -  Ahelyett 

azonban,  hogy  Shannon  felállt  volna,  ahogy  tervezte,  visszaroskadt  a  székbe,  és  halkan 
felsikoltott. Valami vékony és gyors rontott elő az árnyékból. És morgott.

- Con. - Murphy egyetlen halk szava elég volt hozzá, hogy a kutya megtorpanjon, és 
csóválni kezdje a farkát. - Nem akart megijeszteni - Murphy megsimogatta a kutya fejét. - 
Kint volt, futkározott egyet, ahogy szokott esténként, és ha találkozunk, szoktam vele játszani. 
Nem is morgott, hanem inkább csak beszélgetett velem.

- Beszélgetett? - A lány lehunyta a szemét, és várta, hogy csillapodjon a szívdobogása. - 
Ma este már nem is hiányzott más, csak egy beszélő kutya.

Con odament hozzá, az ölébe fektette a fejét, és bánatosan ránézett. Még egy jéghegyet 
is megolvasztott volna a tekintetével.

-  Szóval  most  bocsánatot  kérsz,  amiért  halálra  ijesztettél?  -  A  lány  felpillantott 
Murphyre. - Ti ketten jól összeilletek.

-  Azt  hiszem, mind a  ketten  kicsit  esetlenül  viselkedünk néha.  -  Murphy szavainak 
ellentmondva,  elegáns mozdulattal előhúzott  a háta mögül egy vadvirágcsokrot. - Shannon 
Bodine, isten hozott Clare megyében. Kívánom, hogy az itt töltött idő legyen olyan édes és 
színes, mint ezek a virágok, de tartson sokkal tovább.

A lány döbbenten,  és bármilyen szívesen tagadta  volna,  elbűvölten vette át  a vidám 
csokrot.

-  Azt gondoltam, hogy furcsa ember  vagy te,  Murphy - motyogta.  -  Úgy látom, jól 
gondoltam. - Ám mosolygott, miközben felállt. - Köszönöm.

-  Hát  igen,  ezt  érdemes lesz várni.  -  A lány kérdő tekintetét  látva azt  mondta:  -  A 
mosolyodat. Megéri kivárni. Jó éjszakát, Shannon. Aludj jól!

Elindult, és ismét árnyékká változott. A kutya a nyomába eredt, de ő halkan mondott 
neki valamit, mire Con visszafordult, és megállt Shannon mellett.
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- Ennyit az első benyomásokról - mondta Shannon a kutyának, aztán megrázta a fejét. - 
Azt hiszem, ideje lesz bemenni. Fáradtabb vagyok, mint hittem.

Hatodik fejezet

Viharok és fehér lovak. Erőszakos, jóképű férfiak és nagy, álló kövekből rakott kör.
Shannon nem jól aludt, álmok gyötörték.
Mikor  felébredt,  úgy  érezte,  mindjárt  megfagy.  Különös,  gondolta,  hiszen  a  kis 

kandallóban még vörösen izzott a parázs, és egész testét beburkolta a vastag pehelypaplan. 
Bőre mégis olyan jeges volt, hogy reszketni kezdett.

Ami  még  különösebbnek  tűnt,  hogy  nem  egyszerűen  csak  fázott.  Amíg  meg  nem 
tapintotta az arcát, esküdni mert volna, hogy vizes, mintha kint állt volna a viharban.

Felült  az  ágyban,  és  végigsimított  a  haján.  Még  soha  életében  nem álmodott  ilyen 
tisztán, és nem volt biztos benne, hogy örülne neki, ha ez állandósulna.

De az álmok és a nyugtalan éjszaka ellenére már teljesen felébredt. Tapasztalatból tudta, 
hogy  nincs  értelme  a  másik  oldalára  fordulni,  mert  nem tud  újra  elaludni.  Otthon,  New 
Yorkban ez nem lenne olyan idegesítő. Ott mindig egy tucatnyi dolgot el tudott intézni, és 
általában korán kelt, hogy belevesse magát a munkába.

Mindig  volt  valami  megbízatása,  amin  dolgozott,  utol  kellett  érnie  magát  a 
papírmunkában,  vagy  elvégezte  az  egyszerűbb  háztartási  munkákat,  mielőtt  elindult  az 
irodába.  Ha  mindezzel  elkészült,  elővette  elektromos  noteszét,  és  megnézte,  milyen 
megbeszélések, feladatok várják aznap, és milyen társasági programok közül választhat este. 
A reggeli televízióműsor időjárás-előrejelzéssel szolgált, és megtudhatta a legfrissebb híreket. 
Aztán felkapta aktatáskáját, és attól függően, hogy milyen nap volt, még a torna ruháját is, 
majd fürgén elindult a hat saroknyira lévő irodába.

A  fiatal  szakember  elégedett,  szervezett  élete,  aki  elindult  felfelé  a  szamárlétrán. 
Pontosan ugyanúgy zajlott minden napja öt éven keresztül.

De itt… Sóhajtva nézett az ablak felé, ahol a nyugati égbolt még sötét volt. Nincsenek 
határidők, megbeszélések, előadások. Kitört a rendszerből, amely olyan ismerős és ezért olyan 
megnyugtató volt.
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Mit  csinál  az  ember  Írországban,  vidéken,  kora  hajnalban?  Kimászott  az  ágyból, 
megpiszkálta a tüzet, majd odament az ablaküléshez, és összekuporodott a párnán.

Amint az ég sötétlilából fokozatosan lágyabb kékbe váltott, odakint ki lehetett venni a 
mezőt, a kőfalak árnyékát, egy háznak és melléképületeknek a körvonalait. Ekkor megszólalt 
egy kakas, és Shannon elmosolyodott.

Talán mégis elfogadja Brianna ajánlatát, hogy használja a kocsit, és elmegy valahová. 
Mindegy, hová. Írországnak ez a része szép tájairól híres. Ha már itt van, akár meg is nézheti. 
Talán kihasználja a szabadságot és a szép környezetet, és fest is majd, ha kedve támad.

A fürdőszobában behúzta a kör alakú függönyt a kád körül,  és örömmel tapasztalta, 
hogy bőségesen van meleg víz a zuhanyozáshoz. Sötét garbóba és farmernadrágba bújt, és 
már majdnem felkapta a retiküljét, amikor ráébredt, hogy arra nem lesz szüksége, amíg meg 
nem beszéli az autót.

Úgy döntött, szó szerint veszi Brianna felhívását, hogy érezze magát otthon. Elindult 
lefelé, hogy kávét főzzön.

A házban olyan csend volt, hogy akár azt is hihette volna, egyedül van. Tudta, hogy 
vannak vendégek az első emeleten,  de nem hallott  semmit,  csak a lépcső nyikordult  meg 
halkan a lába alatt.

A keletre néző ablak előtt megtorpant. A látvány állította meg: az ablak keretébe foglalt 
lélegzetelállító napfelkelte.  A horizonton vastag,  több rétegű felhők gomolyogtak,  szélüket 
vörösre  festette  a  nap.  Az  ég  széle  is  rózsaszínű  volt,  mintha  tűz  nyelve  nyalogatná  a 
higgadtabb kéket. Miközben állt, látta a felhők vonulását, mintha egy lángoló hajó úszna tova. 
S az ég fokozatosan egyre világosabb lett.

Hónapok óta először érezte, hogy festeni akar. Nem annyira a festés utáni vágy, inkább 
csak a megszokás vette rá, hogy becsomagolja felszerelésének egy részét.  Most hálás volt 
ezért,  és máris azon törte a fejét,  milyen messzire kell  utaznia,  hogy megvegye a hiányzó 
dolgokat, amelyekre szüksége lehet.

Megörült, hogy valóban csinálhat valamit, és jókedvűen folytatta útját a konyha felé.
Briannát  már  ott  találta,  csuklóig  merülve  a  kenyértésztában.  Shannon meglepődött, 

aztán rájött, hogy tudhatta volna.
- Azt hittem, én leszek az első.
- Jó reggelt. Korán kelő vagy - mosolygott Brianna, és tovább dagasztotta a tésztát. - 

Mint  Kayla.  És  ő  mindig  éhesen  ébred.  Van  kávé  vagy  tea,  amit  kérsz.  Már  főztem 
Graysonnak.

- Ő is felkelt már? - Ennyit a magányos reggelről, gondolta Shannon.
- Ó, ő már órák óta dolgozik. Gyakran előfordul, ha a történet nem hagyja nyugodni. 

Mindjárt megdagasztom a kenyeret, és amíg kel, elkészítem a reggelidet.
- Nem, a kávé elég lesz. - Shannon töltött magának egy csészével, és zavartan álldogált, 

nem tudva, mit is csináljon. - Te magad sütöd a kenyeret?
- Igen. Nagyon megnyugtató dolog. Egyél legalább egy kis pirítóst. Még van egy darab 

a tegnapi kenyérből.
- Majd egy kicsit később. Azt gondoltam, autózom egy kicsit a környéken, megnézem a 

sziklákat, vagy ilyesmi.
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-  Ó,  persze,  meg kell  nézned  a  látnivalókat.  -  Brianna  ügyesen  labdává  formálta  a 
tésztát, és egy nagy tálba tette. - A kocsikulcs ott van azon a szögön. Bármikor elveheted, ha 
kedved támad csavarogni egyet. Jól aludtál?

-  Az  igazat  megvallva…  -  Shannon  elhallgatott.  Meglepődött  rajta,  hogy  majdnem 
elmesélte Briannának az álmát. - Igen, a szoba nagyon kényelmes. - Nyugtalanul belekortyolt 
a kávéba. - Van itt valahol egy fitness-klub?

Brianna betakarta a tésztát egy ruhával, és odalépett a mosogatóhoz, hogy megmossa a 
kezét.

- Milyen klub? Be akarsz lépni egy klubba? 
Shannon kinyitotta a száját, majd elnevette magát.
- Nem, nem. Fitness-klub, tudod, olyan hely, ahol tornázni lehet. Hetente háromszor 

vagy négyszer járok edzésre. Tudod, taposógép, futógép, hasizompad…
- Ó. - Brianna öntöttvas serpenyőt helyezett a tűzhelyre, és gondolkodott. - Nem, olyan 

nincs. A taposógép gyaloglásra való?
- Igen.
- Arra nekünk itt vannak a mezők. Nagyon jót lehet sétálni a réten. És a friss levegő jót 

tesz mozgás közben. Ma reggel szép idő van, érdemes kimenni, de délutánra esni fog. Vegyél 
kabátot  -  folytatta,  és  egy  könnyű  farmerdzsekire  mutatott,  mely  a  hátsó  ajtóra  volt 
felakasztva.

- Kabátot?
- Kicsit hűvös van. - Brianna szalonnaszeleteket tett a serpenyődbe. - A sétától majd 

megjön az étvágyad. Mire visszajössz, elkészül a reggeli.
Shannon összevont szemöldökkel nézte Brianna hátát. Úgy látszik, sétálni megy. Egy 

kicsit kábultan letette a kávéscsészét, és felvette a dzsekit.
- Nem leszek sokáig.
- Nem kell sietned - felelte Brianna vidáman.
Mindketten mosolyogtak magukban a másikon, amint elváltak.
Shannon mindig is azt gondolta magáról, nem az a típus, aki a szabad levegőt szereti. 

Nem igazán kedvelte a túrázást. Sokkal jobban szerette a jól felszerelt fitness-klub civilizált 
légkörét, az üveges ásványvizet, a reggeli hírműsort a tévében és a gépeket, melyek kiírják, 
hogy  mennyit  teljesített.  Hetente  háromszor  ötven  percet  rászánt,  és  boldog  volt,  hogy 
erősnek, egészségesnek és jó alakúnak tarthatta magát.

Viszont sosem értette azokat az embereket,  akik nehéz bakancsot húznak, hátizsákot 
vesznek magukra, és ösvényeken, sőt hegyeken mászkálnak.

De  fegyelmezettsége  sokkal  erősebb  volt,  semhogy  megengedje  a  minden  mozgás 
nélküli életformát. És az az egyetlen nap, amit Blackthornban töltött, elég volt hozzá, hogy 
megértse, Brianna főztje komoly problémát jelenthet.

Hát akkor sétál. Kezét bedugta a kölcsönvett dzseki zsebébe, mert a levegőt csípősnek 
találta. A reggel frissessége lerázta róla az időeltolódásból itt maradt kábultságot.

Átsétált  a  kerten,  ahol  a  kankalinokat  még harmat  borította,  és  elhaladt  az  üvegház 
mellett. Nem tudott ellenállni a kísértésnek, szeme köré ernyőt emelt a kezéből, és belesett az 
üvegen  át.  Tátva  maradt  a  szája  a  látványtól.  Anyjával  többször  járt  már  igazi  nagy 
üvegházakban  is,  amelyek  azonban  nem  voltak  ilyen  szépen  rendben  tartva,  sem  ilyen 
gazdagok.
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Elfordult,  és újra elindult,  de rögtön meg is torpant. Milyen hatalmas! - gondolta, az 
egymást követő dombvonulatokat bámulva. Nem is vette észre, hogy védekezőn összehúzza 
magát a dzseki alatt. A New York-i járdán sétálni semmiség volt számára, fel sem vette, hogy 
lökdösődnie kell,  hogy megtarthassa a saját tempóját.  A forgalom zaja, a sikoltozó kürtök, 
ordibáló hangok kavalkádja ismerős volt, nem ilyen furcsa, mint ez a pislákoló csend.

- Nem pont olyan, mint ha a Central Parkban kocognék - mondta, mert jólesett hallani a 
saját hangját. De továbbmenni kevésbé volt csüggesztő, mint visszatérni a konyhába, ezért 
valóban elindult.

Hangokat hall, döbbent rá. Madarakat, egy távoli gép zúgását és kutyaugatást. Mégis 
kísérteties volt ennyire egyedül lenni. Igyekezett nem gondolni rá, és gyorsított. A sétálás nem 
erősíti az izmokat.

Amikor elért az első kőfalhoz, gondolkozott, mit tegyen. Végigsétálhat mellette, vagy 
átmászhat a másik oldalra. Vállat vont, és átmászott.

Felismerte,  hogy  búzát  lát.  A  növény  még  alacsony  volt,  épp  csak  akkora,  hogy 
meglibbent a szélben, s a búzaföld közepén egy magányos fa állt. Úgy tűnt, hogy nagyon öreg 
fa lehet, levelei mégis gyöngéd tavaszi zöldben pompáztak. Egyik magasba nyúló, göcsörtös 
ágán egy madár ült, és teli torokból énekelt.

Shannon megállt, nézte és hallgatta a madarat, és arra gondolt, el kellett volna hoznia a 
vázlatfüzetét.  Majd vissza kell  jönnie  ide.  Nagyon régóta  nem volt  alkalma igazi  tájképet 
festeni.

Furcsa, gondolta, és újra nekiindult. Eddig nem is jutott eszébe a tájkép. Bizonyára arról 
van szó, hogy még azoknak is viszketni kezd az ujjuk, akik nem tudnak igazán rajzolni. Ezek 
a  színek  és  formák és  a  csodálatos  fény!  Megfordult,  visszament  egy kicsit,  hogy másik 
szögből is szemügyre vehesse a fát.

Kora reggel lesz a legjobb, gondolta, és átmászott a következő falon, de figyelme még 
mindig a fára összpontosult.

Csak a szerencse mentette meg tőle, hogy egyenesen bele ne szaladjon a tehénbe.
- Jézusom!  -  kiáltott,  hátrabotorkált  pár  lépést,  és  nekiment  a  falnak.  A  tehén 

szenvtelenül bámulta a betolakodót, és a farkát lengette. - Ilyen nagy? - Shannon már fent állt 
a fal tetején, és bizonytalanul felsóhajtott. - Fogalmam sem volt róla, hogy ilyen nagy.

Óvatosan felemelte a pillantását, és rájött, hogy a boci nincs egyedül. Szerte a mezőn 
legelésző tehenek álltak, hatalmas, nyugodt szemük és fekete-fehér foltos bőrük volt. Mivel 
úgy tűnt, hogy nem érdeklődnek iránta, Shannon lassan leereszkedett, míg végül csak ült a 
falon.

- Gondolom, itt véget ér a séta. Mi van, nem akartok bőgni nekem?
A  legközelebbi  tehén  azonban  inkább  megrázta  magát,  és  folytatta  a  legelészést. 

Shannon megnyugodott, és most már alaposabban körül tudott nézni. Elmosolyodott.
- Kicsik. - Nevetve felugrott,  hogy közelebbről is megnézze a hosszú lábú borjakat, 

melyek a kevésbé mozgékony nagyok között ugrándoztak. Aztán úrrá lett rajta az óvatosság, 
és újra a legközelebbi tehén szemébe nézett. Fogalma sem volt róla, hogy a tehenek harapnak-
e vagy sem. - Azt hiszem, jobb lesz, ha csak innen nézem őket.

A kíváncsiság azonban nem hagyta nyugodni.  Kinyújtotta  a  kezét,  vigyázva,  lassan, 
tekintetét le nem véve a tehén szeméről. Csak meg akarja érinteni. Előrehajolt, de a fenekét 
továbbra is a falon hagyta. Ha a tehénnek nem tetszik a simogatás, gondolta Shannon, egy 
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pillanat  alatt  a  másik  oldalon  terem.  Heti  három edzéssel  képesnek  kell  lennie  rá,  hogy 
lefusson egy tehenet!

Mikor ujjai  hozzáértek a tehénhez,  kemény, merev szőrt  tapintott.  A tehén szemmel 
láthatóan nem tiltakozott. Shannon most már magabiztosabb lett, egy picit közelebb húzódott, 
és egész tenyerével megsimogatta az állat oldalát.

- Ez nem bánja, ha megsimogatják - szólalt meg Murphy a háta mögött.
Shannon  kiáltására  több  tehén  is  odafordult.  Néhány  panaszos  bőgés  után  azonban 

folytatták a legelést. De Murphy még mindig nevetett, és kezét nem vette el Shannon válláról. 
Kénytelen volt megmarkolni, nehogy arccal előre leessen a falról.

- Nyugodj már meg! Nagyon ijedős vagy.
-  Azt  hittem,  egyedül  vagyok.  -  A  lány  nem  tudta,  mit  is  szégyelljen  jobban:  a 

sikoltozást, vagy hogy rajtakapták, amint egy állatot simogat.
-  A lovakat  hajtottam ki  legelni,  és  visszafelé  jövet  megláttalak  -  mondta  Murphy, 

kényelmes mozdulattal letelepedett a falra, és előhúzott egy cigarettát. - Szép reggelünk van.
Shannon azonban csak morgott valamit. Nem gondolta, hogy ez Murphy földje. És úgy 

látszik, most megint csapdába esett.
- Egyedül gondoskodsz erről a sok tehénről?
- Ó, néha van egy kis segítségem, ha kell. Csak nyugodtan simogasd meg. Ez hagyja 

magát.
- Nem simogattam. - Kicsit ugyan már késő volt, hogy visszaszerezze a méltóságát, de 

Shannon nem akarta feladni. - Csak kíváncsi voltam, milyen a szőre.
- Még sosem érintettél meg tehenet? - A férfi már a gondolattól is nevetett. - Pedig azt 

hallottam, hogy Amerikában is vannak.
- Persze, hogy vannak. Csak nem túl gyakran sétálnak az Ötödik Sugárúton - óvatosan 

Murphyre nézett.  A férfi  még mindig mosolygott,  és a fát nézte,  ahonnan Shannon jött.  - 
Miért nem vágattad ki azt a fát? A búzaföld közepén van.

-  Nem  okoz  gondot  körbeszántani,  és  körbeültetni  -  felelte  a  férfi  könnyedén.  - 
Különben is, régebben itt van, mint én.

Pillanatnyilag Murphyt jobban érdekelte  a lány,  mint a fa.  Valami bűnös illata  volt. 
Rafinált nőies illat, amitől a férfinépnek beindul a fantáziája. És nem különös, hogy miközben 
jött hazafelé a legelőről, épp rá gondolt?

Ő pedig ott ült, mintha várna rá.
- Szép idő fogad téged az első reggelen Clare-ben. Délután esni fog.
Brianna ugyanezt mondta, jutott eszébe Shannon-nak. Összeráncolt homlokkal felnézett 

a tiszta kék égre.
- Honnan tudod?
- Nem láttad a napkeltét?
Miközben ő azon töprengett, mi köze a napkeltének az időjáráshoz, Murphy a kezébe 

vette az állat, és nyugat felé fordította az arcát.
- Ott - mutatta -, látod a felhőket? A tenger felől jönnek. Délre ideérnek, és esőt hoznak. 

De lágy eső lesz, nem vihar. Nincs viharszaga a levegőnek.
Az arcát érintő kéz kemény volt, mint a szikla, mégis gyöngéd, mint a víz simogatása. 

Shannon megérezte rajta a farm szagát: a lovakét, a földét, a fűét. Okosabbnak látta, ha inkább 
az égboltra koncentrál.

54



- Gondolom, a farmereknek meg kell tanulniuk az időjárás előrejelzését.
- Ez nem igazán tanulás. Csak tudjuk.
A maga örömére ujjait végigsimította a lány haján, mielőtt elhúzta a kezét. A keresetlen 

mozdulatra a lány feléje fordította az arcát.
Igaz,  hogy ellenkező irányban ültek  a  falon,  lábuk más-más oldalon  lógott  le,  de a 

csípőjük összeért. És most a tekintetük is összefonódott. Murphy szeme pont olyan színű volt, 
mint  az  üvegek,  melyeket  Amanda  gyűjtött.  Az  üvegek,  melyeket  Shannon  óvatosan 
becsomagolt, és magával vitt New Yorkba. Kobaltkék.

Az  előző  napi  szégyenlősségnek  vagy  zavarnak  most  nyoma  sem  volt.  Ez  egy 
magabiztos férfi tekintete, aki jól érzi magát a bőrében, és akinek - döbbent rá Shannon, és 
most ő jött zavarba - veszélyes hátsó gondolatai vannak.

Murphy szerette volna megcsókolni. Egyszerűen csak előrehajolni,  és megérinteni az 
ajkait. Egyszer. Csendesen. Ha más nő lenne, meg is tenné. Persze az is biztos, hogy ha más 
nő lenne, nem akarná ennyire megcsókolni.

- Olyan az arcod, Shannon, amelyet ha egyszer elültetnek egy férfi fejébe, ott gyökeret 
ereszt és kivirágzik.

A hangja lehet az, gondolta Shannon, a tipikus ír hanglejtés, amely miatt még az ilyen 
ostobaságok is költőinek hangzanak. Hogy védekezzen, elfordult, és a legelő tehenekre nézett.

- A hasonlataid a földművelésből származnak.
- Ez bizony így van. Szeretnék mutatni neked valamit. Eljössz velem?
- Vissza kellene mennem. De Murphy már felállt, és megfogta a kezét, mintha mindig is 

így szokta volna.
- Nincs messze.
Lehajolt, leszakított egy csillag alakú kék virágot, mely a fal repedésében nőtt. De nem 

nyújtotta oda, hanem bedugta a lány füle mögé.
Nevetséges, hogy ez ennyire elbűvöli, gondolta Shannon. Észre sem vette, és már ott 

lépkedett a férfi mellett.
- Nem kell dolgoznod? Azt gondoltam, a földműveseknek mindig van mit csinálniuk.
- Ó, egy-két percet azért tudok szakítani. Ott van Con - mutatott a távolba. - Nyulat hajt.
Shannon elnevette magát, amint meglátta a karcsú szürke kutyát száguldani a mezőn át, 

egy nyúl nyomában. De aztán rémülten szorította meg Murphy kezét.
- Megöli.
- Hát, ha el tudná kapni, bizony megölné. De nem sok esélye van.
A vadász és zsákmánya felszaladtak az emelkedőn, és eltűntek egy fasor mögött, ahol 

víz csillant a napfényben.
- Most elveszti,  ahogy szokta. De nem tudja megállni,  hogy ne vadásszon, épp úgy, 

ahogy a nyúl sem tudja megállni, hogy el ne fusson.
- De ha hívod, visszajön - mondta Shannon sürgetően. - Visszajön, és békén hagyja a 

nyulat.
Murphy szeretett volna a kedvében járni, ezért füttyentett egyet. Pár perc múlva Con 

felbukkant a mezőn, boldogan lógatva a nyelvét.
- Köszönöm.
Murphy folytatta az utat. Mi értelme lenne megmondani neki, gondolta, hogy Con újból 

eliramodik majd, amint megérzi egy nyúl szagát.
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- Mindig városban laktál?
- Városban vagy városhoz közel. Sokat költöztünk, de mindig valamelyik nagy központ 

közelében laktunk. - Shannon felnézett. A férfi magasabbnak látszott, amint egymás mellett 
sétáltak. Vagy talán csak azért tűnik így, mert másképp mozog a földeken. - És te mindig itt 
laktál?

-  Mindig.  Ezeknek a földeknek egy része a Concannon családé volt,  a miénk pedig 
szomszédos volt vele. Tom azonban nem szerette a gazdálkodást, és szép lassan eladogatta a 
földjét  az apámnak, aztán meg nekem. Most pedig az én földem kettévágja  Concannonék 
maradék birtokát, mind a két oldalon van nekik egy-egy darab.

A lány összevonta a szemöldökét, és végignézett a dombokon. Nem tudta felmérni a 
földterület nagyságát, határait.

- Jó nagy terület.
-  Elég.  -  Murphy  odaért  egy  falhoz,  könnyedén  átlépte,  majd  meglepve  Shannont, 

egyszerűen megfogta a derekát, és átemelte, mintha semmi súlya nem lenne. - Ezt akartam 
mutatni neked.

A lány még mindig  azon csodálkozott,  milyen  erős,  amikor  felnézett,  és  meglátta  a 
kövekből  rakott  kört.  Nem lepődött  meg,  nem érzett  tiszteletet  vagy  örömöt.  Egyszerűen 
elfogadta.

Később jutott  csak eszébe,  hogy azért  nem lepődött  meg,  mert  tudta,  hogy ott  van. 
Álmaiban látta.

- Milyen gyönyörű. - Most rátört az öröm, méghozzá nagyon gyorsan. Félrehajtotta a 
fejét,  hogy  a  nap  ne  süssön  a  szemébe,  és  tanulmányozni  kezdte.  Most  már  a  művész 
szemével nézte, a formákat, a felületeket és színárnyalatokat próbálta megragadni.

Nem volt nagy, és az álló köveket fent összekötő szemöldökfák közül sok már lezuhant. 
De a kör tisztán kivehető volt, fenségesen és varázslatos módon állt a csendes zöld mezőn. A 
távolban lovak legeltek.

-  Még  sosem  láttam  ilyet,  csak  képeken.  -  Shannon  alig  vette  észre,  hogy  ujjait 
összefonta Murphyéivel, és magával húzta őt is. Közelebb mentek. - Mindenféle legendák és 
elméletek vannak az ilyen álló kövekről, ugye? Druidák űrhajója, megfagyott óriások, táncoló 
tündérek. Tudod, milyen régi?

- Szerintem olyan régi, mint a tündérek. 
A lány felkacagott.
- Vajon szent hely volt? Vagy áldozatot mutattak be itt? - Ettől a gondolattól kellemesen 

megborzongott. Kinyújtotta a kezét, hogy megérintse a követ.
Amint  az  ujjai  hozzáértek,  vissza  is  kapta  őket  és  a  szeme elkerekedett.  Hiszen  ez 

meleg. Túl meleg egy ilyen hűvös reggelhez képest.
Murphy nem vette le róla a szemét.
- Különös dolog megérinteni, igaz?
- Én… egy pillanatra olyan volt, mintha valami élőlényhez értem volna hozzá.- Shannon 

hülyének érezte  magát,  és  határozottan  ráfektette  a  tenyerét  a  kőre.  Megint  érzett  valami 
lüktetést, nem tagadhatta, de azt mondta magának, hogy csak az idegei játéka.

- Valami energiát sugároz. Vagy maguk a kövek, vagy pedig a hely, ahol felállították 
őket.

- Én nem hiszek az ilyesmiben.
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-  Túl  sok  ír  van  benned,  hogy  ne  higgy.  -  Murphy  gyöngéden  magával  húzta  a 
kőárkádon keresztül, a kör közepébe.

Shannon eltökélte, hogy józan marad. Összefonta a karját a mellén, és eltávolodott a 
férfitól.

- Szeretném lefesteni, ha megengeded.
- Nem az enyém. Körülötte a föld az enyém, de ez senkié. Fesd le, ha az neked jólesik.
-  Jól.  -  A  lány  megnyugodott,  és  sétára  indult  a  kör  belsejében.  -  Ismerek  olyan 

embereket, akik szívesen fizetnének érte, hogy itt  állhassanak. Az olyanok, akik elmennek 
Sedonnába, örvényeket keresnek, és a csakrájuk miatt aggódnak.

Murphy vigyorogva megsimogatta az állát.
- Olvastam róla. Érdekes. Nem gondolod, hogy vannak olyan helyek és olyan tárgyak, 

amelyek régi emlékeket őriznek? És ezekből valóba áradhat energia?
Itt, ezen a helyen majdnem el tudja hinni, gondolta Shannon. Ha hagyja magát.
- Azt semmi esetre sem hiszem el, hogy ha valami szép követ a nyakamba akasztok, 

attól majd jobb lesz a szexuális életem - nézett hátra mosolyogva. - Szerintem ezt egy farmer 
sem hiheti el.

- Hát, arról nem tudok, hogy nyaklánccal érdekesebbé lehet tenni a dolgokat az ágyban. 
Én inkább csak magamra szoktam támaszkodni.

-  Fogadni  mertem volna -  motyogta  Shannon,  és  elfordulva  megsimogatta  az  egyik 
követ. - Mégis, olyan régiek, sokkal régebben itt állnak, mint bárki is emlékezni tudna. Ez 
már maga varázslatos. Vajon… - Hirtelen elhallgatott,  visszatartotta a lélegzetét,  és erősen 
figyelt. - Hallottad ezt?

A férfi egy lépésnyire állt tőle, várt és figyelt.
- Mit hallottál, Shannon? 
A lánynak kiszáradt a torka, meg kellett köszörülnie.
- Biztosan egy madár volt. Egy pillanatra úgy tűnt, mintha valaki sírna.
Murphy a hajára tette a kezét, és végigsimította, mint korábban is.
- Én is hallottam már őt. Mások is. A nővéreid is. Ne dermedj meg! - mondta halkan, és 

maga  felé  fordította  a  lányt.  -  A  vér  az  vér,  nincs  értelme  tagadni.  Azért  sír  itt,  mert 
elveszítette a kedvesét, így szól a történet.

- Egy madár volt - makacskodott Shannon.
- Elérte őket a végzetük, tudod - folytatta Murphy, mintha nem is hallotta volna őt. - A 

férfi csak szegény földműves volt, a lány pedig a földbirtokos lánya. Itt találkoztak, szerették 
egymást, és ebből gyermek fogant, így mondják.

A lány már lehiggadt, uralkodott remegésén, és könnyedén kérdezte:
- Egy legenda? Gondolom, egy ilyen helyről sok legenda születik.
- Igen. Ez nagyon szomorú, mint a legtöbb. A férfi itt hagyta a szerelmét, hogy várjon 

rá,  és  majd  együtt  megszöknek.  De  nem jött  vissza,  elfogták,  és  megölték.  És  amikor  a 
földbirtokos másnap reggel megtalálta a lányát, ő is halott volt, mint a kedvese, arcán még ott 
csillogtak a könnyek.

-  És most,  természetesen,  visszajár  kísérteni.  Murphy elmosolyodott,  egyáltalán nem 
sértődött meg a cinikus hangon.

-  Szerette  azt  a  férfit.  Nem  tehet  mást,  vár  rá.  -  Megfogta  Shannon  kezét,  hogy 
megmelengesse. - Gray akart itt egy gyilkossági jelenetet a könyvében, de aztán meggondolta 
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magát. Azt mondta, ezt a helyet nem lehet összevérezni. Az ő könyvébe nem került be, majd 
felkerül a te vásznadra. Jobban is illik oda.

- Ha sikerül - felelte a lány. El kellett volna húznia a kezét. De olyan jólesett Murphy 
érintése.  -Vennem kell  még néhány dolgot,  ha komolyan akarok festeni,  amíg itt  vagyok. 
Vissza kell mennem. Feltartalak a munkádban, és Brianna biztosan melegen tartja nekem a 
reggelit.

De a  férfi  csak ránézett,  és  élvezte  a  kezét  a  kezében,  élvezte  a széltől  kipirult  arc 
látványát. Megörült,  mikor megérezte a csuklóján a gyorsuló pulzust, s látta a szemében a 
zavart.

-  Örülök,  hogy ott  találtalak  a falamon ülve,  Shannon Bodine.  Egész nap lesz mire 
gondolnom.

Shannon bosszankodott, hogy elgyengül a lába. Összeszedte magát, és felkapta a fejét.
- Murphy, te flörtölsz velem?
- Úgy látszik.
-  Ez  hízelgő,  de  nekem  nincs  időm  ilyesmire.  És  még  mindig  nem engedted  el  a 

kezemet.
- Nem. - A férfi a szemébe nézve felemelte a lány kezét, és az ajkához szorította. Gyors, 

lefegyverző mosollyal elengedte. - Máskor is gyere el velem sétálni, Shannon!
A lány ott maradt egy pillanatig, miután Murphy megfordult, és kilépett a körből. Aztán 

nem tudott ellenállni, odafutott az egyik nyíláshoz, és nézte, amint a férfi elindult a földjén, 
odafüttyentve a kutyának.

Ezt  a  férfit  nem  szabad  alábecsülni,  gondolta  Shannon.  Addig  nézte,  míg  egy 
dombhajlat mögött Murphy el nem tűnt, s közben öntudatlanul az arcához szorította a keze 
fejét.
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Hetedik fejezet

Shannon nem tudta, hogy is készüljön fel első látogatására egy ír kocsmában. Nagyon 
várta,  hiszen  mindig  is  élvezte  az  újdonságokat,  új  helyeket,  új  embereket.  De  még  ha 
vonakodott volna, Brianna szemmel látható öröme, hogy elmennek szórakozni, rávette volna, 
hogy velük tartson.

Azt viszont nem tudta megemészteni, hogy a kisbabát is magukkal vigyék a kocsmába.
- Ó, már kész vagy? - nézett fel Brianna, mikor Shannon lejött a lépcsőn. - Bocsánat, 

egy kicsit késésben vagyok. A kicsi éhes volt, aztán pedig tisztába kellett tennem. - Beszéd 
közben  kicsit  ringatózott.  Egyik  karjában  Kaylát  tartotta,  a  másikban  egy  tálcát 
egyensúlyozott két csésze teával. - Aztán a nővérek panaszkodtak, hogy fáj a torkuk, és forró 
puncsot kértek.

- A nővérek?
- A Freemont testvérek, a kék szobában. Ó, valószínűleg elkerültétek egymást. Tegnap 

érkeztek. Elkapta őket az eső, és megfáztak. - Brianna forgatni kezdte a szemét. - Rendszeres 
vendégek  ezek  a  Freemonték,  úgyhogy  megpróbálom  kibírni  a  nyafogásukat.  De  évente 
három napot itt töltenek, és alig csinálnak mást, csak nyafognak. Gray azt mondta, azért van, 
mert egész életükben együtt laktak, és még soha nem hancúroztak egy jót egy férfival.

Elhallgatott,  elpirult,  majd  halványan  elmosolyodott,  mikor  látta,  hogy  Shannon 
felnevet.

- Nem lenne szabad így beszélnem a vendégeimről.  A lényeg az, hogy egy kicsit le 
vagyok maradva, nem baj, ha várnod kell?

- Nem, dehogy. Nem tudok…
- Ó, és a telefon is szól. A csudába… hadd szóljon.
- Hol van Gray?
- Ó, ő most éppen gyilkossági helyszínelést  végez,  vagy épp megöl valakit.  Amikor 

belestem hozzá, rám mordult, úgyhogy pillanatnyilag nem lehet rá számítani.
- Értem. Hát, segíthetek valamit?
- Hálás lennék, ha megfognád a kicsit pár percre. Csak felszaladok ezzel a tálcával, és 

egy kicsit kényeztetem a nővéreket.  - Brianna szeme felcsillant.  - Nem fog sokáig tartani, 
bőkezűen bántam a whiskyvel.

-  Persze,  megfogom.  -  Shannon óvatosan  a  karjába  vette  Kaylát.  Olyan rémisztően 
picinek és törékenynek érezte.  -  Nincs sok gyakorlatom az ilyesmiben. A legtöbb nő, akit 
ismerek, a karrierjére koncentrál, és későbbre halasztja a gyerekszülést.

- Kár, nem igazság, hogy a férfiaknak még mindig sokkal könnyebb mindkettőt elérni. 
Csak sétálj  vele egy kicsit.  Olyan nyugtalan.  Szerintem ő is alig várja,  hogy kimozduljon 
itthonról, és halljon egy kis zenét, embereket lásson maga körül, mint én.
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Brianna  irigylésre  méltó  könnyedséggel  felszaladt  a  lépcsőn a  tálcával  és  a  kibélelt 
teával.

- Nyugtalan vagy, Kayla? - Shannon végigsétált a folyosón, be a szalonba. - Ismerem 
ezt az érzést - mondta, és elbűvölten végighúzta egyik ujját a kisbaba arcán, és furcsa öröm 
szállta meg, mikor a kicsi kéz megmarkolta az ujját. - Milyen erős vagy! Nem vagy könnyű 
eset. De azt hiszem, az anyukád sem.

Elengedte  magát,  és  megpuszilta  Kaylát,  s  amikor  a  gyerek  vidáman  gügyörészni 
kezdett, még egyszer.

- Csuda jó, ugye?
Shannon csillogó szemmel nézett fel, és rámosolygott a belépő Grayre.
- Gyönyörű. Az ember nem is tudja, hogy ilyen pici, amíg ölbe nem veszi.
- Pedig már sokat nőtt. - Gray odahajolt, és ránevetett a lányára. - Amikor megszületett, 

olyan volt, mint egy méltatlankodó kis tündér. Sosem fogom elfelejteni.
-  Most  teljesen  olyan,  mint  az  anyja.  Igaz  is,  Brianna  odafent  van,  épp  leitatja  a 

Freemont nővéreket.
- Helyes. - Gray nem lepődött meg, hanem bólintott. - Remélem, alapos munkát végez, 

különben három napon át állandóan rángatni és ugráltatni fogják.
- Pedig anélkül is remekül tud ugrálni.
-  Ez  Brie.  Kérsz  egy  italt,  mielőtt  megyünk,  vagy  inkább  majd  a  kocsmában  egy 

korsóval?
- Várok, köszönöm. Te is jössz? Azt hittem, épp megölsz valakit.
- Ma este nem. Már mind meghaltak. - Gray töprengett, igyon-e egy whiskyt, aztán úgy 

döntött, mégsem. Inkább Guinesshez van kedve. - Brianna azt mondta, festeni akarsz.
-  Azt  hiszem,  igen.  Hoztam  magammal  pár  dolgot,  amivel  el  tudom  kezdeni.  - 

Öntudatlanul  Brianna  mozdulatait  utánozva,  Shannon  ringatni  kezdte  a  kisbabát.  -  Azt 
mondta, elvihetem a kocsit, és megpróbálhatok Ennisben bevásárolni.

- Szerintem Galwayben jobban megtalálod, ami kell. De lehet, hogy Ennisben is lesz.
- Nem szívesen használnám a kocsiját - tört ki Shannonból.
- Félsz a bal oldali vezetéstől?
- Az is… de úgy érzem, nem helyes, hogy kölcsönvegyem az autóját.
Gray elgondolkozva leült a kanapé karjára.
- Elfogadsz egy tanácsot egy amerikai sorstársadtól?
- Talán.
- Az itteni emberek a maguk kis világában élnek. Odaadni, kölcsönadni, megosztani a 

másikkal mindent, beleértve saját magukat is, a természetükből fakad. Amikor Brie odaadja 
neked a kocsikulcsot, nem gondolkozik. Eszébe sem jut, hogy van-e biztosítása, volt-e már 
balesete, csak az a fontos, hogy valakinek szüksége van az autóra. És ennyi az egész.

-  Számomra  nem olyan  könnyű.  Nem azért  jöttem ide,  hogy egy nagy,  melegszívű 
család tagja legyek.

- Hanem miért?
- Mert nem tudom, hogy ki vagyok. - Shannon mérges lett, hogy ez kitört belőle, de 

még inkább azért, hogy egyáltalán ott rejtezett benne, kitörésre várva. Átnyújtotta a gyereket 
Graynek. - Nem örülök neki, hogy identitás-zavarba kerültem.
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-  Nem  tudlak  hibáztatni  érte  -  felelte  a  férfi  könnyedén.  -  Én  is  átéltem  ezt.  - 
Meghallotta a felesége türelmes, nyugtató hangját. - Figyelj ide, kislány, adj magadnak egy 
kis időt! Élvezd a táj szépségét, hízz egy kicsit Brianna főztjén. Az a tapasztalatom, hogy a 
választ általában akkor kapjuk meg, amikor a legkevésbé várjuk.

- Szakmai vagy személyes tapasztalat? 
Gray felállt, és barátságosan megveregette az arcát.
- Mind a kettő. Hé, Brie, megyünk, vagy nem?
- Csak hozom a táskámat - lépett be a ház asszonya sietve, a haját igazgatva. - Ó, Gray, 

mégis velünk jössz?
- Azt gondoltad, hogy kihagyok egy estét veled? 
Szabad karjával átölelte felesége derekát, és néhány tánclépést tett vele. 
Brianna arca felragyogott.
- Azt hittem, hogy dolgoznod kell.
- Dolgozni máskor is tudok - mondta a férje, és megcsókolta.
Shannon várt egy pillanatot, majd még egyet, aztán megköszörülte a torkát.
- Talán jobb lesz, ha én odakint várok, a kocsiban. És behunyom a szemem.
- Grayson, hagyd már abba, zavarba hozod Shannont!
-  Dehogyis!  Egyszerűen  csak  féltékeny.  -  Azzal  rákacsintott  a  lányra,  akit  máris 

sógornőjének tekintett. - Gyere, kislány, keresünk neked egy fickót!
- Kösz, nem. Épp most szabadultam meg egytől.
-  Tényleg?  -  Gray  szeme érdeklődve felvillant,  átadta  a  gyereket  Briannának,  hogy 

átkarolhassa Shannon derekát is. - Mesélj el mindent! Mi errefelé imádjuk a pletykát.
-  Hagyd  már!  -  mondta  Brianna  nevetve.  -  Ne  mondj  neki  semmit,  mert  aztán  a 

könyvében látod viszont!
- Ez nem lenne valami érdekes olvasnivaló - felelte Shannon, és kilépett az ajtón. Ahogy 

megjósolták, egész délután esett, és még most sem állt el.
- Én bármit érdekessé tudok tenni. - Gray gálánsan kinyitotta a kocsiajtót a feleségének, 

majd ránevetett Shannonra. - Szóval, miért rúgtad ki?
- Nem rúgtam ki. - Az egész olyan lehetetlen volt, hogy Shannon felvidult tőle. Beült 

hátra, és hátradobta a haját. - Kölcsönös megegyezéssel, barátilag váltunk el.
-  Igen,  igen,  persze,  hogy  kirúgtad.  -  Gray  az  ülés  háttámláján  dobolt  az  ujjaival, 

miközben kifordult az útra. - A nők mindig ilyen finoman fogalmaznak, amikor összetörik a 
férfiak szívét.

- Hát jó, majd kitalálok neked valamit. - Shannon rámosolygott Grayre a visszapillantó 
tükörben.  -  Térden  csúszva  könyőrgött,  rimánkodott.  Azt  hiszem,  még  sírt  is.  De  én 
megingathatatlannak  bizonyultam,  és  a  cipősarkammal  tapostam  szét  vérző  szívét.  Most 
leborotválta  a fejét,  szétosztogatta  minden világi vagyonát,  és belépett  egy kis mozambiki 
szektába.

- Nem is rossz.
- Mindenesetre szórakoztatóbb, mint az igazság. Ami annyiból állt, hogy a közös irodán 

kívül annyi kötött össze minket, hogy mindketten szeretjük a thai konyhát. De semmi más. 
Nyugodtan felhasználhatod bármelyik verziót.

- Ezek szerint boldogabb vagy nélküle - jegyezte meg Brianna elégedetten. - És csak ez 
számít.
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Shannon kissé meglepődött azon, hogy ez ilyen egyszerű. Felhúzta a szemöldökét.
- Igen, igazad van.
És az is sokkal egyszerűbb, mint gondolta, hogy kényelmesen hátradőljön, és élvezze az 

estét.

O’Malley kocsmája.  Shannon belépett,  és úgy érezte magát,  mintha egy régi fekete-
fehér filmbe csöppent volna, Pat O’Briennel a főszerepben. Hozzájárult ehhez a levegőben 
terjengő cigarettafüst,  a sötét  színek, a füst érlelte fa, a bárpultnál ücsörgő férfiak,  előttük 
nagy poharakban sötét sör, a nők nevetése, a hangok kavalkádja és a háttérben szóló zene.

A bárpult mögött állt egy tévékészülék, valami sporteseményt közvetítettek, de teljesen 
lehalkították.  Egy  férfi,  vaskos  derekán  fehér  köténnyel,  felpillantott,  és  szélesen 
elmosolyodott, amikor meglátta őket. Közben folytatta a sör csapolását.

- Hát végre elhoztad a kicsit. - Letette a korsót, hogy ülepedjen a sör. - Hozd csak ide, 
Brie, hadd nézzük meg!

Brianna szófogadóan feltette Kaylát, a mózeskosárral együtt a bárpult tetejére.
- Az a főkötő van rajta, amit a feleséged hozott neki, Tim.
- Jaj, de édes! - Vastag ujjaival megcirógatta a kislányt az álla alatt. - Brianna, teljesen 

olyan, mint te.
- Nekem is volt hozzá némi közöm - szólt közbe Gray.
Az emberek körülfogták őket.
- Biztosan - helyeselt Tim. - De a Jóisten az ő nagy bölcsességében ezt figyelmen kívül 

hagyta, és a kislánynak az anyja angyalarcát adta. Kérsz egy korsóval, Gray?
- Igen, Guinesst. Te mit kérsz, Shannon? A lány a sört nézte, melyet Tim O’Malley épp 

kicsapolt.
- Annál valamivel kisebbet.
- Egy korsóval és egy pohárral - mondta Gray. - És egy üdítőt a kismamának.
- Shannon, ő Tim O’Malley, aki éppen a sörödet csapolja - Brianna Shannon vállára 

tette a kezét. - Tim, őaz én… vendégem, Shannon Bodine, New York Cityből.
-  New York City.  -  Tim Shannonra villantott  egy ragyogó mosolyt,  miközben keze 

automatikusan és könnyedén mozgott.  -Vannak unokatestvéreim New Yorkban. Véletlenül 
nem ismeri Francis O’Malleyt, a hentest?

- Nem, sajnos nem.
- Bodine? - A Shannon melletti széken egy férfi nagyot szippantott a cigarettájából, és 

elgondolkozva  kifújta  a  füstöt.  -  Ismertem egy Katherine  Bodine-t  Kilkellyből,  sok évvel 
ezelőtt. Olyan szép volt, mint a friss tej. Talán rokona?

Shannon bizonytalanul rámosolygott.
- Nem tudok róla.
-  Most van először Írországban - magyarázta  Brianna.  Körülöttük többen megértően 

bólintottak.
- Én is ismertem Bodine-okat Dublinban - szólalt meg a bárpult végénél egy öregségtől 

rekedt hangú férfi. - Négy testvér volt, akiknél gyorsabban ment a verekedés, mint ahogy más 
köp egyet. Úgy hívtuk őket, az Őrült Bodine testvérek. Minden férfi a családból megszökött, 
és beállt az IRA-ba. Mikor is volt? Harminchétben.
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-  Harmincötben  -  javította  ki  a  mellette  ülő  asszony,  és  rákacsintott  Shannonra 
ráncokkal  szabdalt  arcából.  -  Egyszer-kétszer  sétálgattam  Paddy  Bodine-nal,  de  Johnny 
beverte a képét.

- Az embernek meg kell védenie, ami az övé. - Az öreg John Conroy megfogta felesége 
kezét, és megszorongatta. - Egész Dublinban nem volt szebb lány, mint Nell O’Brian. És most 
az enyém.

Shannon a söröspoharába mosolygott, melyet Gray átnyújtott neki. Az öregek legalább 
kilencven évesek, egy nappal sem kevesebb, és úgy fogdossák egymás kezét, úgy flörtölnek, 
mintha ifjú házasok lennének.

- Add csak ide azt a gyereket! - Egy nő lépett ki a bárpult mögötti szobából, a kötényébe 
törölgetve a kezét. - Üljetek le - mondta, és félreintette Briannát. - Beviszem magammal, hadd 
kényeztessem egy kicsit.

Brianna  tudta,  hogy  minden  tiltakozás  hiábavaló  lenne.  Bemutatta  Shannont  Tim 
feleségének, és nézte, amint az asszony magával hurcolja Kaylát.

- Üljünk le. Úgysem adja vissza, amíg nem indulunk haza.
Shannon megfordult, elindult Brianna mögött, és meglátta Murphyt.
Egész idő alatt ott ült a tűz mellett, és őt nézte, miközben harmonikáján halk dallamot 

játszott.  Amint meglátta a lányt,  ismét megrészegült  tőle,  megbénult  a nyelve,  ezért  örült, 
hogy volt egy kis ideje összeszedni magát, mielőtt Gray odakísérte Shannont az asztalához.

- Játszol ma este nekünk, Murphy? - kérdezte Brianna.
- Inkább csak úgy magamnak. - Örült, hogy az ujjai  nem tompultak el úgy, mint az 

agya, mikor Gray lenyomta Shannont egy székre. Egy pillanatig nem látott mást, csak a lány 
szemét, tiszta, világos és ijedt tekintetét.

- Murphy - kezdte a lány, aki semmilyen ürüggyel nem tudta kikerülni, hogy leüljön a 
székre, melyet  Gray kihúzott  neki Murphy közvetlen szomszédságában. Maga sem értette, 
miért számít ez. - Hol tanultál játszani?

- Ó, csak úgy rám ragadt.
- Murphynek természetes tehetsége van a hangszerekhez - jelentette ki Brianna büszkén. 

- Bármit a kezébe adsz, játszani kezd rajta.
-  Tényleg?  -  kérdezte  Shannon,  és látta,  hogy a  férfi  hosszú ujjai  valóban ügyesen, 

gyakorlottan mozognak a kis dobozka bonyolult billentyűin. Úgy látszik, kívülről tudja ezt a 
dalt,  gondolta  a  lány,  hiszen  egyszer  sem  nézett  le.  Egyfolytában  őt  bámulta.  -  Zenész 
földműves - mormogta magában.

- Szereted a zenét? - kérdezte Murphy.
- Persze. Ki nem szereti?
A férfi abbahagyta a játékot, de csak annyi időre, míg felemelte a poharát, és ivott. Úgy 

látszik, hozzá kell szoknia, hogy mindig kiszárad a torka, ha Shannon közelébe kerül.
- Van kedvenced? Mit szeretnél hallani? 
Shannon  felhúzta  a  vállát,  aztán  könnyedén  leejtette.  De  sajnálta,  hogy  a  férfi 

abbahagyta a játékot.
- Nem sokat tudok az ír zenéről. 
Gray előrehajolt, és odasűgta neki:
- Ne a Danny Boyt! 
Murphy ránevetett.

63



- Aki jenki, az jenki - mondta könnyedén, és figyelmeztette magát, hogy lazítson. - Ilyen 
névvel, mint Shannon Bodine, nem ismered az ír zenét?

- Inkább Percy Sledge-t, Aretha Franklint szeretem.
A  férfi  új  dallamba  kezdett,  szemét  nem  véve  le  Shannonról,  szája  szélén  mosoly 

bujkált. Mikor a lány elnevette magát, mosolya szélesebbé vált.
- Most először hallottam a „When a man loves a woman” című dalt harmonikán.
- Tangóharmonika - felelte Murphy, majd egy kiáltást hallva felpillantott. - Aha, ott jön 

az én emberem.
A kis Liam Sweeney futott keresztül a termen, és felmászott Murphy ölébe. Hatalmas 

szemével ránézett.
- Cukoj.
- Azt akarod, hogy anyád elevenen megnyúzzon engem? - De amikor Murphy látta, 

hogy Maggie megáll a bárpultnál, gyorsan benyúlt a zsebébe, és kivett egy papírba csomagolt 
savanyúcukrot. - Gyorsan kapd be, mielőtt meglátja.

Látszott, hogy nem először csinálják. Shannon figyelte, amint Liam közelebb húzódik 
Murphyhez, és a nyelvét is kidugja az igyekezettől, miközben bontogatni kezdi a cukrot.

- Nahát, az egész család kiruccant ma este. - Maggie odalépett hozzájuk, és Brianna 
székére tette a kezét. - Hol van a kicsi?

-  Diedre  elvitte.  -  Brianna  automatikusan  odébb  húzta  a  székét,  hogy  helyet  adjon 
Maggie-nek.

- Szia, Shannon - mondta Maggie udvariasan és hidegen. Ekkor azonban a fiára tévedt a 
tekintete, és szakértő szeme rögtön észrevette, hogy valami nincs rendjén. - Mi van a szádban, 
Liam.

- Semmi - nevetett a kisfiú cukorral a szájában.
-  Semmi,  hát  persze!  Murphy,  te  fogod  fizetni.az  első  tömést.  -  Ekkor  azonban  a 

figyelme ismét másfelé terelődött. Shannon látta, hogy egy magas, sötét hajú férfi jön feléjük, 
egyik kezében két csészével,  a másikban egy korsó sörrel.  - Shannon Bodine, ő a férjem, 
Rogan Sweeney.

- Örülök, hogy megismerhetlek. - A férfi letette az italokat, megfogta a kezét, és nagyon 
kedvesen rámosolygott. Ha volt is benne kíváncsiság, jól titkolta. - Jól érzed magad?

- Igen, köszönöm - bólintott a lány. - Ha jól sejtem, neked kell köszönetet mondanom 
érte.

- Csak közvetve. - Rogan is odahúzott egy széket magának, s így Shannon kénytelen 
volt  még  közelebb  húzódni  Murphyhez.  -  Hobbs  azt  mondta,  hogy a  Ry-Tilghmantonnál 
dolgozol. Mi mindig a Pryce ügynökséggel dolgoztattunk Amerikában.

Shannon felhúzta a szemöldökét.
- Mi jobbak vagyunk. 
Rogan elmosolyodott.
- Majd utánanézek.
- Ez nem üzleti megbeszélés - szólt közbe Maggie panaszosan. - Murphy, játssz valami 

vidámat, jó?
A  férfi  könnyedén  táncdallamra  váltott,  gyors,  bonyolult  dallamfüzéreket  csalva  ki 

hangszeréből. A beszélgetés elcsendesedett, legfeljebb egy-két nevetés hallatszott, és valaki 
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tapsolni  kezdte  az  ütemet.  Egy  széles  karimájú  kalapot  viselő  férfi  tett  néhány  gyors 
tánclépést a bárpult felé menet.

- Szoktál táncolni? - Murphy szája olyan közel volt Shannon füléhez,  hogy a lány a 
bőrén érezte a leheletét.

-  Ilyet  nem.  -  Hátrébb  húzódott,  maguk  közé  tette  a  poharát,  mintegy  határvonalat 
jelölve. - Gondolom, te igen. Ez is része a dolognak, ugye?

A férfi félrehajtotta a fejét, kíváncsian nézett rá, ugyanakkor jól mulatott rajta.
- Úgy érted, annak, hogy az ember ír?
-  Persze.  Táncoltok… - intett  körbe a poharával  -,  isztok,  civakodtok,  melankolikus 

prózát  és  verseket  írtok…  És  élvezitek,  hogy  szenvedő,  kemény  öklű  forradalmároknak 
tartjátok magatokat.

A férfi egy percig gondolkodott, közben lábával verte a taktust.
- Hát, valóban forradalmárok vagyunk, és valóban sokat szenvedtünk. Úgy látszik, te 

elveszítetted a kapcsolatot.
- Nem is volt soha. Az apám harmadik vagy negyedik generációs ír, anyámnak pedig 

nem volt családja. Vagyis nem ismertem őket.
Ettől  a  gondolattól  rosszkedve  lett,  de  Murphy  nem  hagyta  annyiban  a  kérdést, 

bármennyire sajnálta.
- Mégis azt hiszed, ismered Írországot és az íreket. - Valaki más is táncra perdült, ezért 

a férfi újabb vidám dallamba kezdett,  hogy örömet szerezzen neki. - Láttál néhány Jimmy 
Cagney-filmet  az  éjszakai  adásban,  vagy  hallottad  Pat  O’Brient,  amint  valamelyik 
papszerepét játssza. - A lány mérges tekintetét látva Murphy szelíden elmosolyodott. - Ó, és 
persze ott van a Szent Patrick-napi felvonulás az Ötödik Sugárúton.

- Na és?
-  Ez  nem mond  neked  semmit,  igaz?  Ha  meg  akarod  ismerni  az  íreket,  Shannon, 

hallgasd a zenét.  A dallamot és a  szöveget,  amikor  van szöveg.  És ha meghallod,  igazán 
meghallod, akkor majd elkezded megérteni, kik vagyunk mi. A zene minden népnek, minden 
kultúrának a szíve, mert az a szívből jön.

Shannon akarata ellenére kíváncsi lett. Lepillantott a férfi táncot járó ujjaira.
- Akkor azt kell gondolnom, hogy az írek gondtalan, fürge lábú emberek.
- Egy dallamból nem ismerheted meg az egész képet. - A gyermek közben elaludt a férfi 

ölében, de ő tovább játszott,  hirtelen egy szomorú, lágy dallamra váltva. Shannon pislogni 
kezdett.

Brianna halkan énekelni kezdte a dalt, és Shannon úgy érezte, mintha megpattant volna 
valami a szívében. Mások is csatlakoztak. Egy bátor katonáról szólt a dalt, akit elért a végzete, 
és mártírhalált halt a hazájáért. James Connolynak hívták.

Amikor a dal véget ért, Rogan átvette az alvó kisfiút, Murphy pedig a söréért nyúlt.
- Nem csak a MacNamarra Band van a világon, igaz?
A lány érezte, hogy mélyen meghatódott, de maga sem tudta, akarja-e ezt az érzést.
- Különös kultúra, amely ilyen szép dalokat ír a kivégzésekről.
- Mi nem felejtjük el a hőseinket - felelte Maggie kissé éles hangon. - Igaz az, hogy 

nálatok turistaattrakciókat csináltak a csatatereken? Gettysburgben meg a többi ilyen helyen?
Shannon hűvösen nézett Maggie-re.
- Talált.
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- És legtöbbünk úgy tesz, mintha a déliek oldalán harcoltunk volna.
- A rabszolgaságért - horkant fel Maggie. - Mi többet tudunk a rabságról, mint amennyit 

te el tudsz képzelni.
- Nem a rabszolgaságért - húzta közelebb a székét Gray, aki mindig örült egy kis élénk 

vitának. - Egy életformáért.
- Ezen elrágódnak egy darabig - jegyezte meg Rogan halkan, amint felesége és sógora 

belemelegedtek  a vitába.  -  Shannon, van valami,  amit  különösképpen szeretnél  megnézni, 
amíg itt vagy? Szívesen elintézünk neked mindent.

A  lánynak  feltűnt,  hogy  Rogan  beszédmódja  különbözik  a  többiekétől.  Egy  kicsit 
finomabb, simább, mint aki magániskolában tanult.

-  Gondolom,  meg  kellene  néznem  a  szokásos  turistalátványosságokat.  És  persze 
legalább egy romot.

- Gray az egyik közeli romot beleírta a könyvébe - jegyezte meg Murphy.
- Igen. - Brianna hátrafelé pillantgatott,  igyekezett nem nyugtalankodni, hogy Diedre 

még nem hozta vissza a gyereket. - Szörnyű gyilkosságot írt oda. Megyek, megnézem, mi van 
Kaylával. Murphy, kérsz még egy korsóval?

- Nem bánom. Köszönöm.
- Shannon?
A lány meglepetten vette észre, hogy kiürült a pohara.
- Igen, azt hiszem.
-  Majd  én  elhozom  az  italt.  -  Rogan  felállt,  átadta  Liamot  a  feleségének,  és 

megveregette Brianna arcát. - Menj, keresd meg a kisbabádat!
- Ezt ismered? - kérdezte Murphy, és újra játszani kezdett.
Egy pillanat kellett hozzá.
-  Scarborough Fair.  -  Ez Simon és Garfunkel dala  volt  a lány szemében, amelyet  a 

nosztalgiaműsorokban gyakran lehetett hallani.
- Szoktál énekelni, Shannon?
- Mint mindenki, akinek van rádiója és zuhanya - hajolt megbűvölve közelebb a lány. - 

Honnan tudod, melyik gombot kell megnyomnod?
- Először azt kell tudnod, melyik dalt akarod játszani. Nézd csak!
- Nem. Én…
De Murphy már át  is  karolta,  és  a saját  keze alá húzta  az övét,  a harmonika szíján 

keresztül.
- Először rá kell érezni - mondta, és ujjait a gombokra irányította, lágyan lenyomta, s 

közben széthúzta a fújtatót. Tiszta, hosszú akkord szólalt meg, mire Shannon felnevetett.
- Ez csak egy.
- Ha egyet meg tudsz csinálni, akkor a többit is. - Hogy bebizonyítsa, befelé nyomta a 

fújtatót, és másik akkordot fogott le. - Csak akarni kell, és gyakorolni.
A lány próbaképpen megmozdította az ujjait, és összerezzent a zavaros hangok hallatán.
- Szerintem tehetség is kell hozzá - szólt, aztán megint felnevetett, mert Murphy az ő 

ujjain keresztül kezdett  játszani,  s a hangszer életre kelt.  -  És gyors kéz.  Hogy látod,  mit 
játszol?
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Szemében még mindig ott ült a nevetés. Hátrarázta a haját, és szembefordult a férfival. 
A szíve  tájáról  ugyanolyan  élénk  ugrándozást  érzett,  mint  a  dallamban,  amelyet  Murphy 
játszott. De ez nem volt olyan kellemes.

- Megérzés. - Shannon ujjai nem mozdultak, de Murphy újból játszani kezdett rajtuk, 
megint másféle hangulatú zenét. Vágyakozó, romantikus melódia csendült fel. - Mit érzel?

- Hogy rajtam is ugyanolyan ügyesen játszol,  mint ezen a kis dobozon. - Összevont 
szemmel fürkészte a férfi  arcát.  Maga sem vette észre,  hogy már-már ölelkezve ülnek.  A 
kemény  tenyerű,  ruganyos  férfikéz  határozottan  birtokló  mozdulattal  pihent  az  övén.  - 
Nagyon simulékonyak a mozdulataid, Murphy.

- Úgy érzem, ezt nem egészen bóknak szántad.
- Nem. Egyszerű megállapításnak.
Megdöbbent, amikor rájött, hogy a nyakán dübörögve lüktet az ér. A férfi tekintete most 

a  szájára  összpontosult,  sokáig  elidőzött.  Shannon  szinte  kézzelfoghatóan  érezte  a  belőle 
áradó forróságot, és a határozott szándékot.

- Ne! - mondta halkan, de egyértelműen.
- Ahogy akarod. - Murphy újra a szemébe nézett. Tekintetéből erő és kihívás sugárzott. 

- Én is szívesebben veszem, ha az első csókot úgy adhatom neked, hogy kettesben vagyunk. 
És hogy nem kell elkapkodnom.

Shannon arra gondolt, ez biztosan így lenne… mármint nem kapkodná el. Lehet, hogy 
nem olyan lassú, mint ahogy kezdetben gondolta. De az volt az érzése, hogy amit csinál, azt 
alaposan csinálja.

- Úgy gondolom, ez már elég egy leckének - szólt, és elhúzta a kezét, eltökélve, hogy 
távolságot tart kettejük között.

- Bármikor tarthatunk még egyet, ha kedved támad. - És a férfi valóban úgy vette el a 
karját a lány válláról, hogy nem kapkodta el. Letette a harmonikát, és kiitta a maradék sört. - 
Shannon, nagyon szép zene él benned. Csak eddig még nem engedted meg magadnak, hogy 
előbújjon belőled.

- Azt hiszem, megelégszem a rádióval, köszönöm. - A lány nyugtalanabb volt annál, 
mint  amit  hajlandó  lett  volna  beismerni.  -  Bocsánat  -  mondta,  és  elment  megkeresni  a 
mellékhelyiséget, hogy legyen egy kis ideje megnyugodni.

Murphy  magában  mosolyogva  tette  le  üres  poharát.  Meglátta  Maggie  rosszalló 
tekintetét, és felhúzta a szemöldökét.

- Mire készülsz, Murphy? - kérdezte Maggie.
- Még egy sört fogok inni, ha Rogan ideér vele.
- Ne játszadozz velem, pajtás! - Maggie maga sem tudta, harag vagy aggodalom nő 

benne, de egyik sem volt jó érzés. - Tudom, hogy szereted megnézni a szép lányokat, de ezt a 
tekintetet még sosem láttam.

- Nem?
- Maggie, hagyd békén! - Gray hátradőlt a székén. - Murphynek joga van próbálkozni. 

Jó csaj, nem?
- Grayson, csukd be a szád! És nincs igazad. Itt most nincs jogod próbálkozni, Murphy 

Muldoon!
A férfi csak nézte, és halkan megköszönte Rogannek az italt.
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- Van valami kifogásod az ellen, hogy megismerkedjem a húgoddal, Maggie Mae? A 
lány csillogó szemmel előrehajolt.

-  Kifogásom  van  az  ellen,  hogy  végignézzem,  amint  kisétálsz  egy  szikla  szélére, 
ahonnan  biztosan  le  fogsz  zuhanni.  Ő  nem  közülünk  való,  és  nem  fog  érdeklődni  egy 
földműves iránt, akármilyen jóképű fickó.

Murphy nem szólt egy szót sem. Jól tudta, hogy Maggie szikrázik a türelmetlenségtől, 
ezért  még a  szokásosnál  is  lassabban vette  elő  a  cigarettáját,  meggyújtotta,  és  szippantott 
egyet.

-  Kedves  tőled,  Maggie,  hogy  aggódsz  értem.  De  ez  az  én  sziklám,  és  én  fogok 
lezuhanni, nem te.

- Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy nyugodtan végignézem, ahogy hülyét csinálsz 
magadból, és összetöreted a szíved.

-  Margaret  Mary,  neked ehhez  semmi  közöd -  jelentette  ki  Rogan,  mire  a  felesége 
minden haragja rázúdult.

- Semmi közöm? Nem a fenét! Azóta ismerem ezt a bolondot, mióta az eszemet tudom, 
bár csak a Jóisten a megmondhatója, mit szeretek rajta. Az a jenki pedig nem lenne itt, ha 
Brianna és én nem hívjuk ide.

-Az a jenki a húgod - jegyezte meg Gray. - Ami azt jelenti, hogy valószínűleg éppolyan 
tüskés és makacs, mint te.

Még mielőtt Maggie replikázhatott volna erre, Murphy felemelte a kezét.
- Maggie-nek van igaza. Igenis, van hozzá közöd, Maggie, mert én a barátod vagyok, ő 

pedig a húgod. De mégis inkább csak az én dolgom.
A halk hang alatt  érződő eltökéltség lecsillapította  Maggie haragját,  és felébresztette 

benne az aggodalmat.
- Murphy, ő nemsokára visszamegy oda, ahonnan jött.
- Ha rá tudom venni, hogy maradjon, akkor nem.
Maggie  megragadta  a  barátja  kezét,  mintha  érintésével  próbálna  valami  józan  észt 

sugározni belé.
- Nem is ismered.
- Vannak dolgok, amelyeket az ember már akkor is tud, mikor még nem tudhatná. - 

Murphy összekulcsolta ujjait Maggie-ével, éreztetve, hogy kettejük kapcsolata erős és mély. - 
Maggie, ő az, akire vártam. És most itt van. Számomra ennyi az egész.

Mivel Margaret Mary látta a szemében, hogy teljesen biztos magában, és érvekkel nem 
lehet rá hatni, bólintott.

- Neked elment az eszed. Én nem tudom visszahozni.
- Nem tudod. Még te sem. 
Maggie felsóhajtott.
- Jól van hát. Majd ha pofára estél, és ott fekszel összetörve a szikla alatt, én jövök, és 

bekötözöm a sebeidet. Sweeney, én most hazaviszem Liamot - felállt, és felemelte az alvó 
kisfiút. - Nem kérlek, hogy próbáld kijózanítani a barátodat - szólt oda Graynek. - A férfiak 
teljesen elvakulnak egy csinos pofika láttán.

Amikor megfordult, látta, hogy Shannon már kijött a mosdóból, és a Conroy házaspár 
tartóztatta fel. Keményen ránézett, mire Shannon ugyanolyan pillantással válaszolt. Maggie, 
fiával az ölében, kivonult a kocsmából.

68



- Több közös vonás van bennük, mint ők maguk látják. - Gray figyelte Shannont, aki a 
kocsmaajtóra meredt, majd visszafordult az idős házaspárhoz.

- A közös vonások azonban nemcsak összekötik, hanem el is választják őket.
Gray bólintott, majd Murphyre nézett.
- Megfogott ez a csinos pofika, Murphy?
A férfi inkább megszokásból, mint szándékosan, játszani kezdett.
- Ez is része a dolognak - mosolyodott el, de a tekintete távoli és mély volt. - Már régóta 

várom, hogy újra lássam ezt az arcot.

Shannon lefekvéshez készülődött. Nem fogja engedni, hogy Maggie megbántsa, ígérte 
meg magának. Nyomozót küldött a nyomába, kutatott az életében, jelentéseket olvasott róla. 
Most  pedig,  amikor  ő  megpróbált  nyitottan  viselkedni,  és  hajlandó volt  szemtől  szemben 
találkozni a Concannon családdal, Maggie úgy bánik vele, mint egy betolakodóval.

Márpedig addig marad, ameddig csak kedve tartja. Pár hét, gondolta. Legfeljebb három. 
Addig  viszont  senki  nem  fogja  elűzni  hideg  tekintetekkel  és  csípős  megjegyzésekkel. 
Margaret  Mary  Concannon  kénytelen  lesz  rájönni,  hogy  Amerikában  kemény  embereket 
nevelnek.

És az a farmer sem fogja megijeszteni. A férfiasság és a jó külső nem elég fegyverzet 
ellene. Nagyon sok férfias és jóképű férfit ismer.

Az lehet, hogy ilyen stílusúval még nem találkozott, sem azzal a különös érzéssel, ami a 
stílus mögött rejlik, de ez sem érdekli. Egyáltalán nem.

Bebújt az ágyba, és felhúzta a takarót az álláig. Az esőtól egy kicsit hűvös lett a levegő. 
Mégis olyan kellemes, majdnem gyermekkori jóleső érzés volt bebújni a takaró alá, hallgatni 
az eső kopogását, és érezni a gőzölgő tea illatát, amelyet Brianna makacs unszolására hozott 
fel magával.

Holnap  elmegy  kirándulni,  gondolta.  Félreteszi  a  büszkeségét,  és  elviszi  a  kocsit. 
Megveszi  a  festőkellékeit,  megnéz  egy-két  romot,  bekukkant  néhány  üzletbe.  Épp  eleget 
utazott a szüleivel, hogy egyedül is elboldoguljon egy idegen országban.

És  valóban  egyedül  szeretne  lenni  egy  napig,  anélkül,  hogy  bárki  figyelné  a 
mozdulatait, vagy megítélné minden lépését.

Még lejjebb csúszott a takaró alatt,  és végiggondolta, milyen emberekkel ismerkedett 
meg.

Brianna,  a  tökéletes  háziasszony.  Ifjú  feleség  és  anya.  És  persze  üzletasszony, 
emlékeztette magát. Tehetséges, ügyes. Meleg szívű, az biztos, de valami nyugtalanság van a 
szemében.

Gray, az amerikai sorstárs. Könnyed fickó, legalábbis a felszínen. Barátságos, éles eszű, 
és teljesen el van bűvölve a feleségétől és a kislányától. Úgy látszik, szívesen megszabadult a 
nagyvilági élettől, amit hírnevének köszönhetően élhetne.

Maggie.  Shannon  szemöldöke  automatikusan  összehúzódott.  Maggie  természeténél 
fogva  gyanakvó,  forrófejű,  és  olyan  őszinte,  hogy  néha  már  sértő.  Az  a  kár,  gondolta 
Shannon, hogy ezeket a vonásokat ő mindig is tisztelte. Az kétségtelen, hogy Maggie szerető 
anya és feleség, és vitathatatlanul nagy tehetség.  Ráadásul túlzottan védelmező és hevesen 
hűséges.
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Rogan kulturált.  A belénevelt sima jó modor annyira a részévé vált, mint mondjuk a 
szeme. Bizonyára nagyon rendszeres elme, és ravasz. Elég kifinomult és okos ahhoz, hogy 
egy világszerte elismert céget vezessen. És bizonyára remek humorérzékkel és Jób türelmével 
van megáldva, ha képes Maggie-vel élni.

Aztán ott van még Murphy, a szomszéd és jó barát. A farmer, akinek tehetsége van a 
zenéhez,  és  a  nőkhöz.  Rettenetesen  jóképű  és  közvetlen,  mégsem  olyan  egyszerű,  mint 
amilyennek első látásra tűnik. Shannon úgy érezte, még sosem találkozott olyan emberrel, aki 
ennyire harmóniában élt önmagával.

Meg akarja csókolni, gondolta, miközben szeme lassan lecsukódott, majd ha kettesben 
lesznek. Amikor nem kell elkapkodnia.

Érdekes lenne.
A férfi látható erőfeszítés nélkül uralta a türelmetlen lovat. A jeges eső még mindig 

zuhogott,  mintha  kavicsok  kopognának  a  földön.  A  fehér  mén  felhorkant,  és  ködfelhőt 
eregetett az orrából. A férfi és a nő egymást nézték.

- Vártál rám.
A lány érezte, hogy szíve hevesen meglódul. És a vágy, a szörnyű vágy teljes erővel 

rátört. De büszkesége legalább olyan erős volt.
- Ha a saját birtokomon sétálok, az nem jelenti azt, hogy várok.
A lovas felnevetett, telt, nyugtalanító kacagása messzire csengett a dombok fölött. Az 

egyik domb tetején ott állt a kör, mintha őket nézte volna.
- Vártál. - A férfi, mintha táncolna, kecses mozdulattal lehajolt, és felemelte a lányt. Fél 

karjával  magasra  tartotta,  és  maga  elé  ültette  a  nyeregbe.  -  Csókolj  meg!  -  követelte,  és 
kesztyűs kezével beletúrt fürtjeibe. - Úgy csókolj, mint még soha!

A  lány  karjai  átölelték,  magához  szorították  a  férfit,  míg  végül  melle  teljesen 
hozzányomódott a páncélhoz. Szájuk egyformán mohón, elkeseredetten, durván csapott le. A 
férfi kitárta a karját, és köpenye szárnyával betakarta a lányt.

- Istenemre, minden fagyos, sáros mérföldet érdemes volt megtenni ezért a csókért.
- Akkor maradj velem! - A lány újból magához húzta, és éhező ajkát az övére szorította. 

- Maradj!
Shannon motyogott álmában, gyönyör és elkeseredettség között hánykolódva. Mert még 

álmában is tudta, hogy a férfi nem fog ott maradni.

Nyolcadik fejezet

Shannon egyedül töltötte a napot, és ez jót tett neki. Délelőtt nyirkos volt az idő, de 
fokozatosan kitisztult az ég. Vezetés közben úgy tűnt, mintha a környező tájat frissen mosták 
volna, és szakértő módon megvilágították volna. Az út menti rekettyebokrok sárga virágba 
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borultak.  A fuksziaszegélyek vérvörös csöppeket tártak elébe.  A kertek számtalan színben 
pompáztak,  amint  a virágok élvezték a nap fényét.  A dombok élénk zöldje  szinte  lebegni 
látszott a levegőben.

Shannon fényképezett,  és  arra  gondolt,  hogy a  legjobb képek alapján  rajzokat  vagy 
festményeket készíthet.

Igaz,  hogy voltak nehézségei az ír utakkal,  a bal  oldali  vezetéssel,  de nem óhajtotta 
beismerni.

Ennis szűk kis utcáin bevásárolt: képeslapokat vett és ajándékokat az otthoni barátainak. 
A  barátoknak,  tűnődött,  akik  azt  hiszik,  hogy  egyszerűen  csak  kivette  rég  esedékes 
szabadságát, és nyaral. Lehangoló volt rájönnie, hogy otthon senkije sincs, akit olyan közel 
erezne magához, hogy megossza vele a titkát. A titkot, hogy milyen kapcsolat fűzi ide, miért 
akarja ezt itt felfedezni.

A munka mindig is az első volt számára, ambíciója megfelelő hajtóerőt biztosított. De 
ez meglehetősen szomorú megállapítás az életéről.  A munka nagyon nagy részét kitöltötte 
annak a képnek, amelyet saját magáról kialakított. Most viszont szándékosan elvágta magát a 
munkájától, és olyan érzése támadt, mintha magányos hajótörött lenne, aki egyedül sodródik a 
kétségek tengerén.

Ha nem Shannon Bodine születése jogán, és ha nem a fiatal, feltörekvő reklámtervező, 
ahogy ő maga akarta, akkor kicsoda?

Törvénytelen lánya egy arctalan ír farmernek, aki lefektetett egy magányos nőt, aki a 
saját személyes odisszeáját járta?

Ez fájdalmas gondolat volt, de nem hagyta nyugodni. Nem akarta elhinni, hogy annyira 
kialakulatlan  a  jelleme,  annyira  gyenge  a  szíve,  hogy  fogantatásának  körülményei  ilyen 
fontosak legyenek neki, felnőtt létére.

Pedig fontosak. Egy magányos partszakaszon állt,  a szél hátrafújta a haját,  és ő arra 
gondolt, hogy igenis fontosak. Ha gyerekkorában megmondták volna neki, ha valahogy úgy 
vezették volna át az életen, hogy tudja, Colin Bodine nem az apja, aki nemzette, de az apja, 
aki őt választotta, akkor talán most nem lenne ilyen fájdalmas az igazság.

Nem tudja  megváltoztatni.  Sem a tényeket,  sem pedig  azt,  ahogy tudomást  szerzett 
róluk.  Az  egyetlen  lehetősége  az  maradt,  hogy  szembenézzen  velük.  És  ugyanakkor 
szembenézzen önmagával.

- Viharos ma a tenger.
Shannon  körülnézett,  megriadva  a  hangtól,  és  a  közvetlenül  mögötte  álló 

öregasszonytól. Nem hallotta, hogy közeledett. Persze a hullámok nagy robajjal csapódtak a 
partnak, és a gondolatai is elkalandoztak.

- Igen. - Udvariasan, távolságtartóan elmosolyodott, mint mindig az idegenekkel. - De 
nagyon szép ez a hely.

- Vannak, akik a vad tájakat szeretik - összehúzta magán csuklyás köpenyét az asszony. 
Ráncos arcában meglepően ragyogó kék szempárral nézett el a tenger felé. - Vannak, akik a 
nyugodtabbakat. De a világ elég nagy, mindenki megtalálhatja a magáét. - Ekkor Shannonra 
nézett, figyelmesen, komolyan. - És idő is van elég, hogy mindenki meggondolhassa magát.

Shannon értetlenül nézett, s zsebre dugta a kezét. Nincs hozzászokva, hogy filozófiai 
kérdéseket vitasson meg minden arra járóval.
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-  Gondolom,  a  legtöbb  ember  mind  a  kettőt  szereti,  attól  függően,  éppen  milyen 
hangulatuk van. Hogy hívják ezt a helyet? Van neve?

- Vannak, akik Moira partjának hívják. Egy asszonyról nevezték el, aki beleölte magát a 
tengerbe,  amikor  a férje és három nagy fia tűzhalált  halt.  Nem adott  magának időt,  hogy 
meggondolja, látod? Sem arra, hogy megértse; semmi, sem a jó, sem a rossz, nem tart örökké.

- Szomorú név egy ilyen szép helynek.
- Igen. És a léleknek jót tesz, ha időnként megállunk, és alaposabban megvizsgáljuk, mi 

is az, ami tényleg megmarad. - Ismét Shannonhoz fordult, és most kedves mosoly villant fel 
az arcán. - Minél öregebb az ember, annál messzebbre lát.

- Én is messzire néztem ma - mosolygott vissza a lány. - De most mennem kell.
-  Úgy bizony,  neked még jókora utat  kell  megtenned.  De odaérsz,  ahová igyekszel, 

kislányom, és nem fogod elfelejteni azt sem, honnan indultál.
Különös  asszony,  gondolta  Shannon,  és  elindult  felfelé  az  emelkedőn  az  út  felé. 

Biztosan ez is tipikus ír vonás, hogy az emberek itt elvont beszélgetést tudnak kezdeményezni 
egy egyszerű látványból is. Amikor felért az útra, az jutott eszébe, hogy az asszony öreg, és 
egyedül van, és talán el kellene vinnie, ahová megy.

Visszafordult, hogy felajánlja, de nem látott semmit, csak az üres tengerpartot.
Előbb megborzongott, aztán vállat vont. Az asszony biztosan ment a dolga után. Ideje 

lesz, hogy ő is visszaforduljon, és visszaadja a kocsit a tulajdonosának.

Briannát a konyhában találta. Egyedül ült, és egy csésze teát kortyolgatott.
- Á, visszajöttél? - Brianna magára erőltetett egy mosolyt, majd felállt, hogy töltsön még 

egy csészébe. - Jól érezted magad?
-  Igen,  köszönöm.  -  Shannon  gondosan  visszaakasztotta  a  kocsikulcsot  a  szögre.  - 

Sikerült vásárolnom néhány dolgot, amit akartam. Úgyhogy holnap rajzolni fogok. Láttam 
egy másik autót odakint.

- Vendégeké. Ma délután érkeztek Németországból.
- Ennek a fogadónak igazán nemzetközi hírneve van - mondta a lány, de Brianna épp 

csak bólintott.  Shannon nem ismerte még elég jól Briannát, de az aggodalmat felismerte. - 
Valami baj van?

Brianna  össze  akarta  kulcsolni  a  kezét,  aztán  észrevette  megszokott  mozdulatát,  és 
feleúton abbahagyta.

- Leülnél egy percre, Shannon? Azt reméltem, lesz pár napod, mielőtt beszélnünk kell 
erről, de… sarokba szorítottak.

- Jól van. - Shannon leült. - Halljuk.
- Kérsz valamit a teához? Van egy kis aprósüteményem, vagy…
- Brianna, ne kerülgesd a témát! 
Brie felsóhajtott, és ő is leült.
- Született gyáva vagyok. Az anyámról kell beszélnem veled.
Shannon nem mozdult, de azonnal védekező állásba vonult. Ösztönösen tette, mintegy 

pajzsot vonva maga köré. És a hangjából kiérződött ez a változás.
- Jól van. Mind a ketten tudjuk, hogy nem a szép tájak kedvéért jöttem ide. Mit akarsz 

mondani nekem?
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- Haragszol, és én nem is tudlak hibáztatni érte. Pedig miután túl leszünk rajta, talán 
még  jobban  fogsz  haragudni.  -  Brianna  egy  darabig  csak  nézett  a  teáscsészéjébe.  -  A 
kellemetlen érzésekkel szemben vagyok a leggyávább. De ezt nem lehet tovább halogatni. 
Anyám  mindjárt  itt  lesz.  Már  nem  tudtam  újabb  ürügyet  kitalálni,  hogy  távol  tartsam. 
Shannon, nem hazudhatok neki, és nem tehetek úgy, mintha te is csak egy vendég lennél a 
többi közt.

- Miért kellene hazudnod?
- Anyám nem tud semmit erről a dologról - pillantott fel szomorú tekintettel Brie. - Az 

apámról és az édesanyádról. Sem pedig rólad.
Shannon hűvösen elmosolyodott.
-  Komolyan  ezt  hiszed?  Tapasztalatom  szerint  a  feleségek  általában  ösztönösen 

megérzik, ha a férjük félrelép.
- Ami a mi szüleink között történt, az nem félrelépés volt. És komolyan azt hiszem, 

hogy anyám nem tud róla. Ha tudta volna, biztosan felhasználta volna apám ellen. - Fájdalmas 
volt  ezt  beismerni,  Brianna  szégyellt  beszélni  róla,  de  nem  volt  más  választása.  -  Soha 
életemben nem láttam kettejük közt egy szikrányi szeretetet sem. Csak a kötelesség tartotta 
össze őket, a lehető leghidegebb kötelesség. Ami melegség volt, az a heves vitákból eredt.

Shannon nem szívesen hallgatta ezt, és főleg nem akart törődni az egésszel. Felemelte a 
teáját.

- Akkor miért nem váltak el?
-  Ez  bonyolult  dolog  -  tűnődött  Brianna.  -  Az egyház,  a  gyerekek… Talán  még  a 

megszokás is közrejátszott. Anyám mindenért apámat hibáztatta, és ha méltányosak akarunk 
lenni,  volt  is  némi  igaza.  Apám sosem tudott  bánni  a  pénzzel,  nem volt  ügyes  az  üzleti 
dolgokban.  Anyámnak viszont  nagyon fontos volt  -  sőt,  most  is  fontos -  a pénz,  és  amit 
pénzért meg lehet venni. Amikor megismerkedtek, ő énekesnő volt, és szép karrier előtt állt. 
Nem úgy tervezte az életét, hogy letelepszik egy kis farmon. De volt közöttük egy pillanatnyi 
fellángolás, mondjuk így. És ebből lett Maggie.

-  Értem.  -  Úgy látszik,  sokkal több közös van benne és Maggie-ben,  mint  gondolta 
volna. - Ezek szerint szokásává vált, hogy nem elég óvatos a szexben.

Brianna tekintete fellángolt, Shannon elbűvölten meredt rá.
- Nincs jogod ezt mondani! Nem, még neked sincs jogod, hiszen nem ismerted! Apám 

nagyon kedves, nagyon meleg szívű ember volt. Több mint húsz éven át félretette saját álmait, 
hogy felnevelje  a  gyerekeit.  Úgy szerette  Maggie-t,  ahogy egy apa  csak  szeretni  tudja  a 
gyerekét. Anyám volt az, aki folyton őt hibáztatta, aztán pedig Maggie is, amiért ilyen élettel 
kellett  szembenéznie.  Anyám  csak  azért  feküdt  le  vele,  mikor  én  fogantam,  hogy  a 
kötelességét teljesítse. Az egyház iránti kötelességét. Szerintem ennél hidegebb ágyba nem 
fekhet le egy férfi.

- Nem tudhatod, mi volt közöttük, mielőtt megszülettél - vágott közbe Shannon.
- Nagyon jól tudom. Anyám maga mesélte el nekem. Ő ezzel vezekelt a bűnéért, így 

akarta jóvátenni.  És miután megtudta,  hogy terhes velem, már nem volt  szükség rá,  hogy 
továbbra is a felesége legyen a hálószobában.

Shannon megrázta a fejét. Brianna számára biztosan ugyanolyan megalázó volt ilyen 
dolgokról beszélni, mint neki meghallgatni. Brianna mégsem megalázottnak látszott. Inkább 
hidegen dühösnek.
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- Sajnálom, de egyszerűen képtelen vagyok megérteni, hogy ilyen körülmények között 
miért maradtak együtt.

- Ez nem Amerika. Ez Írország, ráadásul több mint húsz évvel ezelőtt. Azért mondom el 
ezt  neked,  hogy értsd meg,  milyen fájdalom volt  mindig ebben a házban.  Egy részét  apa 
valóban maga okozta, ezt nem lehet tagadni. De anyámban van valami keserűség, amitől nem 
tud  megszabadulni.  Ha  tudta  volna,  ha  csak  gyanította  volna,  hogy  apa  boldogságra  és 
szerelemre  talált  valaki  mással,  világgá  kergette  volna  vele.  Képtelen  lett  volna  másképp 
tenni, és nem hiszem, hogy lett volna benne jó szándék, hogy másképp tegyen.

- És most meg kell tudnia.
- Meg. Úgy fog nézni rád, mintha pofon ütötted volna. És megpróbál majd bántani.
-  Engem  nem  tud  bántani.  Ne  haragudj,  ha  érzéketlennek  tűnök,  de  engem  nem 

érdekelnek az ő érzései, sem az, ahogy kimutatja őket.
- Az igaz. - Brianna nagyot sóhajtott. - Mostanában már jobb egy kicsit, elégedettebb, 

mint régen. Saját háza van Ennis mellett. De ennél több kell, hogy ő boldog legyen. Találtunk 
egy nagyszerű asszonyt, aki együtt  lakik vele. Lottie nyugdíjas ápolónő, ami jól jön, mert 
anya folyton mindenféle betegségeket képzel magának. Az unokái is sokat lágyítottak rajta. 
De nem akarja kimutatni az érzéseit.

- És most azt gondolod, hogy ezzel visszafordul ez a folyamat.
- Nem gondolom. Biztosan tudom. Shannon, ha tudnám, hidd el, hogy megkímélnélek 

anyám haragjától és ettől a kínos helyzettől.
- Magam is elboldogulok.
Brianna kissé megnyugodott, és elmosolyodott.
-Akkor  kérek  tőled  egy szívességet.  Bármit  mondjon is  anyám,  ne  hagyd,  hogy ez 

elfordítson téged tőlünk. Még olyan kevés időnk volt együtt, többet szeretnék.
- Két vagy három hétre jöttem - felelte Shannon higgadtan. - Nem látom semmi okát, 

hogy ezen változtassak.
- Hálás vagyok. És most… - Brie elharapta a szót, és kétségbeesetten hallgatta a bejárati 

ajtó csikorgását és az éles női hangot. - Ó, máris itt van.
- Szeretnél előbb egyedül beszélni vele?
- Igen. Ha nem haragszol.
- Nem is bánom, ha az első jelenetnél nem leszek itt. - Shannon higgadtsága tovatűnt, 

nyugtatgatnia kellett magát. Felállt. - Kimegyek.
Azt mondta magának, nevetséges úgy éreznie,  mintha menekülne a süllyedő hajóról. 

Hiszen Brianna anyjáról van szó, gondolta, és elindult a kerti ösvényen. Az ő problémája.
Biztosan nagy veszekedés lesz. Telve ír érzelmekkel, indulatokkal és elkeseredettséggel. 

Ő bizony  nem kér  ebből.  Hála  Istennek,  hogy ő  az  Államokban  nevelkedett,  és  a  szülei 
értelmes emberek voltak, akik nem hajlottak a hangulati hullámzásra.

Nagy levegőt vett, és megfordult. És a kerten túl meglátta Murphyt közeledni.
Csodálatos, ahogy jár, gondolta. Nem kevélyen, nem peckesen, mégis minden lépésében 

volt  valami erőteljes  önbizalom. El kellett  ismernie,  hogy jóleső érzés ezt  a nyers, férfias 
mozgást nézni.

Mintha egy festmény kelt volna életre. Az ír férfi. Igen, pontosan ez a címe. Hosszú, 
izmos  kar,  könyékig  feltűrt  ingujj,  a  sok  mosástól  kifakult  farmernadrág,  és  sok  száz 
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mérföldet megtett csizma. A sapkáját a szemébe húzva hordja, mégsem homályosítja el vele 
azt a meglepő, vakító kék szempárt. S az arca szinte varázslatosan szép.

Férfi, nagybetűvel írva, gondolta Shannon. Az ápolt külsejű, vezető beosztású férfiak, 
akik  ezerdolláros  öltönyben  feszítenek  a  Madison  Avenue-n,  egy  tucat  Sterling-rózsával 
gondosan manikűrözött kezükben, meg sem közelítik ezt az erőt, mely Murphy Muldoonból 
árad, amint kopott csizmájában végighalad saját földjén, egy kis csokor vadvirágot hozva.

- Jólesik olyan nő felé menni, aki mosollyal vár.
-  Arra  gondoltam,  úgy nézel  ki,  mint  egy  dokumentumfilm.  Az ír  farmer  bejárja  a 

birodalmát. 
Ez megzavarta a férfit.
- Az én birodalmam csak addig a falig tart.
-  Az nem érdekes.  -  Shannon elmosolyodott  a  férfi  válaszán,  és lenézett  a kezében 

tartott virágokra. - Nem erre mondják, hogy a folyóba vizet hordani?
- De ezek tényleg az én földemről valók. Mivel útközben rád gondoltam, leszedtem őket 

neked.
- Nagyon szép. Köszönöm. - A lány belerejtette arcát a csokorba, mint bármelyik nő 

tette volna. - A te házadat látom az ablakomból? Nagy kőépület, sok kéménnyel.
- Igen.
- Nagy ház egy embernek. És még az a sok épület.
-  Egy  farmon  szükség  van  pajtára,  fáskamrára  meg  ilyesmire.  Ha  átjössz,  szívesen 

megmutatom.
- Talán átmegyek. - Meghallották az első kiáltást.
Shannon a ház felé pillantott, s arra gondolt, bizonyára nem ez az utolsó.
- Szóval megjött Maeve - morogta Murphy maga elé. - Mrs. Concannon.
- Igen, itt van - pillantott fel hirtelen Murphyre a lány, és az arcát fürkészte. - És te is. 

Csak úgy véletlenül?
- Nem. Maggie telefonált, és mondta, hogy forró lesz a helyzet.
Shannon meglepődött rajta, hogy neheztelést érez, és feltámadtak védelmező ösztönei 

is.
- Neki is itt kellene lennie, nem pedig Brie-ra hagyni ezt az egészet.
- Itt van. Az ő hangját hallottuk, ő kiabál. - Murphy könnyed mozdulattal, a védelmező 

szándékot titkolva, megfogta Shannon kezét, és elindult vele távolabb a háztól. - Maggie és az 
anyja úgy ugranak egymásnak, mint két terrier. Maggie szándékosan csinálja, hogy Maeve ne 
Briannára zúdítsa a mérgét.

- De hát miért veszekszik velük? - kérdezte Shannon. - Ők nem tehetnek semmiről.
Murphy egy percig nem szólt  semmit,  odébb lépett,  és  megvizsgálta  a kökénybokor 

virágait.
- Shannon, téged szerettek a szüleid?
- Persze.
-  És  sosem volt  okod kételkedni  benne? Sosem tetted  félre  a  szeretetet,  hogy hibát 

keress a szüleidben?
A lány türelmetlen lett, mert a ház hirtelen vészjóslóan csendes lett. Megrázta a fejét.
- Nem. Szerettük egymást.
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-Az  én  családomban  is  szerettük  egymást.  -  Mintha  csak  ráérősen  sétálgatnának, 
Murphy leült,  lehúzta magához Shannont a fűbe, és a könyökére támaszkodva hátradőlt.  - 
Nem  gondoltál  rá,  hogy  szerencsés  vagy,  amiért  részed  van  ebben?  Anyám  minden 
simogatásában szeretet volt, sőt minden pofonban is, amit kaptam.

Felemelte Shannon kezét, és játszani kezdett az ujjaival.
- Lehet, hogy egyébként én sem gondolkoztam volna el rajta. De itt volt a szomszédban 

Brie és Maggie, és láttam, hogy ők nem kapják meg ugyanezt. Tomtól igen - Murphy szeme 
felcsillant  az emlékre.  - Neki a kislányai jelentették a legnagyobb örömöt.  De Maeve-ben 
nincs ilyen szeretet. Néha azt gondolom, minél jobban szerette őket az apjuk, az anyjuk annál 
inkább eltökélte, hogy ő nem fogja. Hogy mindannyiukat megbüntesse ezzel, beleértve saját 
magát is.

- Szörnyű nő lehet.
- Boldogtalan. - A férfi felemelte a lány kezét, és ajkát hozzáérintette olyan mozdulattal, 

mintha már évek óta ismernék egymást. - Te is boldogtalan vagy, Shannon. De te elég erős és 
okos vagy hozzá, hogy a szomorúságot emlékké tudod szelídíteni.

- Nem vagyok biztos benne.
- De én igen. - Murphy felállt,  és odanyújtotta a kezét. - Bemegyek veled. Már elég 

régen csend van, itt az ideje.
Shannon hagyta magát felhúzni, de aztán megtorpant.
- Murphy, ez nem az én ügyem. Szerintem mindenkinek jobb lesz, ha kimaradok belőle.
A férfi szeme sötéten, szilárdan, nyugodtan szegeződött rá.
- Shannon, állj ki a testvéreid mellett! Ne okozz csalódást nekem! Sem magadnak.
-  A fene egye meg! -  A lány a férfi  állhatatos  tekintetétől  elgyengült,  és  szégyellte 

magát a gyengeségért. - A fene egye meg, hát jól van. Bemegyek. De nem kell velem jönnöd.
- Én akkor is veled megyek. - És Murphy a lány kezét továbbra is a magáéban tartva, 

elindult vele a ház felé.
Ostobaság ennyire rettegni, mondta magában Shannon. Az a nő nem mondhat és nem 

tehet semmi olyat, ami hatna rá. Izmai mégis megfeszültek, válla elnehezült, amikor belépett a 
konyhaajtón, Murphyvel a nyomában.

Az első gondolata az volt, hogy az asztal mellett ülő asszony nem úgy néz ki, mintha 
bárkinek is az áldozata lenne. Tekintete forró volt, s arcán olyan könyörtelen kifejezés ült, 
mint aki úgy érzi,  joga van mindenki fölött  bíráskodni.  Gyűrűtlen kezét  összekulcsolta az 
asztalon, ami akár az imádkozás póza is lehetett volna, ha nem látszott volna, hogy görcsösen 
szorítja.

A másik nő, aki mellette ült, gömbölyded volt, lágyabb tekintetű, és szemmel láthatóan 
nagyon  aggódott.  Shannon  egy  pillantással  azt  is  felmérte,  hogy  a  Concannon  nővérek 
szorosan egymás mellett állnak, s két oldalt a férjeik támogatják őket. Mintha egy egységes 
falat alkottak volna.

Maeve egy dühödt pillantással végigmérte, majd elhúzta a száját.
- Idehozod, ebbe a házba, amikor én itt vagyok?
- A ház az enyém - felelte Brianna ridegen, higgadtan. - És Shannont szívesen látom. 

Ahogy téged is, anya.
- Ahogy engem is? Belevágod az arcomba apád házasságtörésének ezt a bizonyítékát? 

Hát így mutatod ki a tiszteletedet irántam, aki életet adtam nektek?
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- Aztán pedig minden korty levegőt sajnáltál tőlünk, amit vettünk! - vetette oda Maggie.
- Tőled nem is várok mást. - Maeve haragja idősebb lánya felé fordult. - Te is csak 

olyan vagy, mint ő. Bűnben születtél.
- Ó, ne dobálózz mindig a Bibliával! - legyintett Maggie. - Nem szeretted apát, úgyhogy 

ne várj tőlünk együttérzést.
- Megesküdtem vele, és meg is tartottam az eskümet.  
-  Az eskü szavait  megtartottad,  de a lényegét  nem - mondta Brianna halkan.  - Ami 

megtörtént, megtörtént, anya.
- Maeve - veregette meg az asszony kezét Lottie. - Ne a lányt hibáztasd!
- Ne is beszélj nekem erről! Miféle nő az, aki ágyba bújik más férjével?
- Gondolom, olyan, aki szeretni tud. - Shannon előrelépett,  öntudatlanul közeledve a 

testvéreihez.
- És akkor már szabad bármilyen bűnt elkövetni? Meggyalázni az egyházat? - Maeve fel 

akart állni, de remegett a lába, és úgy érezte, szétrobban. - Nem is vártam jobbat egy ilyentől. 
Jenki! Egy tisztességtelen nő nevelése!

- Ne merjen így beszélni az anyámról! - figyelmeztette Shannon halkan, de vészjósló 
hangon. - Soha! Sokkal több bátorság, megértés és tiszta jóság volt az én anyámban, mint 
amit maga el tud képzelni ebben a szűk kis világában. Ha akarja, csak átkozzon engem, amiért 
megszülettem, de az anyámat ne merje a szájára venni!

- Mit képzelsz? Eljössz ide Amerikából, és utasítgatsz a saját házamban?
- Azért jöttem, mert meghívtak.  - Shannont úgy elvakította a harag, hogy észre sem 

vette Murphy kezét a vállán, sem Gray nyugtató simogatását a karján. - És mert ez volt anyám 
utolsó kívánsága, mielőtt meghalt. Ha magát ez zavarja, nagyon sajnálom.

Maeve lassan felállt.  Nem tudott  semmi másra gondolni,  csak arra,  hogy ez  a  lány 
minden  ízében  Tomra  hasonlít.  Miféle  büntetés  ez,  hogy  belenéz  az  arcába,  és  Tom 
Concannon szeme néz vissza rá?

- A bűn el van ültetve beléd, te lány! Ez az egyetlen örökséged Tom Concannontól. - És 
mint egy ostor csattanása, úgy vetette pillantását Murphyre. - És te, Murphy Muldoon? Ha 
melléállsz, szégyent hozol a családodra. Te is csak olyan gyenge vagy, mint bármelyik férfi, 
mert arra számítasz, majd könnyedén megkapod. Hiszen bűnben született.

Murphy megszorította Shannon karját, nem engedte, hogy előrelépjen és válaszoljon.
- Vigyázzon, Mrs. Concannon - mondta kedvesen, de Shannon érezte indulatának erejét 

az ujjaiban. - Olyan dolgokat mond, amiket majd meg fog bánni. Ha az én családomról vagy 
Shannonról így beszél, az senki másra nem hoz szégyent, csak önre.

Maeve összehúzta a szemét, nehogy meglássák kitörni készülő könnyeit.
- Szóval mind ellenem fordultok. Mind.
- Maeve, ebben egyformán gondolkozunk mindannyian - Rogan finoman félretolta a 

feleségét. - Majd ha megnyugodtál egy kicsit, megbeszéljük.
- Nincs miről beszélni - kapta fel a retiküljét az asztalról Maeve. - Választottatok.
- Neked is van választási lehetőséged - szólalt meg Gray csendesen. - Ragaszkodsz a 

múlthoz, vagy elfogadod; ami most van. Senki nem akar téged bántani.
- Én semmi mást nem várok, csak azt, hogy teljesítsék a kötelességüket. És még ezt sem 

kapom  meg  a  saját  gyerekeimtől.  Nem  jövök  ebbe  a  házba,  amíg  ez  itt  van.  -  Azzal 
megfordult, és mereven elindult kifelé.
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-  Sajnálom -  mondta  Lottie,  és  ő  is  felvette  a  táskáját.  -  Időre  van szüksége,  majd 
beszélek vele. - Bocsánatkérő mosolyt vetett Shannonra, és Maeve után sietett.

Egy hosszú percnyi csend után Gray nagyot fújt.
- Hát ez remek volt - könnyed hangja ellenére óvón átölelte a feleségét, és simogatni 

kezdte  a  karját.  -  Mit  szólsz,  Shannon? Kimegyek,  és keresek egy jó  hegyes botot,  hogy 
szíven szúrhasd magad.

- Inkább innék valamit - mondta Shannon, majd Briannára nézett. - Ne kérj bocsánatot - 
szólt remegő hangon. - Ne merj bocsánatot kérni!

- Nem is fog - felelte erre Maggie. Igyekezett megszabadulni a torkát szorító érzéstől, és 
az asztal felé tolta a húgát. - Üljetek le, mind! Whiskyt iszunk. Murphy, tedd fel a teáskannát!

A férfi nem vette le a karját Shannon válláról, de megfordult.
- De hát nem whiskyt iszunk?
- Ti igen. Én teát. - Épp jó lesz most, döntötte el Maggie. A legjobb időpont ilyen hírek 

bejelentésére. Egyenesen Rogan szemébe nézett, gonoszkodó, villogó szemmel. - Nem okos 
dolog alkoholt inni, ha az ember gyereket vár.

A férfi pislogott egyet, óvatosan elmosolyodott, majd széles vigyorba váltott át.
- Terhes vagy?
- Ma reggel mondta az orvos. - Maggie csípőre tette a kezét, és félrehajtotta a fejét. - Na 

mi van, meddig akarsz ott állni és tátogni, mint egy idióta?
Rogan felkacagott, felemelte a feleségét, és megpörgette.
- Istenemre, Margaret Mary, szeretlek! Töltsd ki azt a whiskyt, Gray! Ünnepelünk!
- Töltöm - mondta Gray, de előbb még megcsókolta Maggie-t.
- Ezt érted csinálta - szólt oda Murphy halkan Shannonnak, aki csodálkozva nézte a 

hirtelen hangulatváltást.
- Mit?
- Hogy most mondta meg Rogannek, és mindannyiunknak. - Közben kimérte a teát a 

kannába. - A húgai miatt tette. Hogy könnyítsen a szíveteken.
- Brianna miatt - mondta Shannon, de Murphy egy pillantással elhallgattatta.
-  Kedvesem,  ha  ajándékot  adnak,  ne  szaladj  el  előle!  Amikor  megmondta,  te  is 

elmosolyodtál, és ő éppen ezt akarta.
Shannon zsebre vágta a kezét.
- Mivel tudod elérni, hogy ilyen kicsinek érzem magam?
A férfi gyöngéden egy ujjal felemelte az állát.
- Meglehet, segítek neked, hogy egy réteggel mélyebbre láss.
- Azt hiszem, nagyon jó volt  nekem eddig,  csak ilyen sekélyesen - felelte  Shannon. 

Elfordult, és odalépett Maggie-hez. - Gratulálok. - Elvette a poharat Gray kezéből, és sután 
megállt. - Nem tudom, mit mondanak az írek ilyenkor.

- Próbáld meg azt, hogy Slainté o Dhia Duit - mondta Maggie.
Shannon kinyitotta a száját, majd nevetve becsukta.
- Inkább nem.
- A  slainté is elég lesz - lépett közbe Murphy, és odatette a teáskannát az asztalra. - 

Csak kínozni akar.
- Hát akkor slainté. - Shannon felemelte a poharát. Ekkor eszébe jutott egy gyerekkori 

mondás. - Ó, és legyen egy tucat gyereked, Maggie, épp olyanok, mint te!
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- Ez egyszerre volt köszöntő és átok - kacagott fel Gray. - Ügyes, kislány.
- Hát - nevetett Maggie -, tényleg elég ügyes volt.

Kilencedik fejezet

A  lovaival  töltött  idő  Murphy  számára  igazi  gyönyör  volt.  Világéletében  a  földön 
dolgozott, és mindig is ezt fogja tenni. Abban volt öröm és bosszúság, csalódás és büszkeség. 
Élvezte, amikor kezében és talpa alatt érezhette a földet, és szerette a sarjadó növények illatát. 
Az időjárás egyszerre volt barátja és ellensége. Az égbolt hangulatát gyakran jobban el tudta 
találni, mint a sajátját.

Az életét azzal töltötte, hogy felszántotta a földet, vetett bele, és learatta. Ezt mindig is 
tudta, de nem ez volt minden, amit tudott.
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A szép tavasz, amelyet a nyugati parton most élvezhettek, számára kemény és hosszú 
munkanapokat  jelentett,  de nem kellett  keseregni  a túl  nedves földben elrothadt  gyökerek 
miatt, vagy a fagy csípésétől elpusztult gabona miatt, sem növénybetegségek miatt.

Okosan ültette  be a  földjét,  apja  és  nagyapja  módszereit  az  újabb,  gyakran kísérleti 
módszerekkel  kombinálva,  melyekről  könyvekben olvasott.  Ha a  traktoron ült,  és  a barna 
földeken haladt a sötétzöld krumplisorok között, vagy ha hajnalban besétált a félhomályban 
úszó istállóba, hogy elindítsa a fejést, tudta, hogy értékes munkát végez.

De a lovai csak az övéi.
Csettintett az egyéves, széles szügyű pej csikónak. Az lustán meglibbentette a farkát. Jól 

ismerték  egymást,  igazi  ceremóniát  alakítottak  ki  maguk között.  Murphy türelmesen várt, 
élvezte a játékot. Egy csillogó szőrű kanca állt kissé távolabb a mezőn, legelészett, s közben 
szoptatta  kiscsikóját.  A  többiek,  köztük  az  egyéves  csikó  anyja,  és  Murphy  kedvence,  a 
gesztenyevörös kancacsikó, a fülüket hegyezték, és őt nézték.

Murphy megveregette a zsebét, mire a pej csikó büszkén megrázta a fejét, és elindult.
- Szép kisfiú, nagyon szép. Jól van. - Megsimogatta a ló oldalát, és nevetett, amint az az 

orrával megböködte a zsebét. A többiek is közelebb jöttek. - Hagyod magad megvesztegetni. 
Tessék - vette elő a zsebéből a negyedekbe vágott almát, és a tenyeréből megetette a csikót. - 
Azt hiszem, ma nagy kalandra indulsz. Hiányozni fogsz - simogatta, s közben megszokásból 
ellenőrizte a csikó térdeit. - Bizony, hiányozni fogsz. De hát te nem arra születtél, hogy egész 
nap itt lustálkodj a legelőn. És mindannyiunknak azt kell tennünk, amire születtünk.

Megsimogatta  a  többi  lovat  is,  szétosztotta  köztük  az  almadarabokat,  majd  a  csikó 
nyakát átkarolva végignézett a földjén. Harangvirágok ütötték fel a fejüket szanaszét, és a fal 
mellett  sárga virágát  bontogatta  a pernyefű.  Onnan, ahol  állt,  látta  a silót,  az istállókat,  a 
fészereket és a házat is. Olyan volt az egész, mint egy kép, a háttérben magasra tornyosuló 
felhőkkel.

Elmúlt  dél,  gondolta, és azon töprengett,  iszik egy csésze teát  az üzleti  megbeszélés 
előtt. Aztán nyugat felé pillantott, a kőkörön túlra, a fal felé, mely elválasztotta a legelőt a 
szántóföldtől.

És ott állt a lány.
Murphy  szíve  hevesen  meglódult.  Vajon  mindig  így  lesz,  valahányszor  meglátja? 

Megdöbbentő érzés, ha az ember már leélt harminc évet úgy, hogy futó érdeklődésen kívül 
még nem érzett mást nő iránt, és egyszer csak meglát egyet, egyetlen egyszer, és kétséget 
kizárólag tudja, hogy ő a végzete.

Vágyott rá. Mélyről tört fel belőle ez az érzés, szerette volna megérinteni, megkóstolni 
és magáévá tenni. Azt gondolta, óvatos és türelmes közeledéssel el is érheti, amire vágyik. 
Hiszen Shannon sem közömbös iránta. A múltkor érezte, hogy felgyorsul a pulzusa, látta a 
szemében a vágyat.

De a szerelem mélyebb volt benne, mint a testi vágy. És különösebb, gondolta, mert 
olyan érzése van, mintha mindig is ott lett volna, csak várt. Ezért nem lenne elég megérinteni, 
megkóstolni és magáévá tenni. Az csak a kezdet lenne.

- De az embernek el kell kezdenie valahogy. - Murphy még egyszer megsimogatta a 
csikót, és keresztülvágott a legelőn.
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Shannon  látta,  hogy  jön.  Sőt,  már  attól  a  perctől  kezdve  nem  tudott  a  munkájára 
figyelni, amikor Murphy kijött a lovakhoz. Olyan volt, mint egy játék a férfi és a fiatal ló 
között. Jólesik két ilyen gyönyörű lényt látni, amint együtt töltenek pár percet a zöld mezőn.

Shannon  azt  a  pillanatot  is  megérezte,  amikor  a  férfi  meglátta  őt.  A távolság  nem 
akadályozta  meg  benne,  hogy  megérezze  a  tekintet  erejét.  Mit  akar  tőlem?  -  kérdezte 
magában, és visszafordult a vászonhoz, amelyen dolgozott.

És én mit akarok tőle?
- Szia, Murphy. - Nem hagyta abba a festést,  mikor a férfi  odaért  a kettejük között 

húzódó falhoz. - Brianna azt mondta, nem haragszol meg, ha dolgozom itt egy kicsit.
- Csak dolgozz nyugodtan, amíg jólesik. A kört fested?
- Igen. És igen, megnézheted. - Shannon ecsetet cserélt, az egyiket a fogai közé kapta. 

Murphy átlendült a falon.
Megszemlélte a vásznat, amely festőállványra volt kifeszítve. Úgy ítélte meg, a lánynak 

sikerült elkapni a hely titokzatosságát. Az egész kör fel volt rajzolva, olyan ügyes vonásokkal, 
melyeket csak bámulni és irigyelni tudott. A háttér és az előtér még üres volt, de a kövek 
felszíne már életre kelt a különböző színekkel.

- Ez nagyszerű, Shannon.
A lány örült a dicséretnek, de megrázta a fejét.
- Még sokat kell dolgoznom rajta, mielőtt megközelítem a nagyszerűt. És már majdnem 

elment a megfelelő fény - sajnálkozott Shannon, bár valahogy tudta, hogy ezeket a köveket 
bármilyen  szögből,  bármilyen  fényben  lefestheti.  -  Mintha  téged  láttalak  volna  reggel  a 
traktoron.

- Lehetséges. - Murphynek tetszett a lányból áradó illat: parfüm és festék keveréke. - 
Régen kezdted?

- Nem elég régen - vonta össze a szemöldökét Shannon, és megforgatta az ecsetet a 
palettára  kent  festékben.  -  Hajnalban  kellett  volna  kijönnöm,  hogy elcsípjem a  megfelelő 
árnyékokat.

- Holnap is lesz hajnal - Murphy leült a fal tetejére, és ujjaival dobolni kezdett a lány 
vázlatfüzetén. - Az a póló, amelyet viselsz… mit jelent a CM?

Shannon  letette  az  ecsetet,  hátrált  egy  lépést,  hogy  szemügyre  vegye  a  vásznat,  s 
eközben újabb festékfoltot kent az ujjairól a pólójára.

- Carnegie Mellon. Az egyetem, ahová jártam.
- Ott tanultál festeni.
-  Ott.  -  A kövek még nem keltek  életre,  gondolta  Shannon.  Pedig  élniük  kell.  -  A 

reklámszakmára specializáltam magam.
- Ez azt jelenti, hogy képeket készítesz a reklámokhoz?
- Többé-kevésbé.
A férfi eltűnődött. Felkapta a vázlatfüzetet, és lapozgatni kezdte.
- Miért akartál cipőket vagy üvegeket rajzolni, amikor ilyesmire is képes vagy?
A lány felemelt egy rongydarabot, és megnedvesítette a terpentinnel.
-  Szeretek  annyit  keresni,  amennyiből  meg  lehet  élni,  méghozzá  nem  is  rosszul.  - 

Valami különös okból úgy érezte, feltétlenül el kell távolítani egy szürke festékfoltot a keze 
fejéről. - Mielőtt kivettem a szabadságomat, épp egy nagyon jelentős megrendelést kaptam. 
Valószínűleg elő is léptetnek.
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- Az remek, igaz? - Murphy lapozott még egyet, és mosolyogva nézte a kertben dolgozó 
Briannát ábrázoló rajzot. - Miféle megrendelés?

- Ásványvíz - mondta a lány halkan, mert olyan ostoba dolognak tűnt itt a vad mezőkön 
és az illatos levegőn.

- Víz? - A férfi azt tette, amire számított: vigyorgott. - Az a buborékos? Szerinted miért 
akarnak az emberek olyan vizet inni, ami buborékos, és üvegben lehet kapni?

-  Mert  tiszta.  Nincs  mindenkinek  kútja  a  kert  végében,  vagy  forrása,  vagy  minek 
nevezik.  A palackozott  víz  hatalmas  iparág lett,  és  a környezetszennyezés  meg a városok 
fejlődése miatt még nagyobb lesz.

A férfi továbbra is mosolygott.
- Nem azért kérdeztem, hogy téged bosszantsalak. Csak nem értettem. - Odafordította 

felé a vázlatfüzetet. - Ez tetszik.
Shannon  letette  a  rongyot,  és  vállat  vont.  A  rajz  Murphyt  ábrázolta  a  kocsmában, 

kezében a harmonikával, előtte az asztalon fél korsó sör.
- Hát persze. Nagyon hízelgő képet rajzoltam rólad.
-  Kedves  tőled  -  Murphy  letette  a  füzetet.  -  Nemsokára  jön  hozzám  valaki,  hogy 

megnézze a csikót, úgyhogy nem tudlak meghívni teára. Inkább gyere el este vacsorára!
- Vacsorára? - A férfi közben felállt, mire Shannon automatikusan hátrébb lépett.
- Jöhetsz korán. Mondjuk fél hétkor, és akkor vacsora előtt még körbevezetlek - csillant 

fel a szeme, veszélyes és egyben humoros tekintet gyűlt benne. Megfogta Shannon kezét. - 
Miért hátrálsz?

-  Nem hátrálok.  -  És  most  már  tényleg  nem hátrált,  mivel  a  férfi  fogva  tartotta.  - 
Gondolkozom. Lehet, hogy Briannának más tervei vannak.

- Brie nagyon rugalmas. - Murphy könnyed rántással közelebb húzta magához a lányt. - 
Gyere, és töltsd velem az estét! Nem félsz attól, hogy kettesben leszünk?

- Dehogyis. - Nevetséges lenne. - De nem tudom, tudsz-e főzni.
- Gyere el, és megtudod.
Vacsora, emlékeztette magát a lány. Csak vacsora. Mindenesetre érdekes lenne látni, 

hol él Murphy.
- Jól van. Átjövök.
- Jó.
Murphy az egyik kezével még mindig a kezét tartotta,  a másikkal pedig megfogta a 

tarkóját, és közelebb hajolt hozzá. Shannon idegei máris bizseregni kezdtek. Tiltakozásképpen 
felemelte a kezét a férfi mellkasára.

- Murphy…
- Csak megcsókollak - szólt halkan a férfi.
Pedig  nem  volt  ebben  semmiféle  csak.  Murphy  nyitott  szemmel,  élénk,  vigyázó 

tekintettel  hajolt  le  hozzá.  Ez  volt  az  utolsó  dolog,  amit  Shannon  látott,  ez  a  villogó, 
megdöbbentő kék szempár. Aztán megszűnt körülötte a világ.

Először épp csak összeért az ajkuk, könnyed simítás volt az egész. Murphy úgy tartotta, 
mint aki táncra akar perdülni vele. Shannon attól félt, elájul, olyan édes és lágy volt ajkaik 
első találkozása.

Aztán  félbeszakadt,  s  a  meglepett  lányból  sóhaj  tört  fel.  Murphy  lassan,  élvezettel 
bejárta  az  arcát  a  szájával.  Gyöngéd  felfedezőútra  indult  az  orcáján,  a  halántékán,  a 
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szemhéján.  Shannon  térde  megremegett,  majd  a  remegés  terjedni  kezdett  fölfelé,  s  mire 
Murphy szája másodszor is az övére tapadt, már levegőt sem kapott.

Ezúttal lassan mélyebbre hatolt a férfi csókja. Shannon ajkai szétnyíltak, s a torkából 
gyönyörteli hang tört fel. Keze felsiklott Murphy vállán, megszorította, majd ellazult. Lovak 
és fű illatát érezte, és mintha villámlott volna, feszültséggel telt meg a levegő.

Hát visszajött, gondolta, majd beleszédült az álmaiba.
Murphy úgy érezte, ez minden, amit valaha is akart. A csodánál is több így ölelni ezt a 

nőt,  érezni,  amint  megremeg  ugyanattól  a  vágytól,  mely  őbenne  is  ég.  A  száját  mintha 
tökéletesen az övéhez illesztették volna, és ajka sötét, titokzatos és érett ízeket rejtett.

Furcsa módon elég volt. Visszafogta magát, és nem bánta, hogy egy kevésbé türelmes 
vágy is gyötri. Már látta maga előtt, milyen lesz, érezte, milyen lesz lefeküdni vele a meleg 
fűbe, maga alá gyűrni, meztelen testével hozzásimulni. Hogy fog mozogni alatta, adakozóan, 
mohón, hullámzóan. És végre, végre-valahára beletemetheti magát.

De ezúttal megelégszik a szájával. Elengedte magát, hosszasan elidőzött rajta, élvezte az 
ízét és érintését. Aztán gyöngéden elhúzódott, de ebben benne volt az ígéret.

A keze remegett.  Hogy megnyugtassa az idegeit,  megsimogatta Shannon arcát,  majd 
beletúrt a hajába. A lány arca kipirult, amitől Murphy még szebbnek látta. Hogy is felejthette 
el, milyen karcsú! Mint egy fűzfa. És mennyi igazság és szépség sugárzik a szeméből!

A keze megállt a lány hajában, összevonta a szemöldökét. Egy másik kép jelent meg 
előtte.

- A hajad hosszabb volt, és az arcod vizes volt az esőtől.
Shannon szó szerint szédülni kezdett. Mindig is azt hitte, hogy ez csak egy romantikus 

szólam, de most a halántékához emelte a kezét, hogy megállítsa a körülötte forgó világot.
- Micsoda?
-  Amikor  itt  találkoztunk.  -  A  férfi  mosolygott.  Számára  könnyű  volt  elfogadni  a 

látomásokat és a varázslatot, ugyanúgy, ahogy azt is elfogadta, hogy a szíve már elveszett, 
még ez előtt a csodás csók előtt. - Már régóta meg akartalak csókolni.

- Nem is ismerjük egymást régóta.
- De igen. Még egyszer megcsókoljalak, hogy emlékezz?
-  Nem.  -  Bármilyen  ostobának  érezte  is  magát,  Shannon  felemelte  a  kezét,  hogy 

megállítsa a férfit. - Ez egy kicsit erősebb volt, mint amire számítottam. Szerintem jobb lesz, 
ha mind a ketten… egyedül megyünk tovább az úton.

- Ha biztos lehetek benne, hogy ugyanoda érkezünk.
Shannon leeresztette a kezét. Ha valamiben biztos lehet, hát az, hogy Murphy nem fog 

erőszakoskodni vele, nem tesz semmi olyat, ami kínos vagy nem kívánatos lenne. De csak egy 
pillanatig tanulmányozta az arcát. Hogy magába nézzen, arra még annyi időt sem szánt.

- Nem tudom.
- Elég az, hogy az egyikünk tudja. Most mennem kell,  jönnek hozzám - mondta, és 

ujjait végighúzta a lány arcán, hogy ezt az utolsó érintést elvihesse magával. - Várlak este. - 
Mielőtt  átugrott  a falon,  meglátta  Shannon arckifejezését.  -  Nem vagy olyan félénk,  hogy 
valamilyen ürüggyel lemondd a vacsorát, csak azért, mert jólesett csókolózni velem.

Nem érdemes azon bosszankodni, gondolta Shannon, hogy észrevette rajta a szándékát, 
Elfordult hát, és elkezdte összerakni a holmiját.
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-  Nem  vagyok  félénk.  És  előfordult  már  máskor  is,  hogy  jólesett  egy  férfival 
csókolózni.

-  Persze  hogy előfordult,  Shannon  Bodine.  De még  sosem csókoltál  olyat,  mint  én 
vagyok.

Murphy fütyörészve elindult. A lány megvárta, amíg hallótávolságon kívül ér, s akkor 
szabadjára engedte nevetését.

Nem  kellene  ilyen  furcsán  éreznie  magát  egy  randevú  miatt.  Hiszen  már  elmúlt 
huszonnyolc éves, és megtapasztalt egyet s mást a magányosok játékaiban.

Talán  azért  van,  mert  Brianna  olyan  nagy  ügyet  csinált  belőle.  Úgy sürgött-forgott 
körülötte,  mint  egy  ideges  anyuka  kislánya  első  bálján.  Shannon  csak  mosolygott  rajta. 
Brianna felajánlotta,  hogy kivasalja a ruháját,  vagy kölcsönad egyet, és kétszer is feljött  a 
padlásszobába, hogy tanácsot adjon a kiegészítőket és a cipőt illetően.

Shannon úgy érezte, nagy csalódást okozott neki, amikor egy egyszerű nadrágban és 
selyemblúzban jött le.

De Brianna nagyon megdicsérte, jó szórakozást kívánt, és újból elmondta, nem számít, 
hogy mikor jön haza. Ha Gray nem jelenik meg, hogy kivonszolja a feleségét az előszobából, 
Shannon talán el sem tud indulni.

Ez  bizonyára  jellemző  a  lánytestvérekre,  gondolta  Shannon,  és  érdekes  módon 
egyáltalán nem érezte zavarónak.

Hálás  volt,  hogy Brianna és Gray rábeszélték,  kocsival  menjen.  Murphy háza nincs 
messze, de napnyugta után már sötétek az utak, és esőre állt az idő.

Pár perccel azután, hogy elindult, már be is fordult a hosszú kocsibejáróra, melyet egy 
éppen virágba boruló fuksziasövény fogott közre.

Az ablakából látta ugyan a házat, de közelről nagyobb és kétségkívül impozánsabb volt. 
A háromszintes kőépület olyan öregnek tűnt, mint maga a föld, s ugyanúgy látszott rajta a 
gondoskodás. Előtte egy rendezett ágyasban különböző virágok nyíltak.

A földszinti ablakok kőből rakott ívekkel záródtak. Oldalt tornác csatlakozott a házhoz, 
amiről Shannon feltételezte, hogy belülről ajtó vezet ki rá.

Két kémény lustán füstfelhőket eregetett a még mindig kék égre. A ház előtt egy sárral 
befröcskölt kis furgon parkolt, mellette pedig egy kiöregedett kisautó állt tuskókra emelve.

Shannon nem sokat értett az autókhoz, de erről lerítt, hogy jobb napokat látott.
Az első tornác azonban és a ház zsalugáterei frissen voltak festve, a halványkék szín 

szépen  harmonizált  a  szürke  kővel.  A  tornác  nem  volt  telezsúfolva,  csak  két  hívogató 
hintaszék  állt  rajta.  A hívogató  benyomást  csak  fokozta  a  tárva-nyitva  álló  bejárati  ajtó. 
Shannon azért megkocogtatta az ajtófélfát, és bekiáltott.

- Murphy!
- Gyere be! Isten hozott.  -  A férfi hangja az emelet  felöl jött,  ahová az előszobából 

lépcső vezetett. - Egy perc és jövök. Éppen mosakszom.
Shannon belépett és bezárta maga mögött az ajtót. Kíváncsian végigsétált a folyosón, és 

belesett az első szobába, ahol szintén tárva-nyitva állt a deszkaajtó.
Persze, szalon, gondolta. Épp olyan rendes, mint a Briannáé, bár az ő nőies hangulata 

nélkül.
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Régi,  masszív  bútorok  álltak  a  csillogóra  polírozott  hajópadlón.  A  kőből  épített 
kandallóban tőzeggel  raktak tüzet,  ősrégi,  vonzó illattal  töltve meg a helyiséget.  A vastag 
fából  faragott  kandallópárkányon  gyertyatartók  álltak,  merész,  smaragdzöldben  csillogó 
üvegből.  Shannon közelebb lépett,  hogy megnézze,  hiszen nyilvánvaló  volt,  hogy Maggie 
keze munkája. Folyékonynak, megolvadt üvegnek tűnt inkább, nem pedig szilárd testnek, de 
érintésre hidegnek bizonyult. A belsejéből valami halvány vörös tűnt át, mintha foglyul ejtette 
volna a lángot, ami arra vár, hogy kitörhessen.

- Az ember azt hiszi, hogy beledughatja az ujját, a kellős közepébe - mondta Murphy az 
ajtóból.

Shannon bólintott, és újra végighúzta az ujját a megcsavart formán, majd megfordult.
- Fantasztikus. Bár nem szeretném, ha elárulnád neki, hogy ezt mondtam.
Felhúzott  szemöldökkel  viszonozta  a  férfi  fürkésző  pillantását.  Murphy nem sokban 

különbözött attól az embertől,  akinek megismerte, amint a földjét járta, vagy a kocsmában 
zenélt. Nem volt a fején a kalap, sűrű, göndör haja egy kicsit nedves volt a mosakodás után. 
Halványszürke pulóvert viselt, egy árnyalattal sötétebb nadrággal.

Shannon ráébredt, hogy nemcsak a Mezőgazdasági Magazin, hanem bármely divatlap 
címoldalán is el tudná képzelni.

- Szépen megmosakodtál.
A férfi magabiztosan elmosolyodott.
- Ha megszokod az embereket, a dolgokat magad körül, azután már a művész szemével 

nézed őket. Nem akartalak megvárakoztatni.
- Semmi baj. Szívesen megnézem, hol laksz. - Shannon elkapta a tekintetét a férfiról, és 

a könyvespolcot kezdte vizsgálgatni. - Ez igazi könyvtár!
- Ó, ez még nem az összes könyv.
Shannon közelebb lépett.  Murphy nem követte.  Joyce,  Yeats,  Shaw, olvasta  a  lány. 

Igen, ez várható volt.  O’Neill,  Swift,  és persze Grayson Thane. De mások is sorakoztak a 
polcon, nemcsak ír szerzők. Poe, Steinbeck, Dickens, Byron. Keats, Dickinson és Browning 
versei. Ütött-kopott Shakespeare-kötetek, és szintén rongyosra olvasott King, MacAffrey és 
McMurtrey-regények.

- Elég vegyes válogatás - mondta Shannon. - És ezeken kívül még vannak könyveid?
-  Itt  is,  ott  is  szétraktam őket  a  házbán,  hogy ha kedvem támad olvasni,  ne kelljen 

messzire mennem. Úgy jó, ha a könyvek mindig kéznél vannak.
-  Az apám nem nagyon szeretett  olvasni,  legfeljebb  olyasmit,  aminek  köze  volt  az 

üzlethez.  De  mi  anyámmal  imádunk…  imádtunk.  A  végén  már  olyan  beteg  volt,  hogy 
felolvastam neki.

- Vigaszt adtál neki. És boldogságot.
- Nem tudom. - Shannon megrázta magát, és megpróbált vidáman elmosolyodni. - Na, 

körbevezetsz?
- Az ember tudja, ha szeretik a szülei - mondta Murphy halkan, majd megfogta a kezét. 

- Igen, körbevezetlek. Először kimegyünk, még mielőtt elered az eső.
De  Shannon  többször  is  megállította,  mire  kiértek  a  ház  hátsó  ajtajához.  Murphy 

megmutatta  neki  a  gerendamennyezetet,  és  azt  a  kis  szobát,  ahol  az  édesanyja  szokott 
varrogatni, amikor eljött látogatóba.
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A konyha olyan hatalmas volt, mint egy pajta, és aprólékosan tisztára súrolták. Shannon 
meglepve  nézte  a  pulton  felsorakoztatott  színes  cserepeket,  melyekben  fűszernövények 
nőttek, és a falon sorakozó rézfenekű edényeket.

- Nem tudom, mi van a sütőben, de az illata isteni.
- Csirke, de még sülnie kell egy kicsit. Tessék, próbáld fel ezt!
Előhozott  a  szomszéd  helyiségből  egy  gumicsizmát,  amire  Shannon  összevonta  a 

szemöldökét.
- Csak nem fogunk belemenni a…
- Több, mint valószínű - guggolt le a férfi, és maga kezdte felhúzni a lány cipőjére a 

csizmát. - Ha az embernek állatai vannak, akkor ott trágya is van. Ebben nyugodtabban tudsz 
mozogni.

- Azt hittem, hogy kint tartod a teheneket a mezőn.
Murphy jókedvűen nézett fel rá.
- Drága, nem a mezőn fejjük meg őket, hanem az istállóban. Ma estére már kész vagyok 

vele.  -  Azzal  kivezette  Shannont  a  hátsó  ajtón,  és  odakint  ő  maga  is  belelépett  a 
gumicsizmájába. - Azért várakoztattalak meg, mert beteg az egyik tehenem.

- Ó, komoly a baja?
- Nem, nem hinném. Csak kezelnem kellett egy kicsit.
- Magad csinálod az ilyesmit? Nincs állatorvos?
- A mindennapi dolgok miatt nem hívom ki.
Shannon  körülnézett,  és  újból  mosolyogni  kezdett.  Még  egy  kép  témája,  gondolta. 

Kőépületek,  szépen  sorban,  s  közöttük  bekerített  kifutók.  Gyapjas  hátú  birkák  egy  vályú 
körül. Valami hatalmas, gonosz fogakkal felszerelt gép egy fészer teteje alatt. S mindehhez a 
látványhoz  társult  az  állatok  hápogása,  mekegése,  bégetése,  amint  készülődtek  az  esti 
pihenésre.

Con is ott ült türelmesen egy kifutó mellett, ütemesen dobolva a farkával.
- Fogadjunk, Brie küldte, hogy vigyázzon rám. Nehogy valami rosszat tegyek veled.
-  Nem is  tudom.  Nekem úgy tűnik,  legalább annyira  a  te  kutyád  is,  mint  az  övé - 

jegyezte  Shannon,  és  nézte,  ahogy  Murphy  lehajol  a  kutyához.  -  Azt  hittem,  egy 
földművesnek van legalább egy-két saját kutyája.

-  Volt  nekem  is  egy,  télen  lesz  hét  éve,  hogy  meghalt.  -  Murphy  szeretetteljesen 
simogatta Con fülét. - Időnként gondolkozom rajta, hogy veszek egy másikat, de sosem jutok 
el odáig.

- Pedig kutyán kívül minden más állatod van. Nem is tudtam, hogy birkát is tenyésztesz.
-  Csak  egy  párat.  Az  apám,  igen,  ő  odavolt  a  birkákért  -  mondta  Murphy 

felegyenesedve, és megfogta a lány kezét. - Én inkább a tejgazdaságot részesítem előnyben.
- Brianna azt mondta, hogy a lovak a kedvenceid.
-  A lovak a hobbim. Egy-két éven belül  talán behozzák az árukat.  Ma eladtam egy 

gyönyörű egyéves csikót. A lóvásár szórakoztató, de ez alig kárpótol azért, hogy el kellett 
válnunk.

Kinyitotta az istálló ajtaját. Shannon felpillantott.
- Azt hittem, a farmerek nem szokták megszeretni az állataikat.
- Egy ló az nem birka, amit csak úgy levágsz a vasárnapi ebédhez.
A lány gyomra ettől kicsit felkavarodott, ezért jobbnak látta, ha nem feszegeti a témát.
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- Itt fejsz?
- Aha. - Murphy végigvezette a felsúrolt helyiségen, melyben csillogtak a rozsdamentes 

acél fejőgépek, s a levegőben tej- és tehénszag érződött. - Nem olyan romantikus, mint kézzel 
fejni, mert kisfiú koromban még úgy csináltam, de gyorsabb, tisztább és hatékonyabb.

- Minden nap - mormogta maga elé a lány.
- Naponta kétszer.
- Ez sok munka egy embernek.
-A szomszéd fiú besegít a fejesnél. Van egy egyezségünk.
Végigsétáltak az istállón, a pajtán, odakint megnézték a silót és egyéb melléképületeket, 

és Shannon arra gondolt, egy fiú nem sokat tud segíteni ennyi munkában.
De könnyedén elfelejtette  a  fáradságos  munkát,  az  izzadságot,  amely  a  nap  minden 

óráját jellemezte, mikor Murphy bevitte a lóistállóba, hogy megmutassa a lovait.
-  Ó, közelről  még szebbek. - Annyira elbűvölték az állatok,  hogy eszébe sem jutott 

óvatoskodni, egyszerűen csak felemelte a kezét, és megsimogatta a gesztenyepej kanca fejét.
- Ez az én Jennym. Még csak két éve az enyém, de őt sosem fogom eladni. Jól van, jó 

kislány. - Amint a ló meghallotta Murphy hangját, máris ráfigyelt. Ha Shannon elhitte volna, 
hogy ilyesmi lehetséges, megesküdött volna, hogy a ló flörtöl a férfival.

És miért  is ne? Hol az a nő, aki ellen tudna állni  hatalmas,  ügyes keze érintésének, 
simogatásának,  cirógatásának?  Vagy  lágy  hangjának,  mikor  ostoba  becézgető  szavakat 
mormol?

- Shannon, tudsz lovagolni?
- Hm. - Hirtelen hatalmas csomót érzett a torkában, kénytelen volt egy nagyot nyelni. - 

Nem, még sosem próbáltam. Sőt, azt hiszem, még nem is voltam ilyen közel egy lóhoz, mint 
most.

- De nem félsz a lovaktól. Könnyű lesz megtanulnod, ha akarsz.
Végigvezette az állatok között, hagyta, hogy kedvére gügyögjön és játsszon a tavasszal 

született kiscsikókkal. Shannon felnevetett, mikor az egyik fürge kis jószág szopogatni kezdte 
a vállát, de Murphy odadugta a tenyerét az orrához.

- Nagyszerű lehetett így felnőni - mondta a lány, miközben visszafelé mentek a házba. - 
Ennyi hely, ez a sok állat! - Felnevetett, és megállt a hátsó ajtónál, hogy lerúgja a csizmát. - 
És persze a sok munka. De te biztosan szeretted, ha úgy döntöttél, hogy itt maradsz.

- Én idetartozom. Gyere be, ülj le! Van egy kis borom, ami ízleni fog neked.
Barátok módjára együtt mostak kezet a mosogatónál.
- A családodból senki más nem akart itt maradni és a farmon dolgozni?
-  Én  vagyok  a  legnagyobb  fiú,  és  amikor  apám meghalt,  rám  hagyta  a  farmot.  A 

nővéreim férjhez mentek, és elköltöztek, saját családot alapítottak. - Murphy közben kivett 
egy üveget a hűtőszekrényből, s egy dugóhúzót a fiókból. - Aztán anyám újra férjhez ment, és 
a húgom, Kate is. Van még egy öcsém is, de ő tanulni akart, az elektromos dolgok érdeklik. 
Shannon tágra nyílt szemmel nézte, amint kitölti a bort.

- Hányan vagytok testvérek?
-Öten.  Hatan  voltunk,  de  az  egyik  testvérünk,  ő  is  fiú  volt,  még  kisbaba  korában 

meghalt. Apám akkor halt meg, mikor én még csak tizenkét éves voltam, és mikor anyám 
újból férjhez ment, akkor már elmúltam húsz. Így hát csak öten vagyunk.
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- Csak - kuncogott  Shannon, megcsóválta  a fejét,  és fel  akarta emelni a poharát,  de 
Murphy megfogta a kezét.

- Legyen részed meleg szavakban hideg estéken, teliholdban sötét éjszakákon, és lejtsen 
az utad egész úton hazáig.

-  Sliante -  mondta  Shannon,  és  mosolyogva  ivott  egy  kortyot  -,  tetszik  a  farmod, 
Murphy.

- Örülök, hogy tetszik, Shannon. - Azzal a lány legnagyobb meglepetésére odahajolt 
hozzá, s megcsókolta a szemöldökét.

Csendesen eleredt az eső. A férfi felegyenesedett, és kinyitotta a sütő ajtaját. A kiáradó 
illatoktól Shannonnak összefutott a nyál a szájában.

- Miért hittem én azt, hogy az ír konyhaművészet kifejezés önmagában ellentmondás?
Murphy kiemelte a pecsenyesütőt, és a tűzhely tetejére tette.
- Hát, az igaz, hogy gyakran elég unalmas. Gyerekkoromban nem is érdekelt túlságosan. 

De amikor Brie elkezdett kísérletezgetni,  és rajtam próbálta ki az ételeit, ráébredtem, hogy 
drága anyámnak voltak bizonyos hiányosságai a konyhában - vetett egy pillantást hátra a válla 
fölött Murphy. - Ezt persze halálomig tagadnám, ha elárulnád neki.

- Tőlem ugyan sosem fogja hallani. - Shannon felállt, mert már nem bírta tovább, hogy 
ne  vethessen  egy  közelebbi  pillantást  a  tálra.  A  csirke  aranyszínűre  sült,  zsírcseppek 
gyöngyöztek rajta, fűszerekkel gazdagon meg volt szórva, körülötte pedig pirosra sült krumpli 
és sárgarépa helyezkedett el. - Hát ez csodálatos.

-  Brie  tehet  róla.  Évekkel  ezelőtt  teleültetett  nekem  egy  kis  konyhakertet 
fűszernövényekkel, és addig üldözött, míg rá nem szántam az időt, hogy rendbe tegyem.

Shannon nekitámaszkodott a konyhapultnak, és fürkésző pillantást vetett a férfira.
- Nem sértődtél meg, amikor Gray megjelent, és elhalászta előled?
Murphy  egy  percig  teljesen  elképedve  állt,  majd  vigyorogva  átrakta  a  csirkét  a 

pecsenyesütőből egy tálra.
- Brie nem volt nekem való, és én sem neki. Túl sokáig voltunk egy család. Tom apám 

helyett apám volt, mikor az enyém meghalt. Brie és Maggie mindig is olyanok voltak nekem, 
mint  a  húgaim.  -  A férfi  levágott  egy kis  szeletet  a  mellehúsából.  -  Nem mintha  hozzád 
testvéri érzés fűzne, Shannon. Épp eleget vártam rád.

A lány ijedten megrebbent, de Murphy egyetlen mozdulattal elzárta az útját, odaszorítva 
a konyhapulthoz. De nem csinált semmit, csak odatartotta a húsdarabot Shannon szájához.

S  amikor  ő  bekapta  a  falatot,  a  férfi  a  hüvelykujjával  könnyedén,  csábítóan 
megsimogatta az alsó ajkát.

- Finom. Tényleg - mondta Shannon. De érezte, hogy elszorul a mellkasa. Ijedtsége csak 
nőtt,  amikor  Murphy  megsimogatta  a  haját.  Megborzongott,  de  kihúzta  magát,  és  a  férfi 
szemébe nézett.

- Mit csinálsz, Murphy?
- Hát, Shannon - csókolta meg könnyedén, szinte leheletnyi érintéssel Murphy a lányt -, 

udvarolok neked.
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Tizedik fejezet

Udvarol?  Shannon  elképedve  nézett  rá.  Nevetségesnek  érezte  ezt  az  ostoba  szót, 
amelynek semmi köze nem lehetett hozzá, az ő életmódjához.

Pedig  egészen  könnyedén  siklott  ki  a  férfi  száján.  Hát  akkor  majd  ugyanolyan 
könnyedén vissza fogja szívni. Méghozzá gyorsan!

- Ez őrültség! Sőt abszurd! 
Murphy tenyere átölelte az ő arcát, ujjai hegyével épp csak érintve az állát.
- Miért?
- Hát… csak - lépett hátra védekezően Shannon, és hadonászni kezdett a poharával. - 

Először is, alig ismersz.
- De ismerlek. - Murphy nem sértődött meg a lány reakcióján, inkább mintha mulatott 

volna rajta.  Elfordult  és darabolni  kezdte  a  csirkét.  -  Abban a  pillanatban  megismertelek, 
ahogy megláttalak.

- Murphy, velem ne kezd ezt a kelta miszticizmust! - Shannon visszament az asztalhoz, 
teletöltötte  a  poharát,  és  nagyot  kortyolt  belőle.  -  Én amerikai  vagyok, a  fenébe is!  New 
Yorkban az emberek nem szoktak udvarolni.

- Lehet, hogy éppen ez a baj New Yorkkal - felelte a férfi, miközben odavitte a tálat az 
asztalhoz. -Ülj le, Shannon! Addig együnk, amíg meleg!

- Egyek? - A lány előbb forgatni kezdte a szemét, majd ingerülten lehunyta. - Most azt 
hiszed, hogy tudnék enni?
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- Azért jöttél, nem? - Murphy, a házigazda szerepében megrakta a lány tányérját, majd a 
sajátját is, s aztán meggyújtotta a gyertyákat. - Nem vagy éhes?

- De igen. - Shannon leült a székre. Az ölébe terítette a szalvétáját, majd felemelte a kést 
és a villát.

Pár percig szótlanul evett, fejében egymást követték a gondolatok, mit is tehetne.
- Murphy, megpróbálok értelmesen beszélni veled.
- Jól van. - A férfi levágott egy falatot a húsból, megkóstolta, és örömmel nyugtázta, 

hogy jól sikerült. - Hát beszélj értelmesen.
- Először is, meg kell értened, én már csak egy hétig leszek itt, legfeljebb kettőig.
- Tovább fogsz maradni - felelte a férfi nyugodtan. - Még el sem kezdted feldolgozni a 

problémákat  és  az  érzéseidet,  amelyek  idehoztak.  Egyszer  sem  kérdezősködtél  Tom 
Concannonról.

A lány tekintete elhidegült.
- Nem tudsz semmit az érzéseimről.
- Szerintem tudok, de ezt hagyjuk, nem akarom, hogy boldogtalan légy miatta. De itt 

fogsz maradni, Shannon, mert szembe kell nézned néhány dologgal. És meg kell bocsátanod. 
Te nem vagy gyáva. Van benned erő és szív.

Shannon haragudott érte, hogy a férfi olyan dolgokat lát meg benne, amelyeket ő maga 
sosem vallott volna be magának. Kettétörte az egyik péksüteményt, és nézte, amint gőzölög.

- Akár egy hétig maradok, akár egy évig, annak semmi köze ehhez.
- Mindennek köze van ehhez. Ízlik az étel?
- Nagyon finom.
- Festettél még délelőtt, miután elváltunk?
- Igen… - Shannon lenyelte a falatot, és a villájával rábökött a férfira. - Te eltereled a 

témát.
- Milyen témát?
- Nagyon jól tudod, milyen témát. Pedig itt és most tisztázni fogjuk ezt. Nem akarom, 

hogy  udvaroljanak  nekem.  Senki.  Én  nem tudom,  hogy  állnak  a  dolgok  errefelé,  de  ott, 
ahonnan én jövök, a nők függetlenek, egyenlők.

-  Erről sokat gondolkodtam - mondta a férfi.  Felemelte  a poharát,  és  ivás közben a 
szavakat kereste.

- Az igaz, hogy az ír férfiak általában nem könnyen tekintik egyenlőnek a nőket. Az 
utóbbi néhány generációban volt némi változás, de ez lassú folyamat.

- Letette a poharat, és folytatta az evést. - Sokan vannak, még a barátaim között is, akik 
nem teljesen értenének egyet velem, de ez biztosan azért van, mert én elég sokat olvastam, és 
el is gondolkoztam azon, amit olvastam. Szerintem egy nőnek ugyanolyan jogai vannak, mint 
egy férfinak, ugyanazt megteheti, ha akarja.

- Ez igazán szép tőled - jegyezte meg Shannon halkan.
A férfi azonban csak elmosolyodott.
- Már ez is nagy lépésnek számít, ha valakit úgy nevelnek, ahogy engem neveltek. Hogy 

őszinte legyek, nem tudom, hogy reagálnék, ha te akarnál udvarolni nekem.
- Nem akarok.
- Látod? - emelte fel egyik kezét Murphy, és mosolygott,  mintha Shannon épp az ő 

érveit támasztotta volna alá. - Ha én udvarolok neked, annak semmi köze a jogokhoz vagy az 
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egyenlőséghez, te nem leszel tőle kevesebb és én sem több. Egyszerűen csak arról van szó, 
hogy bennem van meg a kezdeményezés. Te vagy a legszebb dolog, amit valaha is láttam. 
Pedig szerencsés ember vagyok, mert sok szépséget láttam életemben.

Shannon zavarba jött a hirtelen rátörő örömtől. Lenézett a tányérjára. Biztosan van rá 
mód, hogy kezelje ezt a helyzetet, ezt az embert, gondolta. Csak meg kell találnia.

- Murphy, igazán jólesik ez a bók. Bárkinek jólesne.
- Shannon, amikor megcsókollak, akkor az nem egyszerűen csak jólesik. Mind a ketten 

jól tudjuk, mi történik akkor.
A lány elgondolkozva rágta meg a falatot.
- Jól van, vonzódom hozzád. Hiszen vonzó, kedves férfi vagy. De még ha megfordult 

volna is a fejemben, hogy egy lépéssel tovább menjek, most már biztosan nem fogok.
- Nem? - Istenem micsoda öröm beszélgetni ezzel a nővel! - És miért nem? Hiszen te is 

ugyanúgy akarsz engem, mint én téged.
Shannon kénytelen volt beletörölni nedves tenyerét a szalvétájába.
- Mert ez egyértelműen hiba lenne. Mi két különböző oldalról látjuk ezt a dolgot, és ez 

soha nem lesz másképp. Kedvellek. Érdekes ember vagy. De én egyszerűen nem akarok most 
egy  új  kapcsolatot.  A  fene  egye  meg,  hiszen  csak  pár  hete  ért  véget  az  előző.  Már 
gyakorlatilag  eljegyzett.  -  Shannonnak  most  eszébe  jutott  valami.  Önelégült  mosollyal 
előrehajolt. - A szeretőm volt.

Murphy felhúzta a szemöldökét.
- Volt. Ez a lényeg. Biztosan szeretted.
- Persze, hogy szerettem. Nem bújok ágyba idegenekkel. - Amint kimondta, Shannon 

felszisszent. Hogy sikerült Murphynek ezt is kiszednie belőle?
-  Ahogy  én  látom,  ennek  már  vége.  Én  is  szerettem  egy-két  nőt  annyira,  hogy 

lefeküdjek vele. De előtted még sosem voltam szerelmes senkibe. 
Shannon ijedtében elsápadt.
- Nem vagy szerelmes belém.
- Abban a pillanatban beléd szerettem, amikor megláttalak. - Murphy ezt olyan halkan, 

olyan egyszerűen mondta, hogy a lány elhitte. Legalábbis egy pillanatra valóban elhitte. - Sőt, 
furcsa módon még mielőtt megláttalak. Vártam rád, Shannon. És most itt vagy.

- Ez nem lehet igaz - felelte a lány remegő hangon, és eltolta magát az asztaltól. - Na, 
figyelj ide! Verd ki a fejedből ezt az egész őrültséget! Nem fog működni. Túl romantikusán 
látod a dolgot. Hallucinálsz. Semmi mást nem érsz el vele, csak hogy kínos helyzetbe hozol 
mind a kettőnket.

A férfi szeme összeszűkült, de Shannont túlságosan lefoglalta a saját kitörése, semhogy 
észrevegye a változást, a veszélyt.

- Az én szerelmem kínos neked?
-  Ne  forgasd  ki  a  szavaimat!  -  mondta  Shannon  dühösen.  -  És  ne  próbálj 

jelentéktelennek és felszínesnek beállítani,  csak mert nem érdekel az udvarlásod! Jézusom, 
udvarlás! Maga a szó is nevetségesen hangzik.

- Jobban szeretnéd, ha valami más szót használnék?
- Nem, nem akarom, hogy bármilyen szót használj. Azt akarom, és el is várom, hogy 

hagyd abba ezt az egészet!
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Murphy  egy  percig  szótlanul  ült,  megpróbált  megbirkózni  lassan  felgyülemlő 
haragjával.

- Mert te nem érzel irántam semmit?
-  Igen  -  felelte  Shannon  a  szokottnál  élesebb  hangon,  mert  tudta,  hogy  hazudik.  - 

Komolyan azt a képtelen ötletet dédelgetted, hogy majd én bárgyú arccal alávetem magam a 
te terveidnek? Hozzád megyek feleségül, és itt fogok élni? Egy farmer feleségeként? Az ég 
szerelmére! Hát úgy nézek ki, mint egy farmer felesége? Hiszen nekem van saját munkám, 
saját életem.

A férfi olyan gyorsan mozgott, hogy Shannonnak épp csak egy döbbent lélegzetvételre 
volt ideje. A kemény férfikéz megmarkolta a karját, ujjai belevájtak a húsába. Murphy arca 
elsápadt, s ugyanakkor elsötétült a haragtól.

- És az én életem alábbvaló, mint a tiéd? Ami nekem van, amiért én dolgoztam, sőt az 
én személyem - mindez jelentéktelenebb? Megvetendő?

Shannon  szíve  úgy  vert,  mint  egy  ijedt  kismadáré,  gyorsan,  meg-megugorva.  Nem 
tudott megszólalni, csak megrázta a fejét. Ki gondolta volna, hogy ilyen indulatok rejtőznek 
ebben a csendes emberben?

- Azt elfogadom, hogy te még nem tudod, hogy szeretsz engem, nem vagy hajlandó 
kinyitni a szemed, és nem látod, hogy minket egymásnak teremtett az ég. De azt nem hagyom, 
hogy becsmérelj, és lenézz mindent, amiért én és a családom generációk óta küzdöttünk.

- De én nem ezt akartam mondani.
- Te azt hiszed, a föld csak úgy van, szép, mint egy festmény, és a gabona csak várja, 

hogy  learassák?  -  A  gyertya  fénye  árnyékot  vetett  a  férfi  arcára,  amitől  arckifejezése 
egyszerre vonzó és veszélyes lett. - Ezért a földért sok vér kiömlött, és olyan sok izzadság, 
hogy meg sem tudnánk mérni. Megtartani sem könnyű, pedig megtartani még nem is elég. Ha 
az ember túl büszke, hogy sajátjának fogadja el, akkor szégyent hoz magára.

Shannon torkából  remegve tört  elő  a lélegzet.  Kényszerítette  magát,  hogy lassabban 
vegye a levegőt.

-Murphy, ez fáj.
A férfi úgy engedte el, mintha megégette volna az ujjait. Hátrált egy lépést, mozdulatai 

szaggatottakká váltak, most először, mióta ismerték egymást.
- Bocsáss meg!
Most rajta a sor, hogy szégyenkezzék. Tudja jól, milyen nagy a keze, és mekkora erő 

lakozik benne. Elszörnyedt a gondolattól, hogy ott maradt az ujja nyoma a lány bőrén, még ha 
vak dühében tette is, amit tett.

Shannon meglátta  a  férfi  arcán  az  önutálatot,  ezért  aztán  ellenállt  a  vágynak,  hogy 
megdörgölje  fájó  karját.  Bármilyen  nehezére  esik  megérteni  Murphy  indítékait,  azt 
ösztönösen  tudta,  hogy gyöngéd ember,  és  egy nőnek fájdalmat  okozni  az  ő  szemében  a 
legaljasabb bűn.

-  Nem akartalak  megsérteni  -  mondta  lassan.  -  Mérges  voltam és  ideges.  Csak  azt 
akartam  elmagyarázni,  hogy  különbözünk  egymástól.  Mások  vagyunk,  más  a  célunk  az 
életben.

Murphy zsebre vágta a kezét.
- Neked mi a célod az életben?
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Shannon kinyitotta a száját,  majd döbbenten bezárta,  mert  rájött,  hogy nem találja a 
választ.

-  Az  elmúlt  néhány  hónapban  több  nagy  változás  történt  az  életemben.  Ezen  még 
gondolkodnom kell. De egy új kapcsolatot biztosan nem akarok.

-  Félsz  tőlem?  -  kérdezte  a  férfi  óvatosan,  szándékosan  semleges  hangon.  -  Nem 
akartam fájdalmat okozni neked.

- Nem félek. - Shannon nem tudta megállni,  előrelépett,  és Murphy arcára fektette a 
tenyerét. - Az indulat megérti az indulatot. Felejtsük el ezt az egészet, és legyünk jó barátok - 
mondta mosolyogva, mivel majdnem biztos volt benne, hogy elmúlt a válság.

A  férfi  azonban  olyat  tett,  amitől  neki  elállt  a  lélegzete:  megfogta  a  kezét,  odébb 
csúsztatta, és belecsókolt a tenyerébe.

- „A mély érzés, mely szót alig talál, 
Önnönmagára, nem díszére büszke.

 Csak koldus tudja megszámolni kincsét, 
Az én szívem szerelme oly temérdek, 
Felényiről se tudnék számot adni.”

Shakespeare,  gondolta  Shannon  ellágyulva.  Képes  Shakespeare-t  idézni  ezen  a 
fantasztikus hangján!

- Murphy, ne mondj nekem ilyeneket! Ez nem tisztességes játék.
- Ez nem játék. Egyikünk sem gyerek már, bolondok sem vagyunk. Jól van, nem foglak 

bántani - felelte a férfi olyan megnyugtató hangon, ahogy a lovaival beszélt, mert Shannon 
összerezzent, amikor átkarolta. - Mondd el, mit éreztél, amikor először megcsókoltalak!

Nem volt nehéz válaszolni erre a kérdésre, hiszen most is ugyanaz az érzés rohanta meg.
- Hogy elcsábítasz.
Murphy elmosolyodott, és a halántékára szorította az ajkát.
- De ez nem minden, igaz? Ennél sokkal több volt. Mintha emlékeznél?
Shannon úgy érezte, teste nem engedelmeskedik józan esze utasításának, hogy maradjon 

merev és hajthatatlan.
- Én nem hiszek az ilyen dolgokban.
- Nem azt kérdeztem, mit hiszel. - A férfi ajka türelmesen elindult a lány halántéka felől 

az álla irányába. - Hanem hogy mit éreztél.
A  vékony  selymen  keresztül  érezte,  hogy  Shannon  bőre  átmelegszik.  Attól  félt, 

beleőrül, hogy vissza kell fognia magát, és nem tépheti le róla, nem kóstolhatja meg.
-  Hiszen  nem  csak  most  történt.  -  Apránként,  fájdalmas  lassúsággal  kóstolt  bele  a 

csókba, ízlelgetve, amint a lány szája ellágyul az övé alatt. - Megcsókoltalak, újra, megint.
- Ennek semmi értelme - szólt Shannon, de nagyon távolról hallotta a saját hangját. - Ez 

őrültség!  -  Eközben azonban belemarkolt  Murphy hajába,  hogy közelebb húzza magához, 
még közelebb, még… amíg a gyönyör túllépett azon, amit még ésszel fel lehet fogni: - Ezt 
nem csinálhatjuk - a torkából feltörő dorombolásszerű hang mintha visszhangzott volna a férfi 
szájában. - Ez csak a hormonok miatt van.
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- Áldja meg az Isten a tudományt. - Murphy ugyanúgy levegő után kapkodott, mint ő. 
Felemelte a lányt lábujjhegyre, és közben a kínok kínját állta ki, hogy visszafogja magát. Csak 
egy pillanatra, esküdözött. És nekiesett.

Shannon úgy érezte,  robbanások rázzák meg a testét,  egyik a másik után, míg végül 
csak színek és fények kavarognak előtte. Vad mohósággal átkarolta a férfit, egyre többre és 
többre vágyva.

A  fenébe  is,  érints  meg,  gondolta.  Murphy  átölelve  tartotta,  az  ő  teste  viszont 
fájdalmasan vágyott rá, hogy vegye birtokba. Tudta, milyen érzés lesz az érintése. Tudta, és 
ettől a tudástól majdnem sírva fakadt. A férfi érdes tenyeréből gyöngéd simogatások születnek 
majd, melyek egyre finomabbak, és mégis parázsként égetik a bőrét.

Shannon maga is meglepődött attól az állati ösztöntől, mely feltört belőle. Beleharapott 
a férfi ajkába, kóstolgatta, bátorította. Erőteljés felnyögését hallva hátravetette a fejét,  arca 
győzedelmesen ragyogott.

Aztán  lassan,  fokozatosan  elsápadt.  Mert  a  harcos  szeme  nézett  vissza  rá,  a  sötét, 
halálos pillantású és rémisztőén ismerős szempár.

-  Istenem!  -  tört  ki  belőle,  és  ellökte  magától  Murphyt.  Levegő  után  kapkodott, 
megpróbálta visszanyerni az egyensúlyát,  s a mellkasára szorította a kezét. -  Hagyd abba! 
Istenem, ezt nem szabad folytatni!

Murphynek épp csak sikerült megőriznie az önuralmát. Ökölbe szorította a kezét.
- Sokkal jobban kívánlak, mint azt,  hogy levegőt vegyek. Shannon, ez a vágyakozás 

megöl engem.
- Hibáztam - simított végig a haján remegő kézzel a lány. - Nagy hibát követtem el. 

Bocsánat. Nem hagyom, hogy folytatódjon. - Érezte, hogy valami vonzza Murphy felé, mint 
ahogy a negatív pólus vonzza a pozitívat. Az erő vonzza az erőt. - Tartsd magad távol tőlem, 
Murphy!

- Képtelen vagyok rá. Tudod jól, hogy képtelen vagyok rá.
- Van egy problémánk. - Shannon eltökélte, hogy lehiggad. Bizonytalanul odalépett az 

asztalhoz,  és felemelte  a borospoharát.  -  Meg tudjuk oldani -  bíztatta  magát,  és ivott  egy 
kortyot. - Minden problémának van megoldása. Ne szólj hozzám! - mondta, és felemelte a 
kezét, mint egy közlekedési rendőr. - Hadd gondolkozzam!

A legfurcsább az volt a dologban, hogy ő sohasem tartotta magát nagyon szexis nőnek. 
Volt néhány kellemes pillanata időnként olyan férfiakkal, akiket kedvelt, akiket tisztel. De a 
„kellemes” szó nevetségesnek hangzott volna arra értve, ami Murphy és közte kirobbant.

Ez  csak  szex,  gondolta,  és  bólintott.  A szex  rendben  van,  azzal  nincs  semmi  baja. 
Mindketten felnőttek és függetlenek. Az biztos, hogy tetszik neki ez a férfi, nagyra becsüli, 
sőt kifejezetten bámulja bizonyos dolgokban. Mi baj lenne abból, ha tombol egyet, mielőtt 
megnyugszik, és eldönti, mit is kezdjen az életével?

Semmi, felelte magának gondolatban, leszámítva ezt az ostoba udvarlási históriát. Ivott 
még egy kortyot, és letette a poharat. Egyszerűen csak meg kell szabadulniuk az akadálytól.

- Együtt akarunk aludni - kezdte.
-  Hát,  kellemes  lenne  együtt  aludni  is,  de  előtte  szeretnék  szeretkezni  veled  pár 

tucatszor.
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- Ne játssz velem jelentéstani játékokat, Murphy! - szólt rá Shannon, de elmosolyodott, 
mert  megkönnyebbült,  hogy  a  férfi  szemében  újra  megcsillant  a  humor.  -  Azt  hiszem, 
értelmes módon, mindkettőnk számára kielégítően meg tudjuk oldani a dolgot.

-  Időnként  gyönyörűen tudsz beszélni  -  nézett  rá  Murphy ámulva,  örömmel.  -  Még 
akkor  is,  amikor  értelmetlen,  amit  mondasz.  De  olyan  méltóságteljes,  tudod?  És  olyan 
előkelő.

- Fogd be, Murphy! Szóval, ha hajlandó lennél egyetérteni velem abban, hogy a hosszú 
távú  elkötelezettség  ötlete  nem  valósítható  meg…  -  A  férfi  azonban  továbbra  is  csak 
mosolygott. Shannon nagyot fújt. - Oké, egyszerűbben mondom. Semmi udvarlás.

-  Értettem én,  hogy mit  akartál  mondani,  drágám.  Csak szeretlek  hallgatni.  Nekem 
semmi problémám nincs a megvalósíthatósággal:  az életem hátralévő részét  veled akarom 
leélni. Az udvarlást pedig még alig kezdtem el. Hiszen még nem is táncoltam veled! 

Shannon úgy érezte, nem tud mit kezdeni ezzel. Megdörgölte az arcát.
- Tényleg ennyire nehéz felfogású vagy?
- Az anyám is mindig ezt mondta. „Murphy, ha te valamit abba a makacs fejedbe veszel, 

azt onnan semmi nem tudja kiverni.” - Murphy rámosolygott a lányra. - Szeretni fogod az 
anyámat.

- Sosem fogok találkozni az anyáddal.
- Ó, dehogynem! Már tudom is, hogyan. De azt akartad mondani, hogy…
-  Azt  akartam  mondani…  -  ismételte  zavarodottan  a  lány.  -  Honnan  tudnám,  mit 

akartam mondani, amikor folyton ilyen csavart labdákat dobsz nekem? Szándékosan csinálod! 
Össze akarsz zavarni mindent, pedig olyan egyszerű lenne az egész.

- Szeretlek, Shannon - mondta Murphy, mire a lány megdermedt. - Ez ilyen egyszerű. 
Feleségül akarlak venni, és családot alapítani veled. De ezzel egy kicsit előreszaladtam.

-  Finoman  szólva.  Megpróbálok  tömör  és  világos  lenni.  Murphy,  én  nem szeretlek 
téged, és nem akarok hozzád menni feleségül. - Shannon összehúzta a szemét. - És ha tovább 
vigyorogsz, behúzok egyet!

-  Megpróbálkozhatsz  egy  ütéssel,  aztán  birkózhatunk  is  egy  kicsit,  de  akkor  elég 
valószínű, hogy a dolog első részét itt  a konyhakövön fogjuk elintézni - Murphy közelebb 
lépett, és örömmel látta, hogy a lány felkapja a fejét. - Mert ha még egyszer rád tehetem a 
kezem, drágám, nem tudom megígérni, hogy leveszem rólad, amíg be nem fejezem a dolgot.

- Hiába próbálok értelmesen beszélni veled. Köszönöm a vacsorát. Érdekes volt.
- Adok egy kabátot az eső ellen.
- Nem…
- Ne butáskodj! - mondta a férfi, és már le is kapott egy dzsekit a fogasról. - Eláztatod 

azt a szép blúzodat, és megfázol.
A lány kikapta a kezéből, mielőtt még Murphy felsegíthette volna rá.
- Jól van. Majd visszahozom.
- Ha gondolod, hozd magaddal reggel, amikor festeni jössz! Majd arra sétálok.
-  Nem  biztos,  hogy  ott  leszek.  -  Shannon  bedugta  a  karját  a  puhára  koptatott 

farmerdzsekibe, melynek ujjai túlértek a keze fején. - Jó éjszakát.
- Kikísérlek a kocsihoz. - A lány tiltakozni akart, de a férfi már meg is fogta a karját, és 

vezetni kezdte kifelé a konyhából, végig az előszobán.
- Megázol - tiltakozott Shannon, amint a bejárati ajtóhoz értek.
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-  Nem lesz  semmi  bajom az  esőtől.  -  A kocsihoz  érve  Murphy megállta,  hogy ne 
mosolyodjon el. - Nem ez a megfelelő oldal, drágám. Hacsak nem akarod, hogy én vigyelek 
haza.

Shannon mindössze  összevonta  a  szemöldökét,  és  megkerülte  a  kocsit,  hogy a  jobb 
oldalon szálljon be a kormány mögé.

Hangulatát  felmérve  a  férfi  úgy  döntött,  csak  a  kezét  csókolja  meg,  nem a  száját. 
Kinyitotta neki az ajtót.

-  Alom az  álomban  -  mondta  halkan.  -  Poe-nak  van  egy  nagyon  szép  verse  erről. 
Shannon, ma éjjel rólam fogsz álmodni, én pedig rólad.

- Nem fogok rólad álmodni - felelte a lány határozottan, és becsapta az ajtót. Felhajtotta 
a dzseki ujját, kitolatott a ház elől, és nekivágott az eső áztatta útnak.

Ennek az embernek nincs ki mind a négy kereke, gondolta. Ez az egyetlen magyarázat. 
Neki  pedig  nem  marad  más  választása,  csak  az,  hogy  mostantól  kezdve  egy  fikarcnyi 
bátorítást sem ad neki.

Nem  lesz  több  hangulatos  vacsora  a  konyhában,  nem  hallgatja  nevetve  a  zenét  a 
kocsmában, nem lesz több könnyed fecsegés, sem pedig botladozó csókok a mezőn.

A fene vigye el, hiányozni fog! Minden hiányozni fog. Bekanyarodott Brianna háza elé, 
és behúzta a kéziféket. Murphy felkavarta az érzéseit, olyan vágyakat ébresztett fel benne, 
melyeknek a létezéséről nem is tudott, s végül kénytelen elfojtani ólcet.

Micsoda egy tökfej, gondolta, becsapta a kocsiajtót, és futva befelé indult.
Amint  benyitott,  és  szembetalálta  magát  Brianna  ragyogó  mosolyával  a  folyosón, 

megpróbált nem túl komor arcot vágni.
- Ó, hála istennek, szóval adott rád egy kabátot. Csak akkor jutott eszembe, amikor már 

elindultál. Jól érezted magad? - kérdezte Brianna.
Shannon kinyitotta  a  száját,  és  meglepetten  tapasztalta,  hogy a  megszokott  udvarias 

formulák ezúttal sehol sincsenek.
- Azaz ember őrült! 
Brianna pislogott egyet.
- Murphy?
- Ki más? Komolyan mondom, van valami baj a fejében. Nem lehet vele értelmesen 

beszélni.
Brianna olyan természetes  mozdulattal  fogta meg Shannon kezét,  hogy fel  sem tűnt 

egyiküknek sem. Elindult vele a konyha felé.
- Veszekedtetek?
- Veszekedni? Nem, azt nem mondanám. Az őrültekkel nem lehet veszekedni.
- Szia, Shannon. - A konyhaajtó nyílására Gray pillantott fel egy nagy kanál krémes 

piskótát tartva a szája előtt. - Milyen volt a vacsora? Maradt még egy kis hely a gyomrodban? 
Brie készíti a világ legjobb krémes piskótáját.

-  Összerúgták a port  Murphyvel - felelte  Brianna,  s közben lenyomta Shannont egy 
székbe, majd a teáskannáért nyúlt.

- Nem hülyéskedsz? - Gray érdeklődve letette a tálat, majd felállt, és elővett még egy 
kistányért. -No és miért?

- Ó, semmi különös. Épp csak feleségül akar venni, és gyerekeket akar tőlem.
Brianna csörömpölni kezdett a teáskannával, majdnem leejtette.

96



- Ugye viccelsz? - mondta kényszeredetten nevetgélve.
- Az igaz, hogy ez vicc, de nem én viccelek. - Shannon oda sem figyelve beledugta a 

kiskanalat a krémbe, amelyet Gray odatolt elé. - Azt állítja, hogy udvarol nekem - horkant fel, 
és bekapott egy kanál krémet. - El tudod képzelni ezt? - szegezte neki a kérdést Graynek.

- Hát… - A férfi megnyalta a szája szélét. - Nem. 
Brianna nagyon lassan leült, szeme tágra nyílt.
- Azt mondta, hogy udvarolni akar neked?
- Nem azt mondta, hogy akar, hanem hogy udvarol nekem - helyesbített Shannon, és 

még egy kanállal  bekapott.  -  A fejébe vette,  hogy első látásra  belém szeretett,  meg hogy 
minket  egymásnak  teremtettek,  vagy  valami  ilyesmi.  Nevetséges  az  egész  azzal  a 
felismeréssel meg emlékezéssel. Ökör - morogta, és teát töltött magának.

- Murphy még sosem udvarolt senkinek. Nem is akart.
Shannon összehúzott szemmel nézett Briannára.
- Jó lenne, ha nem használnátok folyton ezt az ódivatú szót. Olyan ideges leszek tőle!
- A szótól vagy az udvarlástól? - kérdezte Gray.
- Mind a kettőtől. - Shannon összeráncolta a homlokát. - Mintha nem lenne enélkül is 

épp elég bonyolult az életem.
- És te közömbös vagy iránta? - kérdezte Brianna.
- Közömbös… hát, nem egészen.
- Sűrűsödik a helyzet. - Gray csak egy vigyorral nyugtázta Shannon feldúlt pillantását. - 

Jobb lesz, ha megérted, hogy az írek nagyon makacs népség. Ráadásul az a gyanúm, hogy a 
nyugati írek a legcsökönyösebbek mind közül. Ha Murphy rád vetette a szemét, nem fogja 
levenni rólad.

-  Gray,  ezzel  ne hülyéskedj!  -  kérte  Brianna,  és  ösztönösen,  együttérző  mozdulattal 
megfogta a másik lány kezét. - Látod, hogy fel van dúlva. És itt szívek sorsa forog kockán.

- Nem, szó sincs szívekről. - Shannon ebben az egyben legalább határozott tudott lenni. 
- Ha az embernek megfordul a fejében, hogy lefekszik egy férfival, vagy ha vele akarja tölteni 
az egész életét, az két különböző dolog. Murphy pedig egyszerűen csak romantikus alkat.

Összevont szemöldökkel a kistányér alján maradt krémre koncentrált.
- Ostobaság. Még hogy néhány furcsa álom meghatározná a sorsunkat!
- Murphynek furcsa álmai voltak? 
Shannon zavarodottan felnézett Briannára.
- Nem tudom. Nem kérdeztem.
-  Szóval  akkor  neked  voltak.  -  Gray  úgy  örült,  mintha  ajándékot  kapott  volna. 

Előrehajolt ültében. - Meséld el! Különösen a pikáns részletekre vagyok kíváncsi.
- Grayson, hagyd abba!
De Shannon elnevette magát. Különös, gondolta, lehet, hogy most találta meg a bátyját, 

aki után mindig is vágyott?
- Az egész pikáns - mondta, és megnyalta az ajkát.
- Igen? - A férfi még közelebb hajolt. - Kezdd az elején! Ne hagyj ki semmit! Minden 

apró részlet fontos lehet.
- Shannon, ne is törődj vele!
- Semmi baj - felelte a lány, és eltolta maga elől az üres kistányért.  - Mind a ketten 

érdekesnek találjátok  majd.  Még sosem volt  visszatérő  álmom ezelőtt.  Vagy inkább csak 
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amolyan felvillanó képek, összevissza keverve, nem a megfelelő sorrendben. Legalábbis úgy 
tűnik.

- Na, most már tényleg megőrülök a kíváncsiságtól - panaszkodott Gray. - Mondd már!
- Oké. A mezőn kezdődik, ott a körben álló köveknél. Érdekes, mintha már azelőtt is 

álmodtam volna róla, hogy láttam. De hát ez lehetetlen. Mindegy - hessegette el magától ezt a 
gondolatot -, szóval esik az eső. Hideg van, deres a fű. A lépéseim úgy hangzanak, mintha 
üvegdarabok recsegnének a lábam alatt. Vagyis nem az én lábam alatt - helyesbített nevetve -, 
hanem az álombéli nő lába alatt. Aztán ott van egy férfi, fekete hajú, fekete köpenyben, fehér 
lovon. Pára száll fel belőlük, a férfi csizmája és páncélja tele van fröcskölve sárral. Vágtázva 
közeledik felém… azaz a nő felé. Ő pedig csak áll ott, és a szél belekap a hajába. És…

Elhallgatott.  Észrevette  Brianna ijedt tekintetét,  és  a szótlan üzenetváltást  közte és a 
férje között.

- Mi az? - kérdezte Shannon.
- Úgy hangzik, mint a boszorkány és a harcos.
Gray szeme elsötétült, és fürkészve nézte Shannon arcát. - Mi történik azután?
Shannon az asztal alatt összekulcsolta a kezét.
- Mondd el te!
- Jól van - Gray Briannára nézett, aki bólintott. - A legenda szerint volt egyszer egy 

bölcs asszony, egy boszorkány, aki itt  élt,  ezen a földön. Varázsereje volt,  és ez nemcsak 
áldást, hanem terhet is jelentett számára, ezért a világtól félrevonultan élt. Egy reggel, amikor 
kiment a kövekhez, hogy szóljon az isteneihez, ott találta a harcost a kör közepén, sebesülten, 
mellette a lova. A nő értett a gyógyításhoz, ellátta a sebeket, és ápolta a harcost, amíg meg 
nem erősödött újra. Egymásba szerettek. Szeretők lettek.

Elhallgatott, teát töltött a csészékbe, és belekortyolt a sajátjába.
- A férfi azonban elhagyta őt, természetesen, hiszen harcolnia kellett, mert szavát adta, 

hogy megvívja a csatáit. Megesküdött neki, hogy visszajön, és a boszorkány egy boglárt adott 
neki, hogy tűzze a köpenyére, és emlékezzen rá.

- És? - Shannon kénytelen volt megköszörülni a torkát. – Visszajött?
-  Azt  mondják,  igen,  Hatalmas  vihar  kellős  közepette  lovagolt  felé  a  mezőn  át, 

miközben ég és föld megremegett. Feleségül akarta venni, de arra nem volt hajlandó, hogy 
kardját és pajzsát feláldozza érte. Keserű szavakkal illették egymást. Bármekkora volt is a 
szerelmük, egyikükben sem volt kompromisszumkészség. Amikor legközelebb útnak indult, a 
harcos visszaadta a lánynak a boglárt, hogy emlékeztesse rá, amíg vissza nem tér. De sohasem 
jött vissza többé. Azt mesélik, meghalt a csatamezőn. És a lány, a maga varázserejével, abban 
a pillanatban tudta, amikor megtörtént.

- Ez csak mese - mondta Shannon, és a csésze köré fonta hirtelen elhidegült ujjait. - Én 
nem hiszek az ilyesmiben. Nem mondhatod komolyan, hogy te elhiszed.

Gray megvonta a vállát.
- De igen. Elhiszem, hogy az a két ember létezett, és hogy valami olyan erős érzelem 

volt közöttük, ami fennmaradt. Engem az érdekelne, miért álmodsz róluk.
-  Ugyan  már,  álmodtam  néhányszor  egy  lovon  ülő  férfiról  -  legyintett  Shannon 

türelmetlenül. - Biztos vagyok benne, hogy bármelyik pszichiáter megnyalná a szája szélét, ha 
hallaná. A kettőnek semmi köze egymáshoz. Fáradt vagyok - mondta, és felállt. - Megyek, 
lefekszem.
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- Vidd fel a teádat! - kérte Brianna kedvesen.
- Köszönöm.
Amikor Shannon kiment, Brianna férje vállára tette a tenyerét.
- Grayson, ne erőltesd! Olyan zaklatott szegény.
-  Jobban  erezné  magát,  ha  nem  akarna  mindent  magába  zárni.  -  Gray  nevetve 

elfordította a fejét, és megcsókolta az asszony kezét. - Én már csak tudom!
- Neki is időre van szüksége, ahogy annak idején neked is - sóhajtott fel Brianna. – 

Murphy? Ki gondolta volna?
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Tizenegyedik fejezet

Shannon nem ment ki a kövekhez, de nem szándékosan. Egyszerűen csak elaludt. És ha 
megint arról álmodott, gondolta magában, miközben késői reggelijét, a kávét és a süteményt 
csipegette, az aligha meglepő.

Hiszen lefekvés előtt megevett egy tányér krémes süteményt, ráadásul a mesemondás 
nagymesterétől hallott, egy legendát, hát persze, hogy nyugtalanok az álmai.

Mégis aggasztotta, hogy olyan tisztán látja maga előtt. Amikor egyedül volt, be kellett 
ismernie magának,  hogy nemcsak látja,  hanem át is  éli  az álmait.  Érezte  a hátán a durva 
pokrócot, a fűszálak csiklandozását, a férfi testének súlyát és forróságát a testén. A testében.

Nagyot  sóhajtott,  és  a  kezét  a  hasára  szorította,  ahol  az  álom  emléke  vágyakozó 
rándulásokat idézett elő.

Arról álmodott, hogy szeretkezett azzal a férfival, aki Murphy arcát viseli - és mégsem ő 
az. A körben álló kövek között voltak, fejük fölött fehéren világított a hold, és sziporkáztak a 
csillagok.  Shannon  hallotta  egy  bagoly  huhogását,  érezte  arcán  kedvese  forró  lélegzetét. 
Simogató keze számára már ismerős volt a megfeszülő izmok játéka. És közben végig tudta, 
mikor eljutott a csúcspontra, még akkor is, hogy ez az utolsó alkalom.

Fájdalmas volt erre gondolnia. Annyira fájdalmas, hogy most, ébren és józanul is érezte, 
keserű, égető könnyek feszítik a szemhéját.

Újra  felemelte  a  kávéscsészéjét.  Ki  kell  törnie  ebből  a  hangulatból,  figyelmeztette 
magát, vagy pedig mehet sorba állni a kollégáival együtt valamelyik pszichiáter rendelőjébe.

A hátsó ajtónál mozgolódást hallott, megpróbálta összeszedni magát. Akárki legyen is 
az, hálás lesz, hogy eltereli a figyelmét.

De annyira azért nem lett hálás, hogy megörüljön, mikor meglátta Maggie-t.
- Már nyitom is, nem látod? - mondta Maggie Connak. - Fölösleges tolakodnod.
A kutya beszáguldott  a nyitott  ajtón, egyenesen az asztal  alá,  és hatalmas,  szenvedő 

sóhajjal elnyúlt a padlón.
- Isten hozott itthon - Maggie könnyed mosolya hűvösre váltott, mikor észrevette, hogy 

Shannon egyedül üldögél a konyhában. - Jó reggelt. Hoztam egy kis gyümölcsöt Brie-nak.
- Van valami elintéznivalója. Gray odafent dolgozik.
-  Akkor  nem  is  zavarom  őket.  -  Maggie  otthon  érezve  magát,  odalépett  a 

hűtőszekrényhez. - Kellemes volt a vacsora Murphyvel?
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- A hírek elég gyorsan terjednek. - Shannon nem tudta elfojtani a bosszankodását.  - 
Meglep, hogy nem tudod, mi volt a menü.

Maggie mosolya feszültségről tanúskodott.
- Ó, hát csirke. Nagyon ügyesen készíti a sülteket. Nem mintha szokása lenne, hogy 

nőket hív vacsorára. - Lekapta a fejéről a sapkáját,  és begyűrte a zsebébe. - De te nagyon 
tetszel neki, nem igaz?

- Szerintem ez csak az ő dolga, meg az enyém.
- Nagyon tévedsz. És figyelmeztetlek, hogy vigyázz, mit csinálsz!
- Nem érdekel a figyelmeztetésed, sem az utálatos viselkedésed.
Maggie félrehajtotta a fejét, de nem kíváncsi, inkább ingerült mozdulattal.
-  No és mi  az,  ami érdekel  téged,  Shannon Bodine?  Mulatságosnak találod  kelletni 

magad egy férfi előtt? Akivel nincs semmi más szándékod, csak eljátszogatni egy kicsit? Ez 
biztosan veled született tulajdonság, nem?

Shannon agyát vöröslő köd borította el. Felpattant, ökölbe szorította a kezét.
- A fenébe veled! Nincs jogod hozzá, hogy elítéld az anyámat!
-  Igazad  van.  -  Maggie  legszívesebben  leharapta  volna  a  nyelvét,  ha  azzal 

visszavonhatta volna a szavakat, és a mögöttük rejlő igazságtalanságot. - Bocsánatot kérek.
- Miért? Pontosan olyan voltál, mint az anyád. 
Maggie összerezzent.
- Ennél jobban nem is találhatott volna a nyilad. Valóban olyan voltam, és éppúgy nem 

volt igazam, mint neki. Még egyszer bocsánatot kérek ezért, de a többiért nem.
Hogy megnyugtassa magát, elfordult, és feltette a teáskannát.
- De megkérdezlek, és őszinte lehetsz, hiszen csak mi ketten vagyunk itt, neked nem 

voltak ilyen gondolataid az apámról, mint amit én most mondtam az anyádról?
A kérdés annyira találó volt, hogy Shannon meghátrált.
- Ha volt is, én vagyok annyira udvarias, hogy nem mondtam ki őket.
- Nekem úgy tűnik, az udvariasság és a képmutatás túl gyakran járnak kéz a kézben. - 

Maggie-nek jól esett, hogy Shannon felszisszent a megjegyzés hallatán. Felnyúlt a polcra a 
teásdobozért. - Úgyhogy jobb, ha magunk között nem udvariaskodunk. A körülmények úgy 
alakultak, hogy vérrokonok vagyunk, még akkor is, ha ennek egyikünk sem örül túlzottan. 
Ahogy látom, te nem vagy gyönge típus, és én sem. De Brianna igen.

- Szóval őt is meg akarod védeni tőlem?
- Ha kell,  igen. Ha bárkit  megbántasz az enyémek közül,  megfizetsz  érte!  - Maggie 

komor arccal visszafordult. - Ezt jól vésd az eszedbe! Egyértelmű, hogy Brie máris kitárta 
előtted a szívét, és Murphy is, ha még nem tette meg, csak idő kérdése.

- Te viszont már bezártad a magadét. Sőt, a gondolataidat is.
- Te talán nem? - Maggie odalépett az asztalhoz, és lecsapta a tenyerét. - Te talán nem 

úgy jöttél  ide,  hogy előre  elhatároztad,  bezárod a  szíved,  és  nem hagyod,  hogy bármi  is 
hatással  legyen  rád?  Téged  nem érdekel,  mit  szenvedett  az  apánk.  Csak  saját  magaddal 
törődsz.  Az neked nem számít,  hogy apának sosem volt  esélye sem, hogy boldog legyen. 
Sosem…

Maggie elhallgatott, mert elhomályosult előtte a világ. Szitkozódva nekitámaszkodott az 
asztalnak, megpróbálta megőrizni az egyensúlyát. Mire megtántorodott, Shannon már ott állt 
mellette, és megragadta a vállát.
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- Ülj le, az istenért!
- Jól vagyok.
- Persze. - Maggie olyan sápadt lett, mint a fal, a szeme majdnem kifordult. - Mindjárt 

folytathatjuk a mérkőzést.
De  Maggie  ernyedten  belerogyott  a  székbe,  még  csak  nem  is  tiltakozott,  amikor 

Shannon határozottan lenyomta a fejét a térde közé.
- Lélegezz! Csak lélegezz, vagy mit tudom én! A francba! - veregette meg bizonytalanul 

Maggie vállát, és azon törte a fejét, mit is tegyen. - Hívom Grayt, telefonálunk az orvosnak.
- Nem kell orvos. - Maggie a szédüléssel küzdve tapogatózni kezdett, amíg megtalálta 

Shannon  kezét.  -  Ne  zavard  Grayt!  Semmi  bajom,  csak  terhes  vagyok.  Amikor  Liamot 
vártam, akkor is ilyen volt az első pár hét. - Gyengesége haraggal töltötte el önmaga iránt. 
Remegve felegyenesedett  a  széken.  Tudta,  mit  kell  tennie,  lehunyva tartotta  a  szemét,  és 
lassan,  egyenletesen  lélegzett.  Amikor  azonban  megérezte  a  homlokán  a  hidegvizes 
borogatást, felpattant a szeme.

- Köszönöm.
-  Igyál  egy  kis  vizet.  -  Shannon  csak  remélte,  hogy  helyesen  cselekszik,  mikor 

odanyomott Maggie kezébe egy pohár vizet. - Még mindig szörnyen sápadt vagy.
'  -  Elmúlik.  Ez  csak  a  természet  kis  játéka,  hogy  emlékeztesse  az  embert,  milyen 

szörnyűségek várnak rá kilenc hónap múlva.
- Vidám gondolat. - Shannon leült, de tekintetét nem vette le Maggie arcáról. - Miért 

szülsz még egyet?
-  Szeretem  a  kihívásokat.  És  szeretnék  még  gyereket.  Ez  nagy  meglepetés  volt 

számomra is,  mert  korábban azt sem tudtam, hogy egyáltalán egyet is akarok.  Komolyan, 
igazi kaland ez a kis reggeli szédülés, émelygés, no és persze az ember versenyre kelhet a 
kiállítási díjat nyert malaccal.

- Neked elhiszem. Kezd visszatérni a színed.
- Akkor abbahagyhatod a bámulást. Úgy nézel rám, mintha azt várnád, hogy mindjárt 

szárnyakat növesztek. - Maggie levette a vizes ruhát a homlokáról, és letette az asztalra. - 
Köszönöm.

Shannon megkönnyebbülten hátradőlt.
- Ne is beszéljünk róla!
- Ha már így szóba került - mondta Maggie a ruhát nyomkodva -, hálás lennék, ha nem 

említenéd  Brie-nak,  és  senki  másnak,  hogy  egy  kicsit  rosszul  lettem.  Tudod,  elkezdene 
aggodalmaskodni, és akkor aztán Rogan sem száll le a nyakamról.

- Te pedig szívesebben védelmezel másokat, mint hogy elviseld, ha téged védelmeznek.
- Így is mondhatjuk.
Shannon elgondolkozva  dobolt  ujjaival  az  asztalon.  Átléptek  egy határon,  gondolta, 

méghozzá úgy, hogy észre sem vették. Talán most ő teszi meg a következő lépést, de előre 
megfontolva.

- Azt akarod, hogy hallgassak róla?
- Igen.
- Mennyit ér meg neked?
- Hogy mennyit ér? - kérdezte Maggie megdöbbenve.
- Mondjuk, viszonozhatnád a szívességet. 
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Maggie összevont szemöldökkel bólintott.
- Mondjuk. Miféle szívességet akarsz?
- Meg akarom nézni, hogy hol dolgozol.
-  Hogy  hol  dolgozom?  -  ismételte  Maggie  gyanakodva.  -  Be  akarsz  jönni  a 

műhelyembe?
Shannon úgy érezte, ennél nagyobb örömet semmi nem szerezhetett volna neki.
- Azt hallottam, utálod, ha valaki bemegy az üvegfúvó műhelyedbe, kérdéseket tesz fel, 

körbeszaglászik. Pedig én épp ezt akarom - állt fel, és odavitte a csészéjét a mosogatóhoz. - 
Különben még előfordulhat, hogy véletlenül kicsúszik a számon, hogy majdnem elájultál.

-  Nem  ájultam  el  -  motyogta  Maggie.  -  Az  ember  még  csak  nem  is  szédeleghet 
nyugodtan - folytatta, és ő is felállt.  - Állítólag a terhes nőkkel türelmesen kell bánni. Na 
gyere!

Szemmel láthatóan rosszkedvűen elővette a sapkáját a zsebéből, és feltette a fejére.
- Azt gondoltam, hogy kocsival megyünk.
- Igazi amerikai! - felelte Maggie undorodó arccal. - Gyalog megyünk.
- Jó. - Shannon lekapta a fogasról Murphy dzsekijét, és Maggie nyomába eredt. - Hol 

van Liam? - kérdezte, miközben elindultak a ház mögötti gyepen át.
- Az apjával. Rogan a fejébe vette, hogy ma délelőtt szükségem van egy kis pihenésre, 

és elvitte magával a galériába pár órára.
- Szeretném megnézni. Mármint a galériát. A New York-i Worldwide-ban már voltam.
- Ez nem olyan előkelő. Rogannek az volt a célja, hogy ne kiállítóterem legyen belőle, 

hanem inkább a művészetek otthona. Csak ír művészek és mesterek műveit mutatjuk be. Már 
több mint egy éve, hogy megnyílt, és persze Rogan megcsinálta, amit eltervezett. De hát… 
mindig megcsinálja. - Maggie könnyedén átugrott az első falon.

- Régóta vagytok házasok?
-  Nemsokára  két  éve  lesz.  Ezt  is  eltervezte  -  Maggie-nek  mosolyognia  kellett,  ha 

visszagondolt,  hogyan próbált küzdeni ellene egész idő alatt.  - Neked nincsenek házassági 
terveid? Nem vár rád egy férfi, amikor visszamész?

- Nem. - mintha végszó lett volna, Shannon meghallotta egy traktor zúgását, és látta is 
Murphyt egy távolabbi dűlőben. - A munkámra összpontosítok.

- Igen, tudom, milyen az - felelte Maggie, és közben odaintett Murphynek. - Megy a 
mocsárhoz, tőzeget vágni. Szép napunk van, és Murphy jobban szeret tőzegtéglával fűteni, 
mint fával vagy szénnel.

Tőzegből rakott tűz és mocsár? Shannon elgondolkozott. Úristen, milyen remekül néz ki 
a traktoron ülve, ahogy végigsüt rajta a nap!

- Egyedül vágja?
- Nem, lesz segítsége. Egy ember ritkán fog neki egyedül a tőzegvágásnak. Ma már nem 

sokan csinálják, olyan sok időbe és energiába kerül. De Murphy mindig szerette felhasználni 
mindazt, amije csak van - Maggie megállt, és lassan körbefordult. - Az idén szép termése lesz. 
Miután  az  apja  meghalt,  az  egész  lényét  beleadta  ebbe  a  földbe.  És  az  ő  keze  alatt  úgy 
kivirágzott, ahogy az apja keze alatt sosem. Sem az apám keze alatt. - Maggie újra elindult, és 
vetett egy pillantást Shannonra. - Ez valaha Concannon-föld volt.
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-  Murphy említette,  hogy megvette.  -  Átléptek a következő falon.  Már közeledtek a 
házhoz, Shannon látta az udvaron kapirgáló csirkéket. - Ezek szerint korábban ez volt a ti 
házatok?

-  Igen,  de  én  már  nem  emlékszem  rá.  Mi  Blackthornban  nőttünk  fel.  Néhány 
generációval ezelőtt a Muldoon és a Concannon család rokonok voltak. Volt két testvér, akik 
örökölték ezt a földet, és felosztották maguk között. Az egyik bármit ültetett, a mag azonnal 
kicsírázott,  a másik viszont,  úgy tűnt,  semmi mást nem termesztett,  csak köveket.  De azt 
mesélik, több időt töltött a kocsmában, mint az eke szarvánál. Irigység és indulat ütötte fel a 
fejét kettejük között, a feleségeik nem álltak szóba egymással.

- Szép kis történet - jegyezte meg Shannon.
Annyira lekötötte a figyelmét, hogy elfelejtette letenni a kölcsönkapott dzsekit a hátsó 

tornácra, ahogy szándékozta.
- Egy szép napon az egyik fiú, az, aki jobban szerette a sört,  mint a trágyát,  eltűnt. 

Nyoma veszett. Az öröklésijog szerint a bátyjáé lett az egész föld. A testvére feleségének és 
gyermekeinek megengedte,  hogy ott  lakjanak a kis  házban,  ami most az  enyém. Egyesek 
szerint bűntudatból tette, mert azt gyanították, hogy talán ő végzett a testvérével.

- Megölte? - Shannon meglepetten nézeti rá. -Mi ez? Káin és Ábel?
- Egy kicsit hasonlít, attól tartok. Bár a gyilkos testvért ebben az esetben nem űzték ki a 

Paradicsomkertből, hanem az övé lett az egész birtok. Concannonnak hívták őket. Ahogy az 
idő múlt, az eltűnt testvér egyik lánya férjhez ment egy Muldoonhoz. A nagybátyjuktól kaptak 
egy darabka földet,  és rendesen megművelték.  Aztán,  évek múlva megváltozott  a helyzet. 
Most  majdnem az  egész  a  Muldoon családé,  a  Concannon  családnak  pedig  csak  egy kis 
darabka maradt meg, a két szélén.

- És te nem bánod?
- Ugyan miért bánnám? Ez így igazságos. És még ha nem így lenne is, ha mondjuk az a 

hajdani testvér egyszerűen csak belefulladt a mocsárba részegen, akkor is az a helyzet, hogy 
Murphy imádja a földjét, az apám pedig sohasem szerette. Nos, itt vagyunk. Ez az én házam.

- Szép. - És ezt őszintén mondta, gondolta Shannon, miközben szemügyre vette a házat. 
Egy kicsit nagyobb, mint gondolta, hiszen mindenki csak a kis házként emlegeti. Eredetileg 
valószínűleg az is volt. A szép kőfal, mely olyan jellemző a környéken, két szint magas volt. 
Húzódott benne egy érdekes hajlat, valószínűleg ott toldották hozzá az épülethez. És persze a 
művész keze nyoma is látszik,  tette  hozzá Shannon magában, az élénk lilásvörösre festett 
ajtókeretet nézve.

- Kibővítettük, hogy Rogannek legyen dolgozószobája, és Liamnek is kellett egy külön 
szoba. - Maggie elfordult, és megrázta a fejét. - És persze a férjem ragaszkodott hozzá, hogy 
ha már belekezdtünk, akkor építsünk még egy-két szobát. Már akkor azt tervezte, hogy jön a 
következő gyerek, én meg ebből semmit sem vettem észre.

- Úgy tűnik nekem, hogy igyekszel a kedvében járni.
- Ó, Rogant boldoggá teszi a család! Talán azért, mert nincs testvére. És rájöttem, hogy 

én is hasonlóképpen érzek. Nem gondoltam, hogy ilyen könnyen belejövök az anyaszerepbe, 
és büszke vagyok magamra. Érdekes, egyetlen ember hogy meg tud változtatni mindent.

- Azt hiszem, eddig nem is vettem észre, mennyire szereted a férjedet - mondta Shannon 
halkan. - Te olyan… olyan függetlennek tűnsz.
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- Mi köze ennek a szerelemhez? - Maggie nagyot sóhajtott, és rosszkedvűen megállt a 
kőépület előtt, mely az ő menedékhelye, az ő szentélye volt. A műhely. - Na jó, menjünk be. 
De az egyezségben szó sincs arról, hogy mindent megfogdosol!

- A híres-neves ír vendégszeretet!
- Fújd fel! - felelte Maggie vigyorogva, és kinyitotta az ajtót.
A  forróság  megdöbbentette  Shannont.  Ugyanakkor  magyarázatot  adott  a  mormogó 

zúgásra, amit már jó messziről hallani lehetett. A kemence be volt gyújtva. Amint meglátta, 
hirtelen bűntudata támadt, hogy feltartja Maggie-t a munkájában.

- Ne haragudj! Nem tudtam, hogy zavarlak.
- Nincs semmi sürgős dolgom.
A bűntudat  hamarosan  átadta  a  helyét  a  bámulatnak.  A  padok és  polcok  különféle 

eszközökkel  voltak  megrakva,  papírlapok  hevertek  szanaszét,  félbehagyott  darabok 
sorakoztak az asztalon. Egy nagy fa karosszék állt a szobában, széles karfával, melynek egyik 
oldalába mélyedések voltak vájva. Nagy vödrökben homok és víz várta, hogy üveg legyen 
belőlük.

Az egyik sarokban hosszú fémrudak álltak, mint a halomba rakott dárdák.
- Azok az üvegfúvó pipák?
- Vaspálcák. Azoknak a végén van az üveg, amikor megolvasztom a kemencében. A 

pipával  pedig  levegőt  fújok bele  -  Maggie felemelte  az egyiket.  -  A nyakát  meg ezzel  a 
fogóval alakítom ki.

-  Egy  üvegbuborék.  -  Shannon  elmélyülten  tanulmányozta  a  csavart  oszlopokat,  a 
tálakat és gyertyatartókat, melyeket Maggie szanaszét pakolt a polcokon. - És te azt csinálsz 
belőle, amit csak akarsz.

-  Azt  csinálom,  amit  érzek.  Újra  be  kell  mártani,  forgatni  és  lehűteni,  hogy 
bebőrösödjön, ezt így hívják. Sokat kell a karosszékben ülve dolgozni, és rengetegszer fel kell 
állni, visszamenni a kemencéhez. A pipát vagy a vaspálcát folyamatosan forgatni kell, meg 
kell küzdeni a gravitációval, ugyanakkor ki is kell használni. - Maggie félrehajtotta a fejét. – 
Kipróbálod?

Shannon annyira el volt ragadtatva, hogy meglepődni is elfelejtett. Elnevette magát.
- Hát persze!
-  Valami  egyszerűt  -  mondta  Maggie,  és  elkezdte  előkészíteni  az  eszközöket.  - 

Mondjuk, egy gömböt, amelynek lapos az alja. Mint egy papírnehezék.
Pár percen belül Shannon vastag kesztyűkbe bújtatott keze egy vaspálcát markolt. Az 

utasításokat követve belemártotta a végét az olvadt üvegbe, és megforgatta.
- Ne légy olyan mohó! - csattant fel Maggie. - Időbe telik.
És  nem  is  könnyű,  fedezte  fel  Shannon.  Ez  nem  gyengéknek  való  munka. 

Izzadságcseppek kezdtek végigfolyni a hátán, de hamarosan el is feledkezett róluk, amikor a 
pipa végén formálódni kezdett a buborék.

- Megcsináltam!
- Nem, még nem. - Maggie közben vezette a kezét, megmutatta, hogyan mártsa bele 

még egyszer, és hogyan görgesse a márványlapon. Minden lépést elmagyarázott,  s közben 
egyikük sem volt teljesen tudatában, hogy együtt dolgoznak, és rendkívüli módon élvezik.

- Ó, ez csodálatos! - Shannon olyan boldogan nézte az üveggömböt, mint egy gyerek. - 
Nézd azokat a színes csíkokat!
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- Nincs értelme valami csúnyát csinálni.  Ezzel fogjuk ellaposítani az alját.  Óvatosan, 
úgy, igen.  Ügyes kezed van - mozgatta  meg a pipát Maggie,  és megmutatta  Shannonnak, 
hogyan ragassza rá a másik oldalon a vaspálcára. - Most üsd oda erősen!

Shannon pislogott egyet, amikor a gömb elvált a pipától, és hozzátapadt a vaspálcához.
- Most vissza az olvasztókemencébe - utasította Maggie türelmetlenül. - Forrósítsd fel a 

szegélyét. Úgy, úgy, ne hevítsd túl! Most be a kemencébe! Ez lesz a hőkezelés. Most fogd 
meg ezt a ráspolyt, és üss rá egyet!

A gömb egy vastag azbesztrétegre esett. Maggie gondosan bezárta a kemence ajtaját, és 
beállította az órát.

- Ez csodálatos volt.
- Egészen jól csináltad. - Maggie lehajolt a kis hűtőszekrényhez, és kivett két üdítőt. - 

Nem vagy kétbalkezes, az biztos.
- Köszönöm - felelte Shannon szárazon, majd nagyot kortyolt az üvegből. - Azt hiszem, 

a lecke felborította az egyezségünkben kialkudott egyensúlyt.
- Akkor most te tartozol nekem, igaz? - mosolygott Maggie.
- Nyilvánvalóan. - Shannon óvatosan megérintette az egyik padon fekvő vázlatot. - Ezek 

nagyszerűek. New Yorkban is láttam néhány rajzodat és vázlatodat.
- Nem vagyok festő. Rogan azonban nem az az ember, aki bármilyen üzletet kienged a 

kezéből, ezért válogat közülük, és kiállítja őket.
- Nem vitatkozom, az üvegeid valóban sokkal jobbak, mint a rajzaid.
Maggie gyorsan lenyelte az üdítőt, mielőtt még megfulladt volna.
- Jobbak?
- Igen. De Rogannak remek szeme van, és biztosan a legjobbakat válogatja ki.
-  Ó,  hát  persze.  Hiszen  te  vagy  a  festő,  ugye?  Meg  vagyok  győződve  róla,  hogy 

hatalmas tehetség kell a reklámok rajzolásához!
Shannon letette a poharát, és felkészült rá, hogy felvegye a kesztyűt.
- Nem gondolod komolyan, hogy jobban rajzolsz, mint én?
- Hát még nem láttam egyetlen rajzodat sem. Hacsak nem lapoztam át egyiken-másikon, 

mikor a fogorvosnál várakoztam.
Shannon  összeszorította  a  fogát,  és  felkapta  Maggie  egyik  szénrúdját.  Pár  percig 

keresgélt, mire talált egy mappát, tiszta papírral. Maggie unatkozó arccal nekitámasztotta a 
csípőjét a munkapadnak, Shannon pedig a papírlap fölé hajolt.

Gyors vonásokkal kezdte, az első mozdulatait a bosszúság vezérelte. De hamarosan már 
örömét lelte a munkában, és vágyott rá, hogy valami szépet alkosson.

- Nahát, hiszen ez Liam! - Maggie hangja ellágyult, amint felismerte fia arcvonásait. 
Shannon  csak  a  fejét  és  a  vállát  rajzolta  meg,  a  gyerek  szemében  gyakran  felfedezhető 
pajkosságra koncentrált. A kisfiú sötét haja kócos volt, szája szélén mosoly bujkált.

- Mindig úgy néz az emberre, mintha valami csintalanságot követett volna el, vagy épp 
most készülne rá - mormogta Shannon, és árnyékolni kezdte a képet.

- Igen. Drága gyerek az én kis Liamom. Nagyon jól eltaláltad, Shannon!
Shannon megrettent Maggie hangjától, és felpillantott.
- Ugye nem kezdesz most sírni? Kérlek!
- Csak a hormonok. - Maggie szipogva megrázta a fejét.  - Gondolom, most azt kell 

mondanom, hogy jobban tudsz rajzolni, mint én.
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-  Elfogadom a dicséretet.  -  Shannon odafirkantotta  kezdőbetűit  a  lap  sarkába,  majd 
óvatosan  leszakította.  -  Megfelelő  csereáru  egy  levélnehezékért  -  mondta,  és  átnyújtotta 
Maggie-nek.

- Nern, ez nem igaz. Az egyensúly megint felborult. Most én tartozom neked.
Shannon felkapott egy rongyot, hogy letörölje ujjairól a szenet. Rámeredt a kezére.
- Mesélj nekem Thomas Concannonról!
Nem tudta, honnan tört rá ez az érzés, ő maga ugyanúgy meglepődött a kérésén, mint 

Maggie. Kimondott szavai még hosszú másodpercekig ott lebegtek a levegőben.
- Gyere be! - Maggie hirtelen kedvesen szólt hozzá, és megérintette Shannon karját. - 

Iszunk egy teát, és megbeszéljük.

Brianna  ott  talált  rájuk Maggie  konyhájában,  amikor  Kaylával  és  egy kenyérrel  teli 
kosárral megjelent.

- Ó, Shannon! Nem tudtam, hogy itt vagy. - Soha nem is tudta volna elképzelni, hogy a 
féltestvére ott ül nővére asztalánál,  miközben Maggie a teát készíti.  -  Én… hoztam neked 
kenyeret, Maggie.

- Köszönöm. Vágjuk is fel! Majd éhen halok.
- Nem akartam itt maradni…
- Pedig jó lenne.  - Maggie a válla fölött hátrapillantott,  és a húga szemébe nézett.  - 

Kayla elaludt a kosárkájában. Tegyük le, hadd aludjon nyugodtan.
- Jól van - Brianna érezte a feszültséget a levegőben. Letette a kenyeret,  és kivitte a 

babát.
-  Attól  fél,  hogy elkezdünk köpködni egymásra - jegyezte  meg Maggie.  -  Brie  nem 

harcos típus.
- Nagyon finom természete van.
-  Igen.  Kivéve,  ha  érzékeny  helyre  tapintasz.  Akkor  indulatba  jön.  És  annál 

indulatosabbnak tűnik, mivel az ember nem számít rá. Ő találta meg anyád leveleit. Tudod, 
apánk a padláson tartotta. Volt egy doboz, amelyben a számára fontos dolgokat őrizte. Miután 
meghalt, még nagyon sokáig nem néztük át a holmiját.

Odavitte a teáskannát az asztalhoz, és leült.
- Nem volt könnyű. Anyám akkor még otthon lakott Brie-jal, pár évvel ezelőtt költözött 

el. Brie pedig, hogy megőrizze azt a kevés békességet, ami volt, nem beszélt apáról.
- Tényleg ennyire rosszul álltak a dolgok a szüleid között?
-  Még  ennél  is  rosszabbul.  Későn  találkoztak.  Fellángolt  köztük  valami,  talán 

szenvedély. Igaz, apám azt mondta, hogy a legelején szerelmesek voltak.
- Maggie? - szólalt meg Brianna habozva az ajtóból.
- Gyere, és ülj le! Shannon apáról akar beszélni.
Brianna  belépett,  és  megsimította  Shannon  vállát,  talán  azért,  hogy  támogatásáról 

biztosítsa, talán azért, mert hálás volt neki.
- Tudom, hogy ez nehéz neked, Shannon.
-  Túl  kell  esnem rajta.  Mostanáig  megpróbáltam kikerülni  -  emelte  fel  a  tekintetét 

Shannon, és ránézett a nővéreire. - Azt szeretném, ha megértenétek, hogy nekem volt apám.
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- Szerintem nagyon szerencsés az az ember, aki elmondhatja, hogy neki is kettő volt - 
mondta Maggie. - És mind a kettő szerette. - Amikor Shannon megcsóválta a fejét, ő folytatta. 
- Apánk tele volt szeretettel. Nagylelkű volt. Néha túlságosan is. Kedves, türelmes apa volt, 
rengeteget nevettünk. De nem volt bölcs ember, nem volt sikeres. Gyakran előfordult, hogy 
félbehagyta a dolgait.

-  De mindig  számíthattunk rá,  ha szükségünk volt  egy kis  vigasztalásra  -  mormolta 
Brianna.  -  Nagy  álmai  voltak,  óriásiak,  és  folyton  bolondos  terveket  szőtt.  Mindig 
megpróbálta  nyakon csípni  a  szerencsét,  de mikor  meghalt,  több barátja  volt,  mint  ahány 
fontja. Maggie, emlékszel, amikor úgy döntött, hogy nyulakat fog tenyészteni a szőrükért?

- És ketreceket készített, aztán vett egy párat abból a hosszú, fehér szőrű fájtából. Ó, 
anya  milyen  mérges  volt,  hogy  ilyesmire  költi  a  pénzt,  meg  egyáltalán,  az  ötlet  miatt  - 
kuncogott egyet Maggie. - Nyulak az udvaron!

Brianna is elnevette magát, és kitöltötte a teát.
- És nemsokára így is lett.  Amikor a nyulak elkezdtek szaporodni,  apának nem volt 

szíve eladni őket, hogy lenyúzzák a szőrüket. Maggie és én pedig bőgtünk, hogy a szegény 
kisnyuszikat meg fogják ölni.

- Szóval egy éjszaka kimentünk - vette át a szót Maggie -, mi hárman. Lassan jártunk, 
lopakodva, mint a tolvajok, és kiengedtük őket. Az apát, az anyát és a kisnyulakat is. Azok 
elszaladtak a mezőre,  mi pedig úgy nevettünk, mint a bolondok. - Maggie felsóhajtott,  és 
felemelte a teáját. - Apának nem volt sem szíve, sem esze az üzlethez. Fiatal korában verseket 
írt.  Borzalmas dolgokat, afféle szabadverseket.  Mindig nagy csalódás volt neki, hogy nem 
találta a szavakat.

Brianna összeszorította a száját.
- Nem volt boldog. Megpróbált az lenni, és olyan keményen dolgozott, ahogy csak bírt, 

hogy Maggie és én boldogok lehessünk. De a ház mindig tele volt haraggal, és csak később 
tudtuk  meg,  hogy  az  ő  szívében  sokkal  mélyebben  lakott  a  szomorúság,  mint  azt  bárki 
sejthette volna. De büszke volt. Nagyon büszke volt rád, Maggie.

- Mind a kettőnkre büszke volt. Hatalmas csatát kellett vívnia anyával, hogy elmehessek 
Velencébe tanulni.  Ettől  nem hagyta magát  eltántorítani.  Sikerült  is  elérnie,  de drága árat 
fizetett érte: saját magát és Briannát is feláldozta.

- Nem…
- De igen. - Maggie nem hagyta szóhoz jutni a húgát. - Mindannyian jól tudtuk. Amikor 

én  elmentem,  nem  volt  más  lehetőségük,  kénytelenek  voltak  rád  támaszkodni.  Te 
gondoskodtál a házról, anyáról, mindenről.

- De én is ezt akartam.
- Apa lehozta volna neked a csillagokat is, ha tehette volna. - Maggie ráfektette tenyerét 

Brianna kezére. - Te voltál az ő virágszála. Akkor is ezt mondta, amikor meghalt.
-  Hogyan  halt  meg?  -  kérdezte  Shannon.  Nehéz  volt  összerakni  a  képet,  de  most 

elkezdett  formálódni  lelki  szemei  előtt  egy alak,  hús  és  vér  férfi,  hibákkal  és  erényekkel 
együtt. - Beteg volt?

- Igen. De egyikünk sem tudta. - Maggie-nek nagy megpróbáltatást jelentett arra a napra 
emlékezni, és ez mindig is így lesz. - Utána mentem O’Malley kocsmájába. Aznap adtam el 
az  első  üvegemet  Ennisben.  Nagy  ünneplést  csaptunk.  Mind  a  kettőnknek  nagyon  sokat 
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jelentett az a nap. Hideg volt, eső közeledett, de apa ki akart kocsikázni velem. A Loop Head-
i sziklákhoz mentünk.

- Loop Head - Shannon úgy érezte, összeszorítja valami a szívét.
- Az volt a kedvenc helye - mondta Maggie. -Szeretett ott állni Írország legnyugatibb 

csücskén, és kibámulni a tengerre, Amerika felé.
Nem, gondolta Shannon, nem Amerika érdekelte őt, hanem egyetlen ember.
- Anyám azt mesélte, hogy ott találkoztak. Loop Headnél.
- Ó! - Brianna összekulcsolt  kezére bámult.  - Szegény apa! Biztosan mindig őt látta 

maga előtt, ahányszor csak odament.
-  Amikor  haldoklott,  az  ő  nevét  mondta.  -  Maggie  nem  törődött  a  kicsorduló 

könnyekkel. - Hideg volt, csípős szél fújt, az eső épp akkor kezdett cseperegni. Azt kérdeztem 
tőle, miért élte le ezt a sok-sok évet ilyen boldogtalanul. Megpróbálta elmagyarázni nekem, 
hogy egy házassághoz két ember kell, ketten teszik azt jóvá vagy rosszá. De én nem akartam 
végighallgatni.  Az  jutott  eszembe,  nem  volt-e  valaha  valaki  más  az  életében.  És  akkor 
elmondta, hogy szeretett egy nőt, és még mindig fájdalmas seb van a szívében. Mert nem volt 
hozzá joga, hogy az övé legyen.

Maggie elhallgatott, kissé remegve sóhajtott egyet, majd folytatta.
- És ekkor megtántorodott, elszürkült az arca. Olyan fájdalom tört rá, hogy lerogyott. Én 

annyira megijedtem, hogy elkezdtem kiabálni rá, hogy álljon fel, szedje össze magát. Papot 
kért, de nem volt senki a közelben, csak ketten álltunk ott az esőben. Azt mondta, legyek erős, 
és ne fordítsak hátat az álmaimnak. Nem tudtam megakadályozni, hogy ne verje az eső. A 
nevemen szólított. Aztán azt mondta: Amanda. Semmi mást, csak ennyit. És meghalt.

Maggie hirtelen hátra tolta a székét, felállt, és kiment.
- Fájdalmas neki - mormogta Brianna. - Nem volt senki, akit segítségül hívhatott volna. 

Magának kellett betenni apát a kocsiba, és hazahozni. Ki kell mennem hozzá.
- Nem, majd én! Kérlek! - Shannon nem is várta meg Brianna beleegyezését, felállt és 

kiment az utcai szobába. Maggie az ablak mellett állt, és kifelé bámult.
- Egyedül voltam az anyámmal,  amikor kómába esett.  És soha többé nem ébredt fel 

belőle. - Shannon közelebb lépett, és Maggie vállára fektette a kezét. - Én nem voltam ugyan 
a  világ  végén,  és  a  nap  is  sütött.  Orvosi  szempontból  anyám még  élt.  De  tudtam,  hogy 
elveszítettem. És nem volt senki, aki segíthetett volna.

Maggie nem szólt semmit, csak felemelte a kezét, és Shannonéra tette.
- Aznap történt, amikor elmondta nekem, hogy… hogyan születtem. Hogy ki volt Tom 

Concannon. Fájt, haragudtam rá, és olyan dolgokat mondtam neki, amiket már sosem tudok 
visszavonni.  Tudom,  hogy  szerette  apámat.  Colin  Bodine-t.  De  azt  is  tudom,  hogy  az 
őTommyjára gondolt, amikor elment.

- Van jogunk, hogy hibáztassuk őket? - kérdezte Maggie halkan.
- Nem tudom. Még mindig érzem a fájdalmat és a haragot. És ami a legrosszabb, nem 

tudom,  hogy  ki  vagyok.  Mindig  azt  hittem,  hogy  az  apámra  hasonlítok.  -  Shannonnak 
elcsuklott a hangja, küzdenie kellett magával, hogy újra meg tudjon szólalni. - Az az ember, 
akiről meséltetek, számomra idegen. Nem vagyok biztos benne, hogy meg tudom őt szeretni.

-  Tudom, milyen az,  amikor  az ember  haragszik.  Én is  éreztem ugyanezt.  És azt  is 
tudom, csak más okból, milyen, mikor nem vagy tisztában azzal, ki vagy valójában, és mi 
rejtezik benned.
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- Shannon, apa sosem kért volna tőled többet, mint amit adni tudsz - lépett be Brianna. - 
Senkitől  nem kért  többet.  -  Odacsúsztatta  a  kezét  Shannon kezére,  s  így mind  a  hárman 
összekapaszkodva  álltak,  s  néztek  ki  a  kertbe.  -  A vérünk összeköt  bennünket,  testvérek 
vagyunk. De csak tőlünk függ, nekünk kell eldöntenünk, hogy a szívünk szerint is testvérek 
leszünk-e.

Tizenkettedik fejezet
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Sok mindenen el  kell  töprengenie,  időre van szüksége,  gondolta Shannon. Jól tudta, 
hogy Maggie konyhájában nagyon éles fordulat következett be.

Testvérei vannak.
Nem tagadhatja tovább, hogy van közöttük valami kapcsolat, és úgy látszik, a feltörő 

érzelmeket sem tudja elfojtani. Megszerette őket, a családjukat, az életformájukat. Ha majd 
visszamegy  New  Yorkba,  biztosan  fenntartják  a  kapcsolatot,  levelet  írnak  egymásnak, 
telefonálnak,  néha  meglátogatják  egymást.  Még  azt  is  el  tudta  képzelni,  hogy  időnként 
visszajön a Blackthorn-panzióba egy-két hétre.

És ott lesznek neki a festményei is. A kövekről készített első képet befejezte. Amikor 
hátralépett  a  vászontól,  megdöbbent,  hogy  ez  a  hatásos,  erőteljes  mű,  melyből  árad  a 
szenvedély, valóban az ő keze alól került ki.

Még sosem festett  ilyen  életteli  képet,  és  sosem érezte  ezt  a  tüzes  érzelmi  kötődést 
egyetlen munkájához sem.

Ez volt az, ami rávette, hogy belekezdjen egy másikba, mikor a festék még meg sem 
száradt  az  elsőn.  A  vázlatból,  amelyet  a  kertben  dolgozó  Briannáról  készített,  tompa 
színekben megfestett, kifejezetten romantikus akvarell lett, s már majdnem el is készült.

És még sok más ötlete támadt, különböző témájú képekre. Hogyan is tudna ellenállni a 
ragyogó fénynek, a zöld szín végtelen változatának? Vagy az öregember alakjának, aki vastag 
kőrisfa bottal  a  kezében a teheneit  terelgette  a  kanyargós úton? Minden, amit  csak látott, 
minden tárgy és minden arc szinte hívogatta, hogy fesse meg.

Senkinek  nem  árt  vele,  ha  még  egy-két  hétig  itt  marad.  Érdekes  nyaralás,  hiszen 
ugyanazt csinálja, mint amikor dolgozik. Csakhogy most művészetének olyan területét tudja 
felfedezni, mely a munkája során kissé háttérbe szorult.

Anyagi  függetlensége  nagyban  hozzájárult,  hogy  meg  tudta  hosszabbítani  írországi 
tartózkodását. Ha a Ry-Tilghmantonnál nem elég erős a pozíciója ahhoz, hogy elviseljék ezt 
az alkotószabadságot, akkor egyszerűen keres magának egy másik helyet, talán még jobbat is, 
ha visszamegy New Yorkba.

Most Murphy dzsekijével a kezében lépkedett az úton. Már korábban is vissza akarta 
vinni a kabátot, de az elmúlt napokban a kocsmához közel festett, és így nem volt rá alkalma.

És túlságosan nagy gyávaságnak tűnt az ötlet, hogy Briannát vagy Grayt kérje meg rá.
Mindegy, most már közeledett házhoz, s közben arra gondolt, a férfi biztosan kint van a 

mezőn vagy a pajtában. Otthagyja a tornácon, tesz mellé egy kis cédulát, és ezzel elintézte.
De természetesen  Murphy nem volt  sem a mezőn,  sem a pajtában.  Tudhatta  volna, 

gondolta Shannon, hiszen sosincs szerencséje Murphyvel kapcsolatban.
Bement a kertkapun, és látta, hogy a férfi kopott, repedezett csizmája egy szerencsétlen 

kis autó alól kandikál ki.
- Bassza meg!
Shannon szeme tágra nyílt,  aztán elnevette magát a kocsi alól kiáradó folyamatos és 

cirkalmas káromkodás hallatán.
- Azt a rohadt anyját! Úgy ráragadt, mint korcs kan a szukára! - Fémcsörgés hallatszott, 

majd egy szerszám csörömpölve leesett. - Nagyobb szarkupac, mint a disznóólam!
111



És  ezzel  Murphy  kibújt  a  kocsi  alól.  Arcát  fekete  csíkok  tarkították,  bosszúság 
tükröződött rajta. Amikor meglátta Shannont, gyors egymásutánban több különböző érzelem 
ült ki arcvonásaira.

Előbb megrökönyödött, majd zavarba jött, s végül boldog, szégyenlős vigyor áradt el az 
arcán.

- Nem tudtam, hogy itt vagy. - Keze fejével végigtörölte az arcát, amitől csak még több 
zsírt és egy kis vért kent magára. - Jobban vigyáztam volna, hogy mit mondok.

- Én is használtam már ilyen szavakat - felelte a lány könnyedén. - Bár nem ilyen szép, 
lágy kiejtéssel. Valami baj van?

-  Lehetne  rosszabb  is.  -  Murphy  egy  percig  csak  ült,  majd  szinte  balettáncosi 
kecsességgel felállt. - Megígértem Patrick unokaöcsémnek, hogy rendbe szedem neki, de egy 
kicsit tovább fog tartani, mint gondoltam.

Shannon még egyszer végignézett a kocsin.
- Ha ezt rendbe tudod hozni, akkor csodákra vagy képes.
- Csak a sebességváltóval van baj. Azt meg tudom javítani - vetett az autóra még egy 

rosszalló  pillantást.  -  Nem az  a  feladat,  hogy  szép  legyen,  csak  az,  hogy  menjen.  Hála 
istennek!

- Nem akarlak feltartani. Én csak… te vérzel! - Shannon egy ugrással ott termett a férfi 
mellett,  elkapta  a  kezét,  és  aggódva  szemlélte  a  kis  vágást  a  hüvelykujján,  melyből  vér 
szivárgott.

- Bevertem az egyik rohadt… az egyik csavarba.
- Amelyik ráragadt, mint…
- Igen. - Shannon jót mulatott rajta, hogy Murphy elpirult. - Abba.
- Jobb lesz, ha kitisztítod. - Most ő jött zavarba, amikor észrevette, hogy szorítja a férfi 

kezét. Gyorsan el is engedte.
-  Mindjárt.  -  Murphy a  lányra szegezett  tekintettel  elővett  egy  tarka  zsebkendőt,  és 

rászorította vérző ujjara. - Már gondoltam rá, vajon mikor jössz át. Mostanában elkerülsz.
- Nem, csak dolgom volt. Már korábban vissza akartam hozni.
Murphy elvette a felé nyújtott dzsekit, és a kocsi csomagtartójára dobta.
- Semmi baj. Van egy másik. - Félmosollyal az arcán nekidőlt az autónak, és elővett egy 

cigarettát.  -  És  milyen  szép  vagy ma,  Shannon Bodine!  Ráadásul  biztonságban érezheted 
magad, mivel túl piszkos vagyok, hogy hozzád érjek. Álmodtál rólam?

- Murphy, ne kezdd el megint!
- Szóval igen. - Meggyújtott  egy gyufát,  és odatartotta a tenyerét  a lánghoz.  - Én is 

álmodtam rólad. És nemcsak a mostani életünkről, hanem arról a korábbiról is. Szép álmok 
lennének ezek, ha ott feküdnél mellettem az ágyban.

- Akkor bizony nem fogsz szépeket álmodni, mert ez sosem következik be.
A férfi megvakarta a fülét, és rámosolygott.
- Pár nappal ezelőtt láttalak Maggie-vel sétálni az úton. Mintha már nem lennétek olyan 

ellenségesek egymással.
- A műhelyébe mentünk. Meg akartam nézni. 
Murphy felhúzta a szemöldökét.
- És megmutatta?
- Igen. Csináltunk együtt egy levélnehezéket.
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- Együtt? - A férfinak tátva maradt a szája. - Hozzányúltál az eszközeihez, és nem törte 
el az ujjaidat? Hogy lehet ez? Ja, értem. Előbb lebirkóztad, és megkötözted, igaz?

Shannon egy kis önelégültséggel megigazgatta a ruhája ujját.
- Nem volt szükség rá, hogy erőszakhoz folyamodjam.
- Biztosan azok a tündérszemeid hatottak rá - hajtotta félre a fejét Murphy. - Már nincs 

bennük annyi szomorúság. Kezdesz gyógyulni.
- Minden nap gondolok rá. Anyámra. Az elmúlt pár évben alig voltam a szüleimmel.
- Shannon, ez a természet rendje. A gyerekek felnőnek, és élik a saját életüket.
-  Mindig  az  jár  a  fejemben,  hogy gyakrabban kellett  volna  hazamennem,  több időt 

kellett  volna rájuk szánnom. Különösen,  mikor apám meghalt.  Akkor már tudtam, milyen 
múlékony dolog az élet. Mégsem találtam rá időt.

Elfordult, és a virágokat nézte, melyek összevissza nőttek a tavaszi melegben. - Mind a 
ketten meghaltak egy éven belül, és azt hittem, ezt a fájdalmat sosem fogom kiheverni. De az 
ember felejt. A fájdalom tompulni kezd, még akkor is, ha nem akarjuk.

- Egyikük sem akarná, hogy túl sokáig gyászold őket. Azok, akik szeretnek minket, azt 
akarják, hogy emlékezzünk rájuk, de örömmel.

Shannon hátrafordult a válla fölött.
- Miért olyan könnyű veled beszélni erről? Ennek nincs semmi értelme. - Szembefordult 

a  férfival,  és  megcsóválta  a  fejét.  -  Csak  azért  jöttem,  hogy ledobjam a  dzsekit  valahol, 
gondoltam, biztosan kint dolgozol. És nem akartam közel kerülni hozzád.

Murphy eldobta a cigarettát, és rálépett.
-  Úgyis  utánad  mentem  volna,  amikor  úgy  éreztem,  hogy  adtam  neked  elég  időt 

megnyugodni.
-  Ez nem működik.  Néha szinte  már sajnálom, mert  kezdem úgy érezni,  hogy ilyen 

ember millióból egy, ha akad. De nem működik.
- Shannon, miért nem jössz ide hozzám? Csókolj meg! - mondta Murphy könnyedén, 

barátságosan, magabiztosan. - Aztán elmondhatod még egyszer ezt a butaságot.
- Nem - felelte határozottan a lány, majd felnevetett. - Máskor már a plafonon volnék az 

ilyen beképzelt szövegtől. Megyek - mondta, és hátradobta a haját.
-  Gyere be,  igyunk egy csésze teát.  Megmosakszom - lépett  oda hozzá Murphy, de 

vigyázott, hogy ne érintse meg. - És utána megcsókollak.
Vidám kiáltást hallottak, s erre Murphy megtorpant. Körülnézett, és meglátta Liamot, 

amint futva közeledik feléjük. Úgy érezte, minden erejét össze kell szednie, hogy visszafogja 
magában a vágyat.

- Nahát, micsoda kislegény jött hozzám látogatóba! - Murphy leguggolt, és cuppanós 
csókot nyomott a kisfiú arcára. - Na, Liam, hogy ityeg a fityeg? - A gyerek felemelte a karját. 
- Ölbe vennélek, de anyád elevenen megnyúzna érte.

- Én nem leszek jó?
Liam  boldogan  odafordult  Shannonhoz,  és  hagyta,  hogy  az  ölébe  vegye.  A  lány 

megtámasztotta a gyereket a csípőjét. Rogan ekkor fordult be a kapun.
- Ha közeledünk, nem lehet vele bírni, úgy fut, mint a nyúl - mondta, majd szemügyre 

vette a kocsit. - Na, hogy megy?
-Lassan, és ez nem is kifejezés! Shannon épp most jött át egy teára. Kértek ti is?
- Nem esne rosszul, igaz, Liam?
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- Tea! - mondta a kisfiú nevetve, és nagy puszit nyomott egyenesen Shannon szájára.
-  A teához járó sütemény gondolatától  lesz ilyen ragaszkodó -  jegyezte  meg Rogan 

szárazon. - Egyébként hozzád indultunk, Shannon. Megspóroltál nekünk egy kis sétát.
- Ó. - Úgy látszik, ebból a helyzetből már nem szabadul, gondolta a lány. Beletörődött 

hát, és Liammel a karján elindult befelé.
Liam  teljes  komolysággal  érthetetlen  szavakat  gügyögött  maga  elé  miközben 

befordultak a konyhába. Shannon meglepve látta, hogy Rogan megtölti a teáskannát, kiméri a 
teát, felmelegíti a kancsót. Érezte, hogy nem kellene meglepődnie ezen, mégis, az egész férfi 
olyan… finomnak tűnt.  Igaz,  hogy egyszerű ruhákat viselt,  de minden mozdulata  pénzről, 
kiváltságokról és hatalomról árulkodott.

- Kérdezhetek tőled valamit? - mondta gyorsan, mielőtt ideje lett volna meggondolnia 
magát.

- Persze.
- Mit keres itt egy ilyen ember, mint te? 
Rogan  elmosolyodott,  olyan  gyorsan  és  olyan  döbbenetesen,  hogy  Shannonnak 

majdnem tátva maradt a szája. Ez a mosoly, ébredt rá, valódi fegyver lehet.
- Nincs irodaházam, nincs sehol egy színház vagy egy francia vendéglő.
- Pontosan. Igaz, hogy nagyon szép a vidék, de állandóan az az érzésem, hogy egyszer 

csak valaki megszólal: „csapó”, mire elsötétül a háttér, és rá kell ébrednem, hogy egy filmben 
sétálok.

Rogan kinyitott  egy dobozt, és odanyújtott  a gyereknek egy kekszet,  hogy lefoglalja 
vele.

- Az én első benyomásaim nem voltak ilyen romantikusak. Amikor először jöttem ide, 
egyfolytában káromkodtam, szidtam ezt a vidéket. Úristen, azt hittem, sosem áll el az eső, és 
ez a nyugati rész nemcsak mérföldekben van nagyon messze Dublintól.  Várj, add csak ide 
Liamot! Csupa morzsa lesz a ruhád tőle.

- Nem baj - mondta Shannon, és magához ölelte a kicsit. - De végül itt telepedtél le - 
biztatta Rogant.

-  Van  egy  házunk  itt,  és  egy  Dublinban.  Még  mielőtt  találkoztam  Maggie-vel, 
elhatároztam, hogy létrehozok itt egy új galériát, és dolgoztam a terveken. Aztán szerződést 
kötöttem vele, beleszerettem, és rávettem, hogy jöjjön hozzám feleségül. A tervekből pedig 
létrejött a Worldwide Clare Galéria.

- Úgy érted, az egész csak üzleti megfontolásból alakult így?
-  Az másodlagos  volt.  Maggie-nek itt  vannak a gyökerei.  Ha kitéptem volna  innen, 

megszakadt  volna  a  szíve,  így  most  itt  van  nekünk  Clare,  és  néha  Dublin,  és  teljesen 
elégedettek vagyunk ezzel a megoldással.

Felállt, odalépett a sípoló teafőzőhöz, hogy elkészítse a teát.
- Maggie megmutatta nekem a rajzot, amelyet Liamról készítettél. Nagyon jónak kell 

lenni ahhoz, hogy valaki ilyen sokat el tudjon mondani néhány vonallal és árnyékkal.
- A szénrajz nagyon egyszerű, és amolyan hobbi nálam.
- Ó, szóval hobbi? - Rogan nem árulta el, mire készül, csak megfordult, amint Murphy 

belépett. - Murphy, neked a zene a hobbid?
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- A zene az életem - felelte a férfi, megállt az asztal mellett, és megborzolta Liam haját. 
-  Szóval  megdézsmáltad  a  kekszemet?  Ezért  még  megfizetsz!  -  felkapta  a  kisfiút,  és 
megcsiklandozta, amitől a gyerek hatalmas kacagásban tört ki.

- Tehejautó - közölte Liam.
- Tudod, hol van. Menj, vedd elő. - Murphy letette a kisfiút, és megpaskolta a fenekét. - 

Ülj  le  a  szőnyegre,  és  játssz  vele,  de  ha  valami  olyat  hallok,  amit  nem kellene,  utánad 
megyek!

Liam kifutott, Murphy pedig kinyitott egy szekrényt, ahol a csészéket tartotta.
- Imádja azt a régi, fából készült teherautót, ami még az enyém volt - magyarázta. - Tíz-

tizenöt percig biztosan nyugodtak lehetünk felőle, teljesen le fogja kötni. Rogan, ülj csak le, 
majd én befejezem.

Rogan odaült Shannon mellé, és rámosolygott.
- Megnéztem a képet, amit festettél. A körben álló kövekről. Remélem, nem haragszol.
- Nem - felelte Shannon, de összevonta a szemöldökét.
-  Egy kicsit  mégis,  látom.  Brie  nem örült  neki,  hogy olyan makacsul  meg akartam 

nézni, amikor megemlítette, hogy elkészültél vele. Azt mondta, én magam mondjam el, hogy 
betörtem a szobádba, és kérjek bocsánatot.

-  Nem  érdekes,  komolyan.  -  Shannon  felnézett  Murphyre,  aki  teát  töltött  neki.  - 
Köszönöm.

- Ezer fontot kínálok érte. 
A lány örült, hogy még nem kóstolta meg a teát. Biztosan fuldokolni kezdett volna.
- Nem mondod komolyan.
- A művészet nálam mindig komoly dolog. Ha van valami más munkád készen, vagy 

akár félig készen, szeretném, ha én nézhetném meg először.
A lány teljesen elképedt.
- Nem adom el a képeimet.
Rogan bólintott, és elégedetten belekortyolt a teájába.
- Persze. Majd én eladom neked. A Worldwide boldogan képviselne.
Shannon nem talált szavakat, meg kellett várnia, míg elmúlik a szédülése. Tudta, hogy 

tehetséges. A Ry-Tlighmantonnál nem juthatott volna ilyen magas pozícióba, ha középszerű. 
De a  festés  csak vasárnap délelőtti  szórakozás  volt  számára,  vagy éppen a  nyaralás  alatt 
élvezte.

-  Nagyon szeretnénk  -  folytatta  Rogan,  aki  pontosan  tisztában  volt  vele,  hogyan és 
mikor kell támadnia -, ha kiállíthatnánk a munkáidat a Clare Galériában.

- Nem vagyok ír. - Shannon úgy érezte, a hangja nem volt elég határozott. Összevonta a 
szemöldökét,  és  még  egyszer  belevágott.  -  Maggie  azt  mondta,  hogy  csak  ír  művészek 
munkáit  állítjátok ki ott,  én pedig nem vagyok ír.  -  Ezt a kijelentését  tiszteletteljes csend 
fogadta. - Amerikai vagyok - mondta eltökélten, kissé elkeseredetten.

Maggie megmondta,  hogy Shannon pontosan így fog reagálni.  Rogan,  mint  mindig, 
most is két lépéssel előbb járt, mint kiszemelt áldozata.

- Ha beleegyezel, úgy állítanánk ki, mint egy ír származású amerikai vendégművészt. 
Nekem  az  sem  jelent  gondot,  ha  egyenként  veszem  a  képeidet,  amint  elkészülnek,  de 
szerintem mindkettőnknek előnyösebb lenne, ha kötnénk egy formálisabb egyezséget, pontos 
feltételekkel.
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- Így fogta meg Maggie-t is - mondta Murphy, aki szemmel láthatóan élvezte a dolgot. - 
De inkább ne add el neki azt a festményt, amíg én nem láttam. Lehet, hogy ráígérek.

- Nem hiszem, hogy el akarom adni. Nem tudom. Még sosem gondolkoztam ilyesmin. - 
Shannon zavartan beletúrt a hajába. - Rogan, én reklámgrafikus vagyok.

- Nem, te művész vagy - helyesbített a férfi. - És butaság korlátokat szabni magadnak. 
Ha szívesebben gondolkodsz a köveken…

- Az a címe, hogy A dolmen - mormogta Shannon. - Egyszerűen csak A dolmen.
Rogan ebben a pillanatban tudta, meghallotta a hangja csengésében, meglátta a szeme 

csillogásában,  hogy  megfogta.  De  ő  nem  az  az  ember,  aki  ilyen  esetben  kárörvendően 
mosolyog.

- Ha szívesebben gondolkozol még egy kicsit azon a munkádon - folytatta ugyanabban a 
nyájas,  gyakorlatias  hangnemben -,  nem adnád kölcsön nekem,  hogy ki  tudjam állítani  a 
galériában?

- Én… hát… - Nemcsak ostobaságnak, hanem hálátlanságnak is tűnt, ha tiltakozik. - Hát 
persze. Ha akarod, az rendben van.

- Hálás vagyok. - Rogan felállt, küldetésének a felét már teljesítette. - Haza kell vinnem 
Liamot,  ilyenkor  szokott  aludni.  Maggie  és  én  váltott  műszakban  tartunk  ügyeletet  ma. 
Délelőtt ő dolgozott, én pedig most megyek be a galériába. Útközben beugrom, és elviszem a 
képet, jó?

- Gondolom, jó. Persze. De nincs bekeretezve.
- Majd mi elintézzük, írok neked egy szerződéstervezetet, hogy olvasd át. 
Shannon zavartan bámult rá.
- Szerződés? De…
-  Annyi  időt  kapsz,  amennyire  csak  szükséged  van.  Olvasd  el,  gondold  végig,  és 

természetes  bármit  változtatni  akarsz,  megbeszéljük.  Murphy,  köszönöm  a  teát.  Nagyon 
várom a ceilit.

Murphy  csak  rámosolygott,  majd  Shannon  felé  fordította  a  mosolyt,  mikor  Rogan 
kiment a fiáért.

- Nem lehet kicsúszni a karmai közül, igaz? 
Shannon maga elé meredt, és megpróbálta újra végiggondolni az előbbi beszélgetést.
- Mibe egyeztem bele?
- Attól függ, honnan nézzük. Semmibe. Vagy mindenbe. A mi Roganünk nagyon ravasz 

fickó.  És számítottam rá,  nagyon figyeltem,  mégsem vettem észre,  hogy mikor járt  túl  az 
eszeden, csak amikor már megtörtént.

- Nem is tudom, hogy tetszik-e nekem - motyogta Shannon.
- Nekem az az érzésem, ha én egy művész lennék, és idejönne hozzám egy ember, akit 

az egész világon szakértőként  ismernek,  tudják róla,  hogy imádja a művészetet,  és  remek 
érzékkel válogat, szóval, ha egy ilyen ember értékesnek találná a munkámat, biztosan nagyon 
büszke lennék.

- De én nem vagyok festő. Murphy türelmesen összekulcsolta a kezét az asztalon.
- Shannon, miért szokásod folyton azt hajtogatni, hogy mi nem vagy? Nem vagy ír, nem 

vagy Maggie és Brie testvére, nem vagy festő. Nem vagy szerelmes belém.
- Mert sokkal könnyebb azt tudni, hogy mi nem vagy, mint azt, hogy mi vagy. 
A férfi elmosolyodott.
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- No, végre egy értelmes gondolat. Mindig a könnyebb utat választod?
-  Nem hiszem.  Mindig  is  büszke  voltam arra,  hogy elébe  álltam a  kihívásoknak.  - 

Shannon zavartan, sőt kissé ijedten lehunyta a szemét. - Túl sok minden változik. Nem érzek 
szilárd talajt a lábam alatt. Ahányszor úgy tűnik, most sikerült, újra minden mozgásba jön.

- És persze nehéz együtt mozogni vele, mikor az ember megszokta, hogy szilárdan áll. - 
Murphy felállt, és magához ölelte a lányt. - Ne félj! - mondta halkan, mikor megérezte, hogy 
Shannon megdermed. - Nem csinálok semmit, csak megölellek. Csak hajtsd a fejed a vállamra 
egy percre. Nyugodj meg egy kicsit, drága.

- Anyám hogy örülne!
-  Nem  tudhatod,  mit  érezne.  -  Murphy  gyöngéden  simogatni  kezdte  a  lány  haját, 

remélve, hogy annak érzi a cirógatást,  aminek ő szánja. Baráti gesztusnak. - Tudod, az én 
anyám  régebben  abban  reménykedett,  hogy  elmegyek  a  városba,  és  a  zenét  választom 
hivatásul.

- Tényleg? - Shannon rájött, hogy a feje tökéletesen beleillik Murphy válla hajlatába. - 
Én azt hittem, az egész családod azt várta tőled, hogy gazdálkodj.

- Anyám reménykedett, amikor érdeklődni kezdtem a hangszerek iránt. Azt akarta, hogy 
a gyerekei lépjenek túl azon, amit ő ismert az életből. És tudod, engem jobban szeretett, mint 
a farmot.

- És csalódott volt?
- Talán egy kicsit. De aztán megértette, hogy én épp erre vágyom. - Murphy mosolygott. 

- Bár lehet, hogy azóta is csalódott egy kicsit. Mondd csak, Shannon, téged boldoggá tesz a 
munkád?

-  Persze.  Nagyon  jól  csinálom,  és  lehetőséget  kapok  a  fejlődésre.  Pár  éven  belül 
választhatok,  akarok-e  a  Ry-Tilghmantonnál  dolgozni  vezető  beosztásban,  vagy  inkább 
elindítom a saját cégemet.

- Hát… ez inkább ambíciónak hangzik, nem pedig boldogságnak.
- Miért kellene különbözniük?
- Nem is tudom. - Murphy eltolta  magától a lányt,  mert  csábította a gondolat,  hogy 

megcsókolja,  de  most  Shannonnak  nem  erre  volt  szüksége.  -  Talán  önmagadat  kellene 
megkérdezni. Ugyanaz az érzés tör rád, amikor valaki másnak rajzolsz, mint ha azt rajzolod 
le, ami belülről hajt?

Mégis megcsókolta, de csak könnyedén, a szemöldökén.
- Addig pedig inkább mosolyogj, ne aggodalmaskodj! Rogan csak a legjobbakat viszi be 

a galériájába. Még nem voltál Ennistymonban, ugye?
- Nem. - Shannon sajnálta, hogy Murphy már nem öleli magához. - Ott van a galéria?
- Közel. Elviszlek, ha van kedved. Ma nem tudlak - tette hozzá, amint rápillantott a 

faliórára -, mert van még egy kis dolgom itthon, és megígértem Feeneyéknek, hogy átmegyek 
a traktorral, és besegítek egy kicsit.

- Nem, nem. Már így is túl sokáig feltartottalak.
- Addig tartasz fel, amíg csak akarsz. - Murphy megfogta a lány kezét, hüvelykujjával 

megsimogatta a keze fejét. - Eljöhetnél ma este a kocsmába. Meghívnálak egy italra, hogy 
megünnepeljük.
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- Nem tudom, mit is kellene ünnepelnünk, de lehet, hogy eljövök. - Megérezve valami 
változást a férfiban, Shannon hátralépett. - Murphy, nem azért jöttem, hogy birkózni kezdjünk 
a konyhában.

- Nem is mondtam ilyet.
- Olyan a pillantásod - szólt a lány halkan. - Jobban teszem, ha megyek.
- Már tiszta a kezem, úgyhogy nem piszkollak össze, ha megcsókollak.
-  Nem az  a  baj,  hogy piszkos  leszek,  hanem az,  hogy… nem érdekes.  Csak  tartsd 

mindig szem előtt a kezedet. Komolyan mondom.
A férfi szófogadóan felemelte a két kezét, tenyérrel kifelé fordítva. A szíve majdnem 

megállt, mikor Shannon lábujjhegyre állt, és megcsókolta az arcát.
- Köszönöm a teát és a válladat.
- Bármikor szívesen látlak, bármelyikre. Shannon felsóhajtott, és kényszerítette magát, 

hogy még egy lépést hátráljon.
- Tudom. Megnehezíted nekem, hogy józanul gondolkozzam.
- Ha szívesen feladnád a józan gondolkodást, Feeney várhat.
Shannonnak  nevetnie  kellett.  Még  soha  egyetlen  férfi  sem  hívta  az  ágyba  ilyen 

stílusban.
- Menj vissza dolgozni, Murphy. Azt hiszem, én festeni fogok.
A hátsó bejáraton ment ki, már jól ismerte a mezőn át vezető utat.
- Shannon Bodine!
- Tessék? - fordult meg nevetve, és elindult visszafelé. Murphy kilépett a konyhaajtón.
- Festesz nekem valamit? Valamit, ami rólam eszedbe jut?
- Lehet - felelte Shannon, intett egyet, sarkon fordult, és elsietett Blackthorn felé.

A panzió hátsó kertjében Kayla aludt a bölcsőben, a virágzó mandulafa alatt,  melyet 
Murphy ültetett számára. Anyja az évelők ágyasát gyomlálta, apja pedig minden rábeszélő 
készségét bevetette, hogy rávegye feleségét, menjen be vele.

-  Az egész ház üres.  -  Gray végigsimított  Brianna  karján.  -  Minden vendég elment 
kirándulni. A gyerek alszik - lépett kicsit közelebb, majd megcsókolta Brianna nyakát, aki 
megremegett.  Ez a reakció csak további próbálkozásra ösztönözte Grayt. - Brianna, gyere, 
feküdjünk le!

- Dolgom van.
- A virágok nem szaladnak el.
- De a gyomok sem. - Az egész szervezete felbolydult, amikor megérezte férje nyelvét a 

bőrén. -Ó, nézd, majdnem kihúztam egy őszirózsát. Menj innen, és…
- Szeretlek, Brianna. - Gray megfogta az asszony kezét, és megcsókolta a keze fejét. 
Brianna szíve és teste is elolvadt.
- Ó, Grayson! - A szeme lecsukódott, mikor a férfi ajka az övére tapadt. - Nem lehet. 

Shannon bármelyik percben visszajöhet.
- Na és? Szerinted nem tudja, honnan jött Kayla?
- Nem erről van szó - felelte Brianna, de férje nyakába fonta a karját.
Gray kihúzott egy haj tűt a hajából.
- Hanem miről?
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Brianna biztos volt benne, hogy nagyon jól tudja, miről van szó. Egyszerűen nagyon 
biztos.

- Szeretlek, Grayson.
Shannon belépett a kertbe, és megtorpant. Az első pillanatban zavarba jött, ugyanakkor 

jót mulatott is magában, hogy beletoppant egy ilyen intim jelentbe. A másodikban viszont 
feltámadt az érdeklődése.

Milyen szép, romantikus látvány, gondolta. A gyerek halvány rózsaszínű takaró alatt 
alszik, a virágok pompáznak, kiteregetett ruhák lebegnek a háttérbe. És egy férfi és egy nő, a 
füvön térdelve egymásba olvadnak.

Kár, gondolta, hogy nincs nála a vázlatfüzete.
Biztosan valami zajt csapott, mert Brianna megfordult, észrevette, és elpirult.
- Bocsánat. Már megyek is.
-  Shannon!  -  Amint  Shannon  elindult,  Brianna  kibontakozott  az  ölelésből.  -  Ne 

butáskodj!
- Dehogynem! - biztatta Gray, mikor látta,  hogy Shannon habozik. - Csak butáskodj 

nyugodtan. Tűnés!
-  Grayson! -  Brianna döbbenten félrelökte  férje  kezét,  és  felállt.  -  Mi… én csak az 

árvácskákat gyomláltam.
Shannon nevetve válaszolta.
- Ó, láttam. Megyek, sétálok egyet.
- Hiszen most jöttél haza a sétából.
- Na és, hadd sétáljon még egyet!  - Grayson is felállt,  átkarolta  Brianna derekát,  és 

jelentőségteljes  pillantást  vetett  Shannon  felé.  -  Jó  hosszút.  -  Ügyet  sem  vetve  felesége 
tiltakozására, még egy haj tűt kihúzott. - Sőt, jobb lesz, ha elviszed a kocsimat. Esetleg…

Ekkor Kayla felsírt. Gray nagyot nyögött.
- Tisztába kell tennem - Brianna kisiklott férje karjából, és odalépett a bölcsőhöz. Maga 

is  bámult  azon,  milyen  jó  érzés,  ha ennyire  kívánják az embert.  Felemelte  a kisbabát,  és 
ragyogó mosollyal nézett  a férjére. - Grayson, ebből az energiából fordíthatsz egy kicsit a 
gyomlálásra. Nekem még süteményt kell sütnöm.

- Jól van. - Gray szemmel látható sajnálkozással nézte, amint felesége, és reményei egy 
kettesben eltöltött órára, kicsúsznak a kezei közül - Süteményt kell sütnie.

- Ne haragudj. - Shannon felhúzta a vállát. Brianna már bement a kislánnyal. - Pocsék 
időzítés volt.

- Nekem mondod? - Átkarolta a lány nyakát. - Most aztán segítened kell gyomlálni.
-  Ez  a  legkevesebb,  amit  megtehetek  -  felelte  a  lány,  és  barátságos  mosollyal 

lekuporodott a férfi mellé a fűbe. - Ha jól értem, a vendégek mind elmentek.
- Kirándulnak, különböző érdekes helyekre. Hallottuk a hírt. Gratulálok!
- Köszönöm. Legalábbis  azt  hiszem. Egy kicsit  még mindig sokkhatás alatt  vagyok. 

Rogannek különleges módszere van, úgy kerül ki és ugrik át minden tiltakozást, hogy észre 
sem veszed, máris bólogatsz, és mindenbe beleegyezel, amit csak mond.

- Ez igaz. - Gray kíváncsian fürkészte az arcát. - Mert tiltakozni akartál az ellen, hogy a 
Worldwide kiállítsa a képeidet?

- Nem. Nem tudom - vonogatta a vállát nyugtalanul Shannon. - Úgy jött, mint derült 
égből  a  villámcsapás.  Én  jobban  szeretem,  ha  fel  tudok  készülni  a  dolgokra.  Van  már 

119



szakmám - amire, ismerte fel hirtelen, már hetek óta nem is gondolt. - Hozzá vagyok szokva a 
határidőkhöz, a gyors tempóhoz, a zűrzavarhoz, ami a zsúfolt cég mindennapi munkájával 
együtt jár.  A festés, legalábbis az ilyen festés magányos munka, és nem a piac motiválja, 
hanem az ember hangulata.

- Ha hozzászoktál egy életmódhoz, az még nem jelenti azt, hogy nem tudsz váltani, ha a 
jutalom elég nagy - szólt Grayson, és a konyhaablak felé pillantott. - Attól függ, mit akarsz, és 
mennyire akarod.

-  Hát épp ez az,  amit  még nem döntöttem el.  Összevissza bukdácsolok,  Gray.  Nem 
vagyok ehhez hozzászokva.  Eddig mindig tudtam, mi lesz a következő lépésem, és biztos 
voltam magamban, talán túlságosan is.

Elgondolkozva végighúzta ujját egy árvácska lila szirmán.
-  Talán azért  volt  így,  mert  nem volt  senki más,  csak a  szüleim és  én,  nem voltak 

rokonaink.  Ezért  tudtam  mindig  megállni  a  lábamon,  és  megcsinálni,  amit  akartam. 
Gyerekkoromban sosem voltak nagyon közeli barátaim, mert olyan sokat utaztunk. Könnyen 
ismerkedtem, nem éreztem magam rosszul új helyeken és új helyzetekben, de a szüleimen 
kívül sosem éreztem igazi kötődést senkihez. Mire végül letelepedtünk Columbusban, már 
kitűztem a céljaimat, és arra koncentráltam, hogyan tudom lépésről lépésre elérni őket. Most 
viszont, egy éven belül elvesztettem a szüleimet, megtudtam, hogy az életem nem az, aminek 
hittem. Hirtelen belecsöppentem egy családba, amelyről eddig nem is tudtam. És nem tudom, 
mit érzek iránta, sőt azt sem, mit érzek magam iránt.

Felnézett, és mosolyogni próbált.
- Hű! Ez jó hosszúra nyúlt, nem igaz?
-  Általában  segít,  ha  az  ember  kimondja  az  érzéseit  -  válaszolta  Gray,  és  finoman 

megcibálta a lány haját.  -  Úgy gondolom, ha valaki képes lépésről lépésre elérni valamit, 
akkor képes lesz arra is, hogy változtasson, és egy másik irányba haladjon. Az embernek csak 
akkor  szabad  egyedül  lennie,  amikor  ő  akar  egyedül  lenni.  Nekem hosszú  időbe  telt  ezt 
megtanulni  -  mondta,  és  arcon  csókolta  Shannont,  mosolyt  lopva  az  arcára.  -  Shannon, 
drágám, csak lazíts, és élvezd!

Tizenharmadik fejezet

Reggel úgy döntött, hogy a kertben fog festeni, befejezi a Briannát ábrázoló akvarellt. A 
házban nagy volt a sürgés-forgás, mert egy Mayo megyei család épp most indult el, hogy 
nekivágjon körútja következő szakaszának.

Shannon  egyszerre  érezte  a  reggelire  frissen  sült  sütemény  illatát,  és  a  lugasra 
felkapaszkodó, éppen nyílófélben lévő rózsák illatát.

Ökölbe szorított  kezét harapdálva hátrébb lépett,  hogy szemügyre vegye a befejezett 
képet.
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-  Hát,  ez  gyönyörű!  -  szólalt  meg a  háta  mögött  Maggie,  aki  épp  most  érkezett,  a 
nyomában Liammel. - Persze, a mi Briannánk hálás téma. - Lehajolt, és megcsókolta Liam 
orrát. - Brie néni süteménnyel vár, kicsikém. Menj csak be érte.

A  kisfiú  befutott,  becsapta  maga  után  a  konyhaajtót,  Maggie  pedig  összevont 
szemöldökkel nézte a képet.

- Úgy látom, Rogannek igaza van. Általában neki van igaza, és én ezt elég nehezen 
viselem. Elvitte a kövekről festett képedet a galériába, mielőtt megnézhettem volna.

- Pedig szeretted volna magad ellenőrizni előbb, ugye?
- ALiamről készített rajzod igazán remekmű volt - adta meg magát Maggie. - De egy 

szénrajz  alapján nem lehet  megítélni  valakit.  Máris  megmondhatom neked,  hogy ezt  is  el 
fogja vinni, és addig fog piszkálni, amíg bele nem egyezel.

- Rogan nem piszkál, hanem a porba döngöli az embert, méghozzá hidegvérrel. 
Maggie felkacagott.
-  Ó,  ez bizony igaz.  Az ég áldja  meg.  Mid van még? -  kérdezte,  és  anélkül,  hogy 

engedélyt kért volna, belelapozott Shannon vázlatfüzetébe.
-  Szolgáld  ki  magad -  mondta  Shannon szárazon.  Maggie azonban csak elismerően 

hümmögött, érdeklődve bólogatott, majd hangosan felnevetett.
- Shannon, ezt meg kell csinálnod! Muszáj. Ez a megszólalásig Murphy. Meg a lovai. A 

francba, bárcsak nekem lenne ilyen portrérajzoló kezem!
- Amikor a köveket festettem, akkor láttam őt a lovaival. - Shannon félrehajtotta a fejét, 

hogy ő is láthassa a rajzot. - Nem tudtam ellenállni neki.
-  Ha megfested,  boldogan megvenném az édesanyjának -  mondta  Maggie,  de  aztán 

ráncolni kezdte a homlokát. - Hacsak alá nem írod addig a szerződést Sweeneynek. Ha neki is 
beleszólása lesz, a gatyámat is ráfizetem. Az az alak valami borzalmas árat kér mindenért.

- Nem hinném, hogy ez neked gondot jelent.- Sharinon óvatosan levette a kész vásznat 
az állványról, és az asztalra fektette. - Amikor pár évvel ezelőtt megnéztem a kiállításodat 
New Yorkban, megkívántam az egyik darabot. Olyan volt, mint egy napkitörés, mindenféle 
forró színek robbantak elő egy központi magból. Nem az én stílusom, de komolyan mondom, 
annyira akartam!

- A Tüzes álmok - mormogta Maggie, mélyen meghatva.
- Igen, az az. De ugyanannyiba került volna, mint egy évi lakásbérlet - méghozzá New 

York-i árakon. És hát muszáj volt laknom valahol.
- Rogan eladta. Különben odaadnám neked - Shannon döbbent arcát látva Maggie vállat 

vont - családi áron.
Shannon  zavarba  jött,  nem  tudta,  mit  kellene  válaszolnia.  Friss  vásznat  feszített  a 

festőállványra.
- Szerencséd, hogy van egy ravasz menedzsered, aki szem előtt tartja az érdekeidet.
Maggie ugyanúgy zavarban érezte magát, mint Shannon. Zsebre vágta a kezét.
-  Igen,  ő  is  mindig  ezt  mondja  nekem.  És  eltökélte,  hogy  veled  is  ugyanezt  fogja 

csinálni.
- Nem lesz ennyi időm festeni, ha visszamegyek New Yorkba. - Shannon felkapott egy 

ceruzát, és könnyed mozdulatokkal rajzolni kezdett a vászonra.
Maggie felhúzta a szemöldökét. Az igazi, született művész felismeri a másikat.
- Ma áthozza neked a szerződéstervezetet.
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- Gyorsan dolgozik.
- Gyorsabban, mint ahogy te köpni tudsz. Ötven százalékot fog kérni - mondta gonosz 

mosollyal. - De lenyomhatod negyvenre, a családi összeköttetéseidet felhasználva.
Shannon torka hirtelen kiszáradt.
- Még nem egyeztem bele semmibe.
- De bele fogsz egyezni. Addig fog beszélni neked, míg elbűvöl. A józan eszedre fog 

hivatkozni, igazi üzletember stílusban. Te erre azt mondod, köszönöm szépen, nem, ő pedig 
úgy tesz, mintha nem is hallotta volna. Ha az érvelései nem hatnak, akkor majd talál valami 
aprócska gyengeséget vagy titkos vágyat, amibe belekapaszkodhat, és amit kihasználhat. És te 
észre sem veszed, már aláírtad. Mindig így tartod a ceruzát?

Shannon felrezzent  töprengéséből,  amelyet  Maggie jóslata  indított  el  az agyában,  és 
lepillantott a kezére.

- Igen, hogy laza legyen a csuklóm.
- Hm. Én jobban megmarkolom. De lehet, hogy kipróbálom így. Ezt oda akarom adni, 

mielőtt még elkezded a festéket keverni - mondta, és előhúzott a zsebéből egy gömb alakú 
papírcsomagot.

Amint Shannon megérezte a csomag súlyát, már tudta.
- Ó, ez csodálatos.
Lebontotta a papírt, és a fény felé tartotta az üveggömböt.
- Te csináltad, legalábbis nagyrészt, úgyhogy a tiéd.
Shannon  megforgatta,  s  ettől  az  üveg  belsejében  rejlő  sötétkék  csíkok-  alakja  és 

árnyalata megváltozott.
- Nagyon szép. Köszönöm.
-  Szívesen  -  válaszolta  Maggie,  és  visszafordult  a  vászonhoz.  Egy  férfi  és  egy  ló 

körvonalai bontakoztak ki. - Mennyi idő alatt fejezed be? Tudom, hogy nem szép tőlem ilyet 
kérdezni,  de  csak  azért  kérdezem,  mert  szeretném  odaadni  Mrs.  Brennannek,  Murphy 
édesanyjának, amikor eljön a ceilire.

- Ha jól megy a munka, akkor egy-két nap elég. - Shannon letette a gömböt, és újra 
felvette a ceruzát. - Mikor lesz az a ceili? És mi az?

- Jövő szombaton lesz. Amolyan vendégség, zenével, tánccal, sok ennivalóval. - Maggie 
odapillantott  a  konyhaajtóra,  melyen  Brianna  lépett  ki.  -  Épp  azt  magyarázom  ennek  a 
szegény, tudatlan jenkinek, mi a ceili. Hol van az én forgószelem?

- Elment  a  faluba Graysonnal.  Azt  mondták,  férfiak  dolga.  -  Brianna megállt,  majd 
felragyogott az arca, amint meglátta az asztalon fekvő vásznat. - Ó, ez igazán hízelgő. Milyen 
szépen festesz, Shannon! - Óvatosan a készülőfélben lévő képre pillantott.  Maggie mellett 
megtanulta, hogy a művészek hangulatváltozásai néha villámhoz hasonlóan csapnak le. - Ez 
Murphy, igaz?

- Igen, ő lesz - mormogta Shannon, és összehúzott szemmel folytatta a rajzolást. - Nem 
is tudtam, hogy vendégség lesz nálad, Brie.

- Vendégség? Ja, a  ceili. Nem, Murphynél lesz. Először egy kicsit meg is lepődtünk, 
hiszen néhány héttel ezelőtt itt volt az egész családja, amikor Kaylát keresztéltük. De most 
megint eljönnek mindannyian, hogy találkozhassanak veled.

Shannon leejtette a ceruzáját. Lassan lehajolt érte.
-Tessék?
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- Alig várják, hogy megismerjenek - folytatta Brianna, aki annyira elmerült a festmény 
bámulatában, hogy nem vette észre Maggie fintorait és szemforgatását. - Milyen jó, hogy az 
édesanyja és a férje is újra el tudnak jönni Corkból.

Shannon megfordult.
- Miért akarnának megismerni engem?
- Mert… - Brianna ekkor ébredt rá, hogy mit tett, de már késő volt. Zavartan húzgálni 

kezdte a kötényét. - Hát, csak úgy… Maggie?
- Ne nézz így rám! Már nyakig benne vagy.
-  Brianna,  ez  egy  egyszerű  kérdés.  -  Shannon  megvárta,  amíg  Brianna  felemelte  a 

tekintetét.  - Miért akar Murphy anyja és az egész családja ideutazni,  hogy megismerjenek 
engem?

- Hát, amikor elmondta nekik, hogy udvarol neked…
- Mit csinál? - Shannon földhöz vágta a ceruzáját, hogy valahogyan levezesse a dühét. - 

Őrült ez az ember, vagy egyszerűen csak hülye? Hát hányszor kell még elmondanom, hogy 
nem érdekel? Hogy tudnám beleverni abba a vastag koponyájába?

- Azt hiszem, még jó néhányszor el kell mondanod - válaszolta Maggie vigyorogva. - A 
faluban fogadásokat kötöttek, a többség júniusi esküvőre számít.

- Maggie! - suttogta Brianna.
-  Esküvőre?  -  Shannon  száján  kiszaladt  valami,  ami  félig  nyögésnek,  félig 

káromkodásnak  hallatszott.  -  Ez  mindennek  a  teteje.  Idehívja  az  anyját,  hogy  vegyen 
szemügyre, fogadásokat köt a faluban…

- Tulajdonképpen Tim O’Malley kezdte a fogadást - szólt közbe Maggie.
- Meg kell állítani.
- Ó, Timet nem lehet olyan könnyen megállítani, ha egyszer megkötötte a fogadást.
Shannon azonban nem volt humoros kedvében, kemény pillantást vetett Maggie-re.
- Szerinted ez vicces? Olyan emberek kötnek rám fogadást, akiket nem is ismerek?
Maggie-nek nem kellett gondolkodnia a válaszon.
- Persze! - Aztán nevetve megragadta Shannon vállát, és megrázta. - Ó, nyugodj már 

meg! Senki nem kényszeríthet, hogy olyasmit tegyél, amit nem akarsz.
- Murphy Muldoon halott! 
Maggie nem annyira  együttérzésből,  inkább magában jól  szórakozva megveregette  a 

lány arcát.
-  Én úgy hiszem, nem lennél  ennyire  mérges,  ha valóban olyan közömbösen néznél 

Murphyre, ahogy állítod. Brie, te mit gondolsz?
- Szerintem én már így is túl sokat beszéltem - felelte Brianna, de a szíve kényszerítette, 

hogy folytassa. - Shannon, Murphy szeret téged, és én nem tehetek róla, de megértem. Én 
tudom, milyen az, ha valaki szerelmes lesz, és nem tud szabadulni tőle, bármennyire úgy érzi 
is, hogy bolondot csinál magából. Ne légy túl szigorú vele!

Shannonban épp olyan hamar kialudt az indulat, ahogy fellángolt.
- De hát még nehezebb lenne neki, ha hagynám, hogy folytassa, pedig tudom, hogy 

sehová sem vezet. Nem igaz?
Maggie  felemelte  a  vázlatfüzetet,  és  odalapozott  ahhoz  a  rajzhoz,  amely  Murphyt 

ábrázolta.
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- Sehová? - kérdezte, de amikor Shannon nem válaszolt, letette a füzetet. - A ceiliig még 
több mint egy hét van. Addig lesz időd tisztázni vele a dolgot.

- Méghozzá most rögtön nekifogok.
Shannon  felkapta  az  akvarellt,  és  bevitte  a  házba.  Miközben  felment  a  lépcsőn, 

megfogalmazta magában, mit is fog mondani Murphynek, ha megtalálja.
Kár, hogy meg kell szakítania a barátságukat, pedig épp most kezdett rájönni, milyen 

sokat jelent neki. De a férfi valószínűleg semmi mást nem ért meg, csak a teljes szakítást.
Magának kereste, a bolond! Shannonnak az is nehezére esett, hogy visszafogja magát, 

amíg a képet óvatosan nekitámasztja a szoba falának. Aztán odalépett az ablakhoz, és kinézett 
a mezőre. Egy perc múlva valami mozgást észlelt a ház háta mögött.

Remek. A saját fészkében fog szembeszállni a vadállattal.
Hanyatt-homlok rohanni kezdett le a lépcsőn, és ki a házból. Már majdnem a kapunál 

volt, amikor észrevette az út szélén parkoló autót, melynek két oldalán Maggie és Brianna 
álltak.

Nem  is  kellett  odanéznie,  hogy  tudja,  veszekedés  folyik.  Maggie  éles,  türelmetlen 
hanghordozásából  már  rájött.  Legszívesebben  folytatta  volna  az  útját,  de  ekkor  meglátta 
Brianna arcát.

Sápadt volt,  merev önuralomról tanúskodott,  kivéve a szemét. Shannon pár méternyi 
távolságról is jól látta, milyen fájdalom tükröződik a tekintetében.

Összeszorította  a  fogát.  Úgy  látszik,  ez  a  mai  nap  arra  való,  hogy  érzelmi 
válsághelyzeteket oldjon meg. És a fene essen belé, most éppen megfelelő hangulatban van!

A dühös szóáradat hirtelen elhallgatott, amint odalépett az autóhoz, és lenézett Maeve-
re.

- Shannon - mondta Brianna görcsösen összekulcsolt kézzel. - Még nem is mutattalak be 
Lottie-nak. Lottie Sullivan, Shannon Bodine.

A kerek arcú, kissé meggyötört arckifejezésű asszony kiszállt a kormány mögül.
-  Örülök,  hogy megismerhetlek  -  mondta  gyors,  bocsánatkérő mosoly kíséretében.  - 

Isten hozott.
- Lottie, szállj be a kocsiba! - csattant fel Maeve. - Nem maradunk itt.
- Akkor csak vezess magad - vágott vissza Maggie. - Lottie-t szívesen látjuk.
- És engem nem?
- Te magad döntöttél így - fonta össze a karját Maggie. - Csak nyugodtan tedd magad 

szerencsétlenné, de nem fogod ezt csinálni Brie-jal.
- Mrs. Concannon - tolta félre Maggie-t Shannon -, beszélni szeretnék önnel.
- Én nem beszélek veled.
- Úgy is jó. Akkor csak hallgasson. - Shannon szeme sarkából látta Lottie jóváhagyó 

bólintását, és remélte, hogy meg is szolgálja. - Maga és én össze vagyunk kötve, akár akarjuk, 
akár nem. A lányai kötnek össze, és én nem akarom, hogy én legyek az oka a veszekedésnek.

- Senki nem oka, csak egyedül ő maga - mondta Maggie vadul.
-  Maggie,  hallgass!  -  Shannon  ügyet  sem  vetett  nővére  indulatkitörésére,  hanem 

folytatta.  -  Joga  van  dühösnek  lenni,  Mrs.  Concannon.  És  joga  van  úgy  érezni,  hogy 
megsértették, akár a büszkesége, akár a szíve szenved, az nem számít. Mégis, az a helyzet, 
hogy ami megtörtént, azon nem tud változtatni, sem az eredményén. Én sem tudok változtatni 
rajta.
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Maeve  nem szólt  semmit,  csak  továbbra  is  dühösen  bámult  maga  elé,  de  Shannon 
eltökélte, hogy befejezi, amit elkezdett.

- Az én szerepem ebben az egészben elég közvetett, nem oka, hanem eredménye vagyok 
a dolognak. Az, hogy maga része volt-e az okoknak, az sem érdekes.

Erre Maeve felkapta a fejét, és kitört belőle a harag.
-  Azt  merészeled  állítani,  én  okoztam,  hogy  anyád  házasságtörést  követett  el  a 

férjemmel?
- Nem. Én nem voltam ott. Az anyám senkit nem hibáztatott, főleg nem magát, a saját 

cselekedeteiért.  Én  csak  azt  akarom mondani,  hogy nem számít,  mi  volt  a  maga szerepe 
ebben. Talán vannak, akik úgy gondolják, ha nem szerette a férjét, nem kellene neheztelnie, 
amiért  valaki  mást  talált.  Én azonban nem értek egyet  ezzel.  Minden joga megvan,  hogy 
nehezteljen. Amit tettek, az rossz volt.

Maggie következő tiltakozását Shannon egy hideg pillantással elfojtotta.
-  Igen,  rossz  volt  -  ismételte  Shannon,  örülve,  hogy  senki  nem vág  közbe.  -  Akár 

erkölcsi, akár vallási, akár intellektuális oldalról nézzük. Maga volt a felesége, és bármilyen 
elégedetlenek  voltak  a  házasságukkal,  azt  akkor  is  tiszteletben  kellett  volna  tartani.  Ezt 
kívánta volna a becsület. De nem így történt. És hiába értjük meg annyi év után, hogy nem 
volt becsületes dolog, ettől már nem múlik el a harag, sem az az érzés, hogy elárultak.

Mély levegőt vett. Maeve figyelme teljesen felé fordult.
- Mrs. Concannon, nem tudok visszamenni, hogy ne szülessek meg. Egyikünk sem tehet 

semmi olyat, ami megszakítaná ezt a kapcsolatot, úgyhogy kénytelenek leszünk együtt élni 
vele.

Megint elhallgatott. Maeve kíváncsian, összehúzott szemmel figyelte.
- Az anyám úgy halt meg - folytatta a lány -, hogy csúnya dolgokat vágtam a fejéhez. 

Ezt  sem tudom már  megváltoztatni,  és  egész  életemben  bánni  fogom.  Ne  engedje,  hogy 
valami  megváltoztathatatlan  dolog  miatt  elveszítse,  amije  van!  Én  nemsokára  elmegyek. 
Maggie, Brie és az unokái azonban itt maradnak.

Shannon úgy érezte, megtette, ami tőle telt. Lépett egyet hátrafelé.
- Most pedig, ha megbocsátanak, meg kell gyilkolnom valakit.
Elindult az úton, de alig tett pár lépést, hallotta, hogy nyílik a kocsiajtó.
- Te lány!
Shannon megállt, megfordult, és Maeve szemébe nézett.
- Tessék.
- Ezt most jól megmondtad - Maeve-nek nehezére esett, de elismerően bólintott egyet. - 

És nem vagy ostoba, amit pedig nem lehetett  elmondani  arról  az emberről,  akinek a vére 
folyik benned.

Shannon biccentett.
- Köszönöm.
Továbbindult, a többiek pedig úgy bámultak Maeve-re, mintha szárnyai nőttek volna.
- Na mi lesz, egész nap itt fogunk állni? - kérdezte. - Lottie, mozogj már! Be akarok 

menni az unokámhoz.
Nem rossz, gondolta Shannon, és meggyorsította lépteit. Ha csak fele ennyi szerencséje 

lesz Murphyvel, egész jó napja lesz.
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Amikor odaért a farmhoz, megkerülte a házat, Murphyt a birkakarám mellett találta, egy 
alacsony, karikalábú emberrel együtt, aki pipát szorongatott a fogai között.

Nem  beszéltek,  de  a  lány  megesküdött  volna,  hogy  van  közöttük  valamiféle 
kommunikáció.

Az öregebb hirtelen bólintott.
- Jól van, Murphy. Két disznó.
- Hálás lennék, ha még egy-két napig tartani tudná őket, Mr. McNee.
- Jó, azt lehet - tolta beljebb a pipát a szájába az öreg, és a karám felé bámult, amikor 

észrevette Shannont. - Vendéged jött, te fiú!
Murphy odapillantott, és szélesen elvigyorodott.
- Shannon! Örülök, hogy látlak.
- Ne kezd megint, te nyavalyás! - A lány odalépett, és mutatóujját a férfi mellkasának 

szegezte. - Sok mindent kell megmagyaráznod.
McNee felkapta a fejét.
- Szóval ez az, Murphy?
Murphy felmérte a helyzetet, s közben az állát dörgölte.
- Igen.
- Sokáig válogattál, hanem aztán jót választottál. 
Shannon indulatosan odafordult McNee-hez.
- Ha erre az idiótára fogadott, akkor búcsút inthet a pénzének.
- Fogadást kötnek? - kérdezte az öreg sértődötten. - Nekem miért nem szólt senki?
Shannon azon  gondolkodott,  milyen  jólesne,  ha  összeütné  a  két  férfi  fejét.  Murphy 

megveregette a karját.
- Ha megbocsátanál egy percre,  drágám. Mr. McNee, van szüksége segítségre,  hogy 

kihozza a birkát, amelyik tetszik?
- Nem, egyedül is boldogulok. Úgy látom, van neked épp elég bajod - mondta az öreg, 

majd meglepő fürge mozdulattal beugrott a karámba, szétkergetve a bégető birkákat.
- Bemegyünk.
-  Itt  maradunk  -  vágott  vissza  Shannon,  majd  szitkozódni  kezdett,  amikor  a  férfi 

megszorította a karját.
-  Bemegyünk  -  ismételte  amaz.  -  Jobban  szeretem,  ha  kettesben  vagyunk,  amikor 

kiabálsz velem.
A maga alapos módján megállt a hátsó tornácon, levette sáros gumicsizmáját. Kinyitotta 

az ajtót Shannon előtt, és jól nevelt férfihoz illően megvárta, amíg a lány beviharzik előtte a 
konyhába.

- Leülsz?
-  Nem,  a  pokolba  veled,  nem ülök  le!  Murphy  vállat  vont,  és  nekitámaszkodott  a 

konyhapultnak.
- Hát jól van, akkor álljunk. Akartál valamit mondani?
Kedves hangja csak még jobban felszította Shannonban a tüzet.
-  Hogy  merészeled?  Hogy  merészeled  idehívni  a  családodat,  hogy  nézzenek  meg 

engem, mintha csak az egyik lovad lennék, melyet a vásárra viszel?
A férfi arca nyugalomról árulkodott.
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- Ebben tévedsz. Megkérdeztem, nem lenne-e kedvük eljönni és megismerkedni veled. 
Ez teljesen más.

- Nem más. És hamis ürügyekkel csaltad ide őket. Azt mondtad nekik, hogy udvarolsz 
nekem.

- De hiszen udvarolok is.
- Ezt már egyszer megbeszéltük, nem vagyok hajlandó újra kezdeni.
- Akkor jó. Megkínálhatlak teával? 
Shannon azon csodálkozott, hogy nem hullanak ki a fogai, olyan erősen összeszorította 

őket.
- Nem, nem kínálhatsz meg.
- Akkor valami mást kapsz - mondta Murphy, hátranyúlt a pulton, és elővett egy dobozt. 

- Pár nappal ezelőtt Ennisben jártam, ott vettem ezt neked. Tegnap elfelejtettem odaadni.
Shannon a háta mögé dugta a kezét, s rögtön ráébredt, milyen gyerekes ez a mozdulat.
- Nem, szó sem lehet róla. Nem fogadok el tőled ajándékot. Ez már egy csöppet sem 

mulatságos, Murphy.
A férfi egyszerűen kinyitotta a dobozt.
- Te szeretsz szép dolgokat viselni. Megakadt a szemem ezen.
A lány legjobb szándéka  ellenére  lepillantott  a  dobozra.  Gyönyörű fülbevaló  feküdt 

benne, pontosan olyan stílusú, amilyet ő maga is választott volna. Citrine és ametiszt szívek 
sorakoztak egymás fölött.

- Murphy, ez drága volt. Vidd vissza!
- Shannon, én nem vagyok szegény, ha valóban a pénztárcám izgat.
- Ez is eszembe jutott, de ez csak másodlagos szempont - kényszerítette magát a lány, 

hogy  elfordítsa  a  tekintetét  a  szép  kövekről.  -  Nem  fogadok  el  tőled  semmit.  Csak 
bátorításnak vennéd.

Murphy elindult felé, és ő hamarosan a hűtőszekrényhez szorult.
- Ne merészeld!
- Ma nincs rajtad fülbevaló - mondta Murphy. - Úgyhogy felpróbáljuk. Maradj nyugton, 

drága, nem tudom, elég ügyes vagyok-e ebben.
Shannon  rácsapott  a  férfi  kezére,  amikor  az  közelített  felé  a  fülbevalóval,  majd 

felkiáltott, mert beleszúrt a fülcimpájába.
- Te akartad - mormogta Murphy, minden figyelmét a feladatra összpontosítva.
- Meg foglak ütni - sziszegte a lány.
-Várd meg, amíg elkészülök. Ez nem férfinak való munka. Miért csinálják ilyen picire 

ezeket a kis zárakat? Na kész van. - Mint aki elégedett  önmagával,  mert elvégzett  valami 
kellemetlen feladatot, Murphy hátralépett, és megnézte az eredményt. - Illik hozzád.

-  Az esztelennel  nem lehet  vitatkozni  -  emlékeztette  magát  Shannon.  -  Murphy, azt 
akarom, hogy hívd fel a családodat, és mondd meg nekik, hogy ne jöjjenek.

- Nem tehetem. Alig várják a ceilit, hogy megismerhessenek.
A lány ökölbe szorította a kezét.
- Jól van, akkor mondd meg nekik, hogy tévedtél, meggondoltad magad, akármi, és mi 

ketten nem vagyunk egy pár.
Murphy felhúzta a szemöldökét.
- Úgy érted, mondjam meg nekik, hogy nem veszlek feleségül?

127



- Pontosan. - Shannon megveregette a férfi karját. - Végre megértetted.
- Nem szívesen mondok neked nemet, de nem hazudhatok a családomnak. - A férfi elég 

gyorsan el tudott ugrani, hogy az ütést kikerülje. Aztán a másodikat is sikerült, de a harmadik 
majdnem elérte,  mivel  kétrét  hajlott  a  nevetéstói.  Ekkor  azonban  elkapta  a  lány  derekát, 
felemelte, és pörgetni kezdte.

- Istenem, te vagy a nekem való nő, Shannon! Őrülten szerelmes vagyok beléd.
- Őrült… - kezdte a lány, de a folytatást elfojtotta Murphy szája.
Shannonnak  elállt  a  lélegzete.  Képtelen  volt  újra  levegőt  venni.  Belekapaszkodott 

Murphy vállába, mert a férfi egyre csak pörgette, s a légszomjhoz szédülés is társult. A csókja 
pedig forrósággal árasztotta el a testét. Amikor megállt a vad pörgés, a szoba tovább forgott, 
és Shannon szíve sem csitult el.

A vágy ködébe belehasított  egy hirtelen,  megdöbbentő gondolat:  Murphy nem hagy 
neki más választási lehetőséget, csak azt, hogy szeresse.

- Nem engedem, hogy ez megtörténjen! - A pánik erőt adott neki, és ellökte magától a 
férfit.

A haja összekuszálódott, szeme tágra nyílt a döbbenettől. Murphy látta a lány nyakán 
lüktető eret, és a csók okozta pírt az arcán.

-  Shannon,  feküdj  le  velem!  -  mondta  rekedten,  durva  hangon.  -  Jézusom,  annyira 
kellesz nekem! Ahányszor látom, hogy elmész, valami űr marad bennem, és valami szörnyű 
félelem, hogy nem jössz vissza. - Elkeseredetten újra magához húzta, és beletemette arcát a 
lány hajába. - Nem bírom, hogy folyton azt kell látnom, amint elmész, és sosem leszel az 
enyém.

- Ne csináld ezt! - Shannon összeszorította a szemét, és heves csatát vívott a belsejéből 
feltörő érzésekkel. - Úgysem elégednél meg annyival, hogy ágyba bújjunk, én pedig semmi 
mást nem akarok.

- De hát ez egészen más. Ez minden - Murphy megint odarántotta magához, de aztán 
eszébe jutott valami, és gyorsan elengedte, nehogy megint otthagyja ujja nyomát a lány bőrén. 
- Azért nem akarod, mert mindig valamit hibázom? Csak azért leszek ilyen ügyetlen néha, 
mert ha a közelemben vagy, nem tudok tisztán gondolkozni.

- Nem, Murphy, nem rólad van szó. Hanem rólam. Meg arról az elképzelésről,  amit 
kettőnkről kialakítottál. - Shannon megpróbált mély lélegzetet venni, de éles fájdalom hasított 
a mellkasába. - Én majd elintézem. Nem akarok találkozni veled többet. - Nem volt könnyű a 
férfi  szemébe  néznie,  de  nem  hátrált  meg.  -  Így  mind  a  kettőnknek  könnyebb  lesz.  És 
elkezdek készülődni, visszamegyek New Yorkba.

- Menekülsz - felelte a férfi higgadtan. - De vajon előlem menekülsz, vagy saját magad 
elől?

- Az életemről van szó. Vissza kell térnem hozzá.
Murphyben eláradt a harag, semmi másnak nem hagyva helyet, még a félelemnek sem. 

Égő tekintetét a lányra szegezve belenyúlt a zsebébe, és az asztalra dobott valamit.
Shannon érezte, hogy megremegnek az idegei, még mielőtt lepillantott, és meglátta. Kör 

alakú réztárgy volt, egy lovas alakja domborodott ki rajta. A hátulján egy tű van, Shannon jól 
tudta, elég vastag és erős ahhoz, hogy összefogja az ember lovaglóköpenyét.

Murphy látta, hogy minden vér kiszaladt az arcából. Shannon kinyújtotta a kezét, hogy 
megérintse, de aztán hirtelen visszahúzta, és ökölbe szorította.
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- Mi az?
- Tudod jól, hogy mi. - Amikor a lány megrázta a fejét, Murphy elkáromkodta magát. - 

Ne hazudj magadnak. Ez gyávaság.
Shannon  látta  maga  előtt  a  boglárt  a  sötét  gyapjúanyagra  tűzve,  mind  a  kettőn 

esőcseppek fénylettek.
- Honnan vetted?
- Kisfiú koromban találtam a köveknél. A kör közepén. Elaludtam, a kezemben ezzel. 

Akkor álmodtam rólad először.
A lány nem tudta levenni a szemét az ékszerről, pedig már elhomályosodott a látása.
- Ez lehetetlen.
-  Pedig  pontosan  így  történt  -  válaszolta  a  férfi,  majd  felemelte  és  odanyújtotta 

Shannonnak a boglárt.
- Nem akarom - szólt a lány rémülten.
-  Fél  életemen  át  őrizgettem  neked.  -  Murphy  már  megnyugodott  egy  kicsit,  és 

visszatette a zsebébe az ékszert. - Őrzöm tovább. Nem kell hamarabb elmenned, mint akartál, 
ne hagyd itt a nővéreidet. Nem fogok többé hozzád érni, nem foglak erőltetni, hogy olyat adj 
nekem, amit nem akarsz. A szavamat adom rá.

Meg fogja tartani. Shannon már elég jól ismerte ahhoz, hogy ebben nem kételkedett. 
Hogyan is tudná hibáztatni, amikor ilyen ígéretet tesz, amitől neki sírhatnékja támad.

- Murphy, én kedvellek téged. Nem akarlak megbántani.
Fogalma  sincs  róla,  gondolta  Murphy,  mennyire  bántóak  éppen  ezek  a  szavak.  De 

sikerült nyugodtan válaszolnia.
- Shannon, felnőtt ember vagyok, tudok gondoskodni magamról.
A lány olyan biztos volt benne, hogy hidegen el tud majd menni. Most azonban úgy 

érezte, újra szeretné átölelni a férfit, és szeretné, hogy ő is ölelje.
-  Nem  akarom  elveszíteni  a  barátságodat.  Rövid  idő  alatt  nagyon  sokat  jelentett 

számomra.
-  Nem is  tudnád elveszíteni  -  mosolygott  Murphy,  bár  le  kellett  szorítania  a  karját, 

nehogy megint megölelje. - Emiatt nem kell aggódnod.
Shannon elindult, és valóban megpróbált nem aggódni. És nagyon igyekezett, hogy ne 

gondoljon arra, miért szeretne sírva fakadni.
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Tizennegyedik fejezet

Murphy nekigyürkőzött, hogy kitrágyázza az istállót. A fizikai munka szerves része volt 
az életének, és nagyon jól értett hozzá, hogyan lehet megfeszített munkával és izzadsággal 
könnyíteni a lelkén.

De most valamiért ez sem működött.
Beledugta a lapátot a piszkos alomba, és a talicskán gyülemlő kupac tetejére dobta a 

trágyát.
-  Mindig  is  jól  tudtál  célozni,  igaz,  Murphy?  -  Maggie  jelent  meg  az  ajtóban. 

Mosolygott, de tekintete a férfi arcát fürkészte, vajon mit lát rajta. És amit látott, attól majd 
megszakadt a szíve.

- Miért nem dolgozol? - kérdezte Murphy anélkül, hogy felnézett vagy megállt volna. - 
Hallom, hogy begyújtottál.

- Nemsokára megyek - válaszolta Maggie, és közelebb lépett. - Tegnap azért nem jöttem 
át, mert azt gondoltam, szükséged van egy kis időre, hogy lélegzethez juss. Ezért vártam ma 
reggelig. Shannon elég elkeseredettnek látszott tegnap, amikor visszajött tőled.

- Megtettem mindent, hogy megnyugtassam - felelte Murphy kurtán, majd folytatta a 
lapátolást.
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- És a te nyugalmad? - Maggie rátette a kezét a férfi hátára, s nem vette el az ingerült 
vállrándítás ellenére sem. - Látom, mit érzel iránta, és nem bírom elviselni, hogy boldogtalan 
vagy.

- Akkor jobb lesz, ha elmész, mert én még egy darabig így maradok. Menj hátrébb, a 
fenébe is, csupa szar leszel!

Maggie azonban megragadta a lapát nyelét, és megpróbálta elvenni tőle.
- Jól van - mondta, mikor látta, hogy nem sikerül. Összedörgölte a tenyerét. - Akkor 

csak lapátold a szart, amennyit csak akarsz, de beszélni fogsz velem.
- Nincs kedvem társasághoz.
- És mióta vagyok én társaság?
- A pokolba is, Maggie, menj innen! - Murphy megfordult, szeméből csak úgy sütött az 

indulat.  - Nincs szükségem a sajnálkozásodra, sem az együttérzésedre, sem pedig a szaros 
tanácsaidra.

Maggie ökölbe szorította a kezét, csípőre tette, és szorosan odaállt a férfi elé.
- Ha azt  hiszed, hogy csúnya szavakkal és ordibálással le tudsz rázni, akkor nagyon 

tévedsz.
Persze, Murphy jól tudta, hogy ez nem működik, így hát megpróbálta visszafojtani a 

dühét, amennyire csak tudta.
- Sajnálom, Maggie Mae. Nem lenne szabad téged bántanom. Egy kicsit egyedül kell 

lennem.
- Murphy…
Maggie meg fogja törni, ha nem tud gyorsan megszabadulni tőle.
- Nem mintha nem lennék hálás, hogy átjöttél, és segíteni akarsz. Csak nem vagyok még 

kész rá. Egy kicsit magamnak kell nyalogatnom a sebeimet. Légy jó barátom, és hagyj egy 
kicsit békén!

Maggie úgy érezte, nincs mit tenni. Odanyomta az arcát Murphyéhez.
- Eljössz hozzám, és beszélgetünk, ha majd képes leszel rá?
- Persze, eljövök. Most pedig menj! Sok dolgom van.
Amikor  a lány hallótávolságon kívül  ért,  Murphy beledugta a lapátot  az  alomba,  és 

halkan, de dühödten káromkodni kezdett, amíg csak ki nem fogyott a szuszból.

Úgy dolgozott, mint egy megszállott, amíg csak le nem ment a nap. Aztán napkeltekor 
újra  fent  volt,  és  folytatta.  Még  az  ő  jól  edzett  izmai  is  fájtak,  mire  leült  egy  hideg 
szendviccsel és egy üveg sörrel.

Már épp arra gondolt, hogy lefekszik, bár alig múlt nyolc óra, mikor kitárult a hátsó 
ajtó. Rogan és Gray léptek be, a boldogan ugrándozó Connal a nyomukban.

-  Murphy,  küldetésbe  jöttünk  -  mondta  Gray,  és  hátbaveregette,  majd  a 
konyhaszekrényhez lépett.

- Küldetésbe? - Murphy gépiesen megvakargatta Con fülét, mikor az ölébe fektette a 
fejét. - Miféle küldetésbe?

-  Parancsba  kaptuk,  hogy  űzzük  el  a  rosszkedvedet.  -  Rogan  letett  egy  üveget  az 
asztalra, és kibontotta. - Egyikünk sem mehet haza addig, amíg ezt el nem értük.

- Brie és Maggie két napja csak rólad beszélnek - tette hozzá Gray.
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- Erre semmi szükség. Épp le akartam feküdni.
- Egy igazi ír nem fordít hátat két jó barátnak, sem egy üveg Jamison’s whiskynek. - 

Gray lecsapott három poharat az asztalra.
-  Szóval  leisszuk  magunkat?  -  nézett  Murphy  az  üvegre.  Hogy  ez  neki  nem jutott 

eszébe!
-  A nőknek nem sikerült  felderíteni.  -  Rogan töltött  három jókora adagot.  -  Így hát 

rájöttek, hogy ez férfimunka lesz. - Kényelmesen elhelyezkedett az asztal mellett, és felemelte 
a poharát. - Slainté.

Murphy megvakarta az állát, és nagyot fújt.
- A franc essen belé! - Azzal felhajtotta az italt. Összerázkódott, majd lecsapta a poharat 

az asztalra, hogy töltsék tele. - Csak egy üveget hoztatok?
Gray nevetve újra töltött.
Mire  az  üveg  félig  kiürült,  Murphynek  jobb  hangulata  lett.  Tudta,  hogy  ez  csak 

ideiglenes nyugalom, bolondoknak való. De hát ő úgyis egy hatalmas bolond!
-  El  kell  mondanom nektek.  -  Gray  máris  kissé  bizonytalanul  formálta  a  szavakat. 

Hátradőlt a széken, és Rogan egyik szivarját szívta. - Nem rúghatok be.
- Dehogynem. - Rogan a szivarja végét tanulmányozta. - Én már láttalak részegen.
-  Nem láttál  te  semmit.  Túl  részeg  voltál.  -  Gray ezt  olyan  bámulatosan  viccesnek 

tartotta, hogy előrehajolt nevettében, és majdnem orra esett. - De én azt akartam mondani, 
hogy ma este nem ihatok annyit, hogy ne tudjak szeretkezni a feleségemmel. Ó, köszönöm - 
felemelte a poharát, melyet Murphy teletöltött, és hadonászni kezdett vele. - Be kell pótolnom 
az elvesztegetett időt - mondta, és teljes komolysággal lekönyökölt az asztalra. - Tudjátok ti, 
milyen sokáig nem lehet, amikor egy nő terhest

- Én tudom - bólintott Rogan bölcsen. - Mondhatom, én pontosan tudom.
- És őket nem zavarja. Ők… - hadonászott Gray - fészket raknak. Úgyhogy nekem most 

be kell pótolnom, és nem rúgok be.
- Már túl késő - mormogta Murphy, és belebámult a poharába.
- Azt hiszed, mi nem tudjuk, mi a bajod? - Gray bajtársiasan átkarolta Murphy vállát. - 

Kanos vagy.
Murphy felhorkant, elnevette magát, és felhajtott még egy pohárral.
- Olyan könnyű a megoldás, nem?
- Aha! - felelte Gray, és hatalmas sóhaj után ismét nagyot szippantott a szivarjából. - Ha 

megkaparintanak, akkor megkaparintanak. Nem ez az igazság, Sweeney?
- Ez a teljes igazság. Most egy vihart fest. 
Murphy ravaszul nézett rá.
- Nekem szerencsétlenség, neked profit. 
Rogan csak elvigyorodott.
- Ősszel megrendezzük az első kiállítását. Még nem tudja, de majd megoldom. Tudtad, 

hogy megmondta a magáét Maeve Concannonnak?
-  Mit  beszélsz?  -  Murphy jobban szerette  a  saját  cigarettáját,  mint  Rogan szivarját, 

úgyhogy arra gyújtott rá. – Veszekedtek?
-  Nem igazán.  Shannon egyszerűen csak odament  az  öreglányhoz,  és  megmondta  a 

véleményét. Amikor befejezte, Maeve azt mondta, hogy okos lány, aztán bement Briannához, 
és megnézte a kicsit meg Liamot.
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-  Komolyan?  -  Murphyt  elárasztotta  a  bámulat  és  a  szerelem.  Még  egy  whiskyt 
felhajtott. - Jézusom, ez aztán a nő, nem? Shannon Bodine, a keményfejű és lágy szívű lány. 
Megyek, meg is mondom neki rögtön -  mondta,  és felállt.  Elég erős volt  hozzá,  hogy ne 
tántorogjon. - Legjobb lenne, ha odamennék, lehoznám a szobájából, és elhoznám ide. Itt a 
helye.

- Megnézhetem? - kérdezte Gray.
- Nem. - Murphy nagy sóhajjal visszazuhant a székébe. - Nem, megígértem neki, hogy 

nem teszem.  A  fene  egye  meg!  -  Felemelte  az  üveget,  és  megint  megtöltötte  a  poharát, 
egészen a pereméig. - Reggel utálni fogom a saját fejemet, ez biztos. De megéri - és megint 
nagyot húzott  az  italból.  -  Megoszthatom a bánatomat  a  két  legjobb baráttal,  akiket  Isten 
valaha teremtett.

- Átkozottul igazad van. Erre igyunk, Rogan!
-  Azon gondolkozom,  okosabban tenném,  ha én is  nekilátnék  bepótolni  azt  az  időt, 

amiről szó volt, előre. Hét hónap múlva úgyis el fogom vesztegetni.
Gray összeesküvők módjára odahajolt Murphyhez.
- Ez a fickó annyira okos, hogy az már ijesztő.
- Nagyon hálás lennék, ha abbahagynátok, hogy folyton arról beszéltek, miként viszitek 

ágyba az asszonyt. Én meg itt szenvedek.
- Valóban, ez figyelmetlen volt tőlünk - helyeselt Rogan. - Nem kell nekünk a nőkről 

beszélnünk. Jól hallottam, hogy a pej kancád sárlik?
- Hé! - emelte fel a kezét Gray. - Kanca vagy nő… mind a kettő nőnemű.
- Átkozott legyek, ha nincs igazad! - Rogan kedvesen újabb téma után nézett. - Kaptunk 

ma egy nagyon szép szobrot, egy Mayo megyei szobrásztól. Conemarrai márványból csinálta, 
igazán szép munka. Egy akt.

-A francba, Rogan, már megint! - Grayson elkeseredett, undorodó arckifejezése láttán 
Murphy hangos kacagásban tört ki.

Mivel  rendes  barátok  voltak,  lefektették  Murphyt  az  ágyába,  amint  kiürült  az  üveg. 
Majd elbúcsúztak, azzal az elégedett érzéssel, hogy teljesítették a küldetésüket.

Murphy alig  tudta  megállni,  hogy távol  tartsa  magát  a  lánytól.  Még a  farmon lévő 
rengeteg munka mellett is nehéznek érezte, hogy végigcsinálja az egyik napot a másik után, 
tudva, hogy csak egy ugrásra van tőle Shannon. Mégis olyan elérhetetlenül messze.

Az segített, ha meggyőzte magát, hogy őmiatta teszi az egészet.
Semmi nem csillapítja úgy a szívfájdalmat, mint a mártíromság.
A  jó  szándékú  barátok  nem  segítettek.  Egy  héttel  azután,  hogy  a  lány  kisétált  az 

udvarából, Murphy megjelent Brianna hátsó kertjében, és ott találta Shannont a festőállvány 
mellett.  Az  egyetemi  pólóját  viselte,  melyet  összekent  és  telefröcskölt  festékkel,  hozzá 
térdénél szakadt, kopott farmernadrágot.

Murphy szerint úgy nézett ki, mint egy angyal.
Összehúzott  szemmel,  ecsetje  végével  a  száját  ütögetve  a  vásznat  nézte.  Murphy 

észrevette a pillanatot, amikor Shannon megérezte az ő jelenlétét. Megváltozott a tekintete, 
óvatosan leeresztette az ecsetet, majd odafordult.
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Murphy nem szólt semmi. Tudta, hogy úgyis összeakadna a nyelve. Egy kínos pillanat 
után odalépett, és rámeredt a festményre.

A panziót ábrázolta, hátulról, a szépen faragott kővel, nyitott ablakokkal. Brianna kertje 
színek és formák kavalkádjaként jelent meg a vásznon. A konyhaajtó hívogatóan tárva-nyitva 
állt.

Shannon arra gondolt, bárcsak ne tette volna le az ecsetet, így felkapott egy rongyot, 
nem annyira a festékfoltok miatt, inkább azért, hogy lekösse a kezét.

- Szóval, mi a véleményed?
- Szép. - Murphynek nem jutottak eszébe a szavak. - Olyan, mintha kész lenne.
- Kész. Épp most.
- Hát… - Murphy megmozdította kezében a tojásos dobozokat. - Szép.
Shannon  elfordult,  és  babrálni  kezdett  a  festékes  tubusokkal  és  az  ecsetekkel  a  kis 

állványon, melyet Gray készített neki.
- Gondolom, sok dolgod volt.
- Igen. - Shannon felpillantott,  egyenesen a szemébe nézett,  és Murphy már azt sem 

tudta,  mit  mond.  -  Sok dolgom volt.  -  Majd saját  magára  dühösen lenézett  a  dobozokra. 
-Tojás. Brianna telefonált, hogy hozzak tojást. Azt mondta, szüksége van rá.

- Ó! - most Shannon meredt a dobozokra. - Értem.
Brianna a konyhaablak szélénél leskelődött, és a szemét forgatta.
- Nézd már őket! Úgy viselkednek, mint a bolondok.
Annyira szánalmasnak tűntek, inkább megváltoztatta az eredeti tervet,  hogy magukra 

hagyja őket, és kisietett az ajtóhoz.
- Á, hát itt vagy, Murphy? Hoztál tojást? Áldjon meg az Isten! Gyere csak, kóstold meg 

a rétest, épp most sütöttem.
-  El  kell… -  de  Brianna  már  visszament  a  konyhába,  ő  pedig  ott  maradt,  zavartan 

bámulva az ajtót. Újra felemelte a dobozokat, és Shannonra nézett.
- Nekem… izé… - A fenébe a lassú fejével, gondolta magában. - Mi lenne, ha bevinnéd, 

én pedig megyek a dolgomra.
-  Murphy!  -  ennek  véget  kell  vetni,  mondta  Shannon  magában,  és  óvatosan, 

próbálkozva a férfi karjára fektette a kezét. Murphy megdermedt, és ő nem is tudta hibáztatni 
ezért. - Már egy hete nem jöttél át, pedig tudom, hogy gyakran be szoktál ugrani Briannához 
és Grayhez.

A férfi lenézett a lány kezére, majd az arcára.
- Jobbnak láttam, ha távol tartom magam.
-  Sajnálom.  Nem akarom,  hogy így  érezz.  Azt  hittem,  azért  még barátok  vagyunk. 

Murphy nem vette le róla a szemét.
- Te sem jöttél többet a mezőre.
- Nem. Én valóban jobbnak láttam távol tartani magam, és én is sajnálom. - Shannon 

szerette volna megmondani, mennyire hiányzott neki Murphy, de nem merte. – Haragszol?
- Inkább magamra haragszom. - Murphy összeszedte magát. Ez a szempár, gondolta, és 

a benne rejlő halk kérlelés bármelyik férfit tönkre tudná tenni. - Kérsz rétest?
Shannon lassan elmosolyodott.
- Igen, kérek.
Amikor bementek, Brianna végre kifújta a visszatartott levegőt.
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-  Köszönöm  a  tojást,  Murphy.  -  Sürgölődve  elvette  a  dobozokat,  és  odament  a 
hűtőszekrényhez. -Egy bizonyos ételhez van szükségem rá, amit a ceilire akarok elkészíteni. 
Láttad Shannon festményét? Ugye, milyen nagyszerű?

- Igen. - Murphy levette a sapkáját, és felakasztotta a fogasra.
- Ezt a rétest egy recept alapján sütöttem, melyet az egyik német hölgytől kaptam a múlt 

héten. Shannon, emlékszel Mrs. Metzre? Tudod, akinek olyan erős hangja volt.
-  A  csapatparancsnok  -  mosolygott  Shannon.  -  Reggelente  felsorakoztatta  a  három 

gyereket, és ellenőrzést tartott. A férjét is.
- És mindegyikük olyan tiszta és rendes volt,  mint a patyolat.  Majd mondjátok meg, 

valóban olyan finom-e a rétes, ahogy állította!
Brianna elkezdte szeletelni a süteményt, amikor megszólalt a telefon.
Shannon a kagylóért nyúlt.
-  Majd  én  felveszem.  Blackthorn-panzió  -  mondta,  majd  egy  pillanatot  habozott, 

meglepetten felhúzva a szemöldökét. – Tod? Igen, én vagyok az - nevetett. - Dehogy van ír 
hangom!

Murphy nem tudta megállni, hogy el ne mosolyodjon. Leült az asztal mellé.
- Tod - motyogta, mikor Brianna letette elé a rétest. - Úgy hangzik, mint egy rágcsáló, 

nem pedig mint egy név.
- Css! - szólt rá Brianna, és megveregette a karját.
-  Nagyon szép -  folytatta  Shannon. -  Nagyon hasonlít  A helyiség hőse című filmre. 

Emlékszel? Burt Lancaster - nevetett fel újból. - Igen. Hát, sokat sétálok és eszem. És festek.
- Ennyire unatkozol? - kérdezte a férfi a vonal túlsó végén kicsit együttérzően.
- Nem. - Shannon összevonta a szemöldökét. - Egyáltalán nem.
- Nem úgy hangzik, mintha neked való lenne. Na és mikor jössz már vissza?
A lány csavargatni kezdte a telefonzsinórt az ujjai között.
- Nem tudom biztosan. Valószínűleg pár hét.
- Jézusom, Shan, már egy hónapja ott vagy! A telefonzsinór egyre szorosabb csomóba 

tekeredett. Különös, nem tűnt egy hónapnak.
- Három hétre terveztem - hallotta a saját hangjában a védekezést, és utálta magát érte. - 

Egy kicsit meghosszabbítom. Hogy mennek a dolgok?
-  Tudod,  mi  van.  A  szokásos  őrültek  háza,  amióta  megkaparintottuk  a  Gulfstream 

megbízást. Shan, te vagy itt a legmenőbb csaj. Két nagy megbízás fél év alatt, a Gulfstream és 
a Titus…

Shannon már el is felejtette a Titust, és most rosszkedvűen gondolt vissza, miféle képi 
megoldást használt az autógumik eladásához. - A Gulfstream a tiéd.

-  Most  igen,  de  azért  a  vezérkar  jól  tudja,  ki  kezdte  el  a  projectet.  Hé,  ugye  nem 
gondolod azt, hogy én fogom learatni a babért a te melódért?

- Dehogyis!
-  Mindegy,  szóval  azt  akartam mondani,  hogy a  fiúk  ott  fenn  elégedettek,  de  a  mi 

részlegünkben  már  érződik  az  őszi  nagy  hajrá,  sőt  a  karácsonyi  kampányok  is  kezdenek 
beindulni. Komolyan szükségünk van rád!

Shannon úgy érezte, lüktetni kezd a halántéka, ami a készülődő fejfájás figyelmeztető 
jele volt.

- Tod, nekem végig kell gondolnom pár dolgot. Személyes problémák.
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- Nehéz időszakot éltél át. De én ismerlek, Shannon, újra talpra fogsz állni. És hiányzol. 
Tudom, hogy egy kicsit  feszült  volt  köztünk a hangulat,  amikor elmentél,  és nem voltam 
olyan  megértő,  mint  kellett  volna.  Nem  értettem  meg  az  érzéseidet.  De  szerintem 
megbeszélhetjük, és folytathatjuk, ahol abbahagytuk.

- Mi van, szappanoperát néztél?
- Ugyan már, Shan! Pihenj még pár napot, aztán hívj fel! Hogy melyik járattal érkezel 

és mikor. Kimegyek eléd a reptérre, aztán leülünk egy üveg borral, és megbeszéljük.
- Majd jelentkezem, Tod. Köszönöm, hogy hívtál.
- Ne várj túl sokáig! A vezérkarnak nem túl hosszú a memóriája.
- Nem fogom elfelejteni. Szia.
Shannon letette a kagylót, és ekkor vette észre, hogy a zsinórt teljes összevisszaságban 

az ujjara csavarta. Minden figyelmét annak szentelte, hogy aprólékosan kibogozza.
-  New  Yorkból  kerestek  -  mondta,  anélkül,  hogy  visszafordult  volna.  -  Egy 

munkatársam. - Megpróbált ragyogó mosolyt erőltetni az arcára, s csak azután fordult meg. - 
No, milyen a rétes?

-  Kóstold  meg  magad!  -  Brianna  teát  töltött  Shannonnak  a  réteshez.  Első  ösztönös 
reakciója az volt, hogy megvigasztalja, de visszafogta magát, abban bízva, hogy Murphy ezt 
jobban meg tudja tenni. - Azt hiszem, felsírt a kicsi - mondta, és kisietett a konyhából.

Shannon étvágytalanul nézett a rétesre, s végül csak a teáscsészéjét emelte fel.
-Az irodámban… hm… sok a munka.
- Azt akarja, hogy menj vissza - szólt Murphy, s mikor Shannon felpillantott, a telefon 

felé intett. - Ez a Tod azt akarja, hogy menj vissza.
- Ő csinálja az én munkámnak egy részét, amíg szabadságon vagyok. Sok túlórát jelent 

neki.
- Azt akarja, hogy menj vissza - ismételte Murphy, mire Shannon villájával döfködni 

kezdte a süteményt.
- Igen, megemlítette… csak úgy mellékesen. Elég feszült vitánk volt, mielőtt eljöttem.
- Vita? - ismételte Murphy. - Feszült vita? Úgy érted, veszekedtetek?
- Nem - Shannon elmosolyodott egy kicsit. - Tod nem veszekszik. Érvel. Igen, érvel. 

Nagyon kulturált ember.
- És most is kulturált módon érvelt? Ezért vagy ilyen ideges?
- Csak elmesélte, mi újság az irodában. Nem is vagyok ideges.
Murphy megfogta a lány nyugtalan kezét, és simogatni kezdte, amíg Shannon fel nem 

nézett rá.
- Azt kérted, legyek a barátod. Próbálok.
- Össze vagyok zavarodva, méghozzá nem csak egy dologban - felelte Shannon lassan. 

– Általában nem szokott sokáig tartani, amíg rájövök, mit akarok, és hogy tudom elérni. Jól 
tudok elemezni. Jól tudom különböző szemszögből látni a dolgokat. Az apám is ilyen volt. 
Neki mindig egyensúlyban volt a mérlege. Bámultam ezért, és el is tanultam tőle.

Türelmetlenül kirántotta a kezét Murphy keze alól.
-  Mindent  előre  elterveztem,  és  annak  megfelelően  dolgoztam.  Megszereztem  a 

megfelelő  állást  a  megfelelő  cégnél,  van  belvárosi  lakásom,  elegáns  ruhatáram,  kicsi,  de 
ízléses műgyűjteményem. Tagja vagyok a megfelelő egészségügyi klubnak. Van egy kevés 
energiát igénylő kapcsolatom egy jóképű, sikeres fiatalemberrel, aki osztja az érdeklődésemet. 
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És akkor hirtelen mindez szétesik, és már abba is belefáradok, ha csak rágondolok, hogy újra 
össze kell raknom.

- Ezt akarod? Ezt kell tenned?
- Nem halogathatom a végtelenségig.  Ez a telefonhívás arra emlékeztetett,  hogy egy 

ideje mindent függőben hagytam. Murphy, muszáj, hogy szilárd talaj legyen a lábam alatt, 
másképp képtelen vagyok élni. - Shannon hangja elcsuklott, kezét gyorsan a szája elé kapta. - 
Még mindig annyira fáj. Még mindig fáj, ha a szüleimre gondolok. A tudat, hogy sosem látom 
őket többé. És nem tudtam elbúcsúzni tőlük. Egyiküktől sem.

Murphy nem szólt egy szót sem, csak felállt, odament hozzá, és egyszerűen felemelte a 
lányt, lábujjhegyre, majd ringatni kezdte a karjában. Ebben a hallgatásban olyan tökéletes, 
olyan elementáris megértés volt, hogy alig lehetett elviselni. Shannon érezte, hogy nyugodtan 
sírhat, könnyei olyan vállra hullnak, amely soha nem fogja lerázni őt magáról.

- Gyakran azt hiszem, hogy túl vagyok rajta - mondta a sírással küszködve -, de újra és 
újra előjön, és összeszorítja a szívemet.

- Mert még sosem engedted meg magadnak, hogy kisírd magadból. Csak sírj nyugodtan, 
drágám. Utána jobban fogod érezni magad.

Murphy úgy érezte, minden megrázkódó zokogás a szívébe hasít. Elviselhetetlen volt, 
hogy nem tud mást tenni, mint azt, hogy ott van.

- Azt akarom, hogy visszajöjjenek.
- Tudom, drágám. Tudom.
- Murphy, miért kell az embereknek meghalniuk? Miért kell elmenniük azoknak, akiket 

annyira szeretünk, és akikre olyan nagy szükségünk van?
- Nem mennek el teljesen. Még mindig itt vannak benned, és onnan nem veszítheted el 

őket. Nem hallod, hogy édesanyád néha beszél hozzád? Nem szokott apád emlékeztetni közös 
élményeitekre?

Shannon  belefáradt  a  sírásba.  Nedves  arcát  felemelte,  és  hozzásimította  a  férfi 
mellkasához. Ostobaság volt, gondolta. Milyen ostobaság volt, hogy azt hitte, erősebb lesz, ha 
nem hagyja kitörni a könnyeit, hanem magába fojtja őket!

- Igen - felelte, és könnyes mosoly jelent meg az ajkán. - Néha megjelennek előttem 
képek, olyasmiről,  amit  együtt  csináltunk.  Egészen mindennapi  dolgokról  is,  mint  például 
amikor együtt reggeliztünk.

- Látod, hogy nem mentek el teljesen. 
A lány lehunyta a szemét, és Murphy egyenletes vigasztaló szívdobogását hallgatta.
-  A mise előtt,  anyám halotti  miséje  előtt,  a pap leült  mellém.  Nagyon kedves volt, 

együttérző,  ugyanúgy,  mint  amikor  apámat  temettük.  De hát  csak  a  szokásos  formulákat 
ismételgette, az örök életről, a könyörületről és az örök jutalomról, amelyben a szüleimnek 
része lesz, hiszen mindketten hívő katolikusok és jólelkű emberek voltak.

Még egyszer odaszorította az arcát, aztán elhúzódott.
- Azért mondta, hogy megvigasztaljon, és talán segített is egy kicsit. De amit te most 

mondtál, az sokkal többet segített.
- Shannon, a hit, az valamiféle emlékezés. Nagy becsben kell tartanod az emlékeidet, ne 

a  fájdalmat  érezd  belőlük!  -  Murphy  a  hüvelykujjával  letörölt  egy  könnycseppet  a  lány 
arcáról. - Jól vagy? Ha akarod, itt maradok veled, vagy behívom Brie-t.

- Nem, jól vagyok. Köszönöm. 
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Murphy felemelte a lány állát, és megcsókolta a homlokát.
- Akkor ülj le, idd meg a teádat. És ne nyugtalankodj a New York-i dolgaid miatt, amíg 

nem állsz készen, hogy visszamenj!
- Ez jó tanács - válaszolta Shannon szipogva. Murphy kivette a zsebéből a zsebkendőjét.
- Fújd ki az orrod!
A lány elnevette magát, és szót fogadott.
- Örülök, hogy beugrottál, Murphy. Ne maradj el megint!
- Majd jövök. - A férfi jól tudta, a lánynak most szüksége van egy kis egyedüllétre, ezért 

a sapkájáért nyúlt. - Kijössz megint a mezőre? Szeretem látni, ahogy festesz a napfényben.
-  Igen,  majd  kijövök.  Murphy…  -  Shannon  elhallgatott,  mert  nem  tudta,  hogy 

fogalmazza meg a kérdést, és azt sem, miért tűnt olyan fontosnak. - Nem érdekes.
A férfi megállt az ajtóban.
- Micsoda? Mindig jobb, ha az ember kimondja,  amit gondol, mint ha hagyja, hogy 

egész nap ott kavarogjon a fejében.
Pedig pontosan azt csinálta: kavargott.
-  Csak  arra  gondoltam…  Ha  akkor  is…  barátok  lettünk  volna,  amikor  anyám 

megbetegedett, és el kellett mennem hozzá, hogy ápoljam. Hogy vele legyek. Ha azt mondtam 
volna neked, amikor meghalt, hogy én meg tudom oldani egyedül, sőt szívesebben csinálom 
egyedül… te tiszteletben tartottad volna ezt a kérésemet? Magamra hagytál volna?

- Nem, dehogyis! - A férfi értetlenül a fejére tette a kalapot. - Ez buta kérdés. Az ember 
nem hagyja magára a barátját, aki gyászol. 

- Én is így gondoltam - mormogta a lány, majd rámeredt.  Olyan sokáig nézte, hogy 
Murphy keze fejével dörgölni kezdte az állát, azt hitte, morzsa maradt rajta.

- Tessék?
-  Semmi.  Én  csak…  -  Shannon  felemelte  a  csészéjét,  és  elnevette  magát.  -  Csak 

elgondolkoztam. A férfi még értetlenebbül mosolygott vissza rá.
- Hát, majd találkozunk. Ugye, eljössz a ceilire?
- A világért sem mulasztanám el.
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Tizenötödik fejezet

A házból zeneszó hallatszott, amikor Shannon Briannával és családjával megérkezett. 
Autóval jöttek, mivel Brianna olyan sok ételt készített, hogy hárman sem tudták volna gyalog 
elcipelni, és persze még a babát is vinni kellett.

Shannon első meglepetése az volt, hogy milyen sok kocsi áll az út mentén. Kerekeikkel 
felhajtottak a füves szegélyre, de még így is csak annyi helyet hagytak középen, hogy éppen 
csak elfért egy autó, ha a vezető elég bátor volt átfurakodni.

- Ahogy elnézem, tele lesz a ház - jegyezte meg Shannon, miközben elkezdték kipakolni 
Brianna edényeit.

- Ó, csak azok jöttek kocsival, akik túl messze laknak. Az emberek általában gyalog 
jönnek a ceilire. Gray, ne döntsd meg azt a fazekat! Kiöntöd a levest!

- Nem dönteném meg, ha három kezem lenne.
- Harapós kedvében van - mondta Brie Shannon-nak -, mert a kiadója még egy várost 

felvett a turnéba. - Nem tudta megakadályozni, hogy érződjön a hangján az elégedettség. - 
Volt idő, amikor alig várta, hogy nekivághasson a világnak.

- Változnak az idők. Ha eljönnél velem…
- Tudod jól, hogy nem hagyhatom itt a panziót három hétre a nyár kellős közepén. Na 

gyere ide! - Mindkettőjük keze tele volt edényekkel, de Brianna odahajolt, hogy megcsókolja 
a férjét. - Ma este ne gondolj erre! Nézd, itt van Kate!

Előresietett, üdvözlő kiáltása messzire hallatszott.
-  Miért nem mondod le a turnét? - kérdezte Shannon suttogva, amint Grayjel együtt 

elindultak Brianna nyomában.
- Mondd csak meg neki! „Énmiattam nem hanyagolhatod el a kötelességedet a munkád 

iránt, Grayson Thane! Én ugyanitt fogok várni rád, amikor visszajössz.”
- Hát… - Shannon szerette volna megveregetni a férfi arcát, de tele volt a keze. - Ez így 

is van. Fel a fejjel, Gray! Ha láttam már olyan embert, akinek mindene megvan, hát te vagy 
az.

- Igen. - Ettől a férfi kicsit felderült.  -  Ez igaz. De jövő júliusban, majd ha egyedül 
alszom egy szállodai szobában, nehéz lesz erre gondolni.
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- Hogy fogsz szenvedni, hogy kiszolgálnak, mozi van a szobádban, és körbevesznek a 
rajongók. Ó, te szegény!

- Fogd be, Bodine! - mondta Gray, és kicsit megtaszította, hogy lépjen be az ajtón.
Shannon nem gondolta,  hogy az egész megyében van ennyi ember.  A ház tele volt, 

hangok kavarogtak, mozdulatok villantak. Még tíz lépést sem tehetett meg a folyosón, mikor 
már egy tucatnyi embernek bemutatták, és egy másik tucatnyi ismerős üdvözölte.

A  szalonból  fuvola  és  hegedű  hangja  szólt,  néhányan  már  táncoltak  is.  Magasra 
tornyozva álltak az étellel megrakott tányérok, az emberek a térdükön ettek, miközben lábuk 
az ütemet verte. Poharakat emeltek a levegőbe, és poharakat nyomtak bele minden üres kézbe.

A konyhában még többen voltak. Tálak, tálcák,  dobozok sorakoztak a pultokon és a 
középen  álló  asztalon.  Brianna  is  ott  volt,  a  keze  már  kiürült,  a  kisbabát  körbeadták  a 
jelenlévők.

- Á, itt van Shannon - nevetett Brianna, és elvette tőle az edényeket. - Ő még sosem volt 
ceilin.  Hagyományosan a konyhában szokott  lenni a zene, de itt  nincs elég hely. De azért 
innen is jól lehet hallani. Diedre O’Malleyt már ismered.

- Igen, jó estét.
-  Vegyél  magadnak  egy  tányért,  kislányom  -  utasította  Diedre.  -  Mielőtt  a  tömeg 

mindent elpusztít, és csak morzsa marad. - Add csak ide azokat, Grayson!
- Cseréljünk! Adj érte egy sört!
- Rendben van. Bőven van innivaló odakint a tornácon.
- Shannon?
- Igen, kérek - mosolygott, miközben Gray kilépett a tornácra a sörért. - Mrs. O’Malley, 

nem hiszem, hogy nagy forgalom lesz ma este a kocsmában.
- Nem bizony. Be is zártunk. Ha Murphynél ceili van, arra kiürül a falu. Á, Alice! Épp a 

fiadat emlegettem.
Shannon már épp a szájához emelte a sörösüveget, melyet Gray nyújtott oda neki. Most 

megfordult, és egy hullámos barna hajú, karcsú asszonyt látott belépni a konyhába. A szeme 
és gyors mosolya épp olyan volt, mint Murphyé.

- Kezébe nyomtak egy hegedűt, úgyhogy egy darabig nem tud kijönni a szalonból - 
mondta gyöngéd hangon, félig nevetve. - Azt gondoltam, készítek neki valamit egy tányérra, 
Dee, hátha lesz egy perce enni.

Elvett egy tányért, majd szélesen elmosolyodott.
- Brie! Nem is láttalak! Hol van az a kis angyalkád?
- Itt vagyok, Mrs. Brennan - lépett oda Gray pimasz vigyorral, és megcsókolta.
- Menj már! Inkább az ördög vagy maga! Hol a gyerek?
-  Nancy  Feeney  meg  a  kis  Mary  Kate  megszöktek  vele  -  mondta  Deidre,  és 

kicsomagolta az ételeket, melyeket Brianna hozott. - Keresd meg őket, és küzdj meg velük.
-  Úgy is  lesz!  Á,  hallgassátok  csak,  hogy játszik  ez  a  fiú!  -  Az asszony szemében 

büszkeség csillant.
- Isten ajándéka van a kezében.
- Örülök, hogy el tudott jönni Corkból, Mrs. Brennan - mondta Brianna. - Még nem 

ismeri Shannont. Az én… barátnőm Amerikából.
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- Nem, még nem találkoztunk. - A ragyogó büszkeség óvatos kíváncsiságnak adta át a 
helyét.  Mrs. Brennan hangja nem lett  hűvös,  de egy kis  távolságtartás  megjelent  benne.  - 
Örülök, hogy megismerhetlek, Shannon Bodine - nyújtotta oda a kezét.

Shannon automatikusan megtörölgette a tenyerét a nadrágjában, mielőtt elfogadta a felé 
nyújtott kezet.

- Én is örülök, Mrs. Brennan. - És most mit  mondjon? - Murphy sok szépet mesélt 
önről.

- Köszönöm. Az biztos, hogy jó fiú. Te pedig New York Cityben laksz, és rajzolásból 
élsz, igaz?

- Igen.  - Szörnyen kényelmetlenül  érezte  magát.  Ivott  egy kortyot  a sörből.  Amikor 
Maggie berontott a hátsó ajtón, Shannon meg tudta volna csókolni a lábát.

- Elkéstünk - jelentette be Maggie. - Rogan képes rá, hogy mindenkinek elmondja, az én 
hibám volt,  úgyhogy inkább én mondom el.  Be kellett  fejeznem a munkámat.  - Egy tálat 
helyezett az asztalra, majd letette Liamot a földre. - Ráadásul majd éhen halok - kapott fel egy 
töltött gombát Brianna egyik táljáról, és beleharapott. - Mrs. Brennan, épp önt keresem.

Minden  merevség  és  távolságtartás  leolvadt  Alice  arcáról,  megkerülte  az  asztalt,  és 
szorosan magához ölelte Maggie-t.

- Istenem, gyerekkorodban is mindig ilyen voltál, zajos, mint egy zenekar.
- Mindjárt meg fogja bánni, hogy ezt mondta, ha átadom az ajándékomat. Gyere csak, 

Rogan!
- Az embernek már annyi sem jár, hogy megálljon, és igyon egy sört?
Rogan valóban üveggel az egyik kezében lépett be, a másikban pedig egy becsomagolt 

képet hozott.
Amint  belépett,  újabb  üdvözlések  és  csevegés  kezdődött.  Shannon  úgy  látta,  itt  az 

alkalom a menekülésre, és elindult a folyosó irányába.
- Nem, nem, sehová, te gyáva! - Gray nevetve állta el az útját. Szeretetteljesen átölelte a 

vállát, de olyan erősen, mintha bilincs szorítaná.
- Gray, hagyj békén!
-Szó sem lehet róla!
Shannon kénytelen  volt  végignézni,  amint  Alice  óvatosan  lebontja  a  barna  papírt  a 

képről. Mindenki körbeállta, meglepett, elismerő kiáltások hallatszottak.
- Ó, ez megszólalásig ő! - motyogta Alice. - Pont így tartja a fejét, látjátok? És ahogy 

áll!  Maggie,  még sosem kaptam ilyen  szép ajándékot,  ez  az  igazság.  Nem tudom eléggé 
megköszönni, hogy nekem adtad, és hogy megfestetted.

- Megköszönheti, hogy önnek adtam. De Shannon festette.
A konyhában minden szempár ámulva Shannon felé fordult.
- Tehetséges vagy - mondta Alice egy kis idő múlva, meleg hangon. - És szíved is van, 

hogy tisztán lásd a dolgokat. Nagyon büszke vagyok, hogy ez a kép az enyém lehet.
Mielőtt Shannon kigondolhatott volna valami megfelelő választ, egy aprócska, fekete 

hajú nő rontott be a folyosóról.
- Anya, sosem fogod kitalálni, ki… Mi ez? - Amint meglátta a képet, könyökével tört 

magának utat, hogy odaférjen. - De hát ez Murphy, a lovaival!
- Shannon Bodine festette - mondta Alice.
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- Ó! - A nő csillogó, kíváncsi szemmel megfordult, és végignézett a helyiségen. Csak 
pár  pillanatba  telt,  míg  megtalálta.  -  Szia,  én  vagyok  Kate,  Murphy  húga,  örülök,  hogy 
megismerhetlek. Te vagy az első nő, akinek udvarol.

Shannon egy kissé nekitántorodott Gray karjának.
- Nem… de hát mi… Murphy túlzott - mondta végül, miközben több szempár nézett rá 

figyelmesen. - Barátok vagyunk.
-  Az nagyon jó dolog,  ha udvarlás közben barátok vagytok - helyeselt  Kate.  - Nem 

tudnád egyszer lerajzolni a gyerekeimet? Maggie nem hajlandó.
-  Én üvegművész  vagyok -  emlékeztette  őt  Maggie,  és  nekilátott,  hogy megrakja  a 

tányérját. - És Roganen keresztül kell elintézned, ő a menedzsere.
- Még nem írtam alá a szerződést - vágta rá Shannon gyorsan. - Még azt sem…
- Akkor talán még mielőtt aláírod, megcsinálhatnád - vágott közbe Kate. - Bármikor 

összeterelem és odaviszem őket, amikor neked jó.
-  Hagyd abba,  ne nyaggasd a  vendéget!  -  mondta  Alice  kedvesen.  -  És  mit  akartál 

mondani, amikor berohantá?
- Mondani? - Kate egy pillanatig értetlenül nézett az anyjára, majd felderült az arca.
- Ó, nem fogod kitalálni, ki sétált be az ajtón. Maeve Concannon - mondta, mielőtt bárki 

találgatni kezdett volna. - Életnagyságban.
- Nahát! Maeve húsz éve nem volt egyetlen ceilin sem - ámult el Diedre. - Vagy talán 

még több is.
- Most pedig itt  van, Lottie-val együtt.  Brianna és Maggie egymásra meredtek,  nem 

jutottak szóhoz. Aztán egyszerre indultak el.
- Jobb lesz, ha megnézzük, nem kér-e valamit enni - magyarázta Brianna.
-Jobb lesz, ha megnézzük, nem rohamozta-e meg a házat - helyesbített Maggie. - Gyere 

te is, Shannon! A múltkor olyan jól szót értettetek.
- Hát, én nem tudom…
De Maggie megragadta a karját, és kirángatta a konyhából, végighúzta a folyosón.
- Még mindig szól a zene - mondta suttogva. - Még nem állította le.
- Nézzétek, ez nem az én dolgom - tiltakozott Shannon. - A ti anyátok.
- Emlékeztetnélek a saját szavaidra, valamiféle kötődésről.
-  A  francba,  Maggie!  -  Shannonnak  azonban  nem  volt  más  választása,  mint  hogy 

összeszorítsa a száját, és hagyja magát beterelni a szalonba.
- Édes Istenem! - tört ki Briannából.
Maeve egy széken ült, az ölében Liammel, és a lábával a taktust verte. Az arca komor 

volt, száját szigorúan összehúzta, de az a taktusra járó láb mindent elárult.
- Jól érzi magát. - Maggie szeme a döbbenettől hatalmasra nyílt.
- De hát, az Isten szerelmére - Shannon rosszkedvűen kirántotta a karját a szorításból -, 

miért ne érezné jól magát?
- Még soha nem ment olyan helyre, ahol zene szólt - mormogta Brianna. - Amióta én 

emlékszem,  biztosan  nem.  -  Lottie  táncolt  el  előttük  egy  szomszéd  karján.  Brianna 
megcsóválta a fejét. - Hogy tudta Lottie rávenni?

De Shannon megfeledkezett Maeve-ről. A szoba túlsó végében ott állt Murphy, előretolt 
csípővel, válla és álla közé hegedűt szorítva. Szemét félig lehunyta. A lány azt hitte, elmerült 
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a zenében, melyet  fürge ujjai  csaltak elő a húrokból. De ekkor Murphy elmosolyodott,  és 
rákacsintott.

- Mit játszanak? - kérdezte Shannon. Egy fuvolás és egy harmonikás egészítette ki a 
hegedűszót.

- Ez Szent Steven tánca - Brianna elmosolyodott, és érezte, hogy megmozdul a lába. - 
Á, nézd, hogy táncolnak!

- Itt az ideje, hogy ne csak nézzük! - mondta Gray a felesége háta mögött, és magával 
ragadta Briannát a táncparkettre.

- Nahát, csodálatosan táncol! - mondta Shannon egy kis idő múlva.
- Bizony, a mi Brie-unkból táncos is lehetett volna, ha másképp alakul az élet. - Maggie 

összevont  szemöldökkel  az  anyjára  nézett.  -  Lehet,  hogy  most  kezdenek  megváltozni  a 
dolgok?

Vett egy mély levegőt, és belépett a szalonba. Egy percnyi habozás után átfurakodott a 
táncolókon, és leült az anyja mellé.

- Azt hittem, ilyen látványban sosem lesz részem. - Alice állt meg Shannon mellett. - 
Maeve Concannon a lányával együtt üldögél a ceilin, térdén az unokájával, és a lába ütemre 
jár! Nahát! És majdnem mosolyog.

- Gondolom, régóta ismeri.
- Lánykorunk óta. A saját életét és Tom életét is pokollá tette. De legjobban a kislányok 

szenvedtek  miatta.  Nagyon  nehéz  dolog  a  szeretetért  küzdeni.  Most  úgy  látszik,  sikerült 
valami elégedettséget találnia az életben és az unokáiban. Örülök neki.

Alice kicsit mulatva nézett Shannonra.
-Bocsánatot  kellene  kérnem a  lányom miatt,  hogy  úgy  zavarba  hozott  az  előbb.  Ő 

mindig is ilyen volt, előbb beszél, és csak azután gondolkozik.
- Nem, semmi baj. Csak… nem voltak jók az információi.
Alice lebiggyesztette az ajkát a szó hallatán.
- Hát, semmi rosszat nem tett. Ott van Eileen lányom és a férje, Jack. Bemutatlak nekik.
- Jó.
Shannon  megismerkedett  velük  és  Murphy  többi  testvérével  is,  a  gyerekeikkel,  az 

unokatestvéreikkel. A feje zsongott a sok névtől, szíve megrendült a kétségtelenül szívélyes 
fogadtatástól, melyet minden felé nyújtott kéz kifejezett.

Teli tányért nyomtak a kezébe, még egy üveg sört, és a zenészekhez közel ültették le. 
Kate egyfolytában csacsogott a fülébe.

Az  idő  nagyon  gyorsan  szállt,  de  a  melegben,  a  zenét  hallgatva  egyáltalán  nem 
számított.  Gyerekek totyogtak,  futkároztak a felnőttek között,  vagy elaludtak valakinek az 
ölében. Shannon látta, ahogy a táncolók flörtölnek egymással, az idősebbek pedig, akik már 
túl öregek voltak a tánchoz, élvezték a látványt.

Hogyan festené le? - töprengett Shannon. Élénk, villogó színekkel vagy inkább lágy, 
homályos  pasztellel?  Mind  a  kettő  illene  hozzá.  Izgalom és  energia  lüktet  a  látványban, 
ugyanakkor csendes megelégedettséget és töretlen hagyományt is sugalmaz.

A zenében is hallatszik.  Murphynek igaza volt.  Minden dallam, minden hang, amint 
énekelni  kezd  egy  szép  dalt,  olyan  gyökerekről  beszélt,  melyek  túl  mélyen  vannak, 
kitéphetetlenül mélyen.
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Ámulva  hallgatta,  amint  az  idős  Mrs.  Conroy  egy  viszonzatlan  szerelemről  szóló 
balladát  énekel,  kissé  éles  hangon, mégis szívbe markolóan.  Shannon is  együtt  nevetett  a 
többiekkel, amikor a pajzán ivós dalok felhangzottak. Majd tágra nyílt szemmel, bámulattal 
nézte Brianna és Kate kettős, lírai táncát, ami még több embert odacsalt a szalonba.

Vörösre  tapsolta  a  tenyerét.  Amikor  a  zene  elhallgatott,  felpillantott,  és  látta,  hogy 
Murphy átadta valakinek a hegedűt.

- Jól érzed magad? - lépett oda hozzá.
- Nagyon jól!  - A lány odanyújtotta  neki a tányérját,  hogy osztozzanak. - Nem volt 

alkalmad  enni.  Úgyhogy  gyorsan  egyél  pár  falatot  -  nevetett  rá.  -  Nem  akarom,  hogy 
abbahagyd a játékot.

- Mindig van valaki, aki beugrik - felelte Murphy, de elfogadta a fél szendvicset.
- Min tudsz még játszani a hegedűn és a harmonikán kívül?
- Ó, ezen is, azon is egy kicsit. Láttam, hogy találkoztál a családommal.
-  Olyan  sokan  vannak!  És  mind  azt  hiszik,  Murphy  körül  forog  a  világ.  -  A  férfi 

kacsintott egyet, Shannon pedig felnevetett.
- Szerintem táncolnunk kellene.
Megfogta a lány kezét, de ő megrázta a fejét.
-  Már  több  kedves  fiatalembernek  elmagyaráztam,  hogy  nekem elég,  ha  nézhetem. 

Nem, Murphy! - Ám csak nevetett, amikor a férfi felhúzta. - Nem tudok így… nem ismerem 
ezt az ugrálós táncot.

-  Dehogynem!  -  húzta  határozottan  maga  után  a  férfi.  -  De  úgyis  keringőt  fognak 
játszani, megkértem őket. Az első táncunknak keringőnek kell lennie.

Murphy hangjától Shannon keze elerőtlenedett, olyan lágyan ejtette ki a szavakat.
- Még soha életemben nem keringőztem. 
A férfi felnevetett, de aztán nagyot nézett.
- Ugye viccelsz?
- Nem. Nem igazán népszerű azokban a klubokban, ahová járok, úgyhogy én inkább 

megvárom, amíg vége lesz.
- Megtanítlak.  - Azzal Murphy átkarolta a derekát,  és megfogta az egyik kezét.  -  A 

másik kezedet tedd a vállamra.
- Az induló pozíciót már láttam, de a lépéseket nem tudom.
Túl szép este volt ahhoz, hogy ellentmondjon neki. Shannon lehajtotta a fejét, és a férfi 

lábát nézte.
- Az ütemet biztosan ismered - mosolygott Murphy a lány feje búbját nézve. - Szóval 

egy,  aztán gyorsabban kettő-három. És ha az utolsó ütemre kicsit  csúsztatod a hátul  lévő 
lábad, szépen belesiklasz. Igen, úgy!

Mikor azonban Murphy körbefordult vele, Shannon nevetve felnézett.
- Ne ragadtasd el magad! Gyorsan tanulok, de sok gyakorlásra van szükségem.
- Annyit gyakorolhatunk, amennyit csak akarsz. Nekem egyáltalán nem okoz gondot, 

hogy a karjaimban tartsalak.
A lány úgy érezte, valami megmozdul benne.
- Ne nézz így rám, Murphy!
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- Keringő közben muszáj - felelte a férfi, és három hosszú kört tett meg vele, lágyan 
suhanva. - Forgás közben az a fontos, hogy pont a partnered szemébe nézz. Akkor nem fogsz 
szédülni.

A pontfókusznak  bizonyára  megvannak  a  maga  előnyei,  de  nem akkor,  döbbent  rá 
Shannon, ha a fókusz ez a sötétkék szempár.

- Hosszabb a szempillád, mint a húgodnak - mondta halkan.
- Mindig is vitatkoztunk rajta.
- Milyen szép a szemed. - Shannon feje szédült,  körbe-körbe forgott vele a világ. A 

szédülés  majdnem  olyan  volt,  mint  amikor  álmodott.  -  Látom  álmomban.  Nem  tudom 
megállni, hogy ne gondoljak rád.

A férfi gyomrában összerándultak az izmok, majd megfeszültek.
-Drágám, én minden erőmmel azon vagyok, hogy betartsam az ígéretemet.
- Tudom. - Most minden lelassult,  a tánc,  a forgás, a dallam. Minden szín, mozgás, 

minden hang mintha ködösen beleolvadt volna a háttérbe, míg végül csak ők ketten maradtak 
és a zene. - Te sosem szegnéd meg az ígéreted, bármibe kerüljön is.

- Eddig még sosem szegtem meg. - Murphy hangja éppoly feszült volt, mint a keze, 
mely az övét szorította. - De te kísértésbe hozol. Azt akarod, hogy megszegjem?

- Nem tudom. Miért vagy mindig a fejemben, Murphy? - Shannon lehunyta a szemét, és 
lehajtotta  a  fejét  a  férfi  vállára.  -  Nem  tudom,  mit  csinálok,  mit  érzek.  Le  kell  ülnöm. 
Gondolkodnom kell. Nem tudok gondolkodni, ha hozzám érsz.

- Shannon, te képes vagy megőrjíteni az embert. - Murphy nagy erőfeszítéssel megőrizte 
kezének gyöngéd érintését.  Visszavezette  a  lányt  a  székéhez,  majd  leguggolt  elé.  Halkan 
szólalt meg, hogy senki más ne hallja a zene és a nevetés zaján át. - Nézz rám! Nem foglak 
még  egyszer  megkérni,  esküszöm.  Nem  büszkeségből  teszem,  de  úgy  érzem,  hogy  a 
következő lépés, bármi lesz is az, a tiéd.

Nem,  gondolta  Shannon.  Nem büszkeségből.  Hanem becsületből.  Ez  is  ugyanolyan 
ódivatú szó, mint az udvarlás.

- Elég volt a flörtölésből! - Tim állt meg Murphy mögött, és barátságosan hátba vágta. - 
Énekelj nekünk valamit, Murphy!

- Tim, most nem érek rá. 
Shannon hátradőlt, elmosolyodott.
- Menj csak, énekelj valamit! Még sosem hallottalak énekelni.
A férfi igyekezett összeszedni magát, térdére támasztott kezét nézte.
- Mit akarsz hallani?
- A kedvencedet. - Shannon kérő s egyben bocsánatkérőmozdulattal ráfektette kezét a 

férfiéra. - Azt a dalt, amelyik a legtöbbet jelenti számodra.
- Jól van. Később beszélünk?
- Később igen. - Shannon rámosolygott a felegyenesedő férfira, biztos volt benne, hogy 

később már higgadtabb lesz.
- Nos, hogy tetszik az első ceilid? - kérdezte Brianna, és leült mellé.
- Tessék? Ó, nagyszerű! Minden!
-  Nem  volt  ilyen  nagyszabású  ünnepség  már  egy  éve,  azóta,  hogy  Gray  és  én 

összeházasodtunk. Az volt a Bacachs, aznap este, mikor hazajöttünk a nászútról.
- Micsoda?
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- Ó, a Bacachs régi hagyomány. Az emberek álarcot öltenek, és sötétedés után jönnek. 
És… Ó,  Murphy  fog  énekélni  -  kiáltott  fel,  és  megszorította  Shannon  kezét.  -  Kíváncsi 
vagyok, vajon melyiket választja.

- A kedvencét.
- A négy zöld mezőt? - mormogta Brianna, és érezte, hogy valami szúr a szemében, még 

mielőtt felhangzottak volna az első hangok.
És az első hangok után mindenki elhallgatott. A szoba teljes csendbe borult, és Murphy 

énekelni kezdett a dudaszó mellett.
Shannon nem is tudta, hogy erre is képes, hogy ilyen tiszta tenor hangja van, és ilyen 

szívből  jövően  tud  énekelni.  Szomorú,  mégis  reményteljes  volt  a  dal,  amelyet  énekelt, 
veszteségről és újjászületésről  szólt.  És míg a ház olyan csendes volt,  mint egy templom, 
Murphy egy percre sem vette le a szemét róla.

Szerelmes dal  volt.  De Írország,  a szülőföld és a  család iránti  szerelem szólalt  meg 
benne.

Miközben Murphyt hallgatta, a lány azt érezte, újra megmozdul benne az a valami, amit 
már a tánc közben is érzett,  de ezúttal  erőteljesebb,  mélyebb érzés volt.  Vére gyorsabban 
keringett,  bőre  bizseregni  kezdett,  nem is  a  szenvedélytől,  hanem inkább  elfogadva,  ami 
következik.  Várakozóan.  Minden  akadály,  amelyet  felépített  magának,  hangtalanul 
szétporladt és ledőlt a dal könnyed szépsége előtt.

A férfi hangja legyőzte.
Forró  könnyek  folytak  végig  az  arcán,  Murphy  hangja  és  a  ballada  szívszaggató 

szépsége csalta elő őket. Amikor véget ért a dal, nem tapsoltak. A csend volt a legnagyobb 
elismerése ennek az egyszerű és felemelő szépségnek.

Murphy le nem vette a szemét Shannonról. Odaszólt valamit a dudásnak. Az bólintott, 
és gyors, vidám dallamba kezdett. A tánc újrakezdődött.

Shannon tudta, hogy Murphy megértette őt, még mielőtt megtette az első lépést felé. A 
férfi elmosolyodott. A lány felállt, és elfogadta a felé nyújtott kezet.

Nem tudtak  gyorsan  eltűnni.  Túl  sokan voltak,  akik  megállították  a  házigazdát  egy 
szóra. Mire Murphy kivezette a lányt a szabadba, érezte, hogy remeg a keze az övében.

Odafordult hozzá.
- Biztos vagy benne?
- Igen, biztos vagyok. De Murphy, ez nem jelent semmit. Meg kell értened…
Murphy megcsókolta. Lassan, lágyan és mélyen, s a szavak elhaltak Shannon torkában. 

Elindultak az istállók felé, a házat megkerülve, egymás kezét fogva.
- Itt benn? - Shannon szeme tágra nyílt, és hirtelen maga sem tudta, hogy örül vagy 

csalódott. - Nem lehet! Itt ez a sok ember…
Murphy végre tudott nevetni.
- Shannon, drágám, majd máskor hancúrozunk egyet a szénában, de nem most. Csak 

takarót akarok kivenni.
- Ó! - ostobának érezte magát, és még abban sem volt biztos, nem csalódott-e egy kicsit. 

- Takarót - ismételte, miközben Murphy leemelt kettőt a szárítókötélről. - Hová megyünk?
A férfi összehajtotta a takarókat, a karjára fektette, és újra megfogta a kezét.
- Ahol kezdtük.
A kövekhez. Shannon szíve újból dübörögni kezdett.
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- Én… csak így elmegyünk? Itt ez a sok ember a házadban.
- Nem hiszem, hogy hiányozni fogunk nekik. - Murphy megállt, és lenézett rá. - És ha 

igen? Baj?
- Nem - Shannon gyorsan megrázta a fejét. - Nem baj.
A hold fénye kikísérte őket a mezőre.
- Szeretsz csillagokat számolni?
- Nem tudom. - Shannon automatikusan felnézett a sziporkázó égboltra. - Azt hiszem, 

még sosem próbáltam.
- Soha nem lehet befejezni. - Murphy a szájához emelte összekulcsolt kezüket. - De nem 

is az a fontos, mennyi van. Nem a szám. Hanem a csoda. És ezt látom akkor is, ha rád nézek. 
A csodát.

Nevetve  ölbe  kapta  a  lányt.  Megcsókolta,  és  csókja  megtelt  lüktető,  bimbózó 
boldogsággal.

- Képzeld azt, hogy valami csigalépcsőn viszlek fölfelé egy nagy, puha ágyba, melyben 
rózsaszín csipke és selyempárnák várnak.

- Nem kell semmi ilyet képzelnem. - Shannon beletemette arcát a férfi nyaka hajlatába, 
mert túláradó érzések törtek rá. - Ma éjjel csak rád van szükségem. És te itt vagy.

-  Igen.  -  Murphy ajkával  megérintette  a  lány halántékát,  és  megvárta,  míg Shannon 
ránéz. - Itt vagyok. - Majd a mező felé intett. - Itt vagyunk.

A kövekből épített kör ott állt, mintha rájuk várna a hold meleg fényében.
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Tizenhatodik fejezet
 

Szikrázó csillagok és a fehéren ragyogó hold fényében Murphy bevitte a lányt a kör 
közepére.  Shannon  egy  bagoly  huhogását  hallotta.  A  hosszú  kiáltás  messzire  szállt  a 
levegőben, majd beleolvadt a zümmögő csendbe.

A férfi letette édes terhét, leterítette az egyik takarót, a másikat félredobta, és letérdelt a 
lány elé.

- Mit csinálsz?
Most  miért  lett  ilyen  izgatott?  Egy  perccel  ezelőtt  még  teljesen  nyugodtnak  érezte 

magát.
- Leveszem a cipődet.
Milyen egyszerű, hétköznapi dolog. Ez a gesztus mégis olyan izgató volt, mint holmi 

fekete csipke fehérnemű. Murphy levette a saját cipőjét is, és szép rendesen egymás mellé 
helyezte. Miközben felegyenesedett, keze végigsimított Shannon testén, a bokájától a válláig.

- Te reszketsz! Fázol?
-  Nem.  -  Shannon úgy érezte,  soha többé nem fog fázni,  olyan forróság lüktetett  a 

bensejében.  -  Murphy,  nem akarom,  hogy azt  gondold,  ez  azt  jelenti… hogy bármi  mást 
jelent. Nem lenne tisztességes, ha…

A férfi mosolygott, gyöngéden két keze közé fogta a lány arcát, és megcsókolta.
-  Tudom,  mit  jelent.  „A  szépség  önmaga  okán  létezik”  -gyöngéden,  puhán 

hozzáérintette ajkát Shannon arcához. - Ez Emerson.
Miféle ember ez, aki verseket idéz, és földet szánt?
- Szép vagy, Shannon. És ez is szép.
Vigyázni fog rá, hogy valóban szép legyen, nem csak a testét adja bele, hanem teljes 

szívét is. És elveszi az övét. Keze könnyedén, lágyan siklott végig Shannon vállán, hátán, 
haján, szája pedig türelmesen győzködte az övét, hogy még jobban adja át magát. És még 
jobban fogadja el őt. Csak egy kicsit jobban.

Shannon még mindig remegett. Teste hozzásimult a férfiéhoz, ajkán halk, gyönyörteli 
hangok törtek ki. Könnyű szellő simogatta a füvet, táncot járt körülöttük, mintha zene szólna.

Murphy  elhúzódott  a  lánytól,  a  szemébe  nézve,  és  letolta  válláról  a  férfimellényt, 
amelyet viselt, hagyta a földre esni. Shannon meglepetten, vágyakozva sóhajtott fel, mikor 
Murphy újból csókolni kezdte, keze az arcát simogatta, ujjai kutatóútra indultak.
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A lány azt hitte, jól ismeri a szexuális játékokat, a férfi és a nő szokásos mozdulatait, 
melyek  elvezetik  őket  a  gyönyörhöz.  De ez  valami  új  volt,  ez  a  csendes,  türelmes  tánc, 
melyben minden lépésnek élvezték az ízét. Ugyanúgy, mint a keringő közben, amit Murphy 
megtanított neki, nem tehetett mást, csak azt, hogy belekapaszkodik a férfiba, és átadja magát 
az élvezetnek.

Murphy  ujjai  megálltak  Shannon  ingének  legfelső  gombján,  mire  neki  elakadt  a 
lélegzete, és remegve nagyot sóhajtott.  Ó, bárcsak selyem fehérnemű lenne rajta, gondolta, 
valami libegő, nőies, csipkés, amivel el tudná bűvölni!

A  férfi  lassan  kigombolta  az  inget,  széttárta,  és  tenyerét  könnyedén  a  lány  szívére 
fektette.

Shannon testében eláradt az izgatottság.
- Murphy!
- Sokat gondoltam arra, milyen lesz megérinteni téged. - szólt a férfi, és megfogta a lány 

kezét, mely a vállát markolta, és a szájához emelte. - Hogy milyen tapintású lesz a bőröd. És 
milyen ízű. Milyen illatú. - Shannon szemébe nézve lesimította válláról az inget. - Durva a 
kezem.

- Nem. - A lány nem tudott mást mondani, csak megfázta a fejét. - Nem.
Murphy komoly tekintettel végighúzta egy ujját a melltartó felső peremén. Tudta előre, 

hogy lágy lesz a tapintása. De a látvány, ahogy Shannon bőre megremegett a legkönnyedebb 
érintése nyomán, ahogy fejét hátrahajtotta, mint aki döbbenten megadja magát, még édesebbé 
tette az élvezetet.

Ezért aztán nem sietett. Pedig szinte már érezte a kezében a lány kicsi, de keményen 
domborodó  mellét.  Ehelyett  lehajolt,  és  újból  a  száját  kereste.  A  lány  ajka  hihetetlenül 
kitárulkozó, befogadó volt. A csók erőteljes, sötét ízei átfolytak a férfi testén, még forróbb, 
még intimebb ízeket előlegezve.

- Jobban… - Shannon remegő kézzel ragadta meg a férfi ingét. Belenézett a szemébe, 
hogy megnyugodjon. - Jobban kívánlak, mint valaha képzeltem. - Továbbra is fogva tartva a 
tekintetét, kigombolta az ingét, és felemelkedve lehúzta róla. Majd leeresztette a tekintetét.

- Ó! - sóhaja örömet és bámulatot fejezett ki. Ezt a testet nem gépek erősítették, hanem 
munka és izzadság tette ilyen izmossá. Próbaképpen kitárta a tenyerét a férfi mellkasán, érezte 
sima bőrét a kemény izmok fölött, - és azt is, hogy a férfi szívdobogása hirtelen felgyorsul.

És ekkor úgy érezte, az ő szíve a torkába ugrott. Murphy ugyanis kikapcsolta a nadrágja 
övét. Shannon mintha varázslat hatása alá került volna, érezte, hogy megfogja a kezét, és segít 
neki megőriznie az egyensúlyát, míg kilép a nadrágból. De amikor ő nyúlt a férfi nadrágja 
felé, az megrázta a fejét. Még a szerelmes türelemnek is van határa.

- Feküdj le velem - mormogta a férfi a fülébe. - Gyere, feküdj le velem!
Murphy lefektette a takaróra, és megcsókolta.
Ijesztő gyöngédséggel érintette meg, saját magának fájdalmas gyönyört szerezve azzal, 

ahogy benyúlt  a  pamut  melltartó  alá,  megsimogatta,  ingerelni  kezdte  a  lányt.  Meg akarta 
kóstolni, végigcsókolta a nyakát, a vállát, majd nyelvével is besiklott a pamutanyag alá, és 
megnyalogatta Shannon mellbimbóját. A lány teste ívbe feszült.

- Most! - sóhajtása szinte zokogásnak tűnt. - Az Isten szerelmére!
Murphy kipattintotta a melltartó kapcsát, és a szájába vette a selymes halmocskát.
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A lány kimerülten, zihálva közelebb húzta magához. Izgatottan, szégyen nélkül mozgott 
a férfi teste alatt. Murphy a nyelvével, a fogaival és az ajkával egyszerre izgatta, míg végül 
dadogó, hangtalan szavakkal könyörgött neki. A villanás olyan gyorsan jött, olyan forró volt, 
hogy  Shannon  hátranyúlt,  és  megkapaszkodott  a  takaróban,  mintha  azzal  védekezhetne. 
Erőteljes, viharos tetőpontra ért, majd egész testében remegni kezdett, míg végül ernyedten 
visszahullott.

Ez  lehetetlen.  Shannon  levegő  után  kapkodott.  Alig  bírta  felemelni  a  kezét,  hogy 
kisimítsa arcából a haját. Ez egyszerűen lehetetlen. Még soha senkivel nem érzett ilyesmit.

Murphy felnyögött, és rányomta ajkát a lány bőrére. Ujjai lefelé indultak, a dereka és a 
csípője irányába.

- Shannon, szeretlek. Örökké szeretlek.
- Én nem tudom… - Erőtlenül a férfi hátára tette a kezét. Csak homályosan érzékelte, 

hogy bőre nedves, s az izmai megfeszültek. - Szükségem van egy percre… - De Murphy szája 
már a bordái fölött cirógatta. - Istenem mit csinálsz velem?

- Örömet szerzek neked. - És a férfi még ennél is többet akart, sőt, úgy érezte, többet 
kell  adnia.  Ez a szükségszerűség fájdalmasan egyre nőtt,  csupa felforrósodott  vér tombolt 
benne, erőszakos vágy, amit már nem tudott tovább féken tartani. Megrángatta a pici bugyit a 
lány csípőjén, és lehúzta. - És magamnak.

Shannon teste sötét gyönyörök kincsesháza volt, s ő ezt teljesen fel akarta fedezni. De a 
lassú tempót nem bírta tovább. Mohón elvette, amire vágyott, és élvezettel elmerült a lány 
lázas mozdulataiban, zihálásában és kiáltásaiban.

Erről álmodott. Hogy ilyen tehetetlenül itt fekszik alatta, belekapaszkodik, miközben ő 
könyörtelenül egyik lángból a másikba hajszolja. És mikor Shannon már vadul vonaglott, és 
elöntötte a nedvesség, még mindig nem volt elég.

Murphy lerángatta  a  farmernadrágját,  s  közben szájával  bejárta  a  lány testét,  felfelé 
haladva duzzadó melléig, majd remegő szájáig.

Shannon sürgetően hozzásimult,  majd lábát széttárta,  és szorosan a férfi dereka köré 
fonta. Murphy megrázta a fejét,  de nem tiltakozásul,  csak hogy kitisztuljon a látása. Látni 
akarta, és azt akarta, hogy Shannon is lássa őt.

- Nézz rám! - mondta, de alig bírta kinyögni a szavakat, olyan hevesen dobogott a szíve 
a torkában. - A fenébe, nézz rám!

A lány felnyitotta a szemét. Előbb homályosan látott, de aztán egyre élesedett a kép, 
míg végül semmi más nem volt előtte, csak Murphy arca.

- Szeretlek - mondta a férfi hevesen, tekintetét belefúrva az övébe. – Hallod?
- Igen. - A lány belekapaszkodott a hajába. - Igen.
Majd boldogan felkiáltott, mikor a férfi erőteljesen, keményen beléhatolt. Úgy tört rá az 

orgazmus, mintha lávafolyam törne fel egy vulkánból. Megrázta és megperzselte. Lehunyta a 
szemét. Murphy újra csókolni kezdte, s közben fáradhatatlanul mozgott rajta.

A lány felvette a ritmusát,  és egyre közelebb kerültek a vihar középpontjához,  mely 
kettejük körül  örvénylett.  Shannon mintha mennydörgést  hallott  volna,  és villámlást  látott 
volna  az  égen.  Testében  történt  a  robbanás,  darabokra  esett  szét  tőle,  majd  ernyedten 
visszahullott a földre.

Keze erőtlenül lecsúszott Murphy hátáról. Hallotta, hogy a férfi a nevén szólítja, érezte, 
hogy görcsbe rándul, megrázkódik, majd egész testével ránehezedik.
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Murphy beletemetkezett Shannon hajába, s remegni kezdett. Shannon is újra remegett, 
vagy talán még mindig. Jól tudta, ezek a kis utórezgések az igazán jó szex jellemzői. Meg 
szerette volna simogatni, hogy lecsillapítsa, de nem tudott megmozdulni.

- Egy perc, és leszállók rólad - mormogta.
- Ne merészelj!
Murphy elmosolyodott, és beledörgölte arcát a lány hajába.
- Így legalább nem fázol.
- Soha életemben nem fogok többé fázni - mondta Shannon, és boldogan dorombolva 

átkarolta a férfit.  - Biztosan teljesen önelégült  leszel,  ha elmondom, de nem érdekel. Még 
soha nem éreztem ilyet.

Murphy nem önelégültséget érzett, hanem boldogságot.
- Nem volt senki előtted.
A lány odasimult hozzá, és felnevetett.
- Murphy, ahhoz túl jól csináltad. Szerintem rengeteg nő…
- Azok mind csak a gyakorlás célját  szolgálták -vágott  közbe a férfi,  és  megpróbált 

felkönyökölni, hogy láthassa Shannon arcát. A mosolya őt is nevetésre késztette. - Na jó, nem 
mondom, volt egy-két alkalom, amikor élveztem a gyakorlást.

- Szólj, hogy ne felejtselek el fejbe verni ezért. - Shannon nevetett, miközben Murphy 
megölelte, és gurulni kezdett vele, míg teljesen a takaró szélére kerültek, egymáshoz simulva. 
- Le kell festenem téged - töprengett a lány, és végighúzta ujját a férfi karizmain, erőteljes 
mellkasán. - Az iskola óta nem festettem aktot, de…

-  Drágám,  ha  meztelenre  vetkeztetsz,  túlságosan  elfoglalt  leszel  ahhoz,  hogy  az 
ecseteiddel törődj. 

Shannon pajkosan felnevetett.
-  Igazad  van.  -  Ajkát  a  férfiéra  szorította,  és  elidőzött  egy  pillanatig.  Majd  nagyot 

sóhajtva a mellkasára hajtotta a fejét.
- Még sosem szeretkeztem a szabad ég alatt.
- Viccelsz?
A lány kedvesen felnézett rá.
- A mi környékünkön nem jó szemmel nézik az ilyesmit.
Murphy érezte, hogy a lány bőre kezd kihűlni, odahúzta hát a másik takarót.
- Akkor ezen az éjszakán sok minden először történt veled. Az első ceili az életedben - 

dobta rá a takarót a lányra, és addig igazgatta, amíg meg nem győződött róla, hogy mindenütt 
be van takarva. - Az első keringőd.

- A keringő tette ezt velem. Nem, mégsem. - Shannon megrázta a fejét,  majd odébb 
húzódott, hogy két keze közé vehesse Murphy arcát. - A keringő csábított el. De az ének tette. 
Amikor hallgattam, ahogy énekelsz, nem értettem, hogyan és miért voltain képes valaha is 
nemet mondani.

- Nem fogom elfelejteni, és majd gyakran énekelek - felemelte a kezét, megfogta a lány 
tarkóját. - Gyönyörű, zöld szemű Shannon, minden életem szerelme, gyere, és csókolj meg!
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Akkor ébresztette fel könnyű szunyókálásából, amikor kelet felé halványodni kezdett az 
ég alja. Sajnálta, mert jólesett néznie, ahogy alszik, ahogy a szempillái megpihentek kipirult 
arcán. Arra gondolt, milyen jó lenne még egyszer szeretkezni vele a hajnali ég alatt.

De dolga van, és a családja is várja.
-  Shannon!  -  Gyöngéden  megcirógatta  az  arcát,  és  megcsókolta.  -  Drágám,  már 

majdnem reggel van. Kialudtak a csillagok.
A lány nyöszörögve megmozdult, és megragadta a férfi kezét.
-  Miért  nem akarsz  maradni?  Miért?  Hogy vagy  képes  rá?  Csak  azért  jöttél  vissza 

hozzám, hogy aztán újból elmenj?
- Css - Murphy magához húzta, és megcsókolta a homlokát. - Itt vagyok. Itt vagyok 

melletted. Csak álmodtad.
- Ha szeretsz, nem mész el megint.
- Szeretlek. Nyisd már ki a szemed! Csak álom volt.
A lány követte a hangját, és kinyitotta a szemét, ahogy kérte. Egy pillanatig elveszett a 

két világ között. Mind a kettő ismerősnek, helyénvalónak tűnt. Hajnal van, mindjárt felkel a 
nap, gondolta homályosan. És tavaszillata van a levegőnek. A kövek szürkén, hidegen állnak 
az oszló sötétben, és szerelme karját érzi maga körül.

- A lovad? - nézett körül értetlenül. Hallania kellene a lószerszám csörgését, és az állat 
türelmetlen patadobogását, amint indulni szeretne.

-  Még  az  istállóban  vannak  a  lovak  -  Murphy  határozottan  a  két  keze  közé  fogta 
Shannon arcát, és maga felé fordította. - Hol jársz?

- Én… - Shannon pislogott, és lassan felmerült az álom világából. - Murphy?
A férfi összehúzott szemmel nézte, elkeseredettség ült a szemében.
- Emlékszel, mi történt? Miért veszítettelek el? 
A lány megrázta a fejét. A fájdalom és a félelem lassan elhalványult benne.
- Gondolom, álmodtam valamit. Ennyi az egész.
- Mondd el, mit csináltam! 
De Shannon csak hozzászorította arcát az ő vállához, megkönnyebbülve, hogy meleg és 

szilárd.
- Csak álmodtam - hajtogatta. - Reggel van? 
A férfi előbb vitatkozni akart, de meggondolta magát.
- Már majdnem. Vissza kell vinnem téged a panzióba.
- Ilyen hamar?
-  Visszatartanám a  napot,  ha  tehetném.  -  Murphy még  egyszer  megszorította,  majd 

felállt, hogy összeszedje a ruháikat.
Shannon összekuporodott  a takaró alatt,  és nézte.  A vágy aprócska bizsergései újból 

felszikráztak a testében. Felült, hagyta, hogy lehulljon róla a takaró.
- Murphy!
A férfi hátrafordult, és a lány elégedetten látta, hogy tekintete elsötétül, elhomályosul.
- Gyere, szeretkezz velem!
-  Semmi  mást  nem szeretnék  jobban,  de  a  családom otthon vár,  és  nem tudhatom, 

mikor…
Elhallgatott. Shannon felállt, karcsún, gyönyörűen meztelenül. Elindult felé, mire az ő 

kezéből kihullottak a ruhák.
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- Szeretkezz velem! - ismételte, és a nyaka köré fonta a karját. - Gyorsan, vadul! Mint 
legutóbb.

Boszorkány rejlik benne. Már első alkalommal tudta, amikor a szemébe nézett. Most is 
sütött a szeméből az erő, magabiztosan, kihívóan. Murphy megragadta a haját, hátrarántotta a 
fejét. Shannon felszisszent, de tekintete meg sem rebbent.

-  Szóval  így?  -  kérdezte  a  férfi  rekedten.  Körbefordult,  magával  húzva  őt  is. 
Nekidöntötte a legmagasabb kőnek, megmarkolta a csípőjét, és felemelte a földről.

A  lány  köréje  fonódott,  mohón,  hívogatóan.  A férfiból  kitört  az  erő,  beléhatolt,  és 
mindkettejüket magával ragadta a vad lüktetés, amit Shannon követelt.

Arcuk összeért,  tekintetük összefonódott,  minden erőteljes lökés csak egyre forróbbá 
tette  ziháló  lélegzetvételüket.  Shannon  körme  belevájt  a  férfi  vállába,  ajka  győzedelmes 
mosolyra húzódott. Testük egyszerre rándult össze.

Murphy úgy érezte, elgyengül alatta a lába, s a tenyere olyan nyirkos lett, hogy attól 
félt, megcsúszik a lány bőrén, és elejti őt. Hallotta saját kapkodó légzését.

- Jézusom! - pislogott, mert csípte a szemébe folyt izzadság. - Édes Jézusom!
A lány átkarolta a vállát, és nevetni kezdett. Boldogsággal, elragadtatással teli nevetés 

buggyant ki belőle. A férfi még mindig azzal küzdött, hogy végre rendesen tudjon levegőt 
venni, és hogy el ne essen terhével, ő pedig magasba dobta a karját.

- Ó, olyan igazán élőnek érzem magam! Murphy elvigyorodott,  és valahogy sikerült 
mindkettejüket megtartania.

- Élsz bizony! De engem majdnem megöltél. - Erősen megcsókolta, majd letette a földre 
Shannont. - Öltözz fel, te nő, mielőtt még teljesen kikészítesz!

- Milyen jó lenne, ha meztelenül rohanhatnánk vissza a mezőn keresztül!
A férfi nagyot fújt, és lehajolt, hogy felvegye neki a melltartóját.
- Ó, az én szent anyám biztosan örülne neki, ha esetleg járni akarna egyet az udvaron, és 

meglátna minket.
Shannon nevetve bebújt a melltartójába, majd felkapta a bugyiját a fűből.
- Fogadni mernék, hogy a te szent anyád nagyon jól tudja, mit csináltunk. Hiszen nem 

mentél haza az éjjel.
-  Ha tudja  is,  az  nem ugyanaz,  mintha  a  saját  szemével  látja  -  felelte  Murphy,  és 

megpaskolta a lány fenekét, amikor lehajolt az ingéért. - Nagyon szexis vagy férfiruhában. 
Már akartam is mondani.

-  Nem  férfiruha,  csak  férfias  szabású  -  közölte  Shannon,  miközben  begombolta  a 
túlméretezett inget.

- Mi a különbség? - Murphy leült a fűbe, és felhúzta a cipőjét. - Shannon, eljössz velem 
ma este, ha érted megyek?

A lány döbbenten, boldogan nézett rá. Elbűvölte, hogy ilyen kedvesen tudja megkérni, 
pedig egy perccel ezelőtt még úgy estek egymásnak, mint a vadállatok.

- Hát, lehet, hogy megteszem neked, Murphy Muldoon - mondta, megpróbálva utánozni 
a nyugati tájszólást.

A férfi szemében nevetés táncolt. Odadobta neki az egyik cipőjét.
- Még mindig jenki módra beszélsz. De nekem tetszik… olyan kedves. 
A lány felhorkant.
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- Még hogy én beszélek olyan kedves módon! Na jó. - Lehajolt, és fel akarta venni a 
takarót, de a férfi megfogta a kezét.

- Hagyd csak… légy szíves! 
Shannon mosolyogva megfordította a kezét, hogy ujjaik összekulcsolódjanak.
- Persze.
- Akkor hazakísérlek.
- Nem fontos.
- De nekem fontos. - Murphy kivezette a kőárkádok alatt, és elindultak a mezőn, ahol a 

fény épp most kezdte gyöngyökkel bevonni a harmatos füvet. - Haza akarlak kísérni.
Shannon menet közben boldogan nekitámaszkodott  kedvese vállának.  Keleten lágyan 

siklott  elő  a  nap,  rózsaszín  és  arany  felhőkbe  burkolózva,  mintha  a  festményt  pasztellbe 
mártott  ecsettel  törölték  volna  végig.  Kakas  kukorékolását  hallották,  majd  egy  pacsirta 
zendített  rá  reggeli  énekére.  Murphy  lehajolt,  letépett  egy  fehér  szirmú  vadvirágot,  és  a 
mosolygó lány hajába tűzte.

-  Nézd  csak,  ott  van  egy  szarka!  -  Shannon  felemelte  a  kezét,  és  megmutatta  az 
alacsonyan cikázó madarat. - Ugye az? Brianna mutatta nekem.

- Igen. Nézz csak oda! Gyorsan! Még kettő. - Szerencséjének örülve Murphy átkarolta a 
lány vállát.  -„Szerencsét  hoz egy,  mirtuszt  hoz kettő,  három hoz ményegzőt,  s  négy már 
keresztelőt.”

A lány követte tekintetével a tovaszálló madarakat, és megköszörülte a torkát.
- Murphy, tudom, hogy benned nagyon erős érzelmek vannak, és…
A férfi felemelte, és felültette a falra.
- Szerelmes vagyok beléd - mondta könnyedén. - Ezt akartad mondani?
- Igen,  ezt.  -  Óvatosnak kell  lennie,  döbbent rá hirtelen lány,  hiszen saját  érzései  is 

sokkal  mélyebbek  lettek,  mint  valaha  is  akarta.  -  És  azt  hiszem,  megértem,  hogy  a  te 
felfogásod szerint hogyan kellene ennek folytatódnia. Figyelembe véve a személyiségedet, az 
itteni kultúrát és a vallásodat.

- Csodálatosan össze tudod zavarni a dolgokat a szavaiddal. Az a lényeg, hogy feleségül 
akarlak venni.

- Ó, Murphy!
- Most nem kérem meg a kezedet - közölte a férfi. - Egyszerűen csak élvezem veled a 

reggeli sétát, és nagyon várom, hogy újra láthassalak este.
Shannon felpillantott, és látta, hogy Murphy őt fürkészi.
- Szóval ilyen egyszerűen csináljuk?
-  Nincs  ennél  egyszerűbb  a  világon.  Itt  vagyunk.  Hadd  csókoljalak  meg,  mielőtt 

bemegyünk Brie kertjébe!
Magához húzta, lehajolt hozzá, és a csókjával megolvasztotta Shannon szívét.
- Még egyet! - suttogta a lány, és újra magához húzta.
- Majd bejövök érted. - Murphy összeszedte minden erejét, és elengedte. - Elvinnélek 

vacsorázni, de…
- A családod itt van. Tudom.
- Holnap elutaznak.  Ha nem érzed kínosnak Brie előtt,  örülnék, ha velem töltenéd a 

holnapi éjszakát, az ágyamban.
- Nem. Nem érzem kínosnak.
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- Akkor este találkozunk.
Megcsókolta a lány ujjai hegyét, és otthagyta a kert végében, ahol a rózsákon még ott 

csillogott a harmat.
Shannon magában dudorászva átvágott a gyepen, és belépett a hátsó ajtón. De meg is 

torpant, amikor meglátta Briannát, amint éppen a kávét készítette a tűzhelynél állva.
-  Ó, szia!  -  Shannon nem is  tudta,  milyen ostoba vigyor ül  az arcán.  Zsebre dugott 

kézzel megállt. - Korán felkeltél.
Brianna csak felhúzta a szemöldökét. Már félórája felkelt, pontosan ugyanakkor, mint 

minden reggel, egész életében.
- Kayla éhes volt.
Shannon meglepetten pillantott az órára.
- Azt hiszem, kicsit későbbre jár, mint gondoltam. Én csak… kint voltam.
- Gondoltam. Murphy nem akart bejönni egy kavéra?
- Nem, ő… - Shannon nagyot sóhajtott. - Attól tartok, nem voltunk elég óvatosak.
- Ne csodálkozz, hogy nem vagyok meglepve, amiért most jössz haza! Láttalak este, 

amikor kimentél vele. - Mivel a kávé főtt, Brianna visszafordult. - Boldognak látszol.
-  Igen?  -  Shannon  felnevetett,  majd  hirtelen  felindulásának  engedve  odalépett,  és 

átölelte  Briannát.  -  Biztosan.  Biztosan  őrülten  boldog vagyok.  Épp most  töltöttem el  egy 
éjszakát egy férfival a mezőn. Én. A mezőn. Hihetetlen.

- Örülök neki - mondta Brianna, és megszorította. Meghatotta a testvéri szeretetnek ez 
az első megnyilvánulása. - Mind a kettőtök miatt. Murphy nagyon értékes ember. Már régóta 
reménykedtem, hogy egyszer talál magának egy hasonlóan értékes társat.

Shannon még egy percig átölelve tartotta.
- Brianna, ez nem egészen így van. Én kedvelem Murphyt. Nagyon kedvelem. Nem is 

töltöttem volna vele az éjszakát, ha nem kedvelném.
- Tudom. Ezt nagyon jól megértem.
- De én nem vagyok olyan, mint te. - Shannon hátrébb lépett, és azt remélte, Briannának 

meg tudja magyarázni,  amit saját maga is szeretett  volna megérteni.  - Nem vagyok olyan, 
mint te és Maggie. Én nem akarok itt letelepedni, férjhez menni, családot alapítani. Nekem 
más terveim vannak.

Brianna szemébe nyugtalanság költözött, gyorsan lesütötte a szempilláit.
- Nagyon szerelmes beléd.
-  Tudom. És nem vagyok biztos benne,  hogy nem vagyok-e én is szerelmes belé.  - 

Shannon elfordult, azt gondolva, mozgás közben könnyebb lesz megőrizni az egyensúlyát. - 
De a  szerelem nem mindig  elég,  hogy felépítsünk  rá  egy életet.  Te  és  én  különösen  jól 
megérthetjük  ezt,  a  szüleink  miatt.  Megpróbáltam  elmagyarázni  ezt  Murphynek,  és  csak 
remélni tudom, hogy sikerült. Mert semmiképpen nem akarok fájdalmat okozni neki.

- És arra nem gondolsz, hogy magadnak is fájdalmat okozol, ha elfordulsz attól, amit a 
szíved sugall?

- A fejemre is gondolnom kell. 
Brianna felnyúlt a szekrénybe a csészékért és csészealjakért.
- Ez igaz.  El kell  döntened,  hogy mi a helyes,  és ez nehéz,  amikor az egyik részed 

ellenkező irányba húz, mint a másik.
- Te megértesz. - Shannon hálásan a nővére vállára tette a kezét. - Tényleg megértesz.
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- Persze. Murphynek könnyű dolga van. Neki nincsenek kételyei a gondolatai, érzései 
vagy szükségletei miatt. Mindegyikben csak te vagy. Számodra nem olyan egyszerű. Jobb, ha 
elfogadod a boldogságodat, és nem teszel fel kérdéseket minden lépésnél.

-  Ezt  próbálom  tenni.  Nem  csak  Murphyvel.  Boldog  vagyok,  Brianna  -  mondta 
kedvesen - veletek is.

-  Olyan sokat jelent  nekem, hogy ki sem tudom fejezni  - fordult  vissza Brianna,  és 
rámosolygott, egész lényéből áradt a szeretet -, hogy ki tudtad ezt mondani. Milyen szép ez a 
reggel.

-  Csodálatos!  -  Shannon  megfogta  és  megszorította  Brianna  kezét.  -  A  legszebb. 
Megyek, átöltözöm.

- Vidd fel magaddal a kávédat. - Brianna könnyeivel küszködve kitöltött egy csészényit. 
- Készítek neked reggelit a mise előtt.

-  Nem. Felviszem a kávét - mondta, és felemelte.  - És átöltözöm. Aztán lejövök, és 
segítek neked elkészíteni a reggelit.

- De…
- Nem vagyok többé vendég. 
Ezúttal Brianna könnyei kicsordultak, mielőtt még vissza tudta volna fojtani őket.
- Nem, valóban. Hát, akkor csak ügyesen - mondta, és fürgén elfordult, hogy teát töltsön 

magának. - Akik viszont vendégek, hamarosan felkelnek.
Gray megvárta, amíg Shannon kiment a konyhából, s csak akkor lépett, be. Odament 

halkan sírdogáló feleségéhez, és a karjaiba vette.
- Jól van, édesem - mormogta, és megveregette a hátát. - Csak sírd ki magad! Ahogy 

hallgattalak benneteket, majdnem én is elpityeredtem.
- Grayson! - Az asszony nekidőlt, és boldogan belezokogott a vállába. - A húgom.
- Így van. - Gray megcsókolta a feje búbját. - A húgod.

Tizenhetedik fejezet
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Shannon nem gyakran járt vasárnapi misére New Yorkban. A szülei hívő katolikusok 
voltak, de csak a maguk csendes módján. Ő természetesen járt hittanórákra, minden szertartást 
végigcsinált.  Katolikusnak tartotta  magát,  de modern katolikus  nőnek, aki  elégedetlen sok 
tannal és törvénnyel, amelyeket a Vatikán kiad.

A vasárnapi mise egyszerűen csak egy szokás volt a számára, amelyet elfelejtett, amikor 
berendezte a maga életét New Yorkban.

De a Clare megyében élő embereknek a vasárnapi mise nem megszokás volt, hanem 
alapvetően fontos az életükben.

Be  kellett  ismernie,  hogy tetszett  neki  a  kis  templom,  a  fogadalmi  gyertyák  libegő 
lángja,  a  fényes  padsorok,  melyek  gyermekkora  emlékeit  ébresztették  fel  ujjai  hegyében, 
ahogy  megérintette  őket.  Mária  és  József  szobrai,  a  keresztút  stációit  ábrázoló  képek,  a 
hímzett oltárterítő mind olyan szimbólumok, melyek az egész világon ismertek.

A kis  falusi  templomban  szép,  színes  üvegablakok szűrték  meg a  fényt.  A padokat 
megviselte az idő, a térdeplők kikoptak, és a régi padló meg-megreccsent a lábuk alatt.

Bármilyen egyszerű volt a környezet, maga a szertartás ugyanolyan felkavaró pompával 
és  tündökléssel  ment  végbe,  mint  a  hatalmas  Szent  Patrick-székesegyházban  szokott,  az 
Ötödik  Sugárúton.  Shannon  szilárdnak,  erősnek  érezte  magát  Brianna  mellett  ülve  és 
hallgatva  a  pap  dallamos  hangját,  a  gyülekezet  mormogó  válaszait  és  a  néha  fel-felsíró 
gyerekeket.

Murphy családja a keskeny folyosó másik oldalán ült, két padsort elfoglalva. És az övéi 
is - mert már kezdett úgy gondolni rájuk, mint a saját családjára - egy kupacban ültek.

Amikor  felálltak  az  utolsó  áldáshoz,  Liam  odatotyogott  a  pad  másik  végéből,  és 
felemelte  a  karját  felé.  Shannon ölbe vette,  megtámasztva  a  csípőjén,  és  elmosolyodott  a 
csókra csücsörített szájacska láttán.

Amikor adott neki egy puszit, a kisfiú odasúgta:
- Szép.
Aztán tömzsi ujjai megfogták a citrin és ametisztkövekkel kirakott fülbevalót. - Enyém.
- Nem. Az enyém - felelte a lány. A gyülekezett kitódult a templomból, ő is elindult, 

karján a gyermekkel, és kilépett a délelőtti napsütésbe.
- Szép - mondta Liam újra, olyan reménykedően, hogy Shannon beletúrt a táskájába, 

hátha talál benne valamit, amivel örömet szerezhetne a gyereknek.
- Bizony szép, kölyök. - Murphy elkapta Liamot az öléből, és magasra feldobta, hogy 

megnevettesse. - Olyan szép, mint egy májusi reggel.
Shannon  úgy  érezte,  hideg  szalad  végig  a  hátán.  Csak  pár  órája,  hogy  meztelenül, 

izzadtan, összekapaszkodva feküdtek egymás mellett. Most kiöltöztek a misére, és emberek 
veszik körül őket. De ez nem akadályozta meg abban, hogy belsejében feltámadjon a vágy.

Elővett egy kis tükröt a táskájából, és odanyújtotta Liamnek.
- Itt van valami szép.
Liam boldogan elvette, és elkezdett grimaszokat vágni bele.
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- Nézd, marna! - Kate a közelben a vállára vette legkisebb gyermekét. - Úgy néznek ki, 
mint egy család. Gondoltad volna, hogy Murphy egy jenkire fog szemet vetni? És méghozzá 
ilyen szépre?

-  Nem  -  felelte  Alice,  és  vegyes  érzelmekkel,  zavarodottan  nézte  őket.  -  Nem 
gondoltam. Valamikor reménykedtem benne, hogy talán Tom Concannon egyik lánya lesz az, 
de ezt sosem hittem volna.

Kate lepillantott a fűszálakat kóstolgató hároméves kisfiára.
- Nem örülsz neki?
-  Még  nem  tudom.  -  Alice  megvonta  a  vállát,  hogy  szabaduljon  bizonytalan 

hangulatától,  majd  lehajolt,  és  felkapta  az  unokáját.  -  Kevin,  a  fű  nem ennivaló,  csak  a 
bociknak. Szedjük össze a népet, Kate. Még meg kell főznünk az ebédet.

Murphy meghallotta, hogy a nevét említik, és felemelte a kezét.
- Mennem kell. Majd bemegyek érted - adta vissza Liamot Shannonnak. - Megengeded, 

hogy itt megcsókoljalak?
- Csók - egyezett bele Liam, és csücsörített.
-  Nem téged, kölyök! - De azért Murphy nyomott  egy csókot a kisfiú arcára. Aztán 

könnyedén megérintette Shannon száját. - Este találkozunk.
- Igen. - A lánynak ügyelnie kellett, hogy ne sóhajtozzon, mint egy kamaszlány, amikor 

a férfi elment. - Este.
- Elvegyem tőled ezt a sózsákot, Shannon néni? - Rogan lépett oda hozzá, látva, hogy 

egyedül maradt.
- Nem, jól fogom.
- Nekem úgy tűnik,  inkább ő fogott  meg téged.  - És a sors kedves játéka,  gondolta 

Rogan,  hogy a  gyerek  közbeavatkozott,  megkönnyítette  az  ő  dolgát.  -  Szeretnék  beszélni 
veled pár szót. Nem jönnél el hozzánk? Szívesen látunk egy teára. Liam is örülne.

- Tea! - Liam elvesztette minden érdeklődését a tükör iránt, és ugrálni kezdett Shannon 
ölében. - Tojta.

- Mindig ez a vége - mondta Rogan kuncogva. - Épp olyan, mint az anyja. - És meg sem 
várva Shannon válaszát, megfogta a könyökét, hogy a kocsijuk felé irányítsa.

- Szólnom kellene Brie-nak…
- Már  szóltam neki.  Maggie!  -  kiáltott  oda  a  feleségének.  -  A kisfiú  teát  és  tortát 

szeretne.
- Melyik kisfiú? - Maggie épp akkor érte utol őket, amikor Shannon a kocsiajtó felé 

nyúlt. - Te akarsz vezetni?
- A fenébe! Tíz esetből kilencszer ezt csinálom - Liammel a nyomában megkerülte az 

autót, és beültette a gyereket a biztonsági ülésbe.
- Aki jenki, az jenki - jegyezte meg Maggie, és beszállt.
Shannon csak összeráncolta az orrát, és egész úton Liamot szórakoztatta.
Nem sokkal ezután bent ültek a konyhában. Rogan főzte a teát, figyelte meg Shannon.
- Élvezted a ceilit? - kérdezte a férfi.
- Nagyon.
- Korán elmentél.  -  Maggie gonoszkodó szemvillanással  apró cukormázas süteményt 

tett elé.
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Shannon  csak  felhúzta  a  szemöldökét,  és  letört  egy  darabot  az  egyik  süteményből. 
Megkóstolta.

- Ez Brie receptje.
- Ez Brie süteménye. Légy hálás érte.
- Nagyon hálás! - szólt közbe Rogan. – Brianna túlságosan jószívű, nem hagyná, hogy 

Maggie megmérgezzen minket.
- Művész vagyok, nem pedig szakácsnő.
-  Brianna sem egyszerűen szakácsnő. -  Shannon felkapta  a vizet.  -  Ő is  művész.  A 

panzió minden szobáján látszik.
- Nocsak, nocsak! - Maggie jót mulatott Shannonon, és örömmel dőlt hátra a székén. - 

Megvéded, ha kell, igaz?
- Épp úgy, ahogy te is - mondta Rogan kedvesen, s odatette az asztalra a teáskannát. - 

Brianna  mindenkiből  ezt  a  védelmező  ösztönt  váltja  ki.  A  panzió  pedig  tényleg  nagyon 
barátságos. - A férfi szakértő módjára csillapította le a kedélyeket, s közben kitöltötte a teát. - 
Én is ott szálltam meg, amikor először jöttem ide, hogy bezörgessek Margaret Mary ajtaján. 
Szörnyű volt az idő, és Maggie hangulata is. S a szörnyűségek közepette ott állt a panzió, 
amely maga volt a békesség és báj szigete.

- A te hangulatod volt szörnyű, az én emlékeim szerint - utasította rendre Maggie. - 
Könyörtelenül zaklatott - fordult Shannonhoz -, hívatlanul idetolakodott. És amint látod, még 
mindig nem tudtam megszabadulni tőle.

- A kitartásnak megvan a maga jutalma - fektette megszokott mozdulattal a felesége 
kezére  a  sajátját  Rogan.  -  Az  első  jutalmunk  épp  most  alszik  el  a  teáscsészéje  fölött  - 
mormogta.

Maggie Liamre pillantott.  A kisfiú eltátott  szájjal,  csukott szemmel,  lelógó fejjel  ült, 
egyik kezében süteményt szorongatva.

- Ő jutalom, az biztos - helyeselt Maggie, majd nevetve felállt, és kiemelte a gyereket a 
magas székből. Az felsírt egy kicsit, mire megpaskolta a fenekét, és gügyögni kezdett neki. - 
Jól  van,  kicsikém,  csak  alukálsz  egyet.  Menjünk,  nézzük  meg,  vár-e  már  rád  a  macid. 
Szerintem vár. Azt várja, mikor jön már Liam.

- Milyen jó anya! - mondta Shannon gondolkodás nélkül.
- És ez meglep téged.
- Igen. - Shannon túl későn vette észre, mit is mondott, és dadogni kezdett. - Nem úgy 

értettem…
- Semmi baj. Őt magát is meglepi. Nagyon vonakodott tőle, hogy gyerekünk legyen. 

Ennek nagy része abból eredt, hogy nehéz gyerekkora volt. De idővel begyógyulnak a sebek. 
Még a legrégebbi, legsúlyosabb sebek is. Nem tudom, eljön-e valaha az az idő, hogy közel 
kerülnek  egymáshoz  az  anyjával,  de  már  megtették  az  első  lépést.  Úgyhogy  a  távolság 
csökkent.

Rogan letette a teáját, és rámosolygott a lányra.
- Bejönnél az irodámba egy kicsit?
- Az irodádba?
- Itt  van, a szomszéd szobából nyílik. - A férfi felállt,  mert jól tudta, hogy Shannon 

udvariasságból is követni fogja.
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A saját irodájában akart beszélni vele. Elég régen volt már az üzleti életben, volt ideje 
megtanulni,  milyen  komoly  előnyhöz  juttatja  az  embert  a  hazai  pálya.  És  azt  is,  hogy 
bizonyos üzletekhez jobban illik a hivatalos légkör, míg másokhoz inkább az evés közbeni 
oldott hangulat kell.

Shannon  esetében  Rogan  már  régen  eldöntötte,  hogy  kettéválasztja  az  üzletet  és  a 
családi dolgokat. Kivéve, ha a családi hatás hasznosnak bizonyulhat.

Shannon kíváncsian követte a nappaliba, majd onnan egy ajtón át. A küszöbön megállt, 
és meglepetten, bámulattal nézett körül.

Igaz, hogy a vidék kellős közepén voltak, egy kőhajításnyira a legelésző tehenektől és a 
kapirgáló  csirkéktől,  de  ez  itt  egy  igazi,  komoly  munkahely,  mely  bármelyik  nagyváros 
felhőkarcolójában megállná a helyét.

Ízlésesen,  sőt  elegánsan  rendezték  be,  a  keleti  szőnyegektől  a  Tiffani  lámpáig  és  a 
csillogó antik mahagóni íróasztalig. Maggie is jelen volt a helyiségben: egy lélegzetelállító 
zafírszínű üvegoszlop emelkedett majdnem a kazettás mennyezetig, és egy márványoszlopon 
színek és formák finom kavalkádja állt, mely Shannont Brianna kertjére emlékeztette.

A stílushoz hozzárendelték a gyakorlatiasságot is. A vezető beosztású ember eszközei, a 
fax,  a  modem,  a  fénymásoló  egytől  egyig  a  legjobb  minőségről  és  a  legelegánsabb 
kivitelezésről árulkodtak.

- Szent ég! - Shannon elvigyorodott, majd belépett, és végighúzta ujját a legújabb típusú 
számítógépen. - Sosem hittem volna, hogy ilyesmit rejtegetsz itt.

- Maggie akarta. De én is. - Rogan egy székre mutatott. - Az év nagy részében itt van az 
otthonunk, de ahhoz, hogy ezt megengedhessük magunknak, dolgoznom kell.

- Azt hittem, hogy a galériában van az irodád.
- Ott is van. - Hogy megalapozza a beszélgetés hangnemét, Rogan az íróasztala mögé 

ült. - De hát mindkettőnktől sokat követel a munkája, és mindkettőnknek van egy gyermeke. 
Ha  az  időbeosztásom  lehetővé  teszi,  hetente  háromszor  itthon  dolgozom,  és  így  tudok 
Liammel foglalkozni, Maggie pedig tud dolgozni a műhelyében.

- Nem lehet könnyű, egyikőtöknek sem. Igazi zsonglőrmutatvány.
- Az embernek arra kell vigyáznia, hogy csak olyan labdát ejtsen el, amelyet pótolni tud. 

A kompromisszum az egyetlen módja annak, hogy mindent megkapjunk. Arra gondoltam, 
beszélhetnénk a többi képről, amelyeket festettél.

- Ó! - Shannon felhúzta a szemöldökét. - Festettem pár akvarellt és egy olaj képet, de…
- A Briannát ábrázoló képet láttam - vágott közbe a férfi finoman. - Befejezted azt is, 

amely a panziót ábrázolja, a hátsó kertből.
- Igen. Aztán voltam kint a szikláknál, és festettem egy tengeri tájképet. Gondolom, elég 

szokványos.
-  Ezt  kétlem.  -  Rogan  mosolygott,  és  feljegyzett  valamit  a  noteszébe.  -  De  majd 

megnézzük. Biztosan vannak még képeid New Yorkban.
- Van néhány a lakásomban, és persze ott vannak azok, melyeket Columbusból hoztam 

magammal.
- Majd elrendezzük, hogy szállítsák ide őket.
- De…
- A New York-i galéria igazgatója majd gondoskodik a részletekről, a csomagolásról és 

ilyesmikről, csak adj egy leltárt a képekről.
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A lány újból megpróbált mondani valamit, de Rogan nem hagyta szóhoz jutni.
- Egyelőre csak azt az egyet állítottuk ki itt Clare-ben, és ezt most így is hagyjuk, amíg 

alaposabban ki nem dolgoztuk a stratégiánkat. Addig is - húzta ki a legfelső fiókot, és elővett 
belőle egy szépen összerendezett paksamétát - át kellene nézned a szerződést.

- Rogan, én nem egyeztem bele, hogy szerződést kössünk.
-  Persze,  hogy  nem.  -  Rogan  könnyedén  mosolygott,  hangja  teljes  józanságról 

tanúskodott. - Hiszen még el sem olvastad. Boldogan átnézem veled a feltételeket, vagy tudok 
ajánlani egy jogászt. Biztosan van saját ügyvéded, de kell majd egy itt helyben is.

Shannon azt vette észre, hogy a kezében szorongatja a szerződés egy példányát.
- Nekem van már állásom.
-  Úgy látszik,  attól  még tudsz festeni.  A titkárnőmet  megkérem,  hogy a  jövő héten 

vegye  fel  veled  a  kapcsolatot,  hogy  összeszedjük  a  háttérinformációt.  Kell  némi  anyag, 
érdekesség az életrajzodhoz és a sajtótájékoztatókhoz.

- Sajtótájékoztatókhoz? - Shannon szédülő fejéhez emelte a kezét.
-  Majd  meglátod  a  szerződésben,  hogy  a  Worldwide  minden  hírverést  megszervez 

neked. Az Amerikában lévő képektől függően októberben vagy talán szeptemberben tudjuk 
megcsinálni a kiállítást.

-  A  kiállítást?  -  Shannon  beletemette  a  fejét  a  tenyerébe,  és  rámeredt  a  férfira.  - 
Kiállítást akarsz csinálni? - ismételte dermedten. - A Worldwide Galériában?

- Megfordult a fejemben, hogy Dublinban rendezzük, mivel Maggie első kiállítása is ott 
volt.  De azt  gondoltam,  jobb lesz mégis  ebben a  galériában,  itt  Clare-ben,  hiszen ezzel  a 
vidékkel van kapcsolatod - félrehajtotta a fejét, és udvarias mosollyal megkérdezte: - Te mit 
gondolsz?

- Én nem gondolok semmit - motyogta Shannon. - Nem tudok gondolkozni. Rogan, én 
voltam  már  a  Worldwide-ban  kiállításon.  Még  azt  sem  bírom  felfogni,  hogy  egyáltalán 
kiállításom lesz.

-  Nem  mondod  komolyan,  hogy  képes  vagy  a  szemembe  nézni,  és  azt  állítani, 
kételkedsz a tehetségedben?

Shannon kinyitotta a száját,  de az a mód, ahogy Rogan megfogalmazta a kérdést,  és 
várakozóan nézett rá, arra késztette, hogy kihúzza magát.

-  Egyszerűen  csak  az  a  baj,  hogy  még  sosem  gondoltam  a  festészetre  gyakorlati 
szempontból.

- Miért is kellene? Hiszen ez az én munkám. Te csak fess, Shannon! Csak fess! Majd én 
elintézem a részleteket.  Ja igen, ami a részleteket illeti… - Rogan hátradőlt,  már szájában 
érezve a győzelem ízét. - Szükségünk lesz néhány fényképre. Nekem van egy kiváló fotósom 
Dublinban. Ezen a héten úgyis mennem kell pár napra, eljöhetnél velem, és elintézhetnénk.

Shannon lehunyta a szemét, de bármennyire igyekezett is, nem tudta felidézni, hol volt 
az a pont, amikor átengedte Rogannek a beszélgetés irányítását.

- Azt akarod, hogy menjek Dublinba?
- Egy-két napra. Persze ha akarsz, tovább is maradhatsz. Természetesen szívesen látunk 

a házunkban, ameddig csak jólesik. Majd elintézek neked egy találkozót egy ügyvéddel, aki 
átnézi veled a szerződést, és tanácsot tud adni.

-  Tanultam  gazdaságtant  az  egyetemen  -  motyogta  Shannon.  -  El  tudom olvasni  a 
szerződést egyedül is.
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- Ahogy akarod. - Nem volt rá semmi szüksége, Rogan mégis végiglapozta az asztali 
naptárát. - Megfelelne neked a keddi nap?

- Kedd?
- Az utazásra. Megbeszélhetjük a fotóssal, hogy szerdán készítse el a képeket.
- Lehet, hogy nem fog ráérni - próbálkozott Shannon.
-  Ó,  biztosan  talál  ránk  időt.  -  A férfi  biztos  volt  benne,  persze,  hiszen  már  előre 

megbeszélte vele. - Akkor kedden?
Shannon olyan nagyot fújt, hogy meglibbent tőle a haja; majd felemelte a kezét.
- Jó. Végül is, miért ne?

Újra  és  újra  feltette  magának  ezt  a  kérdést,  miközben hazasétált  a  panzióba.  Aztán 
fordított  egyet  a  dolgon,  és  azt  kérdezte  magától,  miért.  Miért  egyezett  bele?  És  miért 
erőszakoskodik vele Rogan?

Igen, tehetséges. Ezt ő maga is látja a munkáin, és az évek során több tanára is mondta. 
De a művészet az nem munka, és neki mindig a munka volt az első.

Ha beleegyezik  Rogan tervébe,  az  azt  jeleni,  hogy meg kell  fordítania  egész eddigi 
életmódját.  A művészet  veszi  át  a  vezető  szerepet  az  életében,  az  üzleti  dolgokkal  pedig 
valaki más fog foglalkozni.

Nagyon ijesztőnek érezte ezt  a változást,  elbizonytalanította a lehetőség. De hát már 
beleegyezett, emlékeztette magát, vagy legalábbis nem mondott nemet kerek perec.

Pedig megtehette volna, gondolta. Ó, igen, felismerte Rogan taktikáját, melyet a férfi 
arcátlan ügyességgel használt. Nehéz lenne legyőzni, de ő azért meg tudta volna tenni.

Az az igazság, hogy nem is igazán próbálkozott vele.
Ostobaság,  gondolta.  Őrülten  megbonyolítja  az  életét.  Hogy  is  lehetne  kiállítása 

Írországban ősszel, hiszen addigra már régen otthon lesz az íróasztala mellett.
De tényleg ezt akarod?
Hallotta,  hogy  egy  vékonyka  hang  zümmög  a  fülében.  Rosszkedvűen  összehúzta  a 

vállát, és maga elé meredt.
- Olyan mérgesnek látszol, mit egy lódarázs! - szólt oda neki Alice. Murphy házának 

kapujában állt, és mosolyogva nézett Shannonra, aki felkapta a fejét.
- Ó, én csak… - vett erőt magán, és ellazította a vállát. - Megpróbáltam végiggondolni 

egy beszélgetést, és azon töprengtem, miért vesztettem el az irányítást.
-  Amikor  újra  végiggondoljuk,  mindig  tudjuk,  mit  kellett  volna  tennünk.  -  Alice 

megsimogatta a halántékát, és kinyitotta a kaput. - Gyere be egy kicsit! - Shannon habozott, 
mire az asszony még szélesebbre tárta a kaput. - A családom szétszéledt, és jólesne egy kis 
társaság.

- Meglep. - Shannon belépett, és bezárta a kaput maga mögött. - Az ember azt gondolná, 
alig várja, hogy legyen egy-két nyugodt, csendes perce.

- Anyám mindig azt mondogatta,  hogy majd lesz elég nyugalma két méterrel  a föld 
alatt. Csak megnéztem Murphy kiskertjét. Jól gondozza.

- Mindent jól gondoz. - A lány kissé bizonytalanul követte Alice-t a hátsó tornácra, nem 
tudta, milyen is az ő helyzete itt. Leültek a hintaszékekbe.

162



- Igen, ez így van. Nem csinál semmit, csak ha alaposan, rendesen meg tudja csinálni. 
Kisfiúkorában előfordult, hogy túl sokáig piszmogott egy-egy dologgal. Ha rászóltam, ő rám 
nézett,  elmosolyodott,  és azt mondta, csak megpróbálja kitalálni,  hogy lehetne a legjobban 
csinálni.

- Nagyon jellemző rá. Hol van?
- Ó, kimentek a férjemmel, hogy megnézzenek valami gépet. Az én Colinom szívesen 

tesz  úgy,  mintha  tudna  valamit  a  gazdálkodásról  és  a  gépekről,  Murphy  pedig  szívesen 
ráhagyja.

Shannon elmosolyodott egy kicsit.
- Az én apámat is Colinnak hívták.
- Igen? Nemrégiben halt meg, ugye?
- Tavaly. Tavaly nyáron.
-  És  az  édesanyád  most  tavasszal.  -  Alice  ösztönös  mozdulattal  odahajolt,  és 

megszorította Shannon kezét. - Az ilyen terhet csak maga az élet tudja könnyebbé tenni.
Hintázni  kezdett  a  karosszékben,  ugyanúgy  Shannon  is.  A  csendet  csak  a  székek 

nyikorgása és a madarak dala törte meg.
- Jól érezted maga a ceilin? 
Ezúttal Shannon elpirult a kérdésre.
- Igen. Még sosem voltam ilyen ünnepségen.
- Nagyon hiányzik nekem, amióta Corkban élünk. A városban nem lehet ceilit rendezni, 

legalábbis nem igazit.
- A férje orvos, ha jól tudom.
-  Igen.  Nagyon jó  orvos.  És  meg  kell  mondanom,  amikor  odaköltöztem hozzá,  azt 

hittem, meghaltam, és a paradicsomban vagyok. Nem kell többé hajnalban kelni a tehenekhez, 
nem kell aggódnom, lesz-e termés, működik-e a traktor - nézett ki mosolyogva a kertbe és a 
távoli völgybe. - De egy részemnek még mindig hiányzik. Még az aggodalom is.

- Talán még visszaköltözhet, ha a férje nyugdíjba megy.
- Nem, Colin igazi városi ember. Te biztosan megérted, mit jelent az, hiszen te is New 

Yorkban élsz.
-  Igen.  - Shannon is felemelte  tekintetét  a völgy irányába,  a zöld dombok vonulatát 

szemlélve. - Szeretem a tömeget, a rohanást. A zajt. Napokig tartott, amíg megszoktam itt a 
csendet és a tágas teret.

- Murphy olyan ember, akinek tér kell, s akinek éreznie kell a saját földjét a talpa alatt.
Shannon visszafordult. Alice az ő arcát fürkészte.
- Tudom.  Azt  hiszem,  még  sosem találkoztam  senkivel,  akit  ennyire  erős  gyökerek 

kötöttek az otthonához.
- És neked vannak gyökereid, Shannon?
- Jól érzem magam New Yorkban - mondta a lány vidáman. - Gyerekkoromban sokat 

költöztünk, úgyhogy nekem nincsenek olyan gyökereim, mint az itteni embereknek.
Alice bólintott.
- Az anyák aggódnak a gyerekeikért, akkor is, ha azok felnőnek. Látom, hogy Murphy 

szerelmes beléd.
-  Mrs.  Brennan… - Shannon felemelte  a  kezét,  aztán visszaeresztette.  Ugyan mit  is 

mondhatna?
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- Azt gondolod, mit akar ez a nő tőlem. Hogy várhatja el, hogy válaszoljak, amikor nem 
is kérdezett semmit? - Alice száján halvány mosoly lebegett. - Te nem ismersz engem, és én 
sem téged. Ha a szemedbe nézek, nem tudom megmondani,  mit érzel a fiam iránt, és mit 
akarsz tenni. Valamit érzel, ezt látom. De én ismerem a fiamat. Nem te vagy az a lány, akit én 
választottam volna neki, de a férfiak maguk választanak maguknak.

Shannonra pillantott, és felnevetett.
- Most megsértettelek.
- Nem - felelte Shannon mereven, valóban sértődötten. - Minden joga megvan hozzá, 

hogy elmondja a véleményét.
-  Igen.  -  Alice  még  mindig  mosolyogva  ringatózni  kezdett.  –  Még  akkor  is 

elmondanám, ha nem lenne jogom hozzá. De nem jól fejeztem ki magam. Egy ideig, elég 
rövid ideig, azt gondoltam, hogy Maggie lesz a párja. És bármennyire szeretem is azt a lányt, 
nagyon aggasztott a gondolat. Egy éven belül meggyilkolták volna egymást.

Minden józan esze ellenére Shannonba belehasított a féltékenység.
- Murphy és Maggie?
- Ó, nem volt az több, mint egy futó gondolat, ami talán köztük is felmerült. Aztán azt 

hittem,  hogy majd  Brianna.  Ő lenne  az igazi  feleség  neki,  gondoltam.  Ő biztosan szilárd 
otthont teremtene neki.

- Murphy és Brie - mondta Shannon merev ajakkal. - Gondolom, megpróbálkozott vele.
-  Ó,  próbálkozott  egyszer-kétszer,  de  nem  Brie-jal.  Nagyon  szerette,  mint  ahogy 

Maggie-t is. Ahogy a húgait szereti. Csak én tervezgettem helyette, és reménykedtem, hogy 
boldog lesz. Tudod, akkor kezdtem idegeskedni miatta, amikor már huszonöt éves lett, és még 
mindig nem akart  körülnézni  a lányok között  a környéken. Dolgozott  a farmon, olvasta a 
könyveit, zenélt. De családra lett volna szüksége, mondtam mindig. Egy asszony kell mellé, 
gyerekek a térdére.

Shannon megrántotta a vállát, ingerültté tette ez a kép, amelyet Alice rajzolt magának.
- Manapság huszonöt évesen korai megnősülni.
- Igen - helyesel Alice. - Írországban a férfiak egyre tovább várnak. Tudják, ha egyszer 

kimondják  az  esküt,  nem lehet  visszavonni.  Nálunk  nincs  válás,  sem Isten,  sem pedig  a 
törvény  előtt.  De  minden  anya  azt  akarja,  hogy  a  fia  elégedett  legyen.  Szóval  egyszer, 
huszonöt éves korában félrehúztam, leültettem, és őszintén elbeszélgettünk. Elmondtam neki, 
hogy a dolgoknak nem az a rendje, hogy egy férfi egyedül él, keményen dolgozik, segítség 
nélkül,  és  nincs  kihez  hazamennie  este.  Azt  is  elmeséltem neki,  hogy  O’Malleyék  lánya 
szemet vetett rá, és szerintem nagyon csinos kislány.

Alice arcáról lehervadt a mosoly, amikor újra Shannonra pillantott.
-  Elismerte,  hogy  csinos.  De  amikor  elkezdtem  piszkálni,  hogy  gondolkozzon  el, 

tervezzen a jövőre, és válasszon magának feleséget, csak megrázta a fejét, és rám nézett azzal 
a szép szemével. Azt mondta: „Anya, Nell O’Malley nem nekem való. Én tudom, ki lesz a 
feleségem.  Láttam őt.”  -  Alice  arca  elsötétült,  de  Shannon nem értette,  mi  lehet  az  oka. 
-Örültem, és megkérdeztem, ki az. Azt felelte, még nem találkozott vele, legalábbis nem testi 
valójában. De azért ismeri, mert kisfiú kora óta látja az álmaiban. Csak meg kell várnia, amíg 
eljön.

Shannon torka kiszáradt. Nyelt egyet, és megpróbált nyugodt hangon megszólalni.
- Murphy hajlamos a romantikus gondolatokra.
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- Igen. De én tudom, hogy a fiam mikor képzelődik, és mikor beszél igazán komolyan. 
Akkor  a  teljes  igazságot  mondta.  És  a  teljes  igazságot  mondta  nemrégiben  is,  amikor 
felhívott, és azt mondta, hogy az a lány eljött.

- Ez nem így van. Ez lehetetlen.
- Nehéz megítélni,  mi lehetséges,  és mi nem. A szív mélyén.  Shannon Bodine, te a 

kezedben tartod az övét. Én csak annyit kérek tőled, hogy vigyázz rá, nagyon vigyázz. Ha úgy 
érzed, nem tudod megtartani, vagy nem akarod, gyöngéden add vissza neki.

- Nem akarok fájdalmat okozni neki.
-  Ó,  gyermekem,  tudom.  Ő  sosem  választana  olyan  nőt,  akiben  gonoszság  lakik. 

Sajnálom, hogy elszomorítottalak.
Shannon megrázta a fejét.
- El kellett mondania. És nekem meg kellett hallgatnom. Tisztázni fogom vele a dolgot.
- Drágám - Alice majdnem kuncogva nézett rá, és megfogta a kezét. - Megpróbálhatod, 

de úgyis megint össze fog zavarni mindent. Ne gondold, hogy azért mondtam mindezt, mert a 
te  válladra  akartam rakni  a  terhet.  Az mindkettőtöké,  egyformán  oszlik  el.  Ami kettőtök 
között történik, öröm és bánat, azt ketten okozzátok. Ha a te édesanyád itt lehetne, ő is azt 
mondaná Murphynek, hogy vigyázzon rád.

-  Lehet.-  Shannon  ujjaiban  enyhült  egy  kicsit  a  merevség.  -  Igen,  lehet,  hogy  azt 
mondaná. Murphy szerencsés, hogy ilyen édesanyja van, Mrs. Brennan.

-  Én  is  szoktam  neki  mondogatni.  Gyere,  nézzük  meg,  megfőzték-e  a  lányok  a 
birkahúst.

- Haza kell mennem.
Alice azonban felállt, és magával húzta őt is.
- Velünk eszed meg a vasárnapi vacsorát, ez csak természetes. Murphy úgyis ezt fogja 

gondolni. És én is.
Kinyitotta az ajtót, hátralépett, és beengedte Shannont maga előtt.

Tizennyolcadik fejezet

Shannon Murphy egyik unokaöccsét lovagoltatta a térdén, nevetett valamin, amit Kate 
mondott,  feszült  figyelemmel  hallgatta  az  egyik  kisfiú  magyarázatát  a  karburátorokról. 
Murphy élvezettel  nézte,  ugyanakkor  mindennél  jobban szeretett  volna kettesben maradni 
vele.
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Úgy  tűnt,  szeretett  családja  most  összeesküdött,  hogy  megakadályozza  ennek  az 
egyszerű, mégis életbevágó vágynak a beteljesülését.

Csak úgy mellesleg megemlítette, milyen szép az este, Shannon biztosan élvezné, ha 
kocsikáznának egyet. Csakhogy a lány nem tudott válaszolni, mert szavát elnyomták Murphy 
húgai, akik egymás szavába vágva fecserésztek a divatról.

Türelmes  ember  lévén,  Murphy  várt  egy  kicsit,  majd  újra  próbálkozott,  javasolta, 
menjenek át a kocsmába. Biztos volt benne, hogy onnan könnyedén ki tudná szöktetni a lányt. 
De ekkor a mostohaapja félrehúzta, és magyarázni kezdte neki az új kombájn működési elvét.

Amikor  a nap lement,  és  felkelt  a hold,  a gyerekek belerángatták  egy társasjátékba, 
miközben  Shannon  a  szoba  másik  végében  élénk  vitába  keveredett  az  egyik  tizenéves 
kislánnyal az amerikai zenéről.

Murphy  akkor  látta  az  első  menekülési  lehetőséget,  amikor  felvitték  a  gyerekeket 
lefeküdni. Gyorsan megragadta Shannon kezét.

- Megyünk, feltesszük a vizet a teához - mondta, és lendületes léptekkel magával húzta 
a konyhába, és meg sem állva kimentek a hátsó ajtón.

- A tea víz…
- A pokolba a teavízzel - morogta Murphy, és a karjába zárta. A tyúkketrec mellett, ahol 

a tyúkok már a szárnyuk alá dugták a fejüket, úgy csókolta, mintha ettól függne az élete. - 
Még sosem vettem észre, milyen sokan vagyunk ebben a családban.

- Huszonhárman - mondta Shannon, és belesiklottak a következő csókba. - Veled együtt 
huszonnégy. Megszámoltam.

-  És  valamelyikük  bármelyik  pillanatban  kileshet  a  konyhaablakon.  Gyere! 
Meneküljünk!

Magával  húzta,  és  futni  kezdett  vele  a  pajta  és  a  karámok  mellett,  fel  az  első 
emelkedőre, míg végül Shannon már nem kapott levegőt, és nevetve tiltakozott.

- Murphy, lassíts már! Nem fognak utánunk jönni.
- Ha lenne kutyánk, talán még azt is a nyomunkba küldenék - felelte a férfi, de azért 

lassított. - Kettesben akarok maradni veled. Baj?
- Nem. Ami azt illeti, én is vártam már, hogy mikor tudunk beszélni.
- Beszélünk, amennyit csak akarsz - ígérte -, de csak azután, hogy megmutattam neked, 

miről álmodoztam egész nap és fél éjszaka.
A  lány  gyomrában  forróság  kezdett  szétterjedni,  mintha  valami  nagy,  szilárd,  súly 

nyomná belülről.
-  Előbb beszélnünk kellene.  Még nem is  állapodtunk meg az irányelvekről.  Nagyon 

fontos,  hogy  mind  a  ketten  megértsük,  méghozzá  jól,  hogy  mi  a  helyzet,  még  mielőtt 
mélyebben belemegyünk ebbe.

-  Irányelvek?  -  Murphy  elmosolyodott  a  szóra.  -  Szerintem  megtalálom  az  irányt 
nélkülük is.

- Nem a biológiai aspektusáról beszélek a dolognak. - Shannonnak eszébe jutott valami, 
s a hangja hirtelen hűvös lett.  - Ugye, a biológiai aspektus soha nem jött szóba közted és 
Maggie között?

Murphy első reakciója az volt,  hogy harsányan felnevetett,  de huncut módon inkább 
hümmögni kezdett, mint aki töpreng.
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-  Hát  most,  hogy mondod… - és  befejezetlenül  hagyta  a  mondatot,  inkább behúzta 
magával Shannont a kör közepébe.

A lány hirtelen minden higgadtságát elveszítette, s ellökte magától Murphy kezét, aki le 
akarta venni róla a dzsekijét.

- Most, hogy mondom? - kérdezte jeges hangon.
-  Volt  egy  kis  aspektusunk  -  felelte  Murphy,  és  ügyet  sem  vetve  a  lökdösésre, 

kigombolta a lány blúzát. - Egyszer megcsókoltam, egy kicsit jobban, mint amit az ember 
testvéri csóknak szokott nevezni - folytatta, és Shannon szemébe nevetett. - Izgalmas volt és 
édes. Ha jól emlékszem, olyan tizenöt éves lehettem.

- Ó! - A zöld szemű szörnyeteg hirtelen köddé vált, és Shannon ostobának érezte magát.
- Egyszer sikerült Brie-t is megcsókolnom, lopva. De a végén mind a ketten annyira 

nevettünk, hogy alig tudtuk összedugni a szánkat. Egyből odalett a romantika.
- Ó! - mondta Shannon újra, és elbiggyesztette az ajkát. - Ennyi volt az egész?
- Nem kell aggódnod. Én soha… nem léptem át semmiféle határt egyik nővéreddel sem. 

Úgyhogy…
Murphynek  kiszáradt  a  szája,  amint  félretolta  a  lány  blúzát.  Shannon  ma  selyem 

fehérneműt  viselt,  sötét,  veszélyes  selyemkombinét,  melynek  mély,  kihívó  kivágása  látni 
engedte melle domborulatát, majd lágyan hullott alá, és eltűnt a szoknya derekában.

- Látni akarom az egészet - sikerült kinyögnie, és lehúzta a cipzárt.
Shannon  hajába  belekapott  a  szél,  amint  ott  állt  a  hullámzó  holdfényben.  A  férfi 

kedvéért vette fel, miatta húzta elő a fiókja mélyéből reggel ezt a kombinét. Már akkor maga 
elé képzelte  a férfi  arcát,  amint meglátja  benne.  A csipkés,  rövid kis ruhadarab csábítóan 
tapadt a testéhez.

Murphy  szinte  beleszédült  a  látványba.  Simogatni  kezdte  Shannon  combját,  és 
megtalálta a pontot, ahol a harisnya véget ért, és a meleg bőr szabaddá vált.  Összefutott a 
szájában a nyál.

- Isteni szerencse, hogy nem tudtam, mi van rajtad az alatt a kis kosztüm alatt - mondta 
rekedten, kissé nyers hangon. - Nem bírtam volna végigülni a misét.

Shannon nagyon szeretett volna beszélni vele. Muszáj beszélnie vele. De a józan ész 
nem jelentett semmiféle védelmet a kéj forró támadása ellen. Kinyújtotta a kezét, és lehúzta a 
pulóvert a férfiról.

- Én tudtam, hogy mi van ez alatt. El sem tudod képzelni, mire gondoltam Úrfelmutatás 
közben. 

Murphy halkan felnevetett.
- Mind a ketten meg fogunk bűnhődni érte. De majd később - mondta, és letolta a pántot 

a  lány egyik válláról,  majd  a  másikról.  A kombiné  lejjebb  csúszott,  de izgatóan  rátapadt 
Shannon testére. - Az istennő, aki a szent földet őrzi - mormogta. - És a boszorkány, aki őt 
követte.

Shannon a szavak hallatán megborzongott a félelemtől és az izgalomtól.
- Én csak egy nő vagyok, Murphy. Csak egy nő, aki itt  áll,  és téged kíván. - Azzal 

mohón odalépett hozzá, és a karjába borult. - Mutasd meg! Mutasd meg, miről álmodoztál! - 
Kénytelen volt vadul rászorítani a száját a szájára, olyan elviselhetetlenné vált a vágya. - És 
aztán még többet!
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Murphy úgy érezte,  mindjárt  felfalja  elevenen,  porcikáról  porcikára  végigkóstolja,  s 
aztán elkezd üvölteni a holdra, mint egy veszett farkas.

És  megmutatta  neki.  Miközben  a  csókját  ízlelte,  szabadjára  engedte  a  kezét,  hogy 
sürgető  mozdulatokkal  bejárja  a  lány  testét.  Shannon  torkából  egyre  hangosabb,  egyre 
nyersebb  hangok  törtek  fel.  Foga  belevájt  a  férfi  ajkába.  Murphy  cserébe  lehajolt,  és 
végigcsókolta a nyakát, kiélvezve a selymes bőr érintését.

Amikor tenyerébe vette, már csúszott a nedvességtől. Könyörtelenül simogatni kezdte, a 
lány nyöszörgése néha már-már a sikoltás határát súrolta, de a férfi túllépett azon a határon, 
ahol még le tudta volna állítani magát.

Shannon lába egyszer csak összecsuklott alatta. Érezte, hogy zuhan, de esését felfogta a 
férfi teste, majd átfordultak, és érezte magán a súlyát.

Murphy szája  mindenhol  bebarangolta,  megcsókolgatta  a selymen át,  majd  alatta  is. 
Keze észrevétlen gyorsasággal siklott egyik helyről a másikra. A lány is ugyanilyen sürgető 
mozdulatokkal kereste meztelen bőrét, fedezte fel minden érzékeny pontját.

Rángatva  próbálta  kiszabadítani  a  férfi  nadrágjának  gombjait,  ígéreteket  és 
könyörgéseket nyöszörögve, miközben összefonódva feküdtek a takarón.

Levegő után kapkodva feltérdelt,  átvetette  egyik lábát  a férfin,  és olyan villámgyors 
mozdulattal, amitől Murphy érzékei elhomályosultak, mélyen magába fogadta.

Murphy testén  döbbenetes,  erőteljes  hullám csapott  át,  s  közben  látta,  hogy  a  lány 
hátrahajlik.  Teste  karcsú volt,  haja,  mintha  selyem vízesés  lett  volna,  arcán győzedelmes, 
tiszta, állati öröm tükröződött.

Mintha varázslat hatása alatt lenne, a férfi úgy nyújtotta ki a kezét. Megérintette a lány 
mellét,  majd  összezárta  fölötte  a  tenyerét.  Érezte  a  súlyát,  a  kemény  mellbimbó  forró 
döfködését a tenyerében, és a vadul száguldó szívverést.

Az övé,  gondolta  homályosan,  miközben  teste  megremegett  a  kibírhatatlan  vágytól. 
Most, és mostantól kezdve mindig, az övé.

Shannon  lassan  ringatózni  kezdett  rajta,  mintha  táncolna.  Felhők  úsztak  az  égen, 
elhaladtak a hold előtt,  így a lány arcára néha árnyék vetődött,  majd újra fényben úszott, 
megint árnyékban és megint fényben, mintha folyton elsikló, megfoghatatlan álomkép lenne.

A vér olyan erővel lüktetett Murphy ágyékában és fejében, hogy biztos volt benne, ha 
kitör, nem hagy maga után semmi mást, csak porladó csontokat.

Látta,  hogy  Shannon  égnek  emeli  a  karját,  mint  egy  boszorkány,  majd  mozdulatai 
felgyorsulnak. Murphy beszélni kezdett hozzá, szenvedélyes szavakkal, kelta nyelven. Úgy 
tűnt, mintha a lány válaszolt volna neki, ugyanolyan sürgető hangon, ugyanazon a nyelven. És 
ekkor Murphy gondolatai ködbe borultak, teste szétrobbant, a lány testébe lövellve önmagát.

Shannon hosszú, remegő nyögéssel lecsúszott hozzá. Fejében látomások jártak táncot, 
majd lassan elhalványodtak.

Biztosan elaludt, mert arra ébredt, hogy a szíve nyugodtan, erőteljesen ver, bőre remeg a 
kihűlő izzadságtól. Murphy megfogta a mellét, mire ő elmosolyodott, és csókra nyújtotta a 
száját.

A férfi ezúttal gyengéden érintette meg, szinte áhítatosan. Ő felsóhajtott, és élvezettel 
adta át magát a kedveskedő simogatásnak, mely végül újból az izgalmi állapotba vezette őket.
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Feltárta  a  testét,  és  érezte,  amint  a  férfi  betölti.  Boldog volt,  hogy ilyen  különböző 
oldalait ismerheti meg. Felvette lassú ritmusát, és ringatóztak, míg a vágy utolsó parazsa is ki 
nem hunyt.

Később egymás mellett feküdtek, beburkolózva a meleg takaróba.
- Kedves - simogatta meg Murphy a lány haját. - Ma éjjel nem aludhatunk el.
Shannon végighúzta kezét Murphy hasán, s érezte, hogy összeugranak az izmai.
- Nem kell aludnunk.
- Úgy értem, nem maradhatunk itt. - Elfordította a fejét, és belefúrta arcát a lány hajába. 

- Esni fog.
- Igen? - Shannon kinyitotta az egyik szemét, és felnézett az égre.
- Hová lettek a csillagok?
- A felhők mögé bújtak. Mindjárt elered az eső.
- Hm. Hány óra van?
- Fogalmam sincs.
- Hol az órám?
- Nem volt rajtad.
-  Nem?  -  Shannon  reflexszerűen  megtapogatta  a  csuklóját.  Különös,  sosem  tesz 

egyetlen lépést sem az órája nélkül. Legalábbis eddig nem tett.
- Nincs szükségünk órára, anélkül is tudom, hogy ideje fedél alá vinnem téged - mondta 

Murphy, és sajnálkozva félredobta a takarót. - Behívhatnál egy teára, és akkor még egy kis 
ideig nézhetnélek.

Shannon belebújt a kombinéjába.
- Teázhatunk a szobámban.
-  Kínosnak  érezném.  Ugyanúgy,  mintha  te  jönnél  be  az  én  szobámba,  miközben  a 

családom ott  van a házban - válaszolta a férfi,  és figyelte,  amint felhúzza a harisnyáját.  - 
Felveszel majd megint valami ilyesmit?

Shannon hátradobta a haját, és gombolni kezdte a blúzát.
- Feltételezem, nem a kosztümre gondolsz.
- Nem, kedvesem, hanem ami alatta van.
- Nem sok holmim van ebből a fajtából, de majd meglátom, mit tehetek. - Ezzel felállt, 

megigazgatta a szoknyáját. - Talán vehetek pár darabot Dublinban.
- Dublinban? Elmész Dublinba?
- Kedden - bújt bele a kosztümkabátjába Shannon, és megfogta Murphy felé nyújtott 

kezét. - Valahogy, nem is tudom, hogy történt, de elutazom Rogannel.
- Á, szóval aláírtátok a szerződést!
- Még el sem olvastam a szerződést. Mégis úgy tűnik, szerdára meg van beszélve egy 

fotóssal,  hogy  reklámfotókat  készít  rólam.  Aztán  oda  kellene  adnom Rogannek  a  leltárt, 
ahogy  ő  nevezi,  a  New  Yorkban  lévő  képeimről.  Meg  van  győződve  róla,  hogy  ősszel 
kiállításom lesz.

- Ez nagyszerű! - Murphy boldogan felemelte a lányt a földről, és megcsókolta. - De hát 
miért nem szóltál? Megünnepelhettük volna!

- Ha még ennél is jobban ünnepeltünk volna, szerintem már nem is élnénk. - Murphy 
felnevetett, Shannon pedig a karjába fűzte az övét. A férfi szemmel láthatóan olyan őszintén 
örült az ő sikerének, hogy az megható volt, még akkor is, ha ő maga nem biztos benne, mit is 
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akar. - Mindenestre nem tudom, van-e mit ünnepelni. Még nem írtam alá semmit, bár Rogan 
úgy tesz, mintha mindent lezártunk volna.

- Megbízhatsz benne, ha emiatt aggódsz.
- Nem, szó sincs erről. A Worldwide a legjobbak közé tartozik. És még ha nem így 

volna, akkor is teljesen megbízom Roganben. Számomra ez hatalmas horderejű döntés, és én 
szeretem még a kis döntéseimet is alaposan végiggondolni.

- De elmész Dublinba - szólt közbe Murphy.
- Ez valahogy így történt. Az egyik pillanatban Maggie-ről beszéltünk, meg Liamről, a 

másikban már szerződés volt a kezemben, és Rogan kiállításról meg reklámról magyarázott 
nekem.

- Rogan a legokosabb fickó, akit valaha láttam - mondta Murphy elismerő hangon. - 
Hiányozni fogsz, Shannon. Sokáig maradsz?

- Ha jól értettem, amit mondott, csütörtökön vagy pénteken itt vagyok. - Már majdnem a 
panziónál  voltak,  amikor  eleredtek  az  első  esőcseppek.  -Tényleg  beszélni  akarok  veled, 
Murphy.

- Tudom, mondtad. Az irányelvek, ugye?
- Igen.
- Megvárnak - felelte a férfi, és az ablak felé intett. - Brie ott van a konyhában. Szívesen 

bejönnék, de úgysem leszünk egyedül, és nem tudok sokáig maradni.
- Megvárnak - bólintott Shannon.

Kedden reggel Shannon ott állt a csomagja fölött, útra készen, és azon gondolkozott, 
hogy mibe is keveredett. Elég sokat gondolkodott ezen, amióta Írországban van. Úgy látszik, 
ahányszor valamit változtat az életén, vagy akár csak elgondolkodik a változtatáson, az rögtön 
valami mást is megváltoztat.

De azért az nem okozhat gondot, ha pár napot Dublinban kell töltenie. Hiszen már hetek 
óta nem járt olyan helyen, amely csak távolról is nagyvárosra emlékeztette volna.

- Van esernyőd? - kérdezte Brianna, és tétován megállt a táska fölött, melyet Shannon a 
panzió bejárati ajtaja elé tett. - És még egy dzsekid, arra az esetre, ha rossz idő lesz?

- Igen, mami.
Brianna egy kicsit elpirult, és feljebb tolta a babát a vállán.
- Maggie nagyon haragszik érte, ha ellenőrzöm, amit becsomagolt. Grayson viszont már 

beletörődött, és hagyja, hogy én csomagoljak neki.
- Hidd el, én igazi szakértő vagyok, és különben is csak pár napra megyek. Itt is van 

Rogan kocsija.
- Érezd magad nagyon jól! - Brianna maga vitte volna ki a táskát, ha Shannon meg nem 

előzi. - A dublini ház gyönyörű, majd meglátod. És Rogan szakácsa igazi varázsló.
- Ő ugyanezt mondja rólad - szólalt meg Rogan, és kivette Shannon kezéből a csomagot. 

De mielőtt betette a csomagtartóba, megcsókolta Briannát és Kaylát.
- Ne felejtsd el bevenni a vitaminjaidat! - mondta Brianna Maggie-nek, majd behajolt a 

kocsiba, és megcsókolta őt is, Liamot is.
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- Nem tudtam, hogy te is jössz, Maggie - mondta Shannon. Azt sem tudta biztosan, örül-
e neki, vagy inkább bosszankodik. Megfordult, gyorsan átölelte Briannát, és puszit nyomott 
Kayla orrára.

- Jó utat. - Brianna ringatni kezdte a babát, és az autó után nézett, amíg csak el nem tűnt 
a szeme elől.

A  repülőtér  nem  volt  messze.  Az  ólomszürke  égből  eső  szemerkélt.  Shannon 
visszagondolt arra a napra, amikor megérkezett a repülőtérre, melyet ugyanúgy hívnak, mint 
őt.

Akkor  csupa  nyugtalanság  és  elfojtott  harag  tombolt  benne.  A  harag  nagy  része 
tovatűnt, ébredt rá most. De a nyugtalanság megmaradt, sőt mintha fokozódott volna, amint 
belegondolt, hogy ez a rövid kis utazás mennyi mindent megváltoztathat az életében. Amikor 
megérkeztek,  nem volt semmi felhajtás. Shannon arra gondolt,  Rogan nyilván nem tűri az 
ilyesmit,  ha  üzletről  van  szó.  Rövid  időn belül  már  a  magánrepülőgépen  ültek.  Liam az 
ablaknál ugrált, minden teherautó és targonca láttán felkiáltott.

-  Liam igazi  nagy utazó.  -  Maggie hátradőlt  az ülésen,  és remélte,  hogy nemsokára 
felszállnak, s ihat egy csésze teát. Ezzel a terhességével sokkal jobban szenvedett a reggeli 
rosszullétektől, mint az előzővel. És nehezen viselte.

- Nagyszerű, hogy része lehet benne - felelte Shannon. - Én mindig is imádtam.
- Sokat utaztál a szüleiddel, igaz? - kérdezte Rogan, és megfogta Maggie kezét. Ő is 

ugyanúgy azt kívánta, mint a felesége, bárcsak elmúlna már a reggeli émelygés.
-  Apám  kedvenc  hobbija  volt  az  utazás.  Az  egyik  legelső  emlékem,  amikor 

megérkezünk a római repülőtérre. A rohanás, a hangok és a színek. Úgy ötéves lehettem.
A repülőgép a kifutóra gördült, mire Liam felkiáltott örömében.
- Ezt a részt szereti a legjobban - Maggie arcára odafagyott a mosoly. A felszállástól 

teljesen felfordul a gyomra. A fene vigye el! - gondolta. Hiszen csak egy szelet száraz pirítóst 
evett reggelire, még azt is ki fogja hányni?

- Én is -  Shannon odahajolt  a kisfiúhoz,  hozzányomta arcát  az övéhez,  hogy együtt 
élvezhessék az izgalmat. - Odanézz, Liam! Fent vagyunk, mint a madarak!

-Madáj! Szia! Szia!
Szia.  Shannon  felsóhajtott.  Murphy  odalent  maradt.  Nem  tudták  együtt  tölteni  az 

éjszakát, ahogy remélték. Az utazási előkészületek, az eső, meg egy hasadt patájú ló mind 
hozzájárult, hogy végül alig egy órát lehettek kettesben.

És az idő egyre fogy. Nemsokára erre is gondolnia kell. New York nem vár örökké.
- A rohadt életbe!
Shannon  meglepve  hátrafordult.  Maggie  kitépte  a  biztonsági  övet,  és  kirohant  a 

fülkéből. A mosdó ajtaja becsapódott mögötte.
- A rohadt életbe! - ismételte Liam, most az egyszer majdnem tökéletes kiejtéssel.
- Rosszul van a repüléstől? - Shannon is kikapcsolta az övet, nem tudta, tud-e valamit 

segíteni.
-  A terhességtől.  -  Rogan zaklatott  pillantást  vetett  a bezárt  ajtóra.  -  Ezúttal  nagyon 

megszenvedi.
- Utánamenjek, hátha tudok segíteni valamit?
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- Csak még dühösebb lesz tőle - vonta meg tehetetlenül a vállát Rogan. - Liammel volt 
pár nap, amikor émelygett, de nem több. A legnagyobb baj az, hogy vérig van sértve, amiért 
ez a terhesség nem olyan könnyű.

- Gondolom, minden terhesség különbözik.
- Mi is kezdünk rájönni. Teát fog kérni - mondta, és fel akart állni.
- Majd én. Komolyan - Shannon felállt, és megérintette a férfi vállát. - Ne aggódj!
- Nagyon erősen szereti.
- Tudom.
Shannon kiment a keskeny kis konyhába. A repülőgép nagyon hasonlít a tulajdonosára, 

gondolta.  Karcsú,  tökéletes,  elegáns  és  jól  felszerelt.  Több  különböző  teafajtát  talált,  és 
Maggie állapotát szem előtt tartva a kamilla mellett döntött.

Amikor a mosdóajtó kinyílt, felpillantott.
- Jobban vagy?
- Aha. - Maggie hangja komor volt, leginkább úgy hangzott, mint egy harcosé, aki épp 

most élte túl a sokadik véres csatát. - Mára vége, remélem.
- Menj, ülj le! - javasolta Shannon. - Még mindig nagyon sápadt vagy.
-  Egy  kicsit  jobb,  mintha  zöld  lennék.  -  Maggie  beleszippantott  a  teáskannába.  - 

Gyógyteát főzöl?
-  Jót  fog  tenni.  Tessék  -  odanyújtott  Maggie-nek egy doboz kétszersültet,  amit  egy 

szekrényben talált. - Menj, ülj le, Margaret Mary, és rágcsáld!
Maggie túl gyenge volt, hogy vitába szálljon vele, inkább szót fogadott.
- Úgy sajnállak - mondta neki Rogan, és átkarolta.
- Ne várd, hogy azt mondom, nem a te hibád! - De azért  odahajtotta a fejét  a férje 

vállára, és mosolyogva nézett Liamre, aki nem tudta eldönteni, mit csináljon az apjától kapott 
zsírkrétával: rajzoljon vele, vagy inkább megegye. - Rogan, tudod, mire gondoltam?

- Mire gondoltál, Margaret Mary?
- Hogy a világ legkönnyebb terhességét éltem át ezzel a kisördöggel. - Villogó tekintetet 

vetett a fiára, aki a szájához emelte a krétát.  A kisfiú nevetni kezdett, és a kifestőkönyvre 
koncentrált. - Lehet, hogy ez most azért ilyen rossz, mert egy édes, nyugodt gyerekünk fog 
születni, aki sosem csinál semmi rosszaságot.

- Hm. - Rogan a fiára nézett, és még épp idejében elkapta a krétát, mielőtt még Liam 
összefirkálta  volna  a  falat.  A  gyerek  sírva  fakadt,  és  tiltakozásképpen  földhöz  vágta  a 
kífestökönyvet. - Tényleg ezt szeretnéd?

Maggie nevetett, miközben Liam hangos ordítása visszhangzott a fülkében.
- Jaj, dehogyis!

Brianna  igazat  mondott.  A  dublini  ház  valóban  gyönyörű  volt.  Kecses  fák  mögött, 
szépen gondozott kert kellős közepén épült, ablakaiból kellemes kilátás nyílt a növényekre. A 
berendezés régi bútorokból állt,  azzal a kifinomultsággal és eleganciával, mely a gazdagok 
kiváltsága. A csillárok ragyogtak, a padló csillogott, és a személyzet hatékonyan, gyorsan és 
hangtalanul mozgott a házban.

Shannon  egy  szép  szobát  kapott,  melyben  mennyezetes  ágy  állt,  s  a  falon  egy 
pasztellszínű Aubusson és egy megdöbbentő' O’Keefe fogadta.
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Alighogy  felfrissítette  magát  a  fürdőszobában,  az  egyik  szobalány  kicsomagolta  a 
táskáját, és elhelyezte a tisztálkodószereit a Chippendale öltözőasztalon.

Maggie odalent várt rá, a nagy szalonban.
- Mindjárt hoznak valamit enni - mondta Maggie. - Ilyenkor, a reggeli rosszullét után 

majd éhen halok.
- Örülök, hogy jobban vagy. Istenem! - Shannon szeme tágra nyílt, amint meglátta a 

szoba egyik felét betöltő szobrot. Megbűvölve odalépett hozzá, és nem tudta megállni, hogy 
végig ne húzza az ujját az üvegen.

A bűnösen vonagló végtagok és az olvadt arcvonások gomolygása különleges, erotikus, 
szinte emberi hatást keltettek. Majdnem látta a férfit és a nőt, amint tökéletes beteljesülésben 
összeolvadnak.

- Tetszik?
Maggie igyekezett természetes hangon kérdezni, de akarata ellenére öröm szikrázott fel 

benne Shannon bámulatát látva.
- Hihetetlen.
- Az a címe, hogy Behódolás.
-  Hát persze.  Hogyan tudtad megcsinálni - mormogta maga elé csodálkozva -,  hogy 

tudsz ilyeneket csinálni abban a kis műhelyben, ott vidéken?
- Miért  ne? Az igazi  művésznek nem kell  elegáns műterem. Ó, itt  van az ennivaló. 

Köszönöm, Noreen.
Maggie már beleharapott egy csirkés szendvicsbe, mikor Shannon leült mellé.
- Hol van Liam?
- Az egyik szobalány nagyon szereti. Elvitte a gyerekszobába, forró csokoládét főz neki, 

és kényezteti. Vegyél egyet, mielőtt még mindet megeszem.
Shannon szót fogadott, és kivett egyet az apró szendvicsekből.
- Csodálatos ez a ház.
- Nagyon szép, az igaz, de sosem üres. Én még mindig nem tudtam megszokni, hogy 

szolgák ugrálnak körülöttem - jelentette ki Maggie, és vállat vont. - Az biztos, ha a második 
gyerek  megszületik,  szükségem  lesz  a  segítségre.  Ha  magányra  vágyom,  be  kell  majd 
zárkóznom a műhelyembe.

- A legtöbb ember boldog lenne, ha házvezetőnője és szakácsa lehetne.
- Én nem vagyok olyan, mint a legtöbb ember. - Maggie elvett még egy szendvicset. - 

De lassan megtanulok együtt élni ezzel is. Rogan telefonál - tette hozzá. - Imád telefonálni. 
Van  egy  ügye  a  párizsi  irodában,  amit  személyesen  kellene  elintéznie,  de  nem hajlandó 
elutazni, amíg én rosszul vagyok reggelenként. Az sem segít, ha ordibálok vele. Ha valamit a 
fejébe vesz, nem lehet kiverni belőle.

Nekilátott a tésztának, és elgondolkozva nézett Shannonra.
- Elhatározta, hogy megszerez.
- Hát, pedig én még nem határoztam el semmit. Egyáltalán semmit.
- Egyrészt el akarom mondani neked, hogy amikor először utánam jött, eszem ágában 

sem volt, hogy menedzserem legyen. Senki. De Rogan képes arra, hogy belelát az emberbe, 
megtalálja azokat a gyengeségeket, büszkeségeket és titkokat, amelyeket szívesebben tartunk 
meg magunknak. S aztán felhasználja.  Kedvesen, gátlástalanul, logikus érveléssel és olyan 
alapos tervezéssel, hogy mindig egy lépéssel előbb jár.
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-  Észrevettem.  Engem  is  elhozott  ide,  pedig  eltökélt  szándékom  volt,  hogy 
megmondom, köszönöm, nem kérek belőle.

- Számára ez nem egyszerűen csak üzlet. Akkor könnyebb lenne ellenállni neki. Imádja 
a művészetet, és a művésszel is törődik. Amit pedig Clare-ben végzett… - Maggie hangjából 
és  szeméből  sütött  a  büszkeség.  -  Az  igazán  nagyon  fontos  a  művészeti  életnek  is,  és 
Írországnak is. Azért csinálta, mert szívvel-lélekkel kötődik mindkettőhöz.

- Nagyon különleges ember, magánemberként is és szakmai szempontból is. Ez még 
ilyen rövid ismeretség után is kiderül.

- Igen. Másrészt pedig… - Maggie megtörölgette ujjait egy szalvétával. - Meg akarom 
kérdezni, mi a fene bajod van?

Shannon felhúzta a szemöldökét.
- Tessék?
- Mi az ördögért makacskodsz ennyire? Ez az ember a holdat és a csillagos eget kínálja 

neked. Minden művész arról álmodik, hogy megkapja egyszer ezt a lehetőséget, ami neked az 
öledbe pottyant, te pedig csak szarakodsz vele.

- Nem szarakodom - helyesbített Shannon hűvösen. - Meggondolom.
- Mit kell meggondolnod ezen? Megvannak a képeid, és festesz még többet is.
- Hát épp ezen a többön gondolkozom. 
Maggie felhorkant, és bekapott egy villányi tésztát.
- Ilyen hülyeséget! Nem akarod azt mondani, hogy abba tudnád hagyni? Félreteszed az 

ecsetedet, és nem nyúlsz többet a vászonhoz?
- Amikor visszamegyek New Yorkba, nem lesz ennyi időm a kedvteléseimre.
- A kedvteléseidre? - Maggie csörömpölve letette a villát, és előrehajolt. - A te fejedben 

az a torz kép él, hogy a festészeted csak kedvtelés?
- Az állásom a Ry-Tilghmantonnál…
- Cseszd meg!
-  Nagyon  fontos  nekem  -  fejezte  be  Shannon  összeszorított  szájjal.  -  És  az  ottani 

felelősségem  mellett  nem  sok  időm  marad,  hogy  festegessek,  még  saját  kedvemre  sem, 
nemhogy egy olyan embernek, aki nagyon követelőző tud lenni, gondolom, ezzel egyetértesz.

-  Na  és  mi  lesz  azzal  a  felelősségeddel,  amellyel  önmagadnak  és  a  tehetségednek 
tartozol?  Úgy  érzed,  jogod  van  eldobni  magadtól,  amit  kaptál?  -Maggie  számára 
elfogadhatatlan  volt  ez  a  gondolat.  -  Én  csak  az  írországi  képeidet  láttam,  de  azok  azt 
mutatják, hogy nem egyszerűen csak jó szemed és ügyes kezed van. A szíveddel látsz, és meg 
is érted, amit látsz. Nincs jogod eldobni, csak azért, hogy vizesüvegeket rajzolj!

- Elvégezted a házi feladatodat - mondta Shannon csendesen. - Jogom van azt tenni, ami 
nekem jó. Ami kielégít. És azt is fogom tenni. Ha Rogan kért, hogy dolgozz meg egy kicsit…

- Ne őt hibáztasd azért, ha kimondom, ami a szívemet nyomja. - Egyszerre álltak fel, 
úgy néztek egymásra, mint két bokszoló a ring közepén. - Csak azért kért meg, hogy jöjjek 
veletek, hogy legyen társaságod, amikor ő elfoglalt.

- Biztosan azt gondolta, hogy nagyon figyelmes. Most pedig jól figyelj! Ez az ügylet, 
akárhogy alakul is, nem a te dolgod. Ez csak a Rogan dolga és az enyém.

- Ügylet! - Maggie undorodva visszaült  a székébe. - A beszédmódod nem művészre 
vall, hanem nagyon is üzletemberre.

Shannon magasra emelte a fejét, és sértetten nézett rá.
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-  Ha ezt  sértésnek szántad,  nem sikerült.  Most pedig,  ha nem haragszol,  kimegyek, 
szívok egy kis friss levegőt.

Tizenkilencedik fejezet

Nem engedi, döntötte el Shannon. Maggie makacssága, kemény fejű magatartása nem 
fogja eltántorítani, s azt sem engedi, hogy beárnyékolja dublini tartózkodását.

Az este legalább kellemesen,  barátságos hangulatban telt.  Shannon szerint ezt Rogan 
tökéletes modorának és vendégszeretetének köszönhette. Vacsora közben vagy az azt követő 
könnyed beszélgetés során egyszer sem említette sem a szerződét, sem a fejében járó terveket.

És lehet, hogy ezért  érte annyira váratlanul másnap reggel,  hogy a közösen elköltött 
reggeli után a férfi azonnal bekísérte a könyvtárába. Csípőből tüzelt.

- Tizenegy órakor találkozol a fényképésszel - mondta, amint leültek. - Gondoskodnak a 
frizurádról, a sminkedről, emiatt nem kell aggódnod. Arra gondoltam, hogy elegáns stílusban 
kellene  csinálnunk,  de  nem  túl  komolyra.  Jack,  a  fényképész,  pontosan  tudni  fogja,  mit 
csináljon veled.

- Igen, de…
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- Maggie-nek most pihennie kell, de szeretne elkísérni. Liam itt marad, úgyhogy lesz 
egy kis időtök, hogy kettesben bevásároljatok, vagy hogy Maggie megmutassa neked Dublint.

- Az jó lenne. - Shannon mély lélegzetet vett. Nem lett volna szabad.
-  Remélem,  eljössz  a  galériába  és  megnézed.  Azt  mondtad,  voltál  a  New  York-i 

kiállítótermünkben.
- Igen, és…
- Észre fogod venni,  hogy a különböző városokban különböző hangulatot  próbálunk 

kialakítani, a helyi légkört tükrözve. Nekem elég sok dolgom van ma - vetett egy pillantást az 
órájára  Rogan.  -  Szinte  máris  kezdhetem.  De  nagyon  örülnék,  ha  lenne  egy  perced,  és 
bejönnél  hozzám  az  irodába.  Maggie  majd  behoz,  úgy  három  körül.  Végigmehetünk  a 
szerződésen, megnézhetjük, akarsz-e valamilyen változtatást.

- Várj! - Shannon felemelte mind a két kezét, maga sem tudta, hogy sikoltozzon vagy 
nevessen. - Már megint kezded!

- Bocsánat! Mi a baj?
- Ó, ne kérj  bocsánatot,  ne nézz rám ilyen udvarias mosollyal!  Pontosan tudod, mit 

csinálsz. Te vagy a legelegánsabb úthenger, amely valaha lelapított. - A férfi rámosolygott, 
mire ő megcsóválta a fejét. - És ez… ez a felvillanó, elbűvölő mosoly végzetes. Már látom, 
hogy tudtál meghódítani még egy olyan makacs embert is, mint Maggie.

-  Nem hódítottam meg.  Apránként  kellett  kiszednem belőle  mindent.  És  nem fogsz 
örülni, ha elárulom, mennyire hasonlítasz rá. - Rogan örömmel látta, hogy Shannon szeme 
megrebben. - Igen, nagyon hasonlítasz rá.

- Ha sértegetsz, azzal nem fogsz megnyerni.
- Akkor hadd mondjak valamit - kulcsolta össze Rogan a kezét az asztalon. - Mint a 

testvéred férje, és mint az az ember, aki szeretné előmozdítani a karrieredet. Shannon, te nem 
azért jöttél el ide, mert túljártam az eszeden. Ennek is része van benne, igen, mert tudtam, 
mikor kell  noszogatnom téged.  De én igazából  csak annyit  tettem,  hogy beleültettem egy 
ötletet a fejedbe.

-  Jól  van,  tényleg  beleültetted.  Évekkel  ezelőtt  eljátszottam  ezzel  a  gondolattal,  és 
elvetettem mint nem elég gyakorlatias ötletet. Te pedig most arról akarsz meggyőzni, hogy 
rosszul döntöttem.

Rogan kíváncsian hátradőlt, és fürkésző tekintettel nézett rá.
- Pénzről van szó?
-Van pénzem. Tulajdonképpen több, mint amennyire szükségem van. Apám nagyon jól 

értett a pénzcsináláshoz. - Shannon megrázta a fejét. - Nem, nem a pénz aggaszt. Bár az is 
igaz,  fontos  nekem,  hogy  megkeressem  magamnak,  elégedettséggel  tölt  el.  Biztonságra, 
stabilitásra és kihívásokra van szükségem. Lehet, hogy ez ellentmondásosnak hangzik.

- Egyáltalán nem.
Látva, hogy Rogan megérti, folytatta.
- A festés, amit magamnak csináltam kedvtelésből, mindig is fontos volt nekem, mint 

egy kötelezettség,  mintha… úgy építettem bele  az időbeosztásomba,  mintha önmagámmal 
lenne randevúm.

- És most félsz tőle, hogy ez kerüljön a központba?
-  Igen.  Itt  sokkal  jobb  képeket  festettem,  mint  korábban.  És  ez  olyan  irányba  húz, 

amelyet  sosem mertem komolyan fontolóra  venni.  -  Most,  hogy kimondta,  Shannon még 
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jobban összezavarodott. - De mi lesz, Rogan, ha visszamegyek New Yorkba, és folytatom az 
életemet,  ahol  abbahagytam?  Ha  aláírok  egy  szerződést,  a  szavamat  adom  neked.  Hogy 
tehetnék ilyet, amikor nem vagyok biztos benne, hogy képes leszek megtartani?

- A becsületed harcol a vágyaiddal. - Rogan egy szempillantás alatt átlátta a helyzetet. - 
És ez nagyon nehéz csata. Miért nem békítjük ki őket?

- Hogy akarod ezt megoldani?
- A Worldwide-dal kötött szerződésedbe belevesszük az Írországban készített képeidet, 

és azt, ami New Yorkban készen van. Azzal a lehetőséggel - folytatta, egy tollat forgatva az 
ujjai között -, hogy elsőként nézhetem meg minden munkádat, amit a következő két évben 
festesz. Legyen az egy darab vagy egy tucat.

- Ez elég jó kompromisszum - mormogta a lány. - De kiállítást akartál rendezni. Nem 
tudom, hogy van-e elég képem, és az sem biztos, hogy ami van, az megfelel neked.

-Ami a kiállítás méretét illeti, az rugalmasan alakítható. És ha valami nem felel meg, azt 
meg fogom mondani.

Shannon a szemébe nézett.
- Abban biztos vagyok.

Később,  mikor  Rogan  elment  dolgozni,  Shannon  felsétált  az  emeletre.  Volt  min 
gondolkoznia. Rogannek sikerült kinyitnia egy ajtót anélkül, hogy arra kényszerítené, zárja be 
a  másikat.  Ha  elfogadja  a  feltételeit,  akkor  is  visszamehet  dolgozni,  nem  kell  semmit 
elmulasztania.

Különösnek  találta,  és  sokkal  zavarosabbnak,  mint  valaha,  hogy  mégis  azt  kívánta, 
bárcsak Rogan sarokba szorította volna, hogy egyértelműen, egyszer s mindenkorra döntésre 
kényszerült volna.

De nincs ideje ezen töprengeni, ha látni akar valamit a városból, mielőtt mennie kell a 
fotózásra.

A fotózásra, mondta magában, és felnevetett. Képzeld csak el!
Megigazította az arcvonásait, és élénken bekopogott Maggie ajtaján.
- Maggie? Rogan mondta, hogy ébresszelek fel. - Nem hallott semmi választ, így szemét 

forgatva újra próbálkozott. - Margaret Mary, kilenc óra elmúlt. Még a terhes nőknek is ki kell 
mászniuk az ágyból valamikor.

Türelmetlenül lenyomta a kilincset, és benyitott.  Az ágy üres volt. Gondolta, Maggie 
biztosan öltözik, és nem hallja, ezért szélesebbre tárta az ajtót.

Amint  épp szólítani  akarta,  a  szomszédos fürdőszobából  félre  nem érthető  hangokat 
hallott: Maggie rosszul volt. Eszébe sem jutott, hogy habozzon, egyszerűen odasietett. Nővére 
a vécékagyló fölött görnyedezett.

- Menj innen, a fenébe is! - Maggie ernyedten integetett neki, és megpróbálta leküzdeni 
az újból rátörő hányingert. - Az ember már nem is okádhat nyugodtan?

Shannon  nem  szólt  semmit,  csak  odalépett  a  mosdókagylóhoz,  és  hideg  vízzel 
megnedvesített egy vastag mosdókendőt. Maggie tiltakozni sem bírt, amikor odalépett hozzá, 
megfogta a tarkóját, és a homlokára nyomta a borogatást.

- Szegény kicsikém - mondta Shannon, amikor Maggie erőtlenül lerogyott. - Borzalmas 
dolog így kezdeni a napot. Pihenj egy kicsit, szedd össze magad!
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- Jól vagyok. Menj innen! Semmi bajom.
- Persze. Tudsz inni egy kicsit? - válaszra sem várva Shannon megtöltött egy poharat 

vízzel,  aztán  visszament  Maggie-hez,  lekuporodott  mellé,  és  a  szájához  emelte.  -  Tessék, 
lassan kortyolgasd! Gondolom, olyan íze van, mintha a csatornából innál.

-  Ajánlom ennek a gyereknek, hogy szentnek szülessen! - Maggie nekitámaszkodott 
Shannon vállának, ha már úgyis ott volt.

- Voltál az orvosnál? - Shannon megfogta a vizes ruhát, és gyöngéden végigsimította 
vele Maggie arcát. - Nem tudna adni valamit ez ellen?

- Voltam nála. Rohadt disznó. Azt mondta, már csak pár hét, és kutya bajom sem lesz. 
Már csak pár hét! - ismételte Maggie, lehunyva a szemét. - Azt hittem, ott helyben megölöm.

- A világon egyetlen esküdtszék sem ítélne el, ha nők lennének az esküdtek. Na gyere, 
állj fel, segítek! Hideg a padló.

Maggie túl gyenge volt, hogy vitába szálljon vele, hagyta, hogy felsegítse, és az ágy felé 
vezesse.

- Ne az ágyba. Nem kell lefeküdnöm, csak leülök egy kicsit.
- Jól van. - Shannon egy karosszékbe ültette. - Kérsz teát?
- Ó! - Maggie végtelenül megkönnyebbült, hogy véget ért a roham. Hátrahajtotta a fejét, 

és lehunyta a szemét. - Ott van a telefon, szólj már le a konyhába, hogy küldjenek fel teát meg 
egy kis pirítóst. Szárazon. Köszönöm.

Mozdulatlanul ült, várta, hogy szervezete megnyugodjon, és elmúljon a borzongás.
- Hát… - mondta,  amikor Shannon letette a kagylót - ez mindkettőnknek nagyszerű 

élmény volt.
- Neked sokkal rosszabb. - Shannon nem volt biztos benne, hogy magára hagyhatja-e 

Maggie-t, ezért inkább leült az ágy szélére.
- Kedves volt tőled, hogy segítettél. Hálás vagyok.
- Amikor rám kiabáltál, nem úgy tűnt. 
Maggie elmosolyodott.
- Bocsánatot kérek. Utálom, amikor… - legyintett egyet. - Amikor nem én irányítom az 

eseményeket.
- Én is. Tudod, én életemben csak egyszer voltam részeg.
- Egyszer? - Maggie mosolya fintorrá változott. - Micsoda ír az ilyen!
- Mindegy.  Igaz,  hogy felszabadított,  de arra is  rá kellett  jönnöm, hogy elhülyíti  az 

embert. Nem én voltam a nyeregben. Ráadásul hazafelé menet olyan rosszul lettem, mint a 
kutya,  nem  is  beszélve  a  másnap  reggelről.  Úgyhogy  gyakorlati  szempontokból  inkább 
korlátozom a fogyasztásomat.

- Egy ital felmelegíti a lelket, kettő az agyat is megolvasztja. Apa mindig ezt mondta.
- Szóval neki is megvolt a maga gyakorlatias oldala.
- Nem vitte túlzásba. Olyan a szemed, mint az övé. - Maggie látta, hogy Shannon lesüti 

a  szemét,  rosszul  esett  neki,  de  igyekezett  leküzdeni  magában  a  türelmetlenséget  és  a 
veszteség érzését. - Sajnálom, hogy nem szívesen hallod.

Shannon rájött, hogy ő sem örül neki.
- Anyámnak és apámnak is kék szeme volt. Emlékszem, egyszer megkérdeztem anyát, 

hogyhogy az enyém zöld. Egy pillanatra olyan szomorú lett, de aztán elmosolyodott, és azt 
mondta, egy angyaltól kaptam.
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- Apának tetszett volna ez. És biztosan nagyon örült volna, és hálás lett volna, ha tudja, 
hogy édesanyád olyan embert talált, aki mindkettőtöket szeretett. - Maggie felpillantott, mert 
behozták a teát. - Két csésze van - mondta, amikor Shannon felállt, és kifelé indult. - Nem 
iszol egyet velem?

- Jól van.
- Rosszul esne neked, ha megkérnélek, meséld el, hogyan találkoztak? A szüleid.
- Nem. - Shannon visszaült, mesélni kezdett, és rájött, hogy egyáltalán nem esik rosszul. 

Sőt,  melegséggel  tölti  el.  Mikor  Maggie  nevetésben  tört  ki  annál  a  résznél,  hogy  Colin 
beleborította Amandát a sárba, Shannon együtt nevetett vele.

- Szívesen megismerkedtem volna velük - mondta Maggie.
- Szerintem ők is örültek volna, ha megismerhetnek téged. - Shannon kicsit zavarba jött 

ettől az érzéstől, és felállt. - Figyelj, ha inkább visszafeküdnél, és pihennél egyet, én taxival is 
el tudok menni a fotóshoz.

- Már jól vagyok. Szeretnék elmenni veled. Szívesen végignézem, ahogy Jack megkínoz 
téged is, ahogy engem, mikor Rogan legutóbb végigcsináltatta velem ugyanezt.

- Kösz.
- Nincs mit. És… - Maggie letette a tálcát, és felállt. - És szívesen együtt töltenem veled 

a napot.
- Én is - mosolygott Shannon. - Majd odalent megvárlak.

Dublin nagyon tetszett neki. A csatornák, a hidak, az épületek, a tömeg. És persze az 
üzletek. Bár legszívesebben még folytatta volna a mászkálást, nézelődést, visszafogta magát, 
és evett Maggie-vel egy hatalmas ebédet.

Izgága nővérétől eltérően Shannon kellemesnek, érdekesnek találta a fotózást. Amikor 
ezt elmondta, Maggie csak megborzongott.

Amikor  kimentek  az  étteremből,  Shannon  kiszámolta,  hogy  már  rekordideje  együtt 
vannak, kemény szavak és csípős megjegyzések nélkül.

Nemsokára rá kellett jönnie, hogy valóban van legalább egy közös vonása Maggie-vel. 
Bevásárlásban bajnok volt, egyik üzletből ki, a másikba be, ruhát próbál, válogat és vásárol, 
minden habozás és időhúzás nélkül, amit Shannon úgy utált egyik-másik barátnőjében.

-  Nem! -  Maggie megrázta  a fejét,  amint  Shannon maga elé  tartott  egy sárgásbarna 
pulóvert. - Neked az élénk színek állnak jól, nem a pasztellek.

-  Nekem tetszik.  -  Shannon a  száját  biggyesztve  a  tükör  felé  fordult,  és  felhúzta  a 
pulóvert a nyakáig. - Az anyaga szuper.

- Az igaz. De ettől a színtől olyan lesz az arcod, mint egy háromnapos hulláé.
- A francba! - Shannon felnevetett, és összehajtotta a pulóvert. - Tényleg.
-  Ez  lesz  az.  -  Maggie  átnyújtott  neki  egy  mohazöldet.  Odalépett  a  húga mögé,  és 

összehúzott szemmel nézte kettejük tükörképét. - Határozottan jól áll.
-  Igazad  van.  Utálom,  amikor  igazad  van.  -  A  karjára  fektette  a  pulóvert,  és 

megtapogatta a Maggie kezében lévő blúzt. - Megveszed ezt?
- Miért?
- Mert ha nem, akkor én igen.
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-  Hát,  megveszem  -  Maggie  önelégült  mosollyal  felkapta  a  szatyrait,  és  elindult  a 
kasszához.

- Ha nem mondtam volna, hogy tetszik, akkor biztosan ott hagytad volna - panaszkodott 
Shannon, amikor kiléptek.

-  Nem.  De  az  igaz,  hogy  így  még  szívesebben  vettem  meg.  Van  itt  egy 
konyhafelszerelési üzlet a közelben. Szeretnék venni valamit Brie-nak.

- Jó. - Shannon még mindig durcáskodott, de felvette nővére lépteinek a ritmusát. - Ez 
mi?

-  Hangszerbolt  -  felelte  Maggie,  amikor  Shannon  megállt,  és  megbámult  valamit  a 
kirakatban.

- Tudom. De ez mi?
- Cimbalom. Kalapácsos cimbalom.
- Nem úgy néz ki, mint egy hangszer, hanem mint egy műalkotás.
- Mind a kettő. Ez különösen szép darab. Murphy csinált egy ilyet pár évvel ezelőtt. 

Nagyon szépen szólt. A húga, Maureen beleszeretett, és ő neki adta.
- Ez jellemző rá. Gondolod, hogy tetszene neki? Attól, hogy valaki más készítette?
Maggie felhúzta a szemöldökét.
-  Ha beletennéd a szelet  egy papírzacskóba,  és azt  adnád oda neki,  azt  is  kincsként 

őrizné.
De Shannon már döntött, és belépett az üzletbe.
Jókedvűen nézte, amint az eladó kiveszi a cimbalmot a kirakatból, és meghallgatta a 

rögtönzött bemutatót.
- Szinte látom Murphyt, amint játszik rajta - mondta Shannon. - Azzal a félmosollyal az 

arcán.
- Igen, én is. - Maggie megvárta, amíg az elégedett eladó hátrament, hogy megfelelő 

méretű dobozt találjon a hangszernek. - Szóval szerelmes vagy belé.
Shannon épp a táskájába nyúlt a pénztárcájáért, de félúton megállt a keze.
- Nem muszáj szerelmesnek lennem ahhoz, hogy ajándékot vegyek neki.
- Nem muszáj, de látom a szemeden. Mit akarsz csinálni?
- Nem csinálok semmit. - Shannon azt vette észre, hogy a homlokát ráncolja. Kivette a 

hitelkártyáját. - Még gondolkozom rajta.
- Murphy nem az az ember, aki könnyedén veszi a szerelmet. Vagy rövid távra tervezi.
Shannon megijedt ezektől a szavaktól, annál is inkább, mert tudta, hogy ez valóban így 

van.
- Maggie, ne sürgess! - Hangja azonban nem csattant fel, ahogy remélte, hanem inkább 

kérőre sikerült. - Ez nem olyan egyszerű. Én megteszem, ami tőlem telik.
Meglepetten felpillantott, amikor megérezte az arcán Maggie kezét.
- Ugye, milyen nehéz, amikor az ember rájön, hogy olyan területre tévedt, ahol még 

soha nem járt, és soha nem is hitte, hogy eljuthat?
- Igen. Szörnyen nehéz.
Maggie leeresztette a kezét a húga vállára.
-  Hát…  -  mondta  könnyedebb  hangon  -,  az  biztos,  hogy  hanyatt  fog  esni,  ha  ezt 

odaadod  neki.  Hol  van  már  az  az  eladó?  Rogan  megnyúz,  ha  nem viszlek  oda  pontban 
háromkor.
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- Igen, látszik, hogy teljesen rettegsz a férjedtől.
- Néha hagyom, hogy azt higgye. Jólesik az önérzetének.
Shannon a pultra kirakott harmonikákat babrálta.
- Nem is kérdezted meg, aláírom-e a szerződést.
- Elég világosan értésemre adtad, hogy semmi közöm hozzá.
Shannon átnyújtotta a hitelkártyáját a visszatérő eladónak, és rámosolygott.
- Most az én önérzetemre próbálsz hatni?
- Örülj, hogy nem rúgtalak fenékbe.
- Aláírom - tört ki Shannonból. - Nem tudnám megmondani, hogy most döntöttem-e el, 

ebben a pillanatban, vagy még akkor, amikor megkérdezte, de aláírom - nyelt egy nagyot, és 
remegő kezét a gyomrára szorította. - No, most én émelygek.

- Én is hasonlóképpen reagáltam annak idején. Épp most helyezted a kormánykereket 
valaki másnak a kezébe. - Maggie együttérzően átölelte Shannon, derekát. - Jól fogja intézni 
az ügyeidet.

- Tudom. Azt nem tudom, én elég jó leszek-e neki - felelte a lány, és végignézte, amint 
az eladó becsomagolja a cimbalmot - Ez a probléma csak mostanában merült fel, azokkal a 
férfiakkal, akiket megszerettem.

- Majd én megmondom, hogy fogjuk elintézni.
Elmegyünk Rogan szép, elegáns irodájába, és gyorsan túl leszünk az üzleti részén. Ez a 

legrosszabb része, nekem elhiheted.
- Oké. - Shannon átvette az eladótól a tollat, és mechanikusan aláírta a számlát.
- Aztán hazamegyünk, és kinyitunk egy üveg pezsgőt Sweeney raktárából.
- Te nem ihatsz. Terhes vagy.
- Majd te iszol. Egy egész üveg francia buborék csak neked! Mert kedvesem, nekem az 

a véleményem, hogy be fogsz rúgni, másodszor életedben.
Shannon kifújta a levegőt, úgy hogy megremegtek a fürtjei.
- Lehet, hogy igazad van.

Ennél jobban nem is lehetett volna igaza Maggie-nek. Néhány órával később Shannon 
ráébredt, hogy minden kétsége és aggodalma köddé vált egy üveg Dom Perignontól.

Maggie mellette volt, hallgatta a fecsegését, együttérzően bólogatott a panaszkodására, 
és a legostobább vicceken is jókat nevetett.

Mire Rogan hazaért, Shannon álmodozó szemmel ült a szalonban, és az utolsó pohár 
italt dédelgette, amit még ki tudott facsarni az üvegből.

- Margaret Mary, mit csináltál vele?
- Jól berúgott. - Maggie elégedetten csókra nyújtotta a száját.
Rogan felhúzta a szemöldökét.
- Nem is csodálom.
- Szüksége volt egy kis lazításra - mondta Maggie fesztelenül. - És persze ünneplésre is, 

de hát ezt nem lehetett neki megmagyarázni. Shannon, ugye jól érzed magad?
- Remekül - válaszolta a lány elbűvölő mosollyal. - Helló, Rogan, mikor jöttél? Tudod, 

figyelmeztettek, hogy vigyázzak veled.
- Igen?
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- Bizony. Rogan Sweeney igazi dörzsölt fickó. – Shannon hátradöntötte a poharat, és 
gyorsan kiürítette. - És tényleg az vagy.

- Drágám, ezt vedd bóknak - javasolta Maggie. - Annak szánta.
- Ó, persze. Egész New Yorkban nem találunk olyan cápát, aki a nyomodba érne. És 

milyen jóképű vagy! - Feltápászkodott,  és kuncogott,  amikor forogni kezdett  vele a világ. 
Rogan megfogta a karját, hogy megtartsa, mire ő odahajolt, és adott neki egy nagy, cuppanós 
csókot. - Klassz bátyáim vannak, nem igaz, Maggie? Csuda klasszak!

- Drágák. -  Maggie széles mosolyába egy kis gonoszkodás vegyült.  -  Mind a kettő. 
Shannon, nem akarsz lefeküdni egy kicsit?

- Nem! - Shannon boldog mosollyal felemelte a poharát. - Idenézz, még van. Felviszem 
magammal, és telefonálok. Telefonálnom kell. Magánügyben, ugye megengeditek?

- Na és kit akarsz felhívni? - kérdezte Maggie.
- Fel akarom hívni Murphy Muldoon urat Clare megyében, Írországban.
- Majd én veled megyek - ajánlotta fel Maggie -, és tárcsázom neked a számát.
-  Tökéletesen  tudok  tárcsázni.  Itt  van  a  száma  a  megbízható  kis  elektromos 

noteszomban.  Sehová nem megyek nélküle.  -  A pohár  majdnem kiesett  a  kezéből,  amint 
körbefordult  a  szobában.  -  Hová  lett?  Egyetlen  feltörekvő  szakember  sem  lehet  meg 
menedzserkalkulátor nélkül.

-  Biztosan  igazad  van.  -  Maggie  rákacsintott  Roganre,  megfogta  Shannon karját,  és 
elvezette. - De szerencsére emlékszem a számra.

-  Maggie,  te  olyan  okos  vagy.  Ezt  már  rögtön  észrevettem,  még  akkor,  amikor  le 
akartalak ütni.

- Milyen kedves. Csak ülj le ide Rogan nagy székébe, és mondj el Murphynek mindent, 
amit csak akarsz.

- Hihetetlenül szép teste van. Úgy értem, Murphynek. - Shannon vihorászva leült Rogan 
asztala mellé a könyvtárszobában. - Bár biztos vagyok benne, hogy Rogané is szuper.

- Az, nekem elhiheted. lessék, ebbe a végébe kell beszélni, és itt hallgatni.
-Tudom, hogy kell telefonálni. Szakember vagyok.
- De még nem fejeztem be a hívást. Én csak amatőr vagyok.
- Nem baj. Már csöng. És ott van Murphy. Szia, Murphy! - úgy fogta a telefont, mintha 

a kedvesét simogatná, észre sem vette, mikor ment ki Maggie.
- Shannon? Örülök, hogy hívtál. Éppen rád gondoltam.
- Én mindig rád gondolok. Ez a legátkozottabb érzés a világon.
- Egy kicsit furcsa a hangod. Jól vagy?
- Remekül. Szeretlek, Murphy.
- Tessék? - a férfi hangja egy oktávval magasabb lett. – Tessék?
- Úgy zsong a fejem.
- Micsoda? Shannon, menj vissza két lépést, és kezd el elölről!
- Legutóbb gólyakoromban történt az egyetemen, buliztunk, és rengeteg bort hoztak. 

Tengernyit.  És  borzalmasan  rosszul  lettem  tőle.  De  most  nem  vagyok  rosszul,  hanem 
inkább… -  Megpördült  a  székkel,  mire  majdnem  megfojtotta  magát  a  telefonzsinórral.  - 
Inkább olyan élőnek érzem magam.

- Jézusom, mit csinált veled ez a Maggie? Részeg vagy?
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- Azt hiszem - próbaképpen felemelte két ujját az arca elé. - Egészen biztos. Murphy, 
bárcsak itt lennél! Beleülnék az öledbe, és összecsókolgatnálak mindenütt.

A férfi rosszkedvűen hallgatott egy percig.
-Az biztosan emlékezetes lenne - mondta feszült hangon. - Shannon, azt mondtad, hogy 

szeretsz.
- Tudod, hogy szeretlek. Az egész össze van kavarva bennem, fehér lovak, rézboglár, 

vihar, szeretkezés  a kövek között  és átkozódás a holdfényben… - Shannon hátrahajtotta a 
fejét,  a  látomások  elárasztották  az  agyát.  -  Varázslat.  Győztes  csaták.  Nem  tudom,  mit 
csináljak. Nem tudok gondolkozni.

- Shannon, majd megbeszéljük,  amikor visszajössz. Azért hívtál  fel az ország másik 
végéből, részegen a… mitől is rúgtál be?

- Pezsgőtől. Rogan legfinomabb francia pezsgőjétől.
-  Ez  igen.  Részegen  a  francia  pezsgőtől  -  ismételte  -,  hogy  elmondd  nekem,  most 

először, hogy szeretsz?
- Akkor még jó ötletnek tűnt. Csodálatos a hangod. - Lecsukva tartotta nehéz szemhéját. 

- Örökké tudnám hallgatni. Vettem neked ajándékot.
- Ez kedves. Mondd el még egyszer!
-  Vettem  neked  ajándékot  -  a  férfi  csalódott  felhorkanására  kinyitotta  a  szemét  és 

felkacagott.  -Ó,  értem.  Nem  vagyok  olyan  buta.  Summa  cum  laude  végeztem,  tudtad? 
Szeretlek, Murphy, és ez teljesen összekavar mindent, de akkor is szeretlek. Jó éjszakát.

- Shannon…
De  ő  már  befejezte  a  beszélgetést.  Fél  szemét  lehunyva,  inkább  a  szerencsének 

köszönhette, mint ügyességének, hogy sikerült visszahelyeznie a kagylót a készülékre. Aztán 
hátradőlt, ásított egy nagyot, és elaludt.
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Huszadik fejezet

-  És  másnap  reggel  kutya  baja  se  volt.  -  Maggie  Brianna  konyhájában  teázgatva 
elismerő pillantást vetett Shannonra. - Nagyon büszke voltam rá.

- Furcsa módon értékeled a büszkeséget - mondta Shannon, de ő maga is érzett valami 
hasonlót.  Szerencséje  volt,  vagy  az  Isten  megsegítette,  mindenesetre  nem  szenvedett 
másnaposságtól a Dom Perignonnal való románca után.

Huszonnégy órával  azután,  hogy a  viszonynak vége lett,  biztonságosan megérkezett 
Clare-be, és élvezte azt a megkérdőjelezhető hírnevet, hogy jól bírja az italt.

-  Nem  lett  volna  szabad  engedned,  hogy  túlzásba  vigye.  -  Brianna  sűrű,  sima 
mályvacukorbevonatot öntött a csokoládétorta tetejére.

- Felnőtt ember - tiltakozott Maggie.
- És a legfiatalabb köztünk.
- Ugyan már! - Shannon a szemét forgatta Brianna háta mögött. - Ez nem valami nagy 

ügy. Te és én ugyanabban az évben születtünk, úgyhogy… - elhallgatott, mert ekkor értette 
meg,  mit  is  jelentett,  amit  mondott.  Összevont  szemöldökkel  meredt  az  asztal  lapján  egy 
pontra. Hát, gondolta, ez kínos.

- Apának zsúfolt éve volt - mondta Maggie hosszú csend után.
Shannon megdöbbenve pillantott fel, és belenézett Maggie nyílt szemébe. Saját elfojtott 

nevetése  ugyanúgy  meglepte,  mint  Maggie  felvillanó  vigyora.  Brianna  folytatta  a  torta 
díszítését.
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- Egy egész üveggel, Maggie! - Brianna halk, kioktató hangon folytatta. - Jobban kellett 
volna vigyáznod rá.

- De hát én vigyáztam rá. Miután elájult a könyvtárban…
- Nem ájultam el - helyesbített Shannon pedánsan. - Csak pihentem.
- Eszméletlenül. - Maggie felállt, és ölbe vette Kaylát, aki nyugtalanul fészkelődött a 

hordozható kis bölcsőben. - Közben meg szegény Murphy visszahívott, mint egy megszállott. 
Ki beszélte le arról, hogy beugorjon a furgonba, és feljöjjön Dublinba, ha nem én? - kérdezte 
Kaylától. - És utána még fel is vittem Shannont az emeletre, sőt megetettem vele egy tányér 
levest, mielőtt lefektettem, hogy aludja ki magát.

Hirtelen hallgatózni kezdett.
- Felébredt Liam.
Átadta a kislányt Shannonnak, és átment Brianna hálószobájába, ahol lefektette a fiát.
Brianna hátralépett, megszemlélte a tortát, és megfordult.
- A tegnap estét leszámítva jól érezted magad Dublinban?
- Igen. Nagyon szép város. És a galéria… olyan, mintha templomban járnék.
- Én is gondoltam erre. De még a mienket, itt Clare-ben nem is láttad. Azt reméltem, 

elmehetnénk együtt mindannyian. Valamikor a napokban.
- Jó lenne. Brianna…
Shannon nem volt biztos benne, készen áll-e arra, hogy megkérdezze, és még kevésbé 

arra, ami azután következik.
- Valami nyugtalanít?
-  Azt  hiszem… szeretném  elolvasni  a  leveleket  -  mondta  ki  gyorsan,  mielőtt  még 

tovaszáll a bátorsága. - Amelyeket anyám írt.
-  Természetesen.  -  Brianna támogató,  vigasztaló  mozdulattal  húga vállára  fektette  a 

kezét. - Az öltözőasztalomban vannak. Gyere, ülj le a szalonban, és olvasd el.
De mielőtt  még Shannon felállt  volna, valami zaj hallatszott  a bejárat  felől.  Hangok 

közeledtek, és a Shannon vállán pihenő könnyű kéz egy pillanatra megmerevedett.
- Anyám jött - mormolta. - És Lottie.
- Semmi baj. - Shannon megveregette Brianna kezét, maga sem tudta, megkönnyebbült-

e vagy csalódott. - Majd megnézem őket később.
Megpróbált felkészülni az összecsapásra.
Maeve lépett be elsőként, valami korábbi vitát folytatva.
-  Mondom,  hogy  nem  fogom  megkérni.  Ha  benned  nincs  semmi  büszkeség,  csak 

csináld, nem foglak megállítani. - Meglátta Shannont Kaylával az ölében, és felemelte a fejét. 
- Hát, úgy látom, nagyon otthon érzed magad.

- Igen. Brianna mellett lehetetlen másképp érezni. Jó napot, Mrs. Sullivan.
- Ó, drágám, csak Lottie. Hívj Lottie-nak, mint mindenki más. Na, és hogy van ma a mi 

kis angyalkánk? - Nézd, Maeve, mosolyog!
- Persze! Hiszen lépten-nyomon csak kényeztetik!
- Brianna hihetetlenül szerető anya - vágott vissza Shannon, mielőtt még fékezni tudta 

volna magát. 
Maeve sértetten felkapta a fejét.
- Elég, ha csak nyöszörög, máris ölbe veszi valaki.
- Például te is - szólt közbe Lottie. - Ó, Brie, milyen gyönyörű torta!
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Brianna beletörődött, hogy még egyet kell sütnie a vendégeknek az ebédhez, és elővett 
egy kést.

-  Üljetek  le,  és  kóstoljátok  meg!  Liam  kiszaladt  a  szomszéd  szobából,  messze 
megelőzve az anyját.

- Süti! - kiáltotta.
- Ebben a gyerekben radar van. - Maeve komor hangja ellenére felcsillanó szemmel 

fogadta az unokáját. - Nagyon szép kisfiú.
Liam ránevetett, megérezve benne a szövetségest, és felemelte a karját.
- Puszi!
- Na gyere, ülj az ölembe - mondta Maeve. - Megkapod mind a kettőt, a puszit is, és a 

tortát is. Margaret Mary, egy kicsit kimelegedett, nem?
- Épp most kelt fel. Brie, felvágod azt a tortát?
-  Jobban kellene vigyáznod az evéssel,  most,  hogy megint terhes vagy - szólt  rá az 

anyja. - Az orvos mondta, hogy reggeli rosszulléteid vannak.
Nehéz lett volna eldönteni, melyikük lepődött meg jobban a kijelentéstől, maga Maeve 

vagy Maggie. Maeve máris azt kívánta, bárcsak ne mondta volna, és etetni kezdte Liamot.
- Semmiség.
- Olyan rosszul van minden reggel, mint a kutya - vágott közbe Shannon, és egyenesen 

Maeve-re nézett.
- Maggie, nekem azt mondtad, hogy már elmúlt. - Brianna hangjából vád és aggodalom 

csendült ki. 
Maggie dühösen és zavartan nézett Shannonra.
- Semmiség az egész.
- Sosem tudta elviselni a gyengeséget.
Maeve csípős  megjegyzése  felszínre  hozta  az eddig elfojtott  dühöt.  De még mielőtt 

Maggie kitört volna, Shannon egyetértő bólintással közbevágott.
-  Ha  az  ember  segíteni  akar  neki,  úgy  felcsattan,  mintha  bántaná.  Egy  erős  nőnek 

nagyon nehéz elviselni, ha segítségre szorul, nem gondolja, Mrs. Concannon? És az olyannak, 
mint Maggie, aki össze tudja egyeztetni a családját és a karrierjét, valahogy… megalázó lehet, 
hogy minden reggel a gyomra veszi át az uralmat.

- Én is rosszul voltam, minden áldott reggel, három hónapon át, amikor őt hordtam - 
mondta Maeve metsző hangon. - Egy nőnek meg kell tanulnia elviselni az ilyesmit. A férfiak 
sosem lennének erre képesek.

- Az biztos, csak nyafognának.
- Az én lányaim sosem nyafogtak. - Maeve összevont szemöldökkel Briannára nézett. - 

Brianna, egész nap ott akarsz állni, és tartani a kannát, vagy hajlandó vagy végre kitölteni a 
teát?

- Ó! - Brie-nak végre sikerült bezárnia a száját, ami tátva maradt a csodálkozástól.  - 
Bocsánat - mondta, és töltött.

- Köszönöm, drágám - mosolygott rá Lottie jókedvűen, hogy így alakultak a dolgok.
Már több mint két éve, hogy folyton noszogatja Maeve-t, béküljön ki a lányaival. Most 

úgy tűnt, mintha csökkenne a távolság.
- Tudod, Maggie, anyáddal épp a fényképeket nézegettük, amelyeket Franciaországban 

csináltunk, mikor ott nyaraltunk a ti házatokban.
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- Annyi büszkesége van, mint egy utolsó koldusnak - morogta Maeve, de Lottie csak 
mosolygott.

- Jólesett visszaemlékezni, milyen remekül éreztük magunkat ott. Dél-Franciaországban 
van - magyarázta Shannonnak. - A ház olyan, mint egy palota, és egyenesen a tengerre néz.

-  És ott  áll  üresen,  hónapról hónapra -  mordult  fel  Maeve.  -  Csak a szolgák laknak 
benne.

Maggie már majdnem felcsattant,  de ekkor észrevette a Brianna szemében felvillanó 
örömet. Nehezére esett, de lenyelte a dühös szavakat, és megpróbált kedvesen reagálni.

- Épp a múltkor beszéltünk róla Rogannel. Úgy terveztük, hogy pár hetet ott töltünk a 
nyáron, de most mind a kettőnknek túl sok a dolga.

Nagyot sóhajtott, és azzal biztatta magát, hogy elkönyvelheti jócselekedetként.
- Egy kicsit ideges vagyok, hogy nincs ott senki, aki a körmére nézne a személyzetnek, 

és irányítaná a dolgokat.
Azt remélte, ez a jókora, arcátlan hazugság nem csökkenti a jócselekedet értékét.
- Ti ketten esetleg nem tudnátok lemenni egy kis időre? Ha meg tudnátok oldani, nagy 

szívességet tennétek nekem.
Lottie  alig  tudta  megállni,  hogy  ne  ugorjon  fel,  és  ne  perdüljön  táncra  örömében. 

Félrehajtott fejjel Maeve-re nézett.
- Mit gondolsz? Meg tudjuk oldani?
- Az utazás teljesen felborítja az emésztésemet. De azt hiszem, ha muszáj, ennyit még 

kibírok.
Ezúttal Shannon volt az, aki figyelmeztető pillantásával belefojtotta Maggie-be a sértő 

megjegyzést.
-  Hálás  vagyok -  mondta  összeszorított  fogai  között  Margaret  Mary.  -  Majd szólok 

Rogannek, hogy vitessen el benneteket a repülőgéppel, amikor megfelel.

Húsz perccel később Brianna megvárta, amíg becsukódik a bejárati ajtó anyja és Lottie 
mögött, majd átölelte Maggie-t.

- Ezt remekül csináltad!
- Úgy érzem magam, mintha lenyeltem volna egy békát. A pokolba az ő emésztésével! 
Brianna felnevetett.
- Ne rontsd el!
- Na és te! - Maggie megfordult, és vádlón Shannonra mutatott.
- Mi van velem? - kérdezte a húga ártatlan képpel.
-  Azt  hiszed,  nem látom,  mire  ment  ki  a  játék?  „Olyan  beteg,  mint  a  kutya,  Mrs. 

Concannon. Felcsattan, mintha bántanák.”
- Hatásos volt, nem?
Maggie kinyitotta a száját, aztán meggondolta magát, és felnevetett.
- De igen. Csakhogy megsértetted a büszkeségemet. - Valami mozgást látott odakint, 

odalépett az ablakhoz, és kinézett. - Odanézzetek, mit kapart ki Con a bokor alól! Brianna, 
három férfi közeledik. Szerintem főzheted a következő kanna teát - még egy darabig bámult, 
és szélesen elmosolyodott. - Jézus Krisztus, milyen jóképűek! Enyém a városi ficsúr, a másik 
kettőn osztozzatok meg, ahogy tudtok.
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Shannon megpróbálta összeszedni magát, mivel hirtelen remegni kezdett az egész teste. 
Maggie odament az ajtóhoz, és kitárta. Con vágtatott be elsőként, bekúszott az asztal alá, és 
eltüntette a morzsákat, amelyeket Liam szétszórt.

-  Torta!  -  Gray  szaglása  majdnem  olyan  jó  volt,  mint  a  kutyáé,  már  a  küszöbről 
megérezte a finom illatot. - Mályvacukorral! Fiúk, megfogtuk az isten lábát.

- Apa! - Liam felugrott a székében, és feltartotta ragacsos kezét. Rogannek volt annyi 
lélekjelenléte,  hogy  megállt  a  mosogatónál,  és  megnedvesített  egy  törlőkendőt,  mielőtt 
odament hozzá.

Murphy megállt, kezében a kalapjával, és tekintetét Shannonra függesztette.
- Visszajöttél.
- Pár órával ezelőtt - kezdte a lány, majd tágra nyílt szemmel nézte, hogy a férfi odalép 

hozzá,  felállítja,  és  megcsókolja,  méghozzá úgy, ahogy bölcs ember  csak olyankor  csókol 
meg egy nőt, mikor kettesben vannak.

- Isten hozott.
Shannon nem kapott levegőt. Megpróbált lélegezni, és bólintott. Szívesen leült volna, 

mert remegő lába alig tartotta, de Murphy erősen a karjában szorította.
- Gyere velem!
- De hát én… - Shannon körülnézett. A konyhában hirtelen mindenkit nagyon lekötött a 

saját dolga.
- Várj egy kicsit, Murphy - szólalt meg Maggie könnyedén, és tiszta tányérokat vett elő. 

- Shannon ajándékot hozott neked.
- Igen. Tényleg. Én… - Shannon nem tudta, mit mondjon.
- Majd én lehozom a dobozt - ajánlotta fel Rogan.
- Murphy, kérsz teát? - kérdezte Brianna.
- Nem, köszönöm - felelte a férfi, de nem vette le a szemét Shannon arcáról. - Most nem 

tudunk maradni. Shannon ma este velem vacsorázik.
- És reggelizik - súgta Gray Brianna fülébe.
- Köszönöm, Rogan - mondta Shannon, és elvette a dobozt. De nem tudta, mit csináljon 

vele.
- Mi az? - kíváncsiskodott Gray. - Nyisd ki! Ó! - Hirtelen összerezzent, mert a felesége 

oldalba bökte a könyökével.
- Majd otthon kinyitja - mondta Brianna. - Vigyetek magatokkal egy kis tortát. - Már el 

is készített egy szeletet, és Murphy kezébe nyomta a letakart tányért.
- Köszönöm. Gyere velem! - szólt megint a férfi, megfogta Shannon karját, és magával 

húzta a lányt.
- Még szerencse, hogy odaadtad neki a tányért - jegyezte meg Maggie -, különben le 

sem tudná venni róla a kezét.
Murphynek még  így  is  minden  akaraterejére  szüksége  volt.  Szerette  volna  magával 

vonszolni  a lányt a mezőn át,  és  lerántani  a földre.  De ehelyett  arra koncentrált,  hogy ne 
lépjen túl nagyot, hogy Shannon tartani tudja vele a lépést.

- Kocsival kellett volna jönnöm.
- Nincs messze gyalog - mondta Shannon lihegve.
- Most messze van. Nehéz? Segítek vinni.
- Nem - húzta el a dobozt a lány. Nem volt könnyű, de ő akarta vinni. - Lehet találgatni.
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- Nem kellett volna ajándékot venned nekem. Elég ajándék, hogy visszajöttél - karolta 
át a derekát Murphy, és könnyedén átemelte a falon. - Minden percben hiányoztál. Nem is 
tudtam, hogy az ember egy nap alatt ilyen sokszor tud gondolni egy nőre.

Kényszerítette magát, hogy három mély lélegzetet vegyen.
- Rogan elmondta, hogy aláírtad a szerződést. Örülsz neki?
- Részben igen. Részben pedig rettegek.
-A félelem motiválhat arra, hogy a legjobbat hozd ki magadból. Meglátod, híres leszel 

és gazdag.
- Már most is gazdag vagyok.
- Igen? - Murphy lépteinek ritmusa megszakadt.
- Meglehetősen.
- Ó!
Ezt meg kell még emésztenie, gondolta. Végig kell gondolnia. De ebben a pillanatban 

semmi másra nem tudott gondolni, csak arra, hogy végre kihámozza a lányt abból a szépen 
szabott kosztümből.

Amikor hazaértek, kitárta a konyhaajtót. Letette a tányért a pultra, és át akarta ölelni 
Shannont. Csakhogy ő számított erre, és még idejében megkerülte az asztalt.

- Szeretném, ha kinyitnád az ajándékot - mondta, és odatette kettejük közé az asztalra.
-Akarlak. Fent az ágyban. A lépcsőn. Itt, a kövön. 
Shannonnak az arcába szökött a vér.
- Ahogy most érzem magam, meg is kaphatsz. Fent is, a lépcsőn is és a kövön is. - 

Felemelte a kezét, mikor látta a férfi tekintetét. - De tényleg szeretném, ha előbb megnéznéd, 
mit hoztam neked Dublinból.

Murphyt  egyáltalán  nem érdekelte,  még  ha  színarany  vasvillát  hozott  is  neki,  vagy 
drágakövekkel kirakott ekevasat. De ez a csendes kérés megállította, pedig már épp át akart 
ugrani az asztalon. Ehelyett felemelte a doboz tetejét, és bontogatni kezdte a csomagolást.

Shannon  észrevette  azt  a  pillanatot,  amikor  rájött,  hogy  mi  rejtezik  a  papír  alatt. 
Döbbent  öröm ült  ki  az  arcéra.  Hirtelen  olyan lett,  mint  egy kisfiú,  aki  karácsony este  a 
vágyott ajándékot találja a fa alatt.

Áhítatosan kiemelte a cimbalmot, és végigfuttatta ujjait a fán.
- Még sosem láttam ilyen szépet.
-  Maggie  azt  mesélte,  hogy  te  is  készítettél  egyet,  ugyanilyen  szépet,  aztán 

elajándékoztad. 
A férfi megrázta a fejét.
- Nem, az nem volt ilyen szép. - Majd örömmel és csodálkozással a szemében felnézett. 

- Miért vettél nekem ilyen ajándékot?
- Megláttam a kirakatban, és magam elé képzeltelek, amint játszol rajta. Játszol nekem?
- Már jó régen nem játszottam cimbalmon - válaszolta a férfi. De azért kibontotta az 

ütőket, és megsimogatta, olyan finoman, mintha pelyhes kiscsirkék lennének. - Van egy dal, 
amit tudok.

És játszani kezdett. Shannon azonnal látta, hogy igaza volt. Murphy arcán megjelent az 
a bizonyos félmosoly, és szemében az a távoli tekintet. Régi dallamot játszott, édeset, mint a 
frissen fejtett bor. A hangok betöltötték a konyhát, s a lány szemébe könnyek szöktek, szíve 
elszorult.
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- Ez a legszebb ajándék, amit valaha is kaptam - mondta a férfi, és letette az ütőket. - 
Nagyon fogok vigyázni rá.

A türelmetlen vadállat,  mely lelke mélyén ágaskodott,  mostanra lehiggadt egy kicsit. 
Megkerülte az asztalt, és gyöngéden megfogta Shannon kezét.

- Szeretlek.
- Tudom. - A lány az arcához emelte összefonódott kezüket. - Tudom, hogy szeretsz.
- Tegnap felhívtál, és azt mondtad, te is szeretsz. Nem mondanád el még egyszer?
- Nem lett volna szabad úgy telefonálnom - hadarta gyorsan Shannon, mert úgy érezte, 

ujjaiban  vitustáncot  járnak  az  idegei.  -  Nem tudtam tisztán  gondolkozni,  és… -  Murphy 
megcsókolta az ujjait, és közben türelmesen nézte az arcát. - Szeretlek, Murphy, de…

A férfi azonban megcsókolta, szájával elfojtva a többit.
-  Mióta  először  hallottam,  egyfolytában  fájdalmasan  kívánlak.  Feljössz  velem, 

Shannon?
- Igen - válaszolta közelebb hajolva a lány, összefonódott kezüket maga elé húzva. - 

Felmegyek veled. - És mosolyogva hagyta, hogy a romantikus érzés magával sodorja. A férfi 
ölbe kapta.

Nagyon szép volt a fény, amint besütött az ablakon, végigfutott a lépcsőn, miközben 
vitte fölfelé, és sápadtan beterítette az ágyat, melyre lefektette.

Olyan könnyű volt elmerülni ebben a fényben, a testét ölelő erős karok között, a csók 
forró ígéretében. Shannonnak ekkor jutott eszébe, hogy most először szeretkeznek úgy, hogy 
tető van a fejük fölött és ágy alattuk. Talán hiányoztak volna a csillagok és a fű illata, ha 
cserében a férfi nem kínált volna minden édeset.

Virágokkal  rakta  tele  a  szobát.  Amikor  elképzelte,  hogy Shannon ott  lesz  vele,  úgy 
érezte,  virágok  kellenek.  Most  megütötte  orrát  finom  illatuk,  amint  lehajtotta  fejét,  és 
végigcsókolta a lány nyakát.

Odakészített  néhány gyertyát,  hogy majd később felidézhessék a csillagok fényét.  A 
gyapjútakarók és a fű helyett puha lenvászon lepedő simult alájuk. Murphy szétterítette a lány 
haját a párnán, tudva, hogy illata még sokáig megmarad.

Shannon  mosolyogva  hagyta,  hogy  vetkőztetni  kezdje.  Vett  még  néhány  dolgot 
Dublinban, és mikor a rózsaszín selyem először kivillant a ruhája alól, látta Murphy arcán, 
hogy jól választott.

A férfi csendben, elmerülten kihámozta a lányt a kabátkájából, blúzából, nadrágjából, 
majd végighúzta ujja hegyét az elefántcsontszínű csipkén, mely a melle között kacéran felé 
villant.

- Miért gyengítik el az embert ezek a dolgok? - kérdezte.
Shannon elmosolyodott.
- Láttam a kirakatban, aztán magam elé képzeltelek téged. Amint megérintesz.
Murphy  a  szemébe  nézett.  Nagyon  lassan,  ujjai  hegyével  végigsimította  a  bőrét  a 

melléig, átsétált a domborulaton, még lejjebb, majd vissza a mellbimbójához, s ott elidőzött.
- Így?
- Igen - hunyta le a szemét Shannon. – Pontosan így.
A férfi  kutatóútra  indult,  végigsimított  a  selyemkombinén,  egészen  a  derekáig,  ahol 

ugyanolyan csipkés szegélyben végződött. Alatta ugyanabból a selyemből készült kis bugyi 
rejtőzött. Ráfektette tenyerét a háromszögre, és nézte, amint a lány teste megfeszül.
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Amikor a kezét a szájával váltotta fel, Shannon felnyögött.
Murphy kiélvezte a selyem nyújtotta gyönyöröket, s csak azután fedezte fel az alatta 

rejtező friss bőrt. Mire a végére ért, a lány már szinte nem volt tudatánál. Hánykolódott alatta, 
belevájta  ujjait  a  váltába.  Ő azonban még megőrizte  utolsó csepp erejét.  Még egy utolsó 
ajándékra vágyott.

- Most mondd nekem, Shannon! - A levegő szinte perzselte a tüdejét, keze kifehéredett 
az erőtől,  ahogy ökölbe szorította.  - Most mondd azt,  hogy szeretsz! Most, amikor égsz a 
vágytól, amikor alig várod, hogy beléd hatoljak, betöltselek! Hogy együtt ringatózzam veled.

A lány levegő után kapkodott, és őrjöngve várta, hogy lépjék már túl azt a vékony kis 
határt.

- Szeretlek - mondta, és könnyek szöktek a szemébe. Érzései felkavarodtak, már nem 
tudta különválasztani, meddig tart a vágy, és hol kezdődik valami más. - Szeretlek, Murphy.

És ekkor a férfi végre beléhatolt,  s mindketten felnyögtek a gyönyörűségtől. Minden 
egyes mozdulat követelés és megdicsőülés volt egyszerre.

- Mondd még egyszer! - tüzesen sütött Murphy hangja, mind a kettejüket csak egyetlen 
lépés választotta el a szakadék szélétől. - Még egyszer!

-  Szeretlek!  -  Shannon  majdnem  zokogva  beletemette  arcát  szerelme  nyakába,  és 
hagyta, hogy az magával rántsa a zuhanásba.

Később Murphy meggyújtotta a gyertyákat, és magával húzta a lányt a fürdőszobába. 
Teletöltötték forró vízzel a kádat, és úgy játszottak fürdés közben, mint a kisgyerekek.

Vacsora  helyett  belakmározták  Brianna  tortáját,  majd  sörrel  leöblítették.  Shannon 
biztosan  undorítónak  találta  volna  ezt  a  párosítást,  ha  mástól  hallja,  de  most  úgy  érezte, 
mintha  ambróziát  ivott  volna.  Az  ujjait  nyalogatta,  amikor  meglátta  a  férfi  szemében 
felvillanó fényt. Egy szempillantás alatt egymásnak estek, és őrjöngő módon szeretkeztek a 
konyha padlóján.

Shannon  kimerülten  majdnem  elaludt,  de  Murphy  talpra  állította.  Kitántorogtak  a 
folyosóra, mintha részegek lennének. Aztán a férfi bevitte a szalonba, ahol ismét egymáséi 
lettek, ezúttal a szőnyegen.

Amikor  Shannon  fel  tudott  ülni,  kócosan,  csillogó  szemmel,  érezte,  hogy  minden 
porcikája fáj.

- Hány szoba van ebben a házban?
A férfi felnevetett, és megharapta a vállát.
- Majd megtudod.
- Murphy, megöljük egymást. - Mikor válaszképpen egy kéz kúszott fel a bordáin, és 

megmarkolta a mellét, remegve felsóhajtott. - Nem bánom, kockáztassunk!
-  Ez  aztán  a  belevaló  kislány!  Tizenöt,  gondolta  Shannon,  mikor  hajnal  felé 

összerogyott a gyűrött lepedőn. Tizenöt helyiség van a nagy család számára épült házban, és 
nem rajtuk  múlt,  hogy  nem sikerült  mindegyiket  felavatniuk,  menet  közben  valamikor  a 
testük egyszerűen elárulta őket. Belerogytak a párnák közé, s semmi másra nem tudtak már 
gondolni, csak az alvásra.

Shannon  félálomban,  Murphy  karjának  súlyát  érezve  magán,  arra  gondolt,  hogy 
komolyan kell beszélniük, méghozzá hamarosan. El kell magyaráznia a férfinak, mi a helyzet. 
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Meg  kell  értetnie  vele,  miért  sokkal  bonyolultabb  a  jövő,  mint  a  jelen.  Megpróbálta 
megformálni a szavakat gondolatban, de közben belesüppedt az álomba. És látta a férfit, a 
harcost, a szerelmét a fehér lovon. Megcsillant a páncél, a szél fellebbentette a köpönyeget. 

De ezúttal a lovas nem közeledett felé a mezőn át, hanem távolodott.

Huszonegyedik fejezet

Murphy arra gondolt, biztosan a szerelem teszi, hogy ilyen friss, annak ellenére, hogy 
mindössze egy órát aludt. Beindította a fejést, megetette az állatokat, kihajtotta a lovakat, s 
közben dúdolgatott magában. Szökdécselő lépteit látva a Feeney fiú mosolyogva nézett rá.

Szokás  szerint  számtalan  dolgot  el  kellett  intéznie  reggeli  előtt.  Szerencsére  most  a 
szomszédon volt a sor, hogy elvigye a tejet. Murphy összeszedte a tojást, szemügyre vette az 
egyik tyúkot, amelyet hamarosan le kell vágnia, és elindult befelé.

Korábban úgy tervezte, hogy hagyja Shannont aludni, ő pedig megiszik egy csésze teát, 
pár falat keksszel, és megy tőzeget forgatni. Most azonban kezdte meggondolni magát.

Sokkal vonzóbban tűnt az az ötlet, hogy felviszi a teát és a kekszet a hálószobába, és 
szeretkezik Shannonnal, amíg még meleg az alvástól és puha az álomtól.

Arra azonban nem számított, hogy a konyhában fogja találni, a tűzhely előtt állva, abban 
a kötényben, amelyet Alice szokott viselni, ha eljön.

- Azt hittem, még alszol.
Shannon felnézett, és elmosolyodott, amint látta, hogy leveszi a kalapját, mikor belép a 

házba.
- Hallottam, amint nevettetek azzal a fiúval, aki fejni segít.
-  Nem akartalak  felébreszteni  -  mondta.  A konyhában  csodálatos  illatok  terjengtek, 

gyerekkori emlékeket ébresztve fel Murphyben. - Mit csinálsz?
- Találtam egy kis  szalonnát  meg kolbászt -  mondta a  lány,  és beleszúrta  a  villát  a 

sercegő  kolbászba.  -  Igaz,  hogy  tele  van  koleszterinnel,  de  ez  után  az  éjszaka  után  úgy 
gondoltam, hogy megérdemled.

Murphy arcán széles vigyor ömlött el.
- Reggelit készítesz nekem?
-  Azt  gondoltam,  biztos  éhes  leszel  a  hajnali  munkák  után,  úgyhogy… Murphy!  - 

sikoltott  fel,  és csörömpölve elejtette a villát,  mert a férfi felkapta,  és körbefordult vele. - 
Vigyázz!

Murphy letette, de tovább nevetett, miközben Shannon morgolódva lemosta a villát.
- Nem is tudtam, hogy tudsz főzni.
- Hát persze, hogy tudok. Lehet, hogy nem olyan művészi fokon, mint Brie, de azért 

nagyon is jól főzök. Mi ez? - nézett bele a vödörbe, melyet Murphy letett, mikor bejött. - Ez 
van vagy harminc. Mit csinálsz ilyen sok tojással?
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- Amennyi kell, azt felhasználom, a többit elcserélem vagy eladom.
A lány összeráncolta a homlokát.
- Koszos. Mitől lett ennyire koszos?
A férfi rámeredt, majd harsány nevetésben tört ki.
- Ó, Shannon Bodine, milyen drága vagy!
-  Most  már  látom,  hogy ostobaságot  kérdeztem.  Mosd meg!  Én ugyan nem nyúlok 

hozzá!
Murphy  odavitte  a  vödröt  a  mosogatóhoz,  és  elkezdte  mosni  a  tojásokat,  amikor 

Shannon hirtelen ráébredt, honnan is jönnek a tojások.
-  Ó! -  Megrezzent,  és  megfordította  a  szalonnát.  -  Az embernek elmegy a  kedve  a 

rántottától. Honnan tudod, hogy csak tojás, és nem lesz belőle kiscsirke?
Murphy vetett rá egy óvatos pillantást, hogy lássa, komolyan gondolta-e, amit mondott. 

Megmosott még egy tojást.
- Ha nem csipog, akkor minden rendben.
-  Nagyon vicces.  -  Talán  jobb is,  ha nem tudja  ezeket  a  dolgokat.  Shannon sokkal 

szívesebben  gondolta  azt,  hogy  a  tojások  szép  dobozokban  teremnek  a  boltban.  -  Hogy 
készítsem el?

- Ahogy akarod. Nem vagyok válogatós. Főztél teát? - Murphy legszívesebben letérdelt 
volna a lány elé.

- Kávét nem találtam.
- Majd veszek, ha bemegyek a faluba. Shannon, ennek nagyszerű az illata.
A férfi csak most figyelt fel rá, hogy a lány már megterítette az asztalt, két személyre. 

Murphy töltött  teát  mindkettejüknek,  és  arra  gondolt,  hogy szednie  kellett  volna  pár  szál 
virágot a pajta mellől. Shannon odatette a tálat az asztalra.

- Köszönöm.
Olyan alázat volt a hangjában, hogy Shannon egyszerre bűntudatot és örömöt érzett.
-  Szívesen.  Én  sosem  eszem  kolbászt  -  mondta,  miközben  leült.  -  De  ez  nagyon 

finomnak tűnik.
- Biztosan az is. Mrs. Feeney készítette pár nappal ezelőtt.
- Ő készítette?
- Igen - felelte  a férfi,  és odatolta neki a tálat.  -  Levágták a disznót, amit hizlaltak. 

Valami baj van? - kérdezte összevont szemöldökkel, mikor látta, hogy Shannon elsápad.
- Nem - felelte a lány, és eltolta maga elől az ételt.
- Csak vannak olyan dolgok, amelyeket inkább nem szeretek magam elé képzelni.
- Á! - Murphy bocsánatkérő mosollyal nézett rá.
- Erre nem gondoltam.
- Hozzá kellene szoknom. A múltkor hallottam, hogy Brie vitatkozott egy fickóval a 

húsvéti  kisbárányokról.  -  Shannon megrázkódott  a  gondolatra,  mi  történik  az aranyos kis 
állatokkal, ha megjön a tavasz.

- Tudom, számodra ez biztosan kegyetlennek tűnik. De hát ez a dolgok rendje. Tomnak 
is ez volt az egyik problémája.

Shannon úgy döntött, hogy a pirítós a legbiztonságosabb. Most azonban felpillantott.
- Igen?
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- Nem tudta elviselni, hogy azért neveljen fel valamit, hogy aztán levágja, és megegye 
vagy  eladja.  Amikör  voltak  tyúkjai,  a  tojást  összegyűjtötte,  de  a  tyúkok  leginkább 
végelgyengülésben haltak meg. Nagyon lágyszívű ember volt.

- Elengedte a nyulakat - mondta Shannon halkan.
-  Hallottál  a  nyulakról?  -  kérdezte  Murphy,  mosolyogva  az  emléken.  -  Meg  akart 

gazdagodni belőlük, amíg csak el nem jött a kritikus pillanat. Mindig azzal próbálkozott, hogy 
valahogy meggazdagodjon.

- Nagyon szeretted.
- Igen. Nem helyettesítette az apámat, nem is próbálta. Nem a férfi példakép volt, akire 

minden fiúnak szüksége van. Nem. Tizenöt éves koromtól ő volt az apám. Éppen úgy, ahogy 
addig az édesapám. Tom mindig ott volt, ha kellett. Amikor gyászoltam, felbukkant, elvitt a 
sziklákhoz,  vagy  kirándultunk  a  lányokkal  Galwaybe.  Ő  fogta  a  fejemet,  mikor  először 
hánytam a whiskytől, amit nem kellett volna meginnom. És amikor először voltam nővel…

Elhallgatott, és hirtelen nagyon elmerült az evésben.
Shannon felvonta a szemöldökét.
- Ó, ne hagyd abba épp most! Mi történt, amikor először voltál nővel?
- Hát, ami szokott, gondolom. Shannon, nagyon finom reggelit készítettél.
- Ne tereld el a szót! Hány éves voltál? 
Murphy értetlenül nézett rá.
-  Nem  valami  illő  dolog  ilyesmiről  beszélgetni  azzal  a  nővel,  akivel  épp  együtt 

reggelizik az ember.
- Gyáva vagy!
- Igen - helyeselt lelkesen a férfi, és teletömte a száját tojással.
- Murphy, most biztonságban vagy. - Shannon már nem nevetett. - Komolyan szeretném 

tudni, mit mondott neked.
A férfi látta, mennyire fontos ez neki, így hát megpróbálta legyőzni zavarát.
- Én… szóval…
- Nem arra vagyok kíváncsi - mosolygott rá megnyugtatóan. - Legalábbis most nem.
- Utána - mondta Murphy, megkönnyebbülve, hogy átugorhatja a kritikus részt - nagyon 

büszke voltam magamra. Férfinak éreztem magam, vagy valami ilyesmi. És úgy össze voltam 
zavarodva,  mint  egy háromfejű  majom.  Bűntudatom volt,  rettegtem,  hogy esetleg  teherbe 
ejtettem a lányt, mert túlságosan heves voltam… azaz túl fiatal és ostoba - helyesbített -, és 
nem gondoltam rá előre.  Szóval  kint  ültem a falon,  egyik részem azon töprengett,  mikor 
csinálhatom újra, a másik részem azt várta, hogy Isten halálra sújt. Vagy ha anyám megtudja, 
akkor ő, de gyorsabban és könyörtelenebbül, mint Isten.

- Murphy! - A lány megfeledkezett magáról, és beleharapott a szalonnába. - Olyan édes 
vagy!

-  Szerintem  ez  ugyanolyan  fontos  dolog  egy  férfi  életében,  mint  egy  nőében.  Na 
mindegy,  szóval  ott  ültem,  és  képzelheted,  mire  gondoltam,  amikor  odajött  Tom.  Leült 
mellém, és egy darabig nem mondott semmit. Csak ült, és kibámult a mezőre. Biztosan az 
arcomra volt  írva az egész. Egyszer csak átölelte a vállamat.  „Férfi lettél,  és büszke vagy 
magadra”, mondta. „De ha egy felkínálkozó lányba belecsusszansz, attól még nem leszel férfi. 
Tudod, mitől leszel? A felelősségtől.”

Murphy megrázta a fejét, és felemelte a teáscsészéjét.
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- Most rosszul vagyok, ha arra gondolok, esetleg kénytelen lettem volna feleségül venni 
azt a lányt. Még csak tizenhét éves voltam, és egyáltalán nem voltam szerelmes belé, sem ő 
énbelém. Tényleg. Tom pedig csak ült ott, nem oktatott ki, nem szidott meg. Azt mondta, ha 
Isten  és a  sors kedvesek lesznek hozzám, biztosan nem fogom elfelejteni,  és  legközelebb 
jobban vigyázok. „Lesz legközelebb”, mondta, „mert az ember ezt a szép dolgot nem hagyja 
abba, ha egyszer elkezdte. És egy nőt megkapni, megölelni igazán csodálatos. A megfelelő nő 
pedig,  ha  megtalálod,  több  mint  maga  a  napfény.  Csak  keresd,  Murphy,  és  ha  addig  is 
megszagolgatod a többi szép virágot útközben, vigyázz rájuk, ne szakítsd le a szirmaikat. Ha 
kedves vagy azzal, akit szeretsz, még ha nem tudod is sokáig szeretni, akkor kiérdemled azt, 
aki az út végén vár majd rád.”

Shannon pár percig nem jutott szóhoz.
-  Mindenki azt  mondta,  költő akart  lenni,  de nem volt  hozzá tehetsége.  Nekem úgy 

tűnik, hogy volt.
- Amikor fontos volt, akkor tudta, mit kell mondani - helyeselt Murphy halkan. - De ha 

saját  magáról  volt  szó,  akkor  nem mindig.  Szomorúság  ült  a  szemében,  amit  csak akkor 
lehetett látni, ha úgy figyelted meg, hogy nem tudott róla.

Shannon a kezére pillantott. Az anyja keskeny kezét, hosszú ujjait örökölte. A szeme 
pedig Tom Concannoné. Vajon mi mást hagytak még rá?

- Megteszel nekem valamit, Murphy?
- Bármit megteszek érted. 
Shannon tudta ezt, de ebben a pillanatban képtelen volt végiggondolni.
- Elvinnél engem a Loop Headhez?
A férfi felállt, és leszedte a két tányért az asztalról.
- Vedd fel a kabátodat, kedves. Ott elég hűvös a szél.

Vajon  milyen  gyakran tette  meg Tom Concannon ezt  az  utat  a  keskeny,  kanyargós 
ösvényeken, melyek keresztülvágnak a hullámzó mezőkön? Shannon aprócska, kőből rakott 
pajtákat látott, melyeknek nem volt tetejük, s az egyik előtt egy kipányvázott, legelő kecskét. 
Egy fehér épület  falán tábla hirdette,  hogy ez a legutolsó kocsma New Yorkig.  Majdnem 
elmosolyodott.

Mikor Murphy leparkolta a furgont, a lány megkönnyebbülten nyugtázta, hogy senki 
más nem akarta megnézni a sziklákat és a tengert aznap reggel. Egyedül voltak, csak a szél 
süvített körülöttük, és a hullámok csapkodták a kőfalat. No és a kísértetek suttogtak a fülükbe.

Kézen  fogva  végigsétáltak  a  kitaposott  ösvényen,  mely  a  magas  fűben  kanyarogva 
Írország legszéléhez vezetett.

Erőteljes  szél  támadt  rájuk  a  sötét  tenger  felől,  vízpermetet  szórva.  A  víz  moraja 
csodálatos volt. Észak felé odalátszottak a Mohr-szíklák és a ködbe vesző Aran-szigetek.

-  Itt  találkoztak.  -  Shannon  összefonta  ujjait  Murphyével.  -  Anyám  aznap,  amikor 
kómába esett, elmesélte, hogyan találkoztak. Esett az eső, hideg volt, és ő nagyon magányos 
volt. Beleszeretett. Tudta, hogy Tom nős, és gyerekei vannak. Tudta, hogy nem helyes, amit 
tesz. Murphy, ez tényleg nem volt helyes. Nem tehetek róla, de így érzem.

- Nem érzed úgy, hogy megfizettek érte?
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- De igen. Sokszorosan. De attól… - elhallgatott, és megpróbálta visszanyerni a hangját. 
- Könnyebb volt addig, amíg nem hittem, hogy igazán szerette anyámat. Amikor még nem 
tudtam úgy gondolni rá, mint egy jó emberre,  egy apára,  aki szeretett  volna engem, ha a 
dolgok másképpen alakulnak.  És nekem volt  apám, aki  szeretett  -  mondta hevesen.  -  Ezt 
sosem fogom elfelejteni.

- Nem kell kevésbé szeretned az egyiket ahhoz, hogy szeretni tudd a másikat is.
- Mégis hűtlenségnek érzem. - A lány megrázta a fejét, nehezére esett folytatni. - Nem 

érdekes, hogy semmi értelme ennek az érzésnek. Ezt érzem. Nem akarom Tom Concannon 
szemét, nem akarom a vérét,  nem akarom… - a szája elé szorította a kezét,  és szabadjára 
eresztette a könnyeit. - Murphy, aznap, mikor anyám elmondta nekem, elveszítettem valamit. 
Elvesztettem a képet, az illúziót, azt a sima, nyugodt tükörképet, mely a családomat ábrázolta. 
Darabokra tört, és hiába próbálom újra összerakni,  repedések, egymásra csúszott szélek és 
hiányzó darabok csúfítják el.

- És milyennek látod magadat benne?
-  Különböző  darabkák  vannak  szétszórva  az  egész  képen,  és  olyan  kapcsolódások, 

melyeknek  nem fordíthatok  hátat.  És  attól  félek,  már  sosem kapom vissza,  amim volt  - 
kétségbeesett  tekintettel  odafordult  a  férfihoz.  -  Anyám  elvesztette  a  családját  miattam, 
szembe kellett néznie a szégyennel és a rettegéssel, hogy egyedül marad. És miattam ment 
feleségül egy olyan emberhez, akit nem szeretett. - Shannon keze fejével letörölte a könnyeit. 
- Tudom, hogy később megszerette. A gyerekek tudják ezt a szüleikről. Érezni a levegőben, 
éppúgy, ahogy a veszekedést is megérzik, hiába próbálják a felnőttek eltitkolni.  De anyám 
sosem felejtette  el  Tom Concannont,  sosem zárta  ki  a szívéből,  és nem felejtette  el,  mint 
érzett, amikor kisétált ezekhez a sziklákhoz az esőben, és meglátta őt.

- Te jobban örülnél, ha elfelejtette volna.
- Igen. És utálom magam érte. Mert amikor ezt kívánom, akkor nem őrá gondolok, sem 

az apámra, csak saját magamra.
- Shannon, túl szigorú vagy magadhoz. Rosszul esik nekem ezt látni.
- Nem. Neked fogalmad sincs, milyen könnyű, majdnem tökéletes életem volt - nézett ki 

a tengerre a lány, a haját hátrafújta arcából a szél.  - A szüleim mindenben elkényeztettek. 
Nemcsak  szerettek,  hanem megbíztak  bennem,  és  tiszteletben  tartották  a  vágyaimat.  Azt 
akarták, hogy a legjobbat kapjam, és meg is adták nekem a legjobbat. Szép házakban laktunk, 
jó környéken, jó iskolákba jártam. Sosem szenvedtem hiányt semmiben, sem érzelmileg, sem 
anyagilag.  Szilárd alapot adtak nekem, és hagyták, hogy magam döntsem el,  mire akarom 
felhasználni. És most azért haragszom, mert ebben az alapban hiba van. Ha pedig haragszom, 
az olyan, mintha hátat fordítanék mindennek, amit tettek értem.

- Ez butaság, nem szabad ilyesmit gondolnod. - Murphy határozottan megfogta a lány 
vállát.  -  Azért  jöttél  el  ide,  ahol  minden kezdődött,  mert  haragudtál  rájuk?  Pedig  tudtad, 
milyen fájdalmas lesz szembenézni vele. Tudtad, hogy Tom itt halt meg, mégis eljöttél, hogy 
szembenézz azzal is. Igaz?

- Igen. Fáj.
- Tudom, drágám - ölelte szorosan magához Murphy Snannont. - Tudom, hogy fáj. A 

szívnek néha össze kell törnie egy kicsit.
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-  Meg  akarom  érteni…  -  Milyen  megnyugtató  Murphy  vállára  hajtania  a  fejét.  A 
könnyek sem égetik annyira a szemét, és a szíve is kevésbé fáj. - Könnyebb lenne elfogadni, 
ha megérteném, miért döntöttek úgy, ahogy döntöttek.

- Szerintem jobban megérted,  mint ahogy beismered magadnak - a férfi  megfordult, 
hogy a tengert lássák, a hullámok és a sziklák véget nem érő összecsapását. - Olyan szép itt. A 
világ vége - megcsókolta a lány haját. - Egy nap majd elhozod az eszközeidet, és lefested, 
amit látsz, amit érzel.

- Nem tudom, képes leszek-e rá. Túl sok a kísértet.
-  Lerajzoltad a köveket is.  Ott  is  vannak kísértetek,  és azok is  közel  állnak hozzád, 

nemcsak ezek.
Ha ez a nap a bátor cselekedetek napja, akkor most megkérdezi. Shannon hátrébb lépett.
- A harcos a fehér lovon és a nő a mezőn. Látod őket?
- Igen. Amikor kisfiú voltam, csak homályosan láttam, de amióta megtaláltam a boglárt, 

azóta tisztábban. És még tisztábban, mióta beléptél Brianna konyhájába, és rám néztél. És én 
ismertem a szemedet.

- Tom Concannon szeme.
- Shannon, tudod jól, mit akarok mondani. Akkor hidegen néztél rám. És már láttam ezt 

a  tekintetedet  korábban.  És  láttam a forró,  dühös vagy éppen vágyakozó pillantásodat  is. 
Láttam ezt a szempárt sírni és nevetni. És láttam, amint elhomályosul a látomásoktól.

- Szerintem - mondta Shannon óvatosan -, az ember fogékony lehet egy-egy helynek az 
atmoszférájára. Vannak olyan vizsgálatok… - A férfi szeme megvillant, mire ő elhallgatott. - 
Jól van, tegyük félre a logikát egy időre. Éreztem… érzek valamit a kövek között. Valami 
furcsát,  mégis  ismerőset.  És  álmaim  vannak,  az  első  éjszaka  óta,  amikor  megérkeztem 
Írországba.

- Megijesztett? Engem is nyugtalanított egy ideig.
- Igen, megijeszt.
- Vihar van - kezdte a férfi, de nem akarta sürgetni.
-  Néha.  A villám hidegen cikázik,  mintha  jégből  lenne,  s  a föld megkeményedett  a 

fagytól. Hallatszik a ló patájának a dübörgése, még mielőtt látni lehetne a lovast.
- A nő vár, szél fújja a haját. A harcos meglátja őt, s a szíve olyan hangosan kezd verni, 

ahogy a ló patkója kopog a földön.
Shannon maga köré fonta a karját, és elfordult. Könnyebb volt a tengert néznie.
- Máskor egy kis szobát látok, ég a tűz. A nő egy ruhával törölgeti a férfi arcát. Amaz 

eszméletlen és lázas a számtalan sebtől.
- Tudja, hogy haldoklik - mondta Murphy halkan. - Semmi más nem tartja már ebben a 

világban, csak szerelmesének a keze, illata és megnyugtató hangja.
- De nem hal meg. - Shannon vett egy mély levegőt. - Láttam őket, amint szeretkeztek a 

tűz mellett, a kör közepén. Olyan, mintha egyszerre nézném a filmet, és szerepelnék is benne. 
És  amikor  felébredek,  forró a  testem,  fáj,  és  vágyom utánad.  -  Odafordult  a  férfihoz,  és 
meglátta a szemében, amit már korábban is: a parázsló dühöt. - Murphy, én nem akarom ezt.

- Mondd el, mit tettem, mivel fordítottalak magam ellen!
- Nem fordítottál magad ellen.
De a férfi megfogta a karját, és nem engedett.
- Mondd el!
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-  Nem  tudom  -  kiáltotta  Shannon,  majd  meglepődve  saját  szavainak  keserűségén, 
hozzásimult Murphyhez. - Nem tudom. Vagy ha tudom is, nem tudom elmondani. Ez nem az 
én világom. Számomra ez nem reális.

- De reszketsz.
- Nem tudok beszélni róla.  Nem akarok rágondolni.  Az egész csak még őrültebb és 

lehetetlenebb lesz.
- Shannon!
- Ne! - És elkeseredetten megcsókolta a férfit.
- Ezzel nem lehet mindig minden problémát megoldani.
- De most igen. Vigyél vissza, Murphy! Vigyél vissza, és megmutatom neked, hogy 

most meg lehet.
A férfi tudta, hogy követelőzéssel nem megy semmire. Shannon túlságosan fél. Nem 

tudott mást tenni, átkarolta a lányt, és visszavezette a furgonhoz.

Gray éppen hazafelé tartott, amikor meglátta a közeledő furgont. Odaintett nekik. Amint 
odament  Shannonhoz,  megérezte,  hogy  feszültség  van  a  levegőben.  És  azt  is  látta, 
bármennyire igyekezett a lány eltitkolni, hogy sírt.

Komoran  nézett  Murphyre,  pontosan  úgy,  ahogy  egy  báty  nézhet,  ha  valaki 
boldogtalanná teszi a húgát.

- Most jövök tőled. Nem vettétek fel a telefont, és Brianna aggódni kezdett.
- Elmentünk kocsikázni - mondta Shannon. - Megkértem Murphyt, hogy vigyen el a 

Loop Head-hez.
-  Ó!  -  Ez  sok  mindent  megmagyaráz.  -  Brie  azon  gondolkozott,  elmehetnénk  a 

galériába. Mindannyian.
- Az jó lenne. - Talán a kirándulás egy kicsit jobb kedvre deríti, gondolta Shannon. - El 

tudsz jönni? -fordult Murphyhez.
-  Van  egy  kis  dolgom.  -  A  férfi  látta,  hogy  nagy  csalódás  lenne  a  lánynak,  ha 

kifogásokat keresne, és most úgysem tudnak beszélgetni. - Nem tudnátok várni egy-két órát?
- Dehogynem. Maggie is jön, meg a kis szörnyeteg. Rogan már ott van. Ha kész vagy, 

gyere át!
-  Át  kell  öltöznöm  -  mondta  Shannon  gyorsan.  Már  nyitotta  az  ajtót,  amikor 

visszafordult Murphyhez. - Itt megvárlak, jó?
- Persze. Maximum két óra - biccentett Graynek, és elhajtott.
- Rosszul kezdődött a nap? - kérdezte Gray.
- Több szempontból. Képtelen vagyok beszélni vele arról,  hogy mi lesz ezután. - És 

arról is, hogy mi történt korábban, ismerte be magának.
- És mi lesz?
-  Gray,  vissza  kell  mennem.  Már  egy  hete  el  kellett  volna  mennem.  -  Shannon 

nekitámaszkodott  a  férfinak,  ő  pedig  átkarolta  a  vállát,  és  a  völgy  felé  bámult.  -  Vár  a 
munkám.

- A régi nóta: két rossz közül kell választani. Velem is megtörtént párszor. Nem lehet 
okosan  dönteni,  valaki  mindenképpen  megsérül.  -  Beléptek  a  kapun,  végigmentek  az 
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ösvényen, és felmentek a lépcsőn. - Ha megkérdezném tőled, mit akarsz az életben, mit akarsz 
kezdeni az életeddel, tudnál válaszolni?

- Nem olyan könnyen, mint egy hónappal ezelőtt. - Leültek a lépcsőre, és Shannon a 
bólogató gyűszűvirágokat bámulta. - Gray, te hiszel a látomásokban?

- Elég furcsa kérdés.
- Igen. Sosem hittem volna, hogy egyszer ilyet fogok kérdezni bárkitől - fordult oda a 

férfihoz a lány, és komolyan nézett rá. - Azért kérdezlek, mert te is amerikai vagy. - Gray 
elnevette magát, és ő is mosolyogni kezdett. - Tudom, hogy viccesen hangzik, de hallgass 
végig! Te itt laksz Írországban, de attól még jenki vagy. Abból élsz, hogy történeteket találsz 
ki, és elmeséled őket, de modern berendezést használsz. Van egy fax az irodádban.

- Igen. Ez a különbség?
- Ez azt jelenti, hogy te a huszadik század embere vagy, előretekintő ember, aki megérti 

és felhasználja a modern technikát.
- Murphynek nagyon szuper fejőgépe van, az új traktora pedig a legjobb, amit a modern 

technika eddig megalkotott.
- És közben maga vágja a tőzeget - fejezte be Shannon mosolyogva. - A kelta misztikum 

pedig mind a vérében van. Meg vagyok győződve róla, hogy egy része még mindig hisz a 
kísértetekben és a tündérekben.

-  Oké,  én  úgy  fogalmaznék,  hogy  Murphy  elbűvölő  kombinációja  a  régi  és  az  új 
Írországnak. Szóval az volt a kérdés, hiszek-e a látomásokban. - A férfi kivárt egy kicsit. - 
Feltétlenül hiszek.

- Ó, Grayson! - Shannon csalódottan felállt, lépett kettőt az ösvényen, majd megfordult, 
és  visszajött.  -  Itt  ülsz  Nike  cipőben  és  Rolex  órával  a  csuklódon,  s  közben  azt  akarod 
bemesélni nekem, hogy hiszel a látomásokban?

A férfi lepillantott a cipőjére.
- Szeretem a Nike-t, az óra pedig nagyon megbízhatóan jár.
- Nagyon jól tudod, mire gondolok. Neked semmi gondot nem fog okozni átsétálni a 

huszonegyedik századba, mégis képes vagy azt állítani, hogy hiszel ilyen tizenötödik századi 
baromságban.

- Szerintem ez nem baromság, és nem is korlátozódik a tizenötödik századra. Sokkal 
távolabbra nyúlik vissza, és még néhány évezreden át fennmarad.

- Akkor hiszel a szellemekben is, meg a reinkarnációban, meg a békákban, amelyek 
királyfivá változnak!

-  Aha!  -  a  férfi  vigyorogva  megfogta  Shannon kezét,  és  lehúzta  maga  mellé.  -  Ne 
kérdezz, ha a választól felhúzod magad! - A lány csak morgott valamit, mire ő megfogta a 
kezét. - Tudod, amikor eljöttem Írországnak ebbe a részébe, nem akartam itt maradni. Hat 
hónap, gondoltam, megírom a könyvet, és összecsomagolok.  Így dolgoztam, és így éltem. 
Nyilvánvaló, hogy Brianna a legfőbb oka, hogy megváltoztam. De van más is. Felismertem 
ezt a helyet.

- Ó, Gray!
- Egy reggel sétáltam a mezőn, és megláttam a kövekből rakott kört. Elbűvölt, és valami 

vonzást éreztem, valami erőt. És ez egyáltalán nem lepett meg.
Shannon keze megfeszült a kezében.
- Komolyan mondod?
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-  Komolyan.  Elsétáltam  az  út  végéig,  kikocsikáztam  a  sziklákhoz,  végig  a  falun, 
sétáltam romok között,  temetőkben.  Úgy éreztem,  ideköt  valami.  És  én  azelőtt  semmivel 
kapcsolatban nem éreztem ilyen kötődést. Nekem nem voltak látomásaim, de tudtam, hogy 
voltam már itt korábban, és vissza kellett jönnöm.

- És te ettől nem ijedsz meg?
-  Halálra  rémültem  -  felelte  vidáman.  -  Épp  úgy,  mint  attól,  hogy  beleszerettem 

Briannába. Te mitől ijedtél meg jobban, kislány?
- Nem tudom. Ezek az álmok…
- Igen, már említetted. Elmeséled?
-  Muszáj  elmondanom  valakinek.  Ha  elkezdek  beszélni  róla  Murphyvel,  mindig… 

pánikba esem. Mintha valami  fogva tartana.  Gray,  én nem vagyok hisztérikus  típus,  nem 
szoktam képzelődni. De ezen nem tudom túltenni magam.

Lassan  elkezdte,  és  elmesélte  az  első  álmát.  Részletesen  leírt  mindent,  azt  is,  hogy 
milyen érzéseket élt át. Most könnyedén tudott róla beszélni, nem érezte azt az égető csomót a 
torkában, ami mindig megakadályozta, ha Murphynek próbálta elmondani az álmát.

Mégis volt valami, érezte, hogy valami végső pontot nem tud felidézni.
- Nála van a boglár - fejezte be. - Murphynél van a boglár, amit álmomban láttam. A kör 

közepén találta, kisfiú korában, és azt mondja, azóta lát ő is ugyanilyen álmokat.
Gray elbűvölten hallgatta. Agyának egyik része hűvös távolságtartással elraktározta a 

tényeket, a képeket, egy később megírandó történethez. Füttyentett egyet.
- Ez aztán komoly.
- Mit gondolsz róla? Én úgy érzem magam, mintha ötvenkilós bárd súlya nyomná a 

nyakamat. 
Gray összehúzta a szemét.
- Én azt mondtam, komoly, nem azt, hogy ijesztő. És főleg nem fenyegető.
- Hát,  én fenyegetőnek érzem. Nem szeretem, ha betörnek a tudatalattimba. És ez a 

szörnyű érzés,  hogy nekem kell  helyrehoznom, ami elromlott,  bármi volt  is  az,  nem való 
nekem. Gray, amikor látok egy bűvészt nagy ködfelhőben eltűnni, tudom, hogy csak trükk. 
Lehet,  hogy  tetszik,  jól  szórakozom  rajta,  ha  ügyes,  de  tökéletesen  tudom,  hogy 
figyelemeltereléssel és csapóajtóval működik.

- Már megint a két rossz választás, kislány. A logikus és az illogikus között. Arra még 
nem gondoltál, hogy egyszerűen elengeded magad, és kivárod, melyik győz?

- Arra gondoltam, keresek egy pszichiátert.  És azt  mondogatom magamnak,  hogy el 
fognak múlni az álmok, ha visszamegyek New Yorkba, a megszokott életformámhoz.

- De közben attól félsz, hogy mégsem.
- Igen. És attól is félek, hogy Murphy nem fogja megérteni, miért kell elmennem.
- Te magad érted? - kérdezte Gray halkan.
- Logikusan igen. És logikusan meg tudom magyarázni azt is, mi köt ide. Murphyhez és 

hozzátok is. Azt is tudom, hogy vissza kell majd jönnöm, és hogy sosem fogom megszakítani 
a kapcsolatot,  nem is  akarom. Azt is  tudom, hogy az életem már sosem lesz olyan,  mint 
korábban. De az álmokat nem tudom megérteni, Gray, és nem tehetem meg, hogy itt maradok, 
és hagyom elúszni az életemet. Még Murphy kedvéért sem.

- Akarsz egy jó tanácsot?
A lány felemelte a kezét, de aztán legyintve leengedte.
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- A francba vele, hátha segít.
-  Gondold  végig,  mihez  mész  vissza,  és  mit  hagysz  itt.  Ha  az  segít  a  logikus 

gondolkodásodnak, készíts  egy listát.  És miután  összehasonlítottad a két  oldalt,  meglátod, 
melyik irányba billen a mérleg.

- Nagyon szokványos tanács. De nem rossz. Kösz.
- Csak várd meg, amíg elküldöm a számlát. 
Shannon nevetve odahajtotta a fejét a férfi vállára.
- Szeretlek.
Gray boldogan elpirult, és egy csókot nyomott a lány homlokára.
- Én is téged.
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Huszonkettedik fejezet

Shannonnak  nagyon  tetszett  a  Clare-i  Worldwide  Galéria.  Nagy  hatással  volt  rá  a 
kúriaszerű épület  méltósága.  A kertet,  mesélte  Murphy, amikor kilépett  a furgonból, hogy 
megcsodálja, Brianna tervezte.

- Nem ő ültette a virágokat, mert nem volt ideje minden nap eljönni, de az utolsó dáliáig 
és rózsabokorig mindent pontosan lerajzolt.

- Ez is ilyen családi dolog.
- Igen. Rogan és Maggie együtt dolgoztak az építésszel, amikor a házat tervezte, minden 

festékcseppre odafigyeltek. Volt itt néhány jóízű veszekedés - mesélte, és megfogta Shannon 
kezét. Gray ekkor parkolt le mellettük. - Ez a hely mindannyiuknak nagyon a szívéhez nőtt.

Shannon végigpillantott a parkolóban álló kocsikon.
- Úgy látom, van sok látogató.
- Írország elnöke is volt itt - Murphy hangjába csodálat és büszkeség lopózott. - Kétszer 

is. És vett egy darabot Maggie-től. Meg persze más művészektől is vásárolt. Nem kis dolog, 
ha az ember az álmaiból szilárd talajon álló valóságot csinál!

-  Nem.  -  Shannon  értette,  mire  célzott  a  férfi.  Örült,  hogy  végre  Briannáék  is 
csatlakoztak hozzáj ük.

- Liam Sweeney, ki ne merd venni a kezed a zsebedből, mert megbilincsellek - mondta 
Maggie. De nem nagyon bízott a fenyegetésében, mert ölbe kapta a gyereket. - Nos, Shannon, 
mi a véleményed?

- Nagyon szép. Ugyanolyan impozáns, mint a dublini és a New York-i.
- Ez egy otthon - felelte Maggie, és elindult a bejárat felé.
Shannon érezte a rózsák és pünkösdi rózsák illatát,  a frissen nyírt gyep szagát, mely 

olyan sűrű volt,  mint a bársony. Amikor belépett,  látta, hogy ez válóban egy otthon, nagy 
odafigyeléssel berendezve, és hívogatóan kecses eleganciát sugározva.

Az előtérben  képek függtek  a  falakon,  ceruzarajzok,  melyek az ír  emberek  arcát  és 
hangulatait  ábrázolták.  Az  első  szalonban  álmodozó  hangulatú  akvarelleket  állítottak  ki, 
melyek jól illettek a lágy vonalú kanapéhoz és a szoba tompa színeihez. Szobrok is voltak, 
Maggie összehasonlíthatatlan üvegjei, egy alabástrom női mellszobor és fényes fából faragott 
aprócska  manók.  A padlón  kézzel  hurkolt,  a  kék  szín  különböző  árnyalataiban  pompázó 
szőnyeg feküdt, a kanapé hátára egy vastag kendőt borítottak.

Frissen szedett virágok pompáztak a gyönyörű üvegvázákban és kerámiaedényekben
Shannon szíve nagyot dobbant,  amint meglátta saját  képét a falon.  Döbbenten lépett 

közelebb, hogy megszemlélje a Briannáról festett akvarellt.
-  Olyan büszke vagyok, hogy itt  van - mondta mellette Brianna. - Maggie említette, 

hogy Rogan három képet kitett, de nem tudtam, hogy ez is köztük van.
- Hármat? - Shannon szíve elszorult, s ijesztően hevesen kezdett dobogni.
Maggie lépett oda hozzájuk, a szabadulni akaró Liammel küzdve.
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- Először csak egyet akart kiállítani, A dolmen-t. De aztán úgy döntött, pár napra felteszi 
a másik kettőt is. Azt akarja, hogy a látogatók kapjanak egy kis előzetest arról, milyen lesz az 
őszi kiállításod. Csalogatja őket. Már kapott ajánlatott A dolmen-re.

- Ajánlatot? - Shannon szíve most hirtelen felugrott a torkába, és fojtogatni kezdte. - 
Valaki meg akarja venniL

- Azt hiszem, kétezer fontot mondott. Vagy talán hármat - vállat vont. - Persze Rogan 
kétszer annyit kér.

- Kétszer annyit… - Shannon hangja elcsuklott, de aztán úgy gondolta, ez biztos csak 
vicc, és megrázta a fejét. - Majdnem bedőltem neked.

- Rogan nagyon mohó - felelte Maggie mosolyogva. - Én mindig azt mondom neki, 
hogy arcátlanul sokat kér, és folyton bebizonyítja nekem, hogy igaza volt,  ugyanis meg is 
kapja, amit kér. Ha hatezer fontot akar azért a képért, meg fogja szerezni. Nekem elhiheted.

Shannon agyának logikus fele átváltotta az összeget amerikai dollárra, és elraktározta. A 
benne rejlő művész viszont megzavarodott, elszomorodott.

- Na jól van, fiatalember - mondta Maggie az izgő-mozgó Liamnek. - Apádon a sor. - 
Azzal kisétált a gyerekkel, otthagyva Shannont a kép előtt.

-Amikor eladtam a csikót - mondta Murphy halkan -, azt hittem, megszakad a szívem. 
Tudod, az enyém volt - Shannon odafordult hozzá, és ő rámosolygott. - Ott voltam, amikor 
született, és végig vigyáztam rá, amíg csak el nem kezdett szopni. Megtanítottam kötőféken 
futni,  és aggódtam érte, amikor lehorzsolta a térdét.  De el kellett  adnom, és tudtam előre, 
hogy így lesz. Az ember nem lehet lótenyésztő anélkül, hogy el ne adja a lovakat. Mégis 
megszakadt a szívem.

-  Még  sosem  adtam  el  semmit,  amit  festettem.  Odaadtam  ajándékba,  de  az  nem 
ugyanaz. - Shannon nagyot sóhajtott.  - Nem tudtam, hogy ez ilyen érzés. Izgatott vagyok, 
túlcsordul bennem az öröm, ugyanakkor hihetetlenül elszomorít a dolog.

-  Azt  talán  segít,  hogy  Gray  már  megbeszélte  Rogannel,  megveszi  a  Briannát,  és 
elevenen megnyúzza, ha bárki másnak eladja.

- Nekik ajándékoztam volna.
Murphy közelebb hajolt, és a fülébe súgta:
- Halkabban, mert Rogannek remek a hallása. 
Shannon  felnevetett,  és  hagyta,  hogy  a  férfi  kézen  fogja,  s  átvezesse  a  következő 

szobába.

Több mint egy óráig tartott, mire rá tudták venni, hogy menjenek fel az emeletre. Túl 
sok  mindent  látott,  csodált  és  kívánt  meg.  Az  emeleti  nappaliban  az  első  dolog,  amit 
meglátott, egy hosszú, kanyargós üvegcsoda volt, sárkányra emlékeztető formával. Shannon 
látta a szivárványos színekben játszó széttárt szárnyakat, a nyaka hajlatát, tüzet fújó fejét és 
csapkodó farkát.

- Ez kell nekem - simogatta meg a sárkány testét. Természetesen Maggie keze munkája 
volt, nem is kellett megnéznie a sárkány farka tövébe karcolt M. M. betűket, hogy tudja.

- Hadd vegyem meg neked!
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- Nem! - fordult oda határozottan Murphyhez. - Már több mint egy éve vágyom rá, hogy 
legyen tőle valamim, és pontosan tudom, mennyit kér érte Rogan. Most viszont, éppen csak, 
de meg tudom venni. Komolyan mondom, Murphy.

- A fülbevalót elfogadtad - felelte a férfi, és örömmel látta, hogy Shannon most is viseli.
-  Tudom.  És  kedves  tőled,  hogy  felajánlod.  De  ez  nagyon  fontos  nekem,  hogy  én 

magam vegyek valamit, amit a nővérem csinált.
A férfi szeméből tovatűnt a makacs pillantás.
- Hát, ha így van, annak örülök.
- Én is. Nagyon. - És Shannon mosolyogva megcsókolta Murphyt.
- Bocsánat - szólalt meg Rogan az ajtóban. – Zavarok?
- Nem. - Shannon kinyújtott kézzel lépett oda hozzá. - El sem tudom mondani, milyen 

érzés itt látni a munkámat. Még sosem gondoltam erre. Anyám pedig mindig erre vágyott. 
Nagyon köszönöm. -  Megfogta Rogan kezét,  és  megcsókolta  az arcát.  -  Köszönöm, hogy 
valóra váltottad az álmát.

- Ez számomra is nagyon nagy öröm. És azt is tudom, hogy ez még sokáig így lesz, 
éveken át. - Meglátta a lány szemében a habozást. - Brianna a konyhában van. Nem lehet 
megakadályozni, ha konyhát lát, be kell mennie. Kértek teát?

- Még csak most jöttem fel az emeletre, és igazából beszélni akartam veled.
-  Rogan,  hát  itt  vagy?  -  Maggie  önelégült  mosollyal  lépett  be.  -  Rásóztam Liamot 

Grayre. Mondtam neki, hogy gyakorolnia kell arra az időre, amikor majd Kayla elindul, és 
egyfolytában futni kell utána. - Belekarolt a férjébe. - Brianna elkészítette a teát, és hozott 
magával egy doboz süteményt is, áldja meg az Isten érte!

-  Mindjárt  megyek-felelte  Rogan,  és  megveregette  a  felesége  kezét.  -  Shannon, 
bemegyünk az irodámba?

-  Nem szükséges.  A  sárkányról  akarok  beszélni.  Nem kellett  a  kézmozdulat,  hogy 
Rogan megértse, melyik szoborra gondol.

- A Tűzlehelet - bólintott. - Kivételesen szép.
-  Hát persze!  -  csattant  fel  Maggie.  -  Elültem a seggem, mire  elkészült.  Háromszor 

kezdtem neki, mire sikerült.
-  Meg akarom venni.  -  Shannon kiváló alkudozó volt,  remek üzleteket  kötött  már a 

gyémántkereskedők  utcájában  vagy  a  Soho  kis  galériáiban.  De  ebben  az  esetben  semmi 
hasznát nem vette ügyességének, mert a puszta birtoklási  vágy mindent legyőzött  benne. - 
Megveszem, és küldesd el nekem New Yorkba.

Senki nem vette észre, csak Maggie, hogy Murphy hirtelen mozdulatlanná dermedt.
-  Értem.  -  Rogan  töprengve  nézte  Shannon  arcát.  -  Ez  az  egyik  legkülönlegesebb 

munkája.
- Egyetértek, írok egy csekket. 
Maggie elfordította a tekintetét Murphyről, és kihúzta magát, felkészülve az ütközetre.
- Rogan, nem engedem, hogy… 
Shannon elbűvölve látta, hogy Maggie elhallgat, amint Rogan felemeli a kezét.
-A művészek hajlamosak érzelmi kötődést kiépíteni a műveikkel - mondta kedvesen, 

felesége  lángoló  tekintetének  tüzében.  -  Ezért  kell  nekik  egy  partner,  akinek  üzleti 
gondolkodása van.
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- Seggfej! - mormogta Maggie. - Vérszívó. Az a rohadt szerződés! Velem is aláíratja, 
még most  is,  mintha  nem szültem volna  neki  gyereket,  és  nem hordanám a  hasamban  a 
másikat!

A férfi csak egy kurta pillantást vetett rá.
- Befejezted? - kérdezte, majd folytatta, mielőtt még Maggie káromkodni kezd. - Mint 

Maggie  partnere,  az  ő  érdekeit  képviselem,  és  meg kell  mondanom,  hogy szeretnénk,  ha 
elfogadnád ajándékba.

Shannon tiltakozni akart, de Maggie döbbenten kitört.
-  Rogan  Sweeney,  soha  nem  hittem,  hogy  ilyet  fogok  hallani  tőled!  -  Örömteli 

kacagással két keze közé fogta férje arcát, és hevesen, hosszan megcsókolta. - Szeretlek! - 
Ragyogó  arccal  Shannonhoz  fordult,  és  ráparancsolt:  -  Ne merj  tiltakozni!  Olyan  büszke 
vagyok a férjemre, és úgy megdöbbentett! Úgyhogy gyorsan adj kezet az üzletre, mielőtt még 
visszatér a szokásos kapzsisága.

Shannont meghatotta ez a kedvesség, és elfogadta az ajándékot.
-  Nagyon  köszönöm.  Nagyon.  Azt  hiszem,  mégiscsak  kérek  egy  kis  teát,  hogy 

kiélvezzem az örömömet. Majd később folytatom idefent a nézelődést.
- Gyere, menjünk. Maggie, Murphy?
-  Mindjárt  megyünk.  -  Maggie  egy  futó,  figyelmeztető  pillantást  vetett  rá,  majd 

megvárta,  míg  elhaltak  a  lépteik.  Úgy  érezte,  jobb,  ha  nem  szól  semmit,  csak  átkarolta 
Murphyt.

- Nem szándékosan mondta, hogy el kell szállítatni New Yorkba.
Épp ez a szörnyű benne, gondolta a férfi, és lehunyta a szemét, hogy elfojtsa a tompa, 

szívet tépő fájdalmat.
- Mert annyira magától értetődő számára. Hogy elmegy.
-Azt akarod, hogy maradjon? Hát harcolj érte!
Murphy keze ökölbe szorult Maggie háta mögött.  Harcolna, ha hús és vér ellenféllel 

állna szembe. De ez megfoghatatlan, mint a kísértetek. Egy hely, gondolkodásmód, életforma, 
melyet ő még csak fel sem tud fogni.

- Még nem fejeztem be - mondta halkan, de olyan rejtett hévvel, hogy Maggie bizakodni 
kezdett. - És ő sem.

Nem  kérdezte  meg  Shannontól,  visszamegy-e  vele  a  farmra,  csak  egyszerűen  arra 
kanyarodott. Amikor kiszálltak a furgonból, nem a ház felé indult, hanem megkerülte.

-  Valami  dolgod  van  az  állatokkal?  -  Shannon  lepillantott  a  férfi  lábára,  de  nem 
gumicsizma  volt  rajta,  hanem az  a  cipője,  amelyet  a  templomban  és  a  városban  szokott 
viselni.

- Majd később.
Valami nyugtalanítja.  Shannon érezte  egész úton Ennistymonból hazafelé.  Attól  félt, 

hogy  Murphy  még  mindig  azon  töpreng,  amit  Loop  Headnél  mondtak  egymásnak.  Volt 
valami makacs áramlás a csendes vízfelszín alatt, mint ahogy mindig ott volt benne a tüzes 
szenvedély is.  A lány máris  kezdett  rettegni  attól,  hogy megint  kénytelen lesz az álmáról 
beszélni.

- Murphy, látom, hogy valami bajod van. Nem lehetne félretenni egy kis időre?
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- Már így is túl sokáig halogattam.
Murphy meglátta  a legelésző  lovakat.  Volt  egy vevője a pej  csikóra,  amely most is 

olyan büszkén tartja a fejét. És tudta, hogy meg kell válnia tőle.
De vannak olyan dolgok, melyektől az ember nem tud megválni.
Érezte a lány kezén a feszültséget. Az idegességet. Egész teste kissé mereven mozgott. 

Murphy behúzta magával a kör közepébe. Aztán elengedte, és szembefordult vele, de nem 
érintette meg.

- Itt kell történnie. Tudod. 
Shannon szíve megremegett, de igyekezett nyugodtan nézni.
- Nem tudom, mit akarsz ezzel mondani.
Murphy arra gondolt,  hogy nem vett  gyűrűt. Pedig azt  is tudta,  milyet választana:  a 

szívekből,  kezekből  és  koronából  álló  ír  motívumokat.  De  most  csak  saját  magát  tudja 
felajánlani.

-  Szeretlek,  Shannon,  amennyire  ember  csak  szeretni  tud.  Itt  mondom ezt  neked,  a 
megszentelt földön, miközben a nap ránk süt a kövek között.

A lány szíve megugrott a szerelemtől és az idegességtől. Látta, mi süt a férfi szeméből, 
és megrázta a fejét, bár tudta, hogy úgysem állíthatja meg.

- Gyere hozzám feleségül! Engedd, hogy megosszam veled az életemet, és te is oszd 
meg velem a tiédet. Itt kérlek, a megszentelt földön, miközben a nap ránk süt a kövek között.

A lány szívében túlcsordultak az érzelmek, sokáig küzdött, mire meg tudott szólalni.
- Ne kérd ezt tőlem, Murphy!
- Már megkértelek. De nem válaszoltál.
- Nem. Nem tudom megtenni, amire kérsz. 
Murphy szeme megvillant, indulat és fájdalom egyszerre sütött belőle, mintha két nap 

sütne az égen.
- Bármit meg tudsz tenni, amit akarsz. Légy őszinte, és mondd azt, hogy nem akarod.
- Jól van. Nem akarom. És én kezdettől fogva őszinte voltam.
- Nem voltál őszinte, nemcsak hozzám, hanem önmagádhoz sem! - vágott vissza a férfi. 

Száz sebből vérzett, és semmit nem tehetett ellene.
- De igen! - Shannon is indulatosan válaszolt, ő is tele volt fájdalommal. - Egész idő 

alatt mondtam neked, hogy nincs udvarlás, nincs jövő, és soha nem tettem úgy, mintha lenne. 
Azért feküdtem le veled - folytatta, hangjában tiszta rémülettel -, mert nagyon kívántalak, de 
ez nem jelenti azt, hogy mindent megváltoztatok érted.

- Azt mondtad, hogy szeretsz.
- Igen,  szeretlek - vágta rá a lány dühösen.  - Még sosem szerettem senkit  így, mint 

téged. De ez nem elég.
- Nekem több mint elég.
-  Hát  nekem pedig  nem.  Én  nem vagyok  olyan,  mint  te.  Sem mint  Brianna  vagy 

Maggie. – Shannon elfordult, és legszívesebben ököllel belevágott volna a kövekbe. - Amit 
elveszítettem, mikor anyám megmondta,  ki vagyok, vissza fogom szerezni. Vissza akarom 
szerezni. Megvan a magam élete.

Sötéten szikrázó szemmel visszafordult, és kiabálni kezdett.
- Azt hiszed, nem tudom, mi kell neked? Láttam az arcodat ma reggel, amikor bejöttél, 

és én reggelit készítettem. Neked ez kell, Murphy, egy nő, aki rendben tartja a házadat, aki 
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melléd bújik az ágyban, gyereket szül neked, és évről évre megelégszik a kerttel,  a völgy 
látképével és a tőzeg illatával a kandallóban.

Tökéletesen megtalálta Murphy életének a lényegét.
- És te fölötte állsz az ilyesminek.
- Nem nekem valók - válaszolta a lány, nem hagyva, hogy a keserű szavak megsértsék. - 

Van munkám, amit épp elég hosszú időre félbehagytam. Van hazám, otthonom, ahová vissza 
akarok menni.

- Itt is van otthonod.
- Itt családom van - mondta a lány óvatosan. - Emberek, akik nagyon sokat jelentenek 

nekem. De ettől ez még nem otthon.
- Miért nem? Mi taszít annyira? Azt hiszed, azért kellesz nekem, hogy főzz rám, és 

kimosd a koszos ingemet? Évek óta megcsinálom magamnak, és ezután is képes vagyok rá. 
Azt se bánom, ha a kisujjadat sem mozdítod. Felvehetek valakit a házimunkára, ha arról van 
szó. Nem vagyok szegény. Azt mondod, van munkád? Ki kérte, hogy ne dolgozz? Hajnaltól 
késő estig festhetnél, és én büszke lennék rád.

- Nem értesz.
- Tényleg nem. Nem értem, hogy lehet az, hogy szeretsz, én is szeretlek téged, te mégis 

képes vagy elmenni tőlem. Milyen kompromisszumokat akarsz? Csak kérned kell.
- Milyen kompromisszumokat? - Shannon már kiabált,  mert a férfi szenvedését látva 

összefacsarodott a szíve. - Murphy, itt nincsenek kompromisszumok. Nem arról van szó, hogy 
valamin  változtatnunk  kell.  Nem  másik  házba  költözünk  vagy  esetleg  másik  városba. 
Kontinensek választanak el minket, két különböző világban élünk. Hatalmas a távolság. Nem 
arról van szó, hogyan bánjunk az időnkkel, hogy meg tudjuk osztani a házimunkát. Hanem 
arról, hogy fel kell adnom az életemet valami teljesen különbözőért. Te semmit nem áldoznál 
fel, én viszont mindent. Ez túl nagy kérés.

-De hát mi egymásnak vagyunk teremtve. Te nem vagy hajlandó tudomásul venni ezt.
- Nem érdekelnek az álmok, a kísértetek és a nyugtalan lelkek. Én ez vagyok, hús és vér 

-  mondta  Shannon,  elkeseredetten  próbálva  meggyőzni  önmagát  is.  -  Csak az itt  és  most 
létezik.  Megadok neked mindent, amit tudok, és nem akarlak bántani. De ha többet kérsz, 
akkor nincs más választásom.

- Vagy nern akarod meglátni! - Murphy elhúzódott. A tekintete higgadt volt, de azért a 
jeges kékség alatt  látszott  a  kínlódás csillogása.  -  Azt  mondod, hogy elmész? Tudva,  mit 
találtunk itt együtt, tudva, mit érzel irántam, elmész New Yorkba, és boldogan élsz nélkülem?

- Úgy fogok élni, ahogy élnem kell. Ahogy tudok.
- Visszatartod tőlem a szívedet. Kegyetlen vagy.
- Én vagyok kegyetlen? Azt hiszed, te nem okozol nekem fájdalmat azzal, hogy itt állsz, 

és azt követeled, válasszak a jobb és a bal kezem között? - Hirtelen csontig hatoló hideg járta 
át. Maga köré fonta a karját. - Ó, neked nagyon könnyű! Te nem kockáztatsz semmit, nem 
veszíthetsz semmit. A fenébe! - A szeme keserű könnyektől csillogott, mintha nem is ő lett 
volna. - Te sem fogod megtalálni a békességet, ahogy én sem.

Amint ezek a szavak kicsúsztak a száján,  megpördült  maga körül, és futásnak eredt. 
Csak az idegességtől zúg a füle, nyugtatgatta magát. A szédülés elnyomta az érzéseket benne, 
majd mind a kettőt a szívébe hasító fájdalom.
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De úgy érezte,  mintha valaki futna benne,  ugyanolyan elkeseredetten,  boldogtalanul, 
ugyanolyan keserű reménytelenséggel megtelve.

Átvágott a mezőn, Brianna kertjén, még akkor sem állt meg, amikor a szunyókáló kutya 
felugrott,  hogy üdvözölje.  Botladozva  beesett  a  konyhába,  és  nem válaszolt  Brianna  ijedt 
szólítására.

Felrohant a szobájába, bezárkózott. Már nem volt hová futni.

Brianna  várt  egy  órát,  csak  akkor  ment  fel,  és  halkan  bekopogott  az  ajtón.  Arra 
számított, hogy Shannon sírni fog, vagy legalábbis a könnyei felszárításával foglalkozik. Az a 
pillantás,  amelyet  vetett  rá,  mikor  berohant  a  konyhába,  majd  ki,  indulatról  és  bánatról 
árulkodott.

De amikor benyitott, Shannon nem sírt. Festett.
- Sötétedik - mondta Shannon, fel sem pillantva. Szenvedélyes, lázas mozdulatokkal járt 

a kezében az ecset. - Lámpára van szükségem. Ehhez fény kell.
-  Persze.  Majd  hozok  -  Brianna  előrelépett.  Húga  arcán  nem bánatot  látott,  hanem 

valami furcsa vadságot. - Shannon…
- Most nem tudok beszélni. Meg kell csinálnom ezt. Egyszer s mindenkorra meg akarok 

szabadulni tőle, ki akarom adni magamból. Brie, fényre van szükségem.
- Jól van. Mindjárt. - Brianna halkan becsukta maga mögött az ajtót.

Shannon egész éjjel festett. Még sosem csinált ilyet. Nem volt rá szüksége, vagy nem 
érdekelte  annyira  a  dolog.  De most  muszáj  volt.  Világos reggel  lett,  mire  befejezte,  keze 
begörcsölt,  szeme égett,  és  az agya teljesen  kiürült.  Hozzá sem nyúlt  a tálcához,  amelyet 
Brianna hozott fel valamikor éjjel, és még most sem érzett éhséget.

Anélkül,  hogy  ránézett  volna  a  befejezett  képre,  beledobta  az  ecseteit  egy  üveg 
terpentinbe, majd megfordult, és teljesen felöltözve rádőlt az ágyra.

Már majdnem beesteledett,  mire felébredt,  mereven,  kábultan.  Ezúttal  nem álmodott, 
vagy legalábbis nem emlékezett rá, csak mélyen, kimerülten aludt, és üresnek érezte magát, 
mikor  szédelegve  felébredt.  Megszokott  mozdulatokkal  levetkőzött,  lezuhanyozott,  és 
felöltözött, de közben egyszer sem nézett a festményre, melyet egyetlen elkeseredett éjszaka 
alatt szenvedett ki magából. Felkapta az érintetlen tálcát, és levitte magával.

Briannát  az  előszobában  találta,  éppen  elbúcsúzott  néhány  vendégtől.  Shannon  szó 
nélkül elment mellettük, a konyhában letette a tálcát, és töltött magának kávét, ami már órák 
óta várt rá.

- Főzök neked frisset - ajánlotta Brianna, amint bejött.
- Nem, köszönöm, ez jó - Shannon majdnem mosolyogva belekóstolt.  - Tényleg. Ne 

haragudj, hogy kárba veszett az étel.
- Nem számít.  Hadd készítsek neked valamit  enni. Tegnap óta nem ettél,  és nagyon 

sápadt vagy.
- Azt hiszem, az jól esne. - Shannonnak nem volt ereje semmihez, ezért odament az 

asztalhoz, és leült.
- Összevesztél Murphyvel?
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- Igen is meg nem is. Most nem akarok erről beszélni.
Brianna meggyújtotta a lángot a hús alatt, és odament a hűtőszekrényhez.
- Akkor hagyjuk. Befejezted a képedet?
-  Igen.  -  Shannon lehunyta  a  szemét.  Még valami  mást  is  be  kell  fejeznie.  -  Brie, 

szeretném most elolvasni azokat a leveleket. Látnom kell őket.
- Előbb egyél - mondta Brianna, és kenyeret szelt a szendvicshez. - Nem baj, ha áthívom 

Maggie-t? Ezt együtt kellene csinálnunk.
- Igen - tolta félre a kávéscsészéjét Shannon. - Együtt.

Huszonharmadik fejezet
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Nehéz pillanat volt, amikor meglátta a három vékony kis levelet, melyeket fakó píros 
szalag kötött össze. Milyen érzelemdús ember lehetett, gondolta Shannon, aki összekötötte a 
szerelme leveleit, még ha ilyen keveset is, egy szalaggal, amelyet az idő fakóra koptatott.

Nem kért konyakot, de mikor Brianna odatette a könyöke mellé az üveget, hálás volt 
érte. Mind a hárman átmentek a családi szalonba, Gray pedig elvitte a kisbabát Maggie-ékhez. 
Csend volt a házban.

A nap már lebukóban, alkonyodott, így felgyújtották a lámpát. Shannon összeszedte a 
bátorságát, és kinyitotta az első borítékot.

Édesanyja  kézírása  nem  változott.  Ezt  rögtön  látta.  Mindig  ilyen  szép,  nőies  és 
takarékos volt. 

Drága Tommy!
Tommy, gondolta Shannon, és rámeredt a megszólításra. Amanda Tommynak nevezte, 

amikor írt neki, és akkor is, mikor beszélt róla a lányának, először és utoljára.
De Shannon Tomként gondolt rá, Tom Concannon, akitől a zöld szemét és a vörös haját 

örökölte. Tom Concannon, aki rossz farmer volt, de jó apa. Aki feleségének tett esküjétől egy 
másik nő szerelmébe menekült,  végül mégis elengedte azt a nőt. Aki költő szeretett volna 
lenni és gazdag, de egyik sem sikerült neki.

Tovább olvasta, és akár akarta, akár nem, anyja hangját hallotta, azt a kedves, szeretettel 
teli hangot. És semmi megbánást nem talált a szavakban, melyek szerelemről, kötelességről és 
a nehéz döntésről szóltak. Vágyakozás volt bennük, igen, emlékezés is, de semmi bűntudat.

Örökké a tiéd - így fejezte be.
Shannon óvatosan összehajtogatta az első levelet.
- Anyám azt mondta, hogy Tom válaszolt neki. De én nem találtam meg a leveleit a 

holmija között.
- Biztosan nem őrizte meg őket - mondta Brianna halkan. - Á férje iránti tiszteletből. 

Hiszen szerette, és hűséges volt hozzá.
- Igen - Shannon szerette volna elhinni ezt. Ha egy férfi teljesen odaadja magát, több 

mint huszonöt évre, ez a legkevesebb, amit megérdemel.
Kinyitotta  a  második  levelet.  Ugyanúgy  kezdődött,  és  ugyanolyan  hangnemben 

végződött, mint az első. De közben voltak olyan utalások, melyek nem csak emlékek voltak 
egy rövid és tiltott szerelemről.

- Tudta, hogy terhes - sikerült végre kinyögnie. - Amikor ezt írta, már tudta. Rémült 
volt,  sőt  teljesen  kétségbeesett.  Nem is  csoda.  Mégis,  milyen nyugodtan ír,  nem árulja  el 
magát, nem akarta, hogy Tom kitalálja.

Maggie kivette a kezéből a levelet.
- Biztosan időre volt szüksége, hogy végiggondolja, mit tegyen, mit tehet. A családja… 

annak alapján, amit a magánnyomozó kiderített, nem állt ki mellette.
- Nem. Amikor elmondta nekik, hogy gyereket vár, azt akarták, hogy utazzon el, szüljön 

meg, és adjon oda valakinek, hogy elkerüljék a botrányt. De ő nem volt hajlandó.
- Akart téged - mondta Brianna.
- Igen, akart.
Shannon  kinyitotta  a  harmadik  levelet.  Majd  megszakadt  a  szíve,  amikor  elolvasta. 

Hogy lehet az, hogy ilyen öröm sugárzik belőle? Annak ellenére, hogy nagyon sok félelem és 
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aggodalom rejtezett  a  sorok  mögött,  félreérthetetlen  volt  az  öröm.  Amanda  elutasította  a 
szégyent,  amit  pedig  elvártak  volna  egy olyan  nőtől,  akinek  nincs  férje,  és  gyereket  vár, 
ráadásul egy házas férfitól.

Az nyilvánvaló volt, hogy már választott, mikor megírta ezt a levelet. A családja azzal 
fenyegette,  hogy  kitagadja,  de  ez  nem  érdekelte.  Ezt  is  megkockáztatta,  és  mindent 
feláldozott, amit csak ismert, egy esélyért: a gyermekért, akit a szíve alatt hordott.

- Azt írta neki, hogy nincs egyedül - Shannon hangja megremegett. - Hazudott. Egyedül 
volt. Északra utazott, és munkát vállalt, mert a családja kitaszította, és még a saját pénzét is 
elvették tőle. Semmije nem maradt.

- Ott voltál neki te - szólt közbe Brianna. - Ezt akarta. Ezt választotta.
- De sosem kérte meg Tomot, hogy jöjjön el, vagy hogy ő visszamehessen hozzá. Nem 

adott neki esélyt, csak megmondta, hogy terhes, hogy szereti, és elment.
-  De  adott  neki  esélyt.  -  Maggie  Shannon  vállára  fektette  a  kezét.  -  Esélyt,  hogy 

felnevelje a gyermekeit, akik már megvoltak, és hogy tudja, van még egy, akinek szeretet és 
gondoskodás  fog  jutni.  Talán  azért  vette  ki  a  kezéből  a  döntést,  mert  nem akarta,  hogy 
kettészakítsa a szívét. Szerintem apa érdekében csinálta. És a te érdekedben. Talán saját maga 
miatt is.

- De mindig szerette. - Shannon ezt a levelet is összehajtotta. - Bármennyire szerette is 
apámat, mindig szerelmes volt Tomba. Őrá gondolt, amikor meghalt, éppúgy, ahogy Tomnak 
is ő volt az utolsó gondolata. Amit ők elvesztettek, sok más ember soha nem is találja meg.

- Nem tudhatjuk,  mi lett  volna. - Brianna gyöngéden újra összekötötte a leveleket  a 
szalaggal. - Nem tudjuk megváltoztatni,  ami történt. De nem gondolod, Shannon, hogy mi 
megtettük értük, ami tőlünk telt? Azzal, hogy itt vagyunk. Hogy egy család lettünk. Testvérek 
lettünk.

-  Szeretném  azt  hinni,  hogy  anyám  tudja,  már  nem  haragszom,  és  hogy  kezdem 
megérteni. - Milyen békesség ez a megértés, ébredt rá Shannon. - Ha Tom élt volna, amikor 
idejöttem, megpróbáltam volna szeretni őt.

- Biztosan megszeretted volna. - Maggie megszorította a vállát.
- Tudom. Most ez az egyetlen dolog, amiben biztos vagyok.
Újból rátört a fáradtság, amint felállt. Brianna is felállt, és átnyújtotta neki a leveleket.
- Ezek a tieid. Édesanyád így akarná.
- Köszönöm. - Shannon olyan vékonynak érezte a papírt a kezében, olyan törékenynek. 

És olyan kedvesnek. - Nálam lesznek, de nem az enyémek, hanem a mieink. Gondolkodnom 
kell.

- Vidd fel a konyakot magaddal. - Brianna felemelt egy poharat,  és átnyújtotta. - És 
vegyél egy forró fürdőt. Az könnyít a fáradt testen, agyon, lelken.

Shannonnak tetszett a tanács, elhatározta, hogy meg is fogadja. De amikor belépett a 
szobájába, letette a poharat. A festmény vonzotta magához, úgyhogy felkapcsolta a lámpákat, 
és odalépett.

Hosszan nézte a fehér lovon ülő férfit és a nőt. A réz csillogását, a megvillanó kardot. 
Lobogott  a  köpönyeg,  és  a  vöröses  hajzuhatagba  belekapott  a  szél.  De ennél  több volt  a 
képen, jóval több. Annyira, hogy óvatosan leereszkedett az ágy szélére, s nem bírta levenni a 
szemét a vászonról. Tudta, hogy belőle tört fel minden ecsetvonás, mégis hihetetlennek tűnt, 
hogy ilyet tudott festeni.
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Valóságot alkotott egy álomból. Egész idő alatt ott lapult benne.
Remegve  felsóhajtott,  lehunyta  a  szemét,  és  várt,  amíg  biztos  lett  magában.  Amíg 

ugyanolyan világosan  látott  önmagába,  ahogy azokat  az  alakokat  látta,  akiket  ő  teremtett 
festékkel és ecsettel.

Minden  olyan  egyszerű,  értette  meg  végre.  Semmi  bonyodalom.  Csak  a  logikus 
gondolkodás bonyolította meg. Most viszont, logikusan gondolkozva is egyszerűnek tűnt.

Telefonálnia kell, gondolta. Felemelte a kagylót, hogy befejezze, amit akkor kezdett el, 
mikor először Írország földjére lépett.

Reggelig  várt,  csak  akkor  ment  át  Murphyhez.  A  harcos  is  reggel  hagyta  el  a 
boszorkányt, ezért tűnt helyesnek, hogy ugyanabban a napszakban záruljon be a kör.

Eszébe sem jutott, hogy a férfi esetleg nem lesz ott, ahol keresi. És valóban ott állt a 
kövekből épített kör közepén, kezében a boglárral. A fű fölött pára vibrált, mintha kísértetek 
lehelete látszana.

A férfi felemelte a fejét, amint meghallotta. Shannon látta rajta a meglepetést, a vágyat, 
de aztán mindezt nyomtalanul eltüntette az arcáról. - A lány nem tudta, hogy ilyen képességei 
is vannak.

- Gondoltam, hogy talán kijössz ide. - Murphy hangja nem volt hűvös, azt azért nem 
sikerült  elérnie.  -  Itt  akartam hagyni  neked  ezt.  De  ha  már  itt  vagy,  akkor  odaadom,  és 
megkérlek, hogy hallgass meg.

Shannon elfogadta a boglárt, és már nem lepődött meg, nem ijedt meg, amikor érezte, 
hogy vibrál a tenyerében.

-  Hoztam  neked  valamit.  -  Átnyújtotta  a  nehéz  vásznat,  mely  vastag  papírba  volt 
csomagolva, de a férfi nem mozdult, hogy elvegye. - Azt kérdezted egyszer, festenék-e neked 
valamit. Valamit, ami rád emlékeztet. Festettem.

-  Búcsúajándékként?  -  Elvette  a  képet,  de két  lépéssel  odébb vitte,  és  kibontatlanul 
nekitámasztotta egy kőnek. - Ez nem fog menni, Shannon.

- Nem akarod megnézni?
-Majd arra is lesz idő, ha elmondtam, amit akarok.
- Murphy, mérges vagy. Hadd…
- Átkozottul igazad van abban, hogy mérges vagyok. Mind a kettőnkre. Két nyavalyás 

bolond. Maradj csendben - szólt rá -, hadd mondjam el a magam módján. Néhány dologban 
igazad  volt,  és  néhány  dologban  én  tévedtem.  De  abban  nem  tévedtem,  hogy  szeretjük 
egymást, és egymásnak vagyunk teremtve. Az elmúlt két éjszaka során sokat gondolkoztam 
rajta,  és  beláttam,  hogy amit  kérek tőled,  az több,  mint amennyihez jogom van. Van egy 
másik megoldás, amire nem is gondoltam, amelyet elzártam magam elől, mert úgy könnyebb 
volt.

- Én is gondolkoztam - nyújtotta ki a kezét a lány, de Murphy hátralépett.
- Várj már egy percet, hadd fejezzem be! Én megyek veled.
- Tessék?
- Megyek veled New Yorkba.  Ha több időre van szükséged, hogy udvaroljak,  vagy 

nevezd, ahogy akarod, megkapod. De végül hozzám fogsz jönni feleségül, az biztos. Ebben 
nincs kompromisszum.
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-  Kompromisszum?  -  A  lány  megtántorodott,  és  beletúrt  a  hajába.  -  Ez  neked 
kompromisszum?

- Te nem maradhatsz, akkor hát én megyek.
-De hát a farm…
-A  pokolba  a  kibaszott  farmmal.  Azt  hiszed,  fontosabb  nekem,  mint  te?  Jó 

kézügyességem van, bárhol találok munkát.
- Nem a munkáról van szó.
- Nekem fontos, hogy ne élősködjem a feleségem nyakán - mondta a férfi élesen, szinte 

várva, hogy Shannon vitatkozni kezd. - Csak nyugodtan nevezz hímsovinisztának, bolondnak 
vagy aminek akarsz, de ez nem változtat a dolgon. Engem nem érdekel, hogy neked van egy 
kazal pénzed, vagy nincs egy filléred sem. Nem érdekel, hogy szép házra, csicsás autókra 
akarod költeni, vagy inkább elmulatod és eljátszod egyetlen éjszaka. Nekem nem az a fontos, 
hogy eltartsalak téged, de legalább eltartsam magam.

A lány becsukta a száját egy percre, és megpróbált megnyugodni.
-  Nem nevezlek  bolondnak ezért  a  teljesen  épeszű  gondolatodért.  De igenis  bolond 

vagy, ha csak meg is fordult a fejedben, hogy itt hagyod a farmot.
- Eladom. Nem vagyok olyan hülye. A családomból senkit nem érdekel a gazdálkodás, 

úgyhogy beszélek Mr. McNee-vel, Feeneyvel és még néhány emberrel. Jó föld - mondta, és 
tekintete végigsiklott a dombok vonulatán, egy pillanatra fájdalmat tükrözve. - Jó föld. És ők 
majd megbecsülik.

- Ó, nagyszerű - emelte fel a hangját Shannon hévvel. - Csak dobd el az örökségedet, az 
otthonodat! Miért nem ajánlod fel, hogy kivágod a szívedet is, ha már úgy benne vagy?

- Nem tudok nélküled élni - válaszolta a férfi egyszerűen. - És nem is akarok. Ez pedig 
itt csak kő és por.

- Meg ne halljam még egyszer! - csattant fel a lány. - Hiszen ez minden számodra. Ó, 
nagyon értesz hozzá, hogyan kell engem önzőnek, kicsinyesnek beállítani. Nem engedem!

Elfordult,  ökölbe szorította  a kezét,  és járkálni kezdett  egyik kőtól a másikig.  Aztán 
nekitámaszkodott  az  egyiknek,  mert  ekkor  értette  meg,  hogy ez  a  vége.  Kezdettől  fogva 
minden efelé haladt.

Összeszedte magát, visszafordult, és Murphy szemébe nézett. Különös, gondolta, hogy 
hirtelen ilyen nyugodt, ennyire biztos magában.

- Feladnád értem. Azt, ami maga az élet a számodra. - Megrázta a fejét, mielőtt még a 
férfi  válaszolhatott  volna.  -  Ez vicces,  komolyan vicces.  Múlt  éjjel  és  az előző éjszaka  a 
lelkemet  vizsgálgattam.  Egy részét kitéptem magamból ezzel a képpel.  És mikor végre jó 
alaposan szemügyre vettem, megértettem, hogy nem megyek sehová.

Észrevette, hogy Murphy szeme felcsillant, de aztán óvatosan visszafogja magát.
-  Azt  mondod,  itt  maradsz,  és  megleszel  anélkül,  amit  akartál.  Gondolod,  hogy 

megvigasztal engem, ha tudom, hogy itt vagy, de boldogtalan vagy?
- Sok mindent feladok. Igazán nagy áldozatot hozok. - Shannon nevetgélve beletúrt a 

hajba. -Végre sikerült ezt is megértenem. Otthagyom New Yorkot. Ott nem érezni a fű illatát, 
nem látni legeiésző lovakat. Nem látni, amint a fény elárad a mezőkön, olyan gyönyörűen, 
hogy elszorul a torkom. Elcserélem a forgalom zaját a szarkák és pacsirták énekére. Igazán 
nagyon nehéz lesz e nélkül élni.
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Zsebre dugta a kezét, és járkálni kezdett, mozdulatai azt sugalmazták, jobb, ha Murphy 
most nem próbál közeledni.

-  A  barátaim  vagy  inkább  csak  ismerőseim  mosolyogva  fognak  rám  gondolni,  és 
megcsóválják  a  fejüket.  Még  az  is  lehet,  hogy  néhányan  eljönnek,  meglátogatnak,  és 
megnézik,  mi  az,  amiért  feladtam  azt  a  hajszát.  A  családomért,  olyan  emberekért,  akik 
közelebb állnak hozzám, mint bárki más, akit ismerek. Hát, tényleg elég rossz üzlet.

Elhallgatott, és a kövek között kelet felé nézett. A nap egyre melegebben sütött, és már 
felszárította a párát.

-  No és  ott  van a  karrierem,  az  a  mindennél  fontosabb szamárlétra.  Még öt  év,  és 
egészen biztosan megszerezném azt a bizonyos legendás kulcsot a főnökségi budihoz. Nem is 
kérdéses, hogy Shannon Bodine-ban megvan a lendület, tehetséges, ambiciózus, és azt sem 
bánja, ha heti hatvan órát kell dolgoznia. Murphy, tudod, hányszor túlóráztam? És csak most 
értettem meg, hogy soha nem éreztem azt az örömöt és elégedettséget, amit azóta érzek, hogy 
először ecsetet  vettem a kezembe Írországban.  Úgyhogy gondolom, tényleg nagyon nehéz 
lesz nekem felcserélni az Armani zakót a festőköpennyel.

Hátrafordult.
- És akkor már csak egy dolog marad, ahogy én látom. Visszamegyek New Yorkba, 

feltornázom  magam  a  létra  következő  fokán,  és  egyedül  vagyok.  Az  a  férfi  pedig;  akit 
szeretek, négyezer kilométerre. - Shannon felemelte a kezét. - Nincs semmiféle versengés. Én 
nem adok fel semmi, mert a másik oldalon nincs semmi. Ez az a nagy dolog, amit tegnap éjjel 
megértettem. Nincs ott semmi, amit akarok, ami kell nekem, amit szeretek. Mindez itt van, 
ahol te vagy.

A férfi előre akart lépni, de ő megállította.
-De neked muszáj volt rögtön fejest ugrani, ugye? Most már sosem vághatom a fejedhez 

veszekedés  közben,  hogy mi mindent  adtam fel  érted.  Mert  nem adok fel  semmit,  és  ezt 
nagyon is jól tudom. Te pedig mindent feladtál volna.

Murphy nem tudta biztosan, meg tud-e szólalni. Végül csak egy bizonytalan mondatra 
futotta.

- Velem maradsz.
Shannon odament a kőhöz támasztott festményhez. Türelmetlen mozdulatokkal letépte 

róla a papírt.
- Nézd meg ezt, és mondd el, mit látsz!
Egy férfi és egy nő a fehér lovon, ismerős arccal,  fényben fürdő mezőn. A kövek a 

háttérben  álltak,  a  két  szemöldökfa,  melyek  azóta  lezuhantak,  még a  helyükön voltak.  A 
rézboglár a lobogó köpenyre tűzve.

De ami leginkább Murphy szemébe tűnt, az volt, hogy miközben a harcos fél kézzel 
tartotta az ágaskodó lovat, a másikkal magához ölelte a nőt. És a nő belekapaszkodott.

- Együtt vannak.
- Nem így akartam lefesteni őket. A férfit úgy akartam ábrázolni, ahogy elmegy. Hiába 

kérlelte  a  lány,  hogy  maradjon.  Pedig  büszkeségének  minden  maradványát  félredobva 
könyörgött és sírt.

Shannon vett egy mély levegőt, és elmesélte, mi járt a fejében és a szívében, miközben 
festette a képet.
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-  A harcos elhagyta őt,  mert  katona volt,  és  az élete  a csatákban telt.  Gondolom, a 
háborúkkal is törődni kell, éppúgy, ahogy a földdel. El akarta venni feleségül, de nem akart 
ott maradni vele. A lánynak pedig nem a házasságra volt annyira szüksége, mint arra, hogy 
vele maradjon. Tudta, gyermeket vár.

Murphy felpillantott, és a lány arcára szegezte tekintetét.
- Az ő gyermekét.
- Nem mondta el neki. Lehet, hogy mindent megváltoztatott volna, de nem mondta el. 

Azt akarta, hogy őmiatta maradjon, hogy azért tegye félre a kardot, mert jobban szereti őt, 
mint saját magát. A férfi azonban erre nem volt hajlandó. Veszekedtek, itt, ezen a helyen. És 
olyan  dolgokat  mondtak  egymásnak,  melyek  fájdalmat  okoztak,  hiszen  mind  a  ketten 
fájdalmat  éreztek.  A harcos  dühében  adta  vissza  a  boglárt,  nem pedig  emlékbe,  ahogy  a 
legenda tartja. És elment. De mindig azt gondolta, a lány várni fog rá. A lány átkokat kiabált 
utána, azt kiáltotta, hogy soha nem lesz nyugta, ugyanúgy, ahogy neki sem, amíg nem szereti 
annyira, hogy mindent feladjon érte.

Shannon Murphy tenyerébe tette a boglárt, és rászorította a kezét.
- A lány látta a tűzben, amikor a harcos elesett a csatában, vérzett  és meghalt.  És ő 

egyedül maradt, egyedül szülte meg a gyermekét. És várt, végtelen hosszú ideig, hogy a férfi 
eléggé szeresse.

- Már olyan régóta szerettem volna tudni, mi történt, de sosem láttam.
- Ha az ember tudja a választ, az elrontja a varázslatot.  - Shannon félretette a képet, 

hogy  ne  legyen  közöttük.  -  Már  együtt  vannak.  Murphy,  itt  akarok  maradni.  Nem  a 
boszorkány döntését  választom, és nem az anyámét.  A magamét.  Itt  akarom felépíteni  az 
életemet veled. Esküszöm, hogy eléggé szeretlek.

A férfi megfogta a kezét, és hevesen az ajkához szorította.
- Megengeded, hogy udvaroljak neked, Shannon?
- Nem - tört ki belőle a nevetés. - De azt megengedem, hogy feleségül vegyél.
- Na jó, ezt el tudom fogadni - mondta a férfi. Magához húzta, és beletemette az arcát a 

lány hajába. - Te vagy az, Shannon. Te vagy az egyetlen nő nekem.
- Tudom. - A lány lehunyta a szemét, és Murphy mellkasára fektette a fejét. Érezte a 

szívverését,  az  erőteljes,  egyenletes  lüktetést,  mint  amilyen  ő  maga  is.  A  szerelemmel, 
gondolta, minden kör bezárul. - Menjünk haza, Murphy. Készítek neked reggelit.
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