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Kedves Olvasóim!

Ezúton szeretném kifejezni szívből jövő hálámat, amiért oly lelkesen várják 
és fogadják regényeimet. Örömmel tölt el, hogy ugyanolyan élvezetüket lelik 
az elolvasásukban, mint én a megírásukban. Nyilvánvalóan Önök is és én is  
rajongunk  a  szerelmi  történetekért,  amelyek  mindig  boldog  véget  érnek  és 
lelkünket valamiféle belső ragyogással töltik el.

Semmi  nem  fogható  ahhoz  a  bizsergéshez,  amit  akkor  érez  az  ember,  
amikor  szerelmes  lesz.  Minden  regényemben  ezt  a  különleges  érzést 
igyekszem ábrázolni. A helyszín, a szereplők, a cselekmény változhat, de a té-
ma örök.

Valamennyien  a  szerelmesek  pártján  állunk,  szurkolunk  nekik,  hogy 
megtalálják  a  boldogságot  egymás  oldalán.  És  az  egészben  az  a 
legizgalmasabb,  amíg csak keresgélnek,  amíg rátalálnak egymásra!  Nagyon 
megszerettem  ezeket  a  szerelmespárokat  és  senki  máséhoz  nem  fogható 
történetüket.  Mintha  csak  baráti  házaspárhoz  –  akiket  én  hoztam  össze  – 
mennék  látogatóba,  én  magam is  újra  és  újra  elolvasom a  róluk  szóló  re-
gényeket.

Ez  az  egyik  kedvencem. Őszintén remélem,  hogy Önök  is  örömüket  lelik  
benne.

Sandra Brown
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ELSŐ FEJEZET

Amint megpillantotta, rögtön tudta, hogy még Alicia kedvéért sem lett volna 
szabad belemennie a dologba.

A  férfi  ott  állt  a  Fairchild  Ház  tornácán,  bőrönddel  az  egyik,  hordozható 
írógéppel  a  másik  kezében,  keskeny,  teknőchéj  keretes  szemüvegét  a  feje 
búbjára tolva kissé félszegen, amiért nyilvánvalóan az ágyból ugrasztotta ki.

És  ott  toporgott  ő  is,  Sloan  Fairchild,  a  „családi”  panzió  tulajdonosa  és 
üzemeltetője,  alig  valamivel  a  boltíves  bejárat  küszöbén  belül,  köntösét  el-
fehéredő ujjpercekkel markolva össze a nyaka előtt, testsúlyát hol az egyik, hol 
a másik mezítelen talpára helyezve.

Elég  volt  egyetlen  pillantást  vetnie  Carter  Madison  arcára,  és  a  gyomra 
bukfencet  vetett,  összeszűkült,  majd  zuhanórepülésbe  kezdett  teste  ki– 
párnázott, alsó régiói felé. Hirtelen tudatára ébredt, hogy anyaszült meztelen a 
hálóing  és  a  köntös  alatt.  A  combja  tövéből  kiinduló,  kimondhatatlanul 
szégyenletes, mégis csodás bizsergés eszébe juttatta, hogy az emberi faj mely 
nemű egyedei közé tartozik.

– Ön lenne Sloan? Ms. Fairchildhoz van szerencsém? – kérdezte a férfi.
Erre ő bólogatni kezdett, mint egy idióta.
– Carter Madison vagyok. Almából vertem fel, igaz?
Zilált  haja,  az  öltözéke,  csupasz  lába,  amit  a  férfi  mosolyogva  vett 

szemügyre, önmagáért beszélt.  
– Igen. Sajnálom, de... – Keze önkéntelenül is végigsimított volna a ruháján, 

aztán, mint aki meggondolja magát, ismét a köntöse gallérjára kulcsolódott. – 
Én... korábbra vártam. Fáradjon be.

Oldalra  lépett,  és  szélesebbre  tárta  a  nehéz  tölgyfa  ajtót.  A  férfi  a 
csomagjaival egyetemben befurakodott az előtérbe.

– Úgy terveztem, egy korábbi géppel jövök, de Davidnek focimeccse volt, és 
amikor kiderült, hogy nem szándékozom megnézni, teljesen kiakadt. Felhívtam 
hát a légitársaságot, és átírattam a jegyem. A meccset tanítás után kezdték. 
Mire  vége  lett,  és  hamburgerrel  meg  fagyikehellyel  megünnepeltük  a 
győzelmet, épp csak kiértem a reptérre, hogy elcsípjem az utolsó járatot. Alicia 
nem telefonált?

– Nem.
– Sajnálom – sóhajtotta a férfi. – Úgy beszéltük meg, ideszól, hogy később 

érkezem. – Csomagjait a padlóra ejtve, átmozgatta a vállizmait.
– Nem számít. Tényleg... – motyogta Sloan.
A férfi  teljes magasságában kihúzta magát, onnan nézett le rá. Tekintete, 

amelyhez hasonlót Sloan még sosem látott, az övébe fúródott. Még az előtér 
éjszakai, kényszerűen gyér világításában is melegen villant sherrybarna szeme, 
dús  szempillái  pedig  ugyanolyan  mahagóniszínben  játszottak,  mint  a  haja, 
amelyen pörkölt cukorra emlékeztető csillámokat vetett a lámpafény.

– Szörnyen restellem, hogy kiugrasztottam az ágyból. Alicia mondta, hogy 
eleve nem szívesen ad szállást nekem. – A férfi féloldalas mosolya a kelleténél 
talán kicsivel több önelégültségről és pimaszságról árulkodott, de határozottan 
lehengerlő volt.

Sloan önkéntelenül is hátrasöpörte elszabadult hajtincsét, és azt kívánta, bár 
múlna el az altestéből az a még sosem tapasztalt bizsergés.

– A vonakodásom nem személy szerint  önnek szólt,  Mr. Madison – felelte 
reményei  szerint  kimért,  hivatalos  hangon.  –  A  legtöbb  családi  panziót 
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házaspárok  vezetik.  Mivel  én  egyedülálló  vagyok,  a  vendégkörömet 
házaspárokra és párban utazó hölgyekre korlátoztam. 

A férfi egy becsüs pillantásával mérte végig. 
– Igazán érthető. A Fairchild Ház jó hírére is gondolnia kell, nem igaz?
– Ahogy mondja – válaszolta Sloan, és szorosabbra húzta magán a köntöst. 

Nem kerülte el a figyelmét, hogy a férfi tekintete végigsiklik a testén, amely 
fölött elveszítette az uralmát. Közel harminc éve éltek harmóniában ő és ez a 
test,  amely  az  utóbbi  két  percben  mintha  megbolondult  volna,  és 
kiszámíthatatlan idegenné vált.

– Nem gondolja, hogy ezáltal bevételtől esik el? Sloannak sikerült mosolyt 
erőltetnie az arcára.  – Épphogy megélek. Minden fizetővendégre szükségem 
van.

– Én fizetővendég vagyok. – A kedveskedő megnyugtatásnak szánt mondat 
valamiféle bensőségességet sejtetett.

A nő vigyázzba vágta magát, mint katona a parádén.
– Azért egyeztem bele, hogy itt szálljon meg, mert maga a legjobb barátnőm 

vőlegénye. Alicia kért meg rá: lássam vendégül úgy egy hónapig, hogy be tudja 
fejezni a könyve utolsó fejezetét még az esküvő előtt.

– Csipkerózsika.
– Parancsol?
– Csipkerózsika. Ez a címe. 
– Vagy úgy.                                             
– Olvasta a regényeimet? 
– Igen.
– És tetszettek?
– Bizonyos részek. Én...
– Pontosan mely részek?
– A legtöbb – ismerte el Sloan, és elnevette magát a már– már tolakodóan 

kíváncsi kérdés hallatán. A férfinak szemlátomást kedvére való volt a válasz, 
mert a mosolya annyi melegséget és közvetlenséget árasztott,  hogy az már 
sok volt Sloan reszkető érzékeinek, ezért gyorsan témát váltott. – Nagyszerűbb 
dolog nem is történhetett volna, mint hogy maga és Alicia...

– Csodálatos nő.
– Igen. Bár én azt hittem... mindegy is. 
– Folytassa! Mit hitt?
–  Hogy  soha  nem tudja  feldolgozni  Jim halálát.  Őt  és  a  fiúkat  is  nagyon 

megviselte a dolog. De amikor pár nappal ezelőtt beszéltem vele, hallottam a 
hangján, hogy nagyon boldog. És ez magának köszönhető. Tudom, hogy a Jim 
halála utáni hivatalos teendőket is maga intézte.

– Kínában voltam, amikor a baleset történt. Amint tudtam, hazajöttem. Jim 
Russell  gyerekkori  jó  barátom  volt.  Számomra  nem  teher,  sokkal  inkább 
megtiszteltetés, hogy az özvegyéről gondoskodhatom.

Egészen addig menően, hogy feleségül veszi?, szerette volna megkérdezni 
Sloan. De tartotta a száját. Egyszer már elkövette azt a hibát, hogy megpen-
dítette a dolgot, méghozzá Aliciának.

– Nagyon sokat jelent nekem ez a házasság – mondta akkor a barátnője. – 
Amióta Jim nincs többé... te is tudod, mennyire magányos vagyok, és mennyi 
vesződséggel  járnak a gyerekek.  Carter csodálatosan viselkedett  mindvégig, 
hihetetlenül türelmes a fiúkkal és velem is, de nem szeretném túlfeszíteni a 
húrt. Úgy érzem, mindannyiunknak jót tenne, ha egy kis időt távol töltenénk 
egymástól, mielőtt végérvényesen szorosra húzzuk a szálakat.
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– De Alicia – tette fel némi gyanakvással a kérdést Sloan – , szereted te ezt a 
Cartert?

Szinte tapintható volt a csend, mielőtt Alicia rövid, szaggatott mondatokban 
válaszolt.

–  Természetesen.  Mindig is  nagyra tartottam.  Jim és  ő a legjobb  barátok 
voltak.  Gondoskodni  akar  a  fiúkról  és  rólam.  Szeret  bennünket,  és  mi  is 
szeretjük őt. 

– Tudom. Tudom! – Sloan türelmét vesztette, amiért barátnője nem hajlandó 
megérteni, mire akar kilyukadni. – Kismilliószor elmesélted már, hogy ő és Jim 
együtt nőttek fel, ugyanazokat az iskolákat járták ki, testvérekként szerették 
egymást. De ez elégséges indok ahhoz, hogy hozzámenj? Alicia, ő sosem lesz 
olyan, mint Jim!

– Kegyetlen vagy, Sloan... Soha, senkit nem fogok úgy szeretni, mint Jimet... 
ugyanakkor Cartert is szeretem. Nem úgy, mint Jimet, de szeretem. Talán te is 
megértenéd, ha Jason nem teszi veled azt, amit tett. Megkeseredtél, és nem 
tudod  elfogadni,  hogy  férfi  és  nő  között  létezhet  normális  kapcsolat. 
Bezárkóztál abba az öreg házba, és két éve férfinak a közelébe sem szagoltál. 
Azóta, hogy az a szemétláda dobott!

Barátnője olyan fájó igazságokat vágott a fejéhez, hogy Sloan visszakozott, 
és  ejtette  a  témát.  Alicia  és  ez  a  bizonyos  Carter  jól  érzékelhetően  közös 
nevezőre  jutottak  a  házasságukat  illetően.  Hogy  jön  ő  ahhoz,  hogy  a  szív 
dolgaival előhozakodjon?

A révületet lerázva magáról, éles hangon kijelentette:
–  Megbocsáthatatlan,  hogy  hagyom  itt  ácsorogni.  Bizonyára  fáradt,  és 

szeretné végre elfoglalni a szobáját.
–  A  vendégszeretetét  illetően  panaszra  semmi  okom.  Főleg,  ha 

hozzávesszük, hogy álmából riasztottam fel. Mindenki más is alszik?
– A hat vendégszobából három foglalt, és igen, vacsora után mindannyian 

visszavonultak. – Ezzel sikerült kihangsúlyoznia, hogy csupán ők ketten vannak 
a sötétbe borult előtérben, rajta hálóingen és köntösön kívül semmi sincs, és 
mezítláb trappolt ki ajtót nyitni. Idegességében megnyalta cserepesre száradt 
ajkát.  –  Alicia  mondta,  hogy  a  nagyobbik  szobákból  szeretne  egyet,  külön 
fürdőszobával. – Keze bizonytalanul lendült, és a lépcső tetejére mutatott. – Az 
utolsó ajtó a folyosó végén.

A férfi semmi jelét nem adta, hogy máris birtokba akarná venni. Egy lépést 
sem tett.

– Nem fél ajtót nyitni egy idegennek az éjszaka kellős közepén?
– Alicia elmondta, hogy néz ki. Különben is felismertem volna a legutóbbi 

könyve borítóján lévő fényképről.
A  férfi  elszörnyedést  mímelt,  ám  a  szemöldöke  sehogy  sem  akart 

szimmetrikusan  állni:  az  egyik  merész  ívben  meggörbült,  a  másik  azonban 
egyenes csík maradt a szeme fölött, csupán belül vetett enyhe ráncot.

– Úristen, pedig arra nem is hasonlítok! Az ügynököm ragaszkodott hozzá, 
hogy felvegyem azt a Brooks Brothers– öltönyt. És ha jól emlékszem, mielőtt 
lefotóztak, még a hajamat is megfésülték!

Hát most nem volt megfésülve. Csillogó fátyolként megtelepedett rajta a San 
Franciscó– i köd, kis cseppekben ült ki az elöl a férfi homlokába hulló, hátul a 
gallérját  verdeső  mélyvörös  tincseken.  Meglehetősen  ápolatlan  látványt 
nyújtott. És a zöld katonai gyakorlózubbony sem egy Brooks Brothers– üzletből 
került ki. Ránézésre olyan volt, mintha 1812 óta minden háborút megjárt volna. 
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A kifakult farmert és az ütött– kopott futócipőt sem exkluzív férfiruhaboltban 
árulhatták.

A  fényes  fekete–  fehér  fotó,  amely  a  Párizsi  kaland borítójáról  nézett 
farkasszemet Sloannal, kétdimenziós paródiája volt a most rámosolygó arcnak. 
Előző  nap  kikereste  a  regényt  a  könyvekkel  zsúfolt  polcról,  hogy 
„megismerkedjen” hamarosan érkező vendégével. Alicia sokkal rosszabbat is 
választhatott  volna,  állapította  meg magában tárgyilagosan.  Amint  a  könyv 
visszakerült  a  helyére,  Sloan  több  gondolatot  nem  is  vesztegetett  Carter 
Madison küllemére.

A zord fotó nem készíthette  fel  rá,  milyen is  ez az  arc  a maga hús– vér 
valójában. A viharvert vonások arról tanúskodtak, hogy tulajdonosuk kiélvezte 
mind  a  harmincnégy  megélt  évét  –  Alicia  árulta  el,  mennyi  idős  a  férfi. 
Nevetőráncok húzódtak a száj mindkét szegleténél, a szemek sarkában pedig 
szarkalábak finom hálója ült. Ami a fényképen kiüresedett mosolynak látszott, 
az a valóságban lustán érzéki vigyornak bizonyult, ami időről időre felfedte az 
alsó sorban kissé girbegurba, egyébiránt tündöklően hófehér fogakat. Az orr, 
amely a képen dölyfös leereszkedést sugallt, valójában hosszú volt, egyenes 
és... teljességgel átlagos.

A Brooks Brothers– öltönybe bújtatott testen nem volt semmi megkapó. Am 
az élő verziót minden nő szívesen megtapogatta volna. Izmos volt és vékony, 
erő és kecsesség sugárzott belőle. Magassága és nyúlánk alkata ellenére az 
esetlenség leghalványabb jele sem volt felfedezhető rajta. Ha mozdult, azt a 
leghatározottabb  céllal  tette,  mintha  arra  trenírozták  volna,  hogy  soha, 
egyetlen felesleges mozdulatot se tegyen.

– Merre?
Sloan  kénytelen–  kelletlen  visszarángatta  gondolatait  a  megoldandó 

problémára.
– Ó, a szobája készen áll, biztosan szívesen lepihenne már. Azonnal hozom a 

kulcsot. – Megkönnyebbülve, hogy végre leveheti tekintetét a vendégről, már 
indult volna a lépcső alatt megbúvó kis irodájába. Ám a férfi hangja megállásra 
késztette.

– Nem akarnám a szükségesnél tovább zaklatni, de mindjárt éhen halok. A 
gépen  csak  sós  mogyorót  adtak.  Talán  nem  teljesíthetetlen  kérés  egy  kö-
nyörületes  házigazdához,  hogy  kínálja  meg  fizetővendégét  egy  tálka 
kukoricapehellyel. Vagy bármivel. Nem vagyok válogatós.

– Vacsorára marhasültet adtam. Marhahúsos szendvics megfelel?
– Olyan ember áll ön előtt, aki lélekben már felkészült a kukoricapehelyre is – 

biccentett a férfi szívére tett kézzel.
Semmi  módon  nem akarta  kimutatni,  hogy  jópofának  találja,  ezért  Sloan 

csak annyit mondott:
– Foglaljon helyet az étkezőben. – A balra eső helyiség felé intett. – Rögtön 

hozom.
A kapcsoló elfordítására az étkezőt elárasztotta a kristálycsillár meleg, szórt 

fénye. Már reggelihez volt terítve – amint vacsora után leszedte az asztalokat, 
Sloan  tüstént  felkészült  a  következő  napra.  Kristálypoharak  csillantak, 
ezüstnemű  villant  a  ropogósra  keményített  abroszokon,  szépen  hajtogatott 
szalvéták  álltak  őrt  a  porcelántányérok  közepén.  Antik  vázákba  rendezett, 
frissen vágott virágok kis csokrai csempésztek némi színt és otthonosságot az 
előírásszerű elrendezésbe.

– Ebbe rondítsak bele?

6



Sloan  megpördült,  és  kis  híján  nekiütközött  a  férfinak,  aki  közvetlenül 
mögötte állva kukucskált be a helyiségbe, amely Sloan büszkesége és öröme 
volt.  Carter  Madison feje  búbjáról  előbb a  homlokára,  aztán az  orrnyergére 
csúszott a szemüveg. Sloannak így még jobban tetszett.

– Igen... nem... én...
– Csak a féleszű nem látja, hogy már rákészült a reggeliztetésre. Kevesebb 

kényelmetlenséggel járna, ha a konyhában enném meg a szendvicsemet, nem? 
Mondjuk papírtányérról.

– Semmi kényelmetlenséget nem okoz – pihegte Sloan. A férfi olyan közel állt 
és olyan magas volt, neki egészen hátra kellett hajtania a fejét, hogy az arcába 
tudjon nézni. A keze végigsimított a köntösén, aztán görcsösen markolászva a 
ruhát, egyre feljebb araszolt, mígnem a torkára tapadva megállapodott. Csak 
remélni merte, hogy nem látszik a nyakán lüktető ér.

A férfi tekintete végtelennek tűnő másodpercekig az arcát fürkészte, majd 
elviselhetetlenül  hosszan elidőzött  a köntös gallérját  markoló  kezén,  mielőtt 
feltette volna a kérdést:

– Hol a konyha?
–  A...  arra.  –  Amint  kimondta,  azonnal  tudta,  hogy  felrúgott  egy.  íratlan 

szabályt.  Soha  vendég  át  nem  léphette  a  konyha  küszöbét.  Az  elmebajjal 
határos  megnyilvánulás  egy  momentán  még  egyedülálló,  erősen  hímnemű 
egyed miatt törvényt szegni. Ugyanakkor nevetséges lett volna a sötét hallban 
együtt ácsorogni vele, a hálóinget és a köntöst leszámítva meztelenül, és arról 
győzködni, hogy igenis az étkezőben kell ennie. Vissza is utasíthatja a kérését. 
Végtére is ő a tulajdonosigazgató, vagy nem? Hova lett a magabiztossága?

Az adott helyzetben mégis az tűnt ésszerűnek, hogy átkalauzolja Cartert az 
előtéren.  A  férfi  a  lépcső  aljában  hagyta  a  bőröndjét  és  az  írógépét,  és  a 
katonai zubbonyából is kihámozta magát, mire a konyhába értek. Sloan villanyt 
kapcsolt, és belevetette magát a vacsora feltálalásába. Ami persze nemcsak 
szendvicsből  állt,  hanem  gyümölcssalátából  és  egy  szelet  csokitortából  is, 
megfejelve egy nagy pohár tejjel – a férfi inkább azt kért, mint kávét. Sloan 
tisztában volt vele, hogy vendége tekintete minden mozdulatát követi, árgus 
szemmel figyeli, amint tesz– vesz a konyhában, és ettől mérhetetlen idegesség 
fogta el. Feleslegesen. Emlékeztette magát, ki ez az illető, és miért van itt.

– Alicia nem is mondta, hogy David focizik.
Ez  az.  Evezzünk  biztonságos  vizekre.  Alicia  nevének említése valamiképp 

megtörte a varázst, ami a konyhára telepedett attól, hogy a férfi jelen , volt, a 
kis munkapultnál ült és az ételt ette, amit kizárólag az ő kedvéért készített az 
éjszaka  közepén.  Sloan  vele  szemben  üldögélt,  és  egyetlen  gondolat 
foglalkoztatta:  sejti–  e  vajon  Carter  Madison,  hogy  anyaszült  meztelen  a 
hálóing alatt?

Nem vagy épeszű, ha emiatt aggódsz, Sloan. Mindenki meztelen a ruhája 
alatt.

A  férfi  lenyelt  egy  falatot,  nagyot  kortyolt  a  tejből,  és  szalvétával 
megtörölgette a száját, mielőtt válaszolt.

– Egyre korábban befogják őket. Es némelyik kis taknyos úgy tud futni, hogy 
csak na!

–  Davidnek biztosan sokat jelentett,  hogy ott  volt  a  meccsén.  –  Sloan az 
asztal  közepén lévő cukortartóval  játszadozott.  A helyiségben hűvös  volt,  a 
fűtést takarékossági okokból mindig lejjebb vette, amikor aznapra befejezte a 
munkát.  Nagyon  remélte,  a  férfi  nem  veszi  észre,  hogy  ágaskodik  a 
mellbimbója...  vagy  legalábbis  nem  érti  félre.  Számára  zavarba  ejtően 
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nyilvánvaló volt,  hogy az a két kis dudor majd'  átdöfi  a ruháját.  Akkor sem 
lehetett volna jobban tudatában, ha piros neonnyilak mutatnak az ominózus 
pontokra,  fennen  hirdetve:  Látod,  milyen  szépen  ágaskodom?  Látod? 
Ágaskodom!

–  Ő  és  Adam is  édes  kis  kölykök,  de  elkel  a  férfijelenlét.  A  nagyszüleik 
túlságosan elnézők velük szemben. És Alicia sem képes kemény kézzel fogni 
őket. Attól fél, hogy Jim halála éppen elég megrázkódtatás volt számukra, és a 
túlzott szigor rombolná a pszichéjüket... vagy valami ilyesmi.

– Egy ilyen baleset már önmagában is szörnyű tragédia. Biztosra veszem, 
hogy nem egyszerűen az apjuk halála miatt kaptak sokkot, hanem amiatt is, 
ahogy utána a média tálalta az esetet.

– Nem kétséges. – A férfi ököllel az asztalra csapott. – De a rohadt életbe! 
Jimnek egyáltalán hogy jutott  eszébe benevezni  arra a versenyre?! Merő ki-
vagyiságból és önzőségből kockára tette a saját és a családja életét! Amikor 
nagy büszkén megmutatta nekem azt az átkozott kocsit, egyből azt mondtam, 
hogy azonnal szabaduljon meg tőle, és ezt a versenyzés dolgot úgy, ahogy van, 
verje ki a fejéből! – Sloan is hasonlóképp vélekedett, de még soha nem merte 
hangosan kimondani  a  véleményét.  –  Tudom,  borzalmas  még hallani  is,  de 
állati  dühös  vagyok  Jimre,  amiért  a  felelőtlen,  ostoba  viselkedésével  ilyen 
helyzetbe hozta Aliciát és a fiait.

Töltött még magának tejet, majd a pohár pereme fölött a nőt fürkészte.
– Furcsa – mondta, miután befejezte az ivást – , hogy én Jim legjobb barátja 

voltam, maga pedig Aliciáé, mégsem találkoztunk soha. Hogyhogy nem jött el 
az esküvőjükre?

Sloan  eltépte  a  pillantását  a  férfi  szája  sarkától,  amelynek  mozgása 
valósággal megbabonázta.

– Én... akkor... Egyiptomban voltam. |
– Egészen Egyiptomig szaladt, hogy ne kelljen részt vennie a szertartáson?
Sloan elnevette magát.
– Dehogy.  A szüleim egyiptológusok.  Rávettek, hogy kísérjem el őket egy 

három hónapos útra. Alicia fenyegetőzött, sírt, könyörgött, dé már nem tudtam 
visszacsinálni  a  dolgot.  Megígértem  a  szüleimnek,  hogy  velük  tartok,  és 
túlságosan sokba került volna hazarepülni az esküvőre.

Mi a fenét néz olyan meredten a férfi? Csak nem a... mellét? De igen! Jézus 
Mária! Könnyednek. szánt mozdulattal keresztbe fonta a karját.

– Tetszik... khmm... tetszett Egyiptom? – A férfinak valami megakadhatott a 
torkán. A hangja reszelőssé vált.

– Szép volt. – Valójában gyűlölt minden ott töltött percet. Szülei számára ez 
volt  AZ  UTAZÁS,  amelyről  világéletükben  álmodtak.  Az  apja,  a  UCLA  tör-
ténelemprofesszora,  és  az  anyja,  aki  a  kutatóasszisztense  volt,  mielőtt 
hozzáment, addig rágták a fülét, amíg bele nem egyezett, hogy elmegy velük.

Félelmei beigazolódtak. Az otthontól távol ugyanúgy kezelték, mint otthon: 
szolgának tekintették, akinek nem jár fizetség. O szervezte meg az útjukat, ő 
gondoskodott  róla,  hogy  megfelelő  ruhák  kerüljenek  a  bőröndökbe,  ő 
egyeztette a találkozóikat.  Ahogy mindig is,  ha a szülei  nem a munkájukba 
temetkeztek,  egymással  voltak  elfoglalva,  kizártak  körükből  mindent  és 
mindenkit, beleértve a saját lányukat is.

– Mit csinált, mielőtt megnyitotta a panziót?
Sloan a tolakodó kérdést az írói kíváncsiságnak tudta be. Élete története egy 

író számára végtelenül unalmas lehet, önmaga számára viszont meglehetősen 
fájdalmas, így csak udvarias, semmitmondó válaszra szorítkozott:
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– Los Angelesben dolgoztam egy irodaberendezéseket gyártó és forgalmazó 
cégnél. 

–  És  képes  volt  mindezt  maga  mögött  hagyni  egy  ilyen  gyönyörű  San 
Franciscó–i ház kedvéért?

A férfi szemében incselkedő, borostyánszín fények csillantak.
– Sejtheti,  mekkora áldozat volt  részemről.  – Sloan szomorú arcot vágott, 

aztán mindketten elnevették magukat.
– Hogy jutott hozzá?
–  Mintegy  mellékes  tételként  szerepelt  a  nagyapám  végrendeletében.  A 

szüleimet  nem  érdekelte.  Idejöttem,  megnéztem,  és  azonnal  tudtam,  mit 
lehetne kezdeni vele.

Visszautazott Los Angelesbe, felmondta az állását, közölte a szüleivel, hogy 
más pályán folytatja, és pár hét alatt lebonyolította a költözést. 

– A felújítás a legutolsó pennyt is felemésztette, amit nagyapától örököltem. 
Siralmas állapotok uralkodtak itt. 

– De mégiscsak az Upper Street közvetlen közelében van. Ezt nevezem én 
szerencsének.

–  Egy roskatag  raktárépület  volt  a  szomszédban.  Biztosra  veszem,  ha  az 
nincs, már többen ajánlatot tettek volna a házra. Nagyapa még valamikor a 
harmincas években vette, aztán hosszú időn át üresen állt. A raktárt időközben 
elbontották.  Ingatlanpiaci  szempontból  valóságos  aranybánya,  az  adókat 
leszámítva. De ha úgy vesszük, ingyen jutottam hozzá.

A  férfi  körbejáratta  pillantását  a  modern konyhán,  amelynek  a  felújítását 
Sloannak az alapoknál kellett kezdenie.

– Elismerésre méltó munkát végzett. Itt minden nagyon szép.
– Köszönöm. Nincs más dolgom, mint a víz fölött tartani a fejem, és kivárni, 

hogy hasznot  kezdjen termelni  a  vállalkozás.  –  Hogy szavainak nyomatékot 
adjon, keresztezte az ujjait, és erősen lehunyta a szemét. Carter felnevetett.

– Valamiért azt hittem, hogy hasonlít Aliciára. Pedig nem.
Sloan  ennek  fájón  tudatában  volt.  Aliciát  hajdan,  barátságuk  kezdetén 

egyetemi szépségkirálynővé választották. A szőke, kék szemű, csupa ingerlő 
domborulat Alicia mellett leginkább felvizezett változatnak érezte magát.

Az ő haja sötétszőke volt, szeme színe mint az égé – füstüvegen át nézve. 
Alkatra volt olyan formás, mint a barátnője, épp csak az ingerület hiányzott a 
domborulataiból.

– Ezzel senki nem száll vitába – jegyezte meg könnyedén, és próbált nem 
megsértődni, amiért Carter oly hirtelen félresöpörte az ő pályamódosításának 
témáját. Na persze. Az írók folyton csak anyagot gyűjtenek, vagy nem? – Alicia 
gyönyörű.

– Ahogy maga is.
A szék valósággal lelökte magáról, és röptében még jól beleverte a csípőjét 

az asztal sarkába.
–  Igazán  kedves.  Kér  még  valamit?  –  kérdezte  idegesen,  és  közben  azt 

kívánta, bár ne remegne annyira a keze, miközben leszedi az asztalt.  Ki az a 
hülye, aki nem tart otthon papír tányért?

– Nem, köszönöm. Finom volt.
Sloan a mosogatóba tette a tányérokat és a poharat, forró vizet csorgatott 

rájuk.
– Megmutatom a szobáját. – Elsuhant a férfi mellett, de még így is művészet 

lett volna nem észrevenni, milyen jól mutat rajta az ing, milyen szexisen veti 
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vállára a zubbonyát, mennyire feszül a nadrágja – hátul az izmos fenekén, elöl 
a kidomborodó férfiasságán.

Atyaúristen, lassan olyan leszek, mint egy aggszűz, aki semmi másra nem 
tud gondolni...!

–  Remélem,  kedvére  való  lesz  –  szólt  hátra  a  válla  felett,  és  kikísérte  a 
konyhából a férfit, egészen a lépcsőfeljáró alatti kis irodáig. Kinyitotta a szek-
rénykét, amelyben csinos rendben, kampókon lógtak a felcímkézett kulcsok, 
leakasztotta az egyiket,, és a férfi kezébe... dobta. Minden módon óvakodott 
attól, hogy hozzá kelljen érnie.

– Ha esetleg lenne egy asztal, amire feltehetném az írógépet... 
– Vittem be egyet... és egy széket is.
– Köszönöm. Már a gondolattól is jobban érzem magam, hogy háborítatlanul 

dolgozhatom.
– Fel nem foghatom, miért nem tudja Los Angelesben befejezni a könyvét. 

Aliciatól tudom, hogy ott fognak élni. Feltételezem, magának van ott háza.
– Igen. A tengerparton. Nem is csúnya. Mindennel felszerelt... 
– Akkor...?
– ... a telefont is beleértve. És mindenki ismeri a számomat. Alicia anyja rám 

csörög,  hogy  tudom–  e,  anyám milyen  színű  ruhát  fog  viselni  az  esküvőn. 
Amikor  fölvetem,  hogy  ezt  akár  tőle  is  megkérdezhetné,  azt  mondja,  nem 
akarná zavarni. Aztán Alicia apja hív, hogy menjek és vacsorázzam vele meg a 
barátaival,  és amikor közlöm, hogy dolgoznom kell,  elintézi  annyival:  Enned 
neked is kell valamikor. Aztán telefonál Alicia, David és Adam...

–  Adam? Az  a  kis  csöppség?  –  kacagott  fel  Sloan,  maga  elé  képzelve  a 
telefónia kaotikus jeleneteit. – Még hároméves sincs!

–  De  a  számomat  már  be  tudja  pötyögni.  –  A  férfi  a  fejét  ingatta.  – 
Legszívesebben rájuk üvöltenék. Föl se fogják, mennyire hátráltatnak, amikor 
megakasztanak a gondolatmenetben.

– Hamarosan megházasodik, és utána is dolgoznia kell. Ez min változtat?
– Utána már üvöltözhetek velük.
Tekintetük  egymáséba  fonódott,  egyszerre  mosolyodtak  el,  ami  arról 

árulkodott, hogy nagyon is tudatában vannak a másik jelenlétének.
– A szobákban itt – hebegte Sloan – nincs telefon.
– A hely percről percre ígéretesebbnek tűnik. – Aliciától tudom, hogy az idő 

nagy részében dolgozni fog. – Őszintén remélte, a férfi figyelmét elkerüli, hogy 
a felindultságtól el–elcsuklik a hangja. – Ha minden igaz, már csak az utolsó 
fejezetet kell megírnia.

A lépcső aljában ácsorogtak, de a férfi semmi jelét nem adta, hogy föl akarná 
markolni a bőröndjét vagy az írógépét. Amíg evett, a szemüvege a feje búbján 
csücsült. Mostanra hagyta a szeme elé csúszni, de nem azért, hogy a látását 
élesítse: sokkal inkább az ujjainak biztosított szabad utat, hogy száradófélben 
lévő, rakoncátlan haján végigszánthassanak.

– Egen... de ez a leggyilkosabb rész. 
– Értsem úgy, hogy még maga sem tudja, mi lesz a vége? – Sloan egyik keze 

a  sok  órányi  csiszatolástól  a  patina  meleg  fényét  árasztó  fa  lépcsőkorláton 
nyugodott.  Másik keze idegesen markolászta a köntöse övét. A házra csend 
borult,  ők ketten önkéntelenül  is  suttogva beszéltek. Ha egyetlen kívánsága 
lehet, Sloan azt kérte volna, hogy ne kelljen látnia a férfi felül be nem gombolt 
ingéből kikandikáló mellszőrzetet. De még ennél is jobban kívánta, bár sosem 
fordult volna meg a fejében, hogy meg akarja érinteni.
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– Kapiskál valamit. Még meg kell írnom, hogy a jó győzedelmeskedik a rossz 
felett, és akkor még nem beszéltem a végső szerelmi jelenetről.

–  Ha  valakinek,  magának  ez  igazán  nem okozhat  gondot.  Ha  nyugodtan 
dolgozhat. Az akciójelenetek az erősségei, de úgy gondolom, ezzel a címmel, 
hogy Csipkerózsika, a szerelmi jelenettel sem lesznek problémái. A férfi vigyora 
kiszélesedett.

– Csakhogy Csipkerózsika nem egy nő.
– Csak nem... férfi? – kérdezte döbbenten Sloan.
Az  írónak  épphogy  sikerült  visszafojtania  a  torkából  előbuggyanó  gúnyos 

kacajt, ami így csendes csuklássá szelídült.
– Egy Carter Madison–regényben ilyesmi nem fordulhat elő – mondta, már – 

már  hitelesen  játszva  a  megbántottat.  –  Nem,  a  szó  a  főhős  szunnyadó 
kötelességtudatára utal. Ez hajtja, ez a rá leginkább jellemző tulajdonság. Ám 
amint találkozik a hősnővel, a kötelességtudat jelentőségét veszti, és már nem 
ez vezérli döntéseiben. És ez, egészen az utolsó oldalakig, így is marad.

Sloan meg nem tudta volna mondani, mikor szorult be a férfi teste és a fal 
közé, és fel sem figyelt volna rá, ha a feje nem koppan a falnak, amint felnézett 
az illusztris vendégre.

– Vagyis a végén le kell mondania a nőről?
A férfi vállat vont, tekintete az ő arcát fürkészte a homályban. Sloan a bőrén 

érezte a leheletét, a melegét, az illatát. Szívesen belekóstolt volna
– Azt hiszem, ezt a döntést meghagyom a főhősnek. És akkor persze még a 

hősnő érzelmeit  is  figyelembe kell  venni.  Mert  szerethet–e fenntartás nélkül 
egy  nő  valakit,  amikor  tudja,  hogy  minden  ellenük  szól,  és  nyilvánvalóan 
semmi jó nem sülhet ki a dologból?

Sloannak az utolsó pillanatban sikerült megállnia, hogy kezét fájón lüktetni 
kezdő mellei elé kapja.

– Talán nem is szabad akaratából szereti. Talán csak a férfi kényszerítette rá.
Carter Madison a fejét ingatta, de pillantása egy i másodpercre sem engedte 

el Sloanét.
– Dehogy. Ő a pozitív hős, ne feledje. A pozitív hősök nem szorulnak rá, hogy 

erőszakhoz folyamodjanak. Emellett biztos benne, hogy a hősnőt is hasonlóan 
ambivalens érzések gyötrik, mint őt.

– És valóban?
– Majdnem biztosra veszem.
– Tehát elkerülhetetlen a szomorú vég.
– Legjobb esetben is csak keserédes lehet.
– Azt hiszem, nekem nincs kedvem elolvasni ezt a könyvet.
– A megírásában azért segíthetne. Mostanra már olyan közel lépett hozzá, 

hogy
Sloan érezte a testéből áradó hőt. És amint fölé hajolt, a férfi szemüvegének 

lencséin megpillanthatta saját ijedt, kérdő tükörképét. Látnia kellett, amint a 
szája  hívogatón elnyílik,  szempillái  lecsukódnak,  s  egy olyan,  vágyakozó nő 
arckifejezését  ölti  magára,  aki  tudja,  hogy  hamarosan  megcsókolják.  A 
kegyetlen  lelkiismeret  azonban nem hagyta,  hogy  belegabalyodjon  abba az 
érzéki hálóba, amit a beszélgetésük font köréjük. Odébb surrant a férfi és a fal 
között,  minden  idegszálával  ügyelve  rá,  nehogy  egymáshoz  érjenek,  majd 
fellépett az első lépcsőfokra.

– Mutatom az utat – pihegte.
– Sloan. – Ha a férfi erős ujjai nem kulcsolódnak a csuklója köré, már az, 

ahogy a nevét kimondta, megállásra késztette volna. Carter Madison ajkairól 
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úgy hangzott  a szó,  mint  egy költemény. Sloan pillantása előbb a csuklóját 
markoló ujjakra esett, majd feljebb vándorolt a férfi arcára. – Talán nem nézi ki 
belőlem, de a folyosó végén lévő ajtót egyedül is megtalálom – mondta Carter, 
miután egy szívdobbanásnyi  időre egymásra meredtek.  –  Emiatt  ne izgassa 
magát.

– Akkor... reggelinél találkozunk. – Vajon a férfi hüvelykujja ki tudja tapintani 
az ő eszeveszettül verő pulzusát? – Fél nyolc és fél tíz között szolgálom fel.

– Ágyba?
Sloan úgy érezte, menten megfullad, mintha nemcsak a csuklója, de a torka 

köré is izmos ujjak fonódnának, melyek szorítása mit sem enyhül. Elképzelte, 
milyen lenne, ha ugyanezek az ujjak lüktető melleit simogatnák, így enyhítve 
feszültségükön. Az ágyékából kiinduló finom érzés, melyet először pillanatnyi 
üzemzavarnak vélt, egyre inkább melengető érzetet keltett.

– Ezt hogy érti?
– Ágyba hozza a reggelit?
– Ha... ha a vendégnek nincs kedve lejönni, akkor... tálcán fel szoktam vinni 

a... szobájába.
– Így kérném.
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MÁSODIK FEJEZET

Carter  az  erkélyablaknál  állt  a  szobájában,  és  a  San  Francisco  mesés 
városára  köszöntő  reggelben  gyönyörködött.  Megfigyelőhelyéről  egészen  a 
Union  Street  sarkáig  ellátott,  ahol  divatos  butikok,  galériák  és  éttermek 
sorakoztak a járda mentén.  A Nap úgy döntött,  hogy nem süt  ki.  így a  táj 
csupán a szürke egyre világosabb árnyalatát öltötte magára, ahogy teltek a 
percek. Az időjárás nem volt összhangban a férfi hangulatával.

Soha ilyen jókedvűnek nem érezte még magát.
És a mellkasát feszítő,  túlbuggyanással fenyegető boldogságtól  bűntudata 

támadt,  sokkal  megvetendőbbnek  látta  magát,  mint  a  leggaládabb  go-
nosztevőt, aki a mesekönyvek lapjain valaha is megfordult.

Válla fölött hátrapillantott az ágyra, amelynek pasztellszínű ágyneműje még 
őrizte teste lenyomatat. Úgy aludt, mint a tej – mint akinek semmi nem terheli 
a lelkiismeretét. Nem mintha könnyen ment volna az elalvás. Távolról sem. De 
amint beletörődött, hogy lelki szemei elől nem tűnik el a nő képe, és ez ellen az 
égvilágon  semmit  nem  tehet,  szemhéjai  békésen  lecsukódtak,  és  onnantól 
fogva úgy aludt, mint akit fejbe vertek. Ébredéskor bugyuta, elégedett vigyor 
ült ki az arcára, amitől azonnal elszégyellte magát. Nem Aliciá–ról álmodott.

Munkára! Ez majd helyre tesz mindent. A kemény, lehangoló, lélekfacsaró, 
agyleszívó,  érzelmileg bedaráló munka.  A szíve is  belésajdult,  hogy ott  kell 
hagynia a kilátást, de odaballagott a szoba közepére beállított négyszögletes 
kis asztalhoz, és feltette rá az írógépet. Miután levette a fedelét, és bal kéz 
felől odakészített egy csomag üres írógéplapot, jobb kéz felől pedig gondosan 
elrendezgette  a  négyszáznál  valamivel  több  oldalnyi,  befejezetlen  kéziratot 
tartalmazó  dobozt,  hogy  könnyedén  ki  tudja  emelni  belőle  a  széttépésre 
megérett lapokat, eligazgatta a szemüveget az orrán, és leült a székre. Aztán 
csak bámult a semmibe.

Atyaisten! Létezése harmincnégy éve alatt előfordult valaha is, hogy egy nő 
látványa valósággal letaglózta? Nem. Ebben biztos volt. Különben emlékezne 
rá.

Olyan átkozottul édes volt, ahogy ott állt kócos hajjal, mezítláb! A köntöse 
kész  katasztrófa:  halványkék  gyapjúvalami,  amilyet  a  fázós  nagymamák 
hordanak.  Ez  alól  kandikált  ki  a  halványsárga  nejlon  hálóing  szegélye. 
Összességében nem az az öltözék, amelyet vágykeltőnek szokás nevezni, neki 
mégis már akkor és ott bizseregni kezdett az ágyéka.

Miután  követte  a  konyhába,  már  nem  az  „édes  kis  babát”  látta  benne. 
Amikor a nő előrehajolt, hogy a vászonszalvétát kivegye a fiókból, és ő nem 
látta  a  bugyi  demarkációs  vonalait  kirajzolódni  azon  a  tökéletes,  gömbölyű 
hátsón, többé nem tudott „édes kis babaként” gondolni rá – a kék borzalom 
védőpáncélja  mögé bújtatott  ruganyos,  karcsú női  testet  próbálta  maga elé 
képzelni.

Jó idejébe telt, mire a szendvics minden falatkáját magába tömte, annyira 
összeszorult a torka. Főleg azután, hogy észrevette, a mellbimbók iker dudorai 
átdöfni  készülnek  a  ruhát.  Magasságos  egek!  A  falat,  ami  a  szájában  volt, 
majdnem cigányútra ment. Bár nem volt kétsége afelől, miért ágaskodnak azok 
a mellbimbók. Nyilvánvalóan nem azért, mert ő katartikus élményt vált ki a 
nőkből. A konyhában hideg volt. Ennyi, nem több. Ám hiába a felismerés, őrá 
mégis  hatással  volt  a  dolog,  és  igencsak  nehezére  esett  távol  tartani  a 
tekintetét – még inkább a kezét – azoktól a csábos halmoktól.
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Bármilyen kívánatos volt is a teste, őt mégis leginkább a nő szeme ragadta 
meg. Az a gyönyörű, kékből szürkébe játszó szempár. Biztosra vette, hogy a nő 
nem is sejti, mi mindenről árulkodik a szeme. Szomorúság ült a tekintetében. 
Fájdalom. Megbántottság. Bizalmatlanság. Olyan volt, mint egy kis állat, akit 
túlontúl sokszor megvertek már, és most attól fél, hogy ez ismét bekövetkezik.

Ez a riadt óvatosság még inkább fokozódott, amikor kikísérte a lépcső aljába. 
És őt egyedül ez az ijedt pillantás akadályozta meg abban, hogy megcsókolja. 
Hogy megcsókolja, a pokolba is! Csakis ez az arckifejezés gátolta meg abban, 
hogy véghezvigye, amitől a nő félt, hogy megteszi.

Mert  addigra  jóformán  már  meg  is  feledkezett  Aliciáról.  Vágy,  tüzes  és 
féktelen  vágy  horgadt  a  testében,  robbanással  fenyegetve  a  lágyékát,  ha 
azonmód meg nem érintheti  ezt  a nőt.  A vér dobolt  a  fülében,  a bűnbánat 
szavainak  ütemére.  Lelkiismeret,  kötelesség,  felelősség,  erkölcs.  A  francba 
mindegyikkel!  Abban  a  percben  egész  lénye  megadta  magát  a  testiség 
követelőző parancsának, csupán a nő tekintetéből sütő félelem tartotta vissza, 
hogy rá ne vesse magát.

Most kirúgta maga alól a széket, és keringeni kezdett az asztal körül, mint 
egy ketrecbe zárt vad, kezét a farmerébe törölgetve, mert az emléktői – hogy 
mennyire kívánta ezt a nőt – megizzadt a tenyere.

– Te beteg vagy! – mormogta saját magának címezve a szavakat. Noha sem 
sokat  tudott  róla,  biztosra  vette,  hogy  Sloan  Fairchild  tisztességes  nő,  és 
belehalna a szégyenbe, ha tudná, milyen gondolatok járnak most a fejében. – A 
legjobb  barátnőjét  jegyezted  el,  az  isten  szerelmére!  –  emlékeztette  magát 
undorodva. – Elkötelezted magad, haver!

Bele sem mert gondolni, mi minden jut majd az eszébe, ha már egy teljes 
hónapot eltöltött Sloan fedele alatt.

A kézirat rosszallóan pislogott rá az asztalról.
– Jól van, jól – dünnyögte Carter, mintegy megadva magát a fenyegetésnek. 

– Végtére is ezért jöttem. Dologra!
Ujjait összekulcsolva végigropogtatta ízületeit, aztán visszaült az asztalhoz. 

Meredten nézte a gépbe fűzött fehér papírlapot, kezét a billentyűk fölött tartva. 
Feltartóztathatatlanul, hirtelen ötlettől vezérelve csapott le rá a gondolat.  Mi 
lenne, ha a főhős egy csodaszép, lengén öltözött nő küszöbén találná magát az 
éjszaka közepén?

–  Micsoda hülyeség!  –  morfondírozott  magában  gúnyosan.  –  Ez  csak  egy 
regény. Itt az történik, amit én akarok.

Ezért  hát szabadjára engedte a képzeletét...  Nem Carter Madison,  hanem 
Gregory, a minden körülmények közt a lelkiismeretét követő főhős volt az, aki 
a bájos Ms. Fairchild után lépdelt a konyhába. Gregory volt az, aki a pongyolát 
szinte  átdöfő  mellbimbók  láttán átnyúlt  az  asztal  fölött,  tenyerébe fogta  és 
körkörös,  szándékoltan  lassú  mozdulatokkal  kemény  halommá  simogatta  a 
kebleket, melyeken gyöngyszemekként ültek az ágaskodó mellbimbók.

–  Kezeltesd  magad,  Carter!  –  súgta  a  Lelkiismeret.  –  Ez  sosem  fog 
megtörténni!

– Édes álom, és akkor mi van?  – vágott vissza a Vágy. –  Még senkit nem 
börtönöztek be azért, mert gondolt valamire.

Gregory egy kézmozdulattal lesöpri az asztalt, megragadja a nőt, és...
Jaj, ne. Ne, ne, ne! Ez nélkülöz minden finomságot. Nem stílusos.
Gregory megragadja, és a nőt magával húzza a konyhakőre. Ami hideg. Ez 

sem jó.
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Várjunk  csak!  Megvan!  Gregory  a  hóna  alá  nyúl,  felemeli;  a  nő  félénk, 
vonakodik, és némi ellenállást tanúsít. De amint a férfi szája a szájára tapad, 
olvadozni kezd. Karja a férfi nyaka köré fonódik. A férfi szorosan magához öleli, 
és  csókolja.  Bensőséges,  mégis  erőszakos  csók  ez,  nyelve  úgy  hatol  a  nő 
szájába,  mint  a  kardpenge.  A  konyhapulthoz  szorítja,  és  felülteti  rá.  A  nő 
motyogva  ellenzi,  hogy  levetkőztesse,  mégis  hagyja.  Gregory  keze  lassú 
vándorútra  indul,  de  útját  állja  a  sárga  hálóing...  amely  legalább  olyan 
kiábrándító, mint a kék pongyola.

–  A  rohadt  életbe!  –  nyögött  fel  magában  szitkozódva  Carter.  Kézfejével 
dörgölgetve a szemét, eltökélten próbált Gregoryra és Gregory problémájára 
koncentrálni, ám a nadrágja elején lüktetve domborodó valamit nem lehetett 
figyelmen kívül hagyni.

Az egész csak a fantáziádban létezik, te szerencsétlen. Mi lett volna, ha a 
nőn nincs... hálóing. Tételezzük fel, hogy nem volt rajta.

Gregory tenyere lassú mozdulatával félresimítja a köntöst, és... megpillantja 
a meztelen kebleket, melyek feszülnek a vágyódástól, a korallszínű mellbimbók 
a  legparányibb  ingerre  is  reagálnak.  Gregory  végigsimít  rajtuk,  miközben 
továbbra is csókolja a nőt. Dörzsölgeti, érintésével becézgeti a kis dudorokat. 
Aztán lehajtja a fejét, szájába veszi az egyik mellbimbót, és finoman szívogatni 
kezdi.  A  nő  ekkorra  már  szinte  félőrült  a  vágytól,  torkából  kéjes,  mormoló 
hangok törnek fel, lábát a férfi dereka köré kulcsolja. Aztán, amikor Gregory a 
nyelve hegyével körözni kezd a mellbimbó körül, kezével előrenyúl és...

– Mr. Madison?
– Basszus! –  üvöltött fel Carter, és valósággal katapultált a székből. Ahogy 

megpördült,  lesodortaz  asztalról  egy  köteg  papírt,  a  lapok  szétszóródtak  a 
szélrózsa  minden irányában.  Carter  olyan  vehemenciával  kapta  le  orráról  a 
szemüvegét, hogy kis híján eltörte a szárát.

Sloan  egy  lépéssel  a  küszöbön  belül  állt,  egyik  kezében  hatalmas, 
konyharuhával  letakart  ezüsttálcát egyensúlyozott,  másik keze még az ajtó-
gombot  markolta,  amely  mintha  beleforrott  volna  a  tenyerébe  a  férfi  vad 
kitörése hallatán.

Miközben idegesen megnyalta az ajkát, ami – a férfi megfigyelése szerint – 
egyféle  ösztönös  védekező  reflex  lehetett  nála,  Carter  heves  pislogással 
próbálta  elérni,  hogy  vágytól  fátyolos  tekintete  kitisztuljon,  szaggatott 
lélegzését igyekezett normális ritmusúra lassítani, és úgy tenni, mintha érzékei 
nem reszketnének a gerjedelemtől. A tisztes úriember szerepébe akart volna 
bújni, akinek egy olyan decens úrinő, mint Sloan Fairchild, láttán nem indul be 
a mocskos fantáziája. Törekvését nem sok siker koronázta.

–  Én...  kopogtam –  szabadkozott  a  nő  természetellenesen  magas,  félénk 
hangon.

–  Elnézést,  Sloan.  Nagyon  belemerültem...  a  gondolataimba.  Jaj,  hadd 
segítsek! – Carter két nagy lépéssel az ajtónál termett, és sajnálkozó kifejezés 
jelent  meg az  arcán,  amikor  látta,  hogy  a  nő  rémülten  hátrahőköl.  Próbált 
némileg enyhíteni a feszültségen. – Gondolom, halálra ijeszthettem, hogy így 
magára üvöltöttem. Még egyszer bocsánatot kérek.

– Amikor nem válaszolt a kopogtatásra, aggódni kezdtem, és...
Carter elvette tőle a tálcát, de aztán nem mozdult. Úgy álltak ott az ajtóban, 

mint két szobor, csak bámultak egymásra. A nő pillantásában még fel–felsejlő 
bizalmatlanság  láttán  Carter  eleddig  napsugaras  jókedvére  ugyanolyan 
szürkeség telepedett, mint odakint az utcákra.
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Szíve  joga  arról  fantáziálni,  amiről  csak  akar,  a  valóságról  azonban  nem 
feledkezhet meg. Ő már elkötelezte magát egy asszony és két kisfiú mellett, 
akiknek szükségük van rá. Képzeletét még sosem gyújtotta fel az Alicia iránti 
vágy, a köztük lévő szerelem... az valami más volt. A lehető legbiztonságosabb 
a maga nemében. Kettejük között nem fordulhatott elő, hogy az elragadtatás 
csúcsairól  egyik  pillanatról  a  másikra  a  kétségbeesés  legsötétebb  vermébe 
zuhanjanak.

Szerelem?! Miről hadaválsz itt, Carter? Túl sokat olvasod a saját könyveidet! 
A  szerelem nem történik meg csakúgy, egy szemvillanás alatt. Sokszor évek 
kellenek  hozzá,  hogy  két  ember  között  kialakuljon.  De  Sloan  tekintetének 
füstöskék  mélységeiben  ugyanazt  a  zavarodottságot  látta  örvényleni,  mint 
amit magában is érzett, és biztosra vette, hogy a nőt is ugyanúgy letaglózták 
az  érzelmei,  mint  őt.  Isten  tudja,  hogyan  lesznek  majd  képesek  kezelni  a 
helyzetet.

– Egyen, amíg még meleg. – Sloan állával a tálca felé bökött. Miért? Amikor a 
férfi nem válaszolt, miért nem tudott egyszerűen visszamenni a földszintre, és 
később újra próbálkozni? Addigra talán Carter is felvette volna az ingét. Mert 
most csak egy farmer volt rajta. És csupasz mellkasának látványától még annál 
is erősebb szédülés fogta el, mint amit akkor tapasztalt, amikor az éjjel ajtót 
nyitott neki.

Amikor a férfi végre elfordult,  Sloan óvatosan kifújta tüdejéből a rég bent 
tartott levegőt. Örült, hogy nem kell tovább néznie a széles mellkast és rajta a 
sötét szőr bozontját, amely a jól kirajzolódó izmok körül göndörödött, fényes–
csillogón  a  lapos  hasra  simult,  majd  selymes  csíkká  vékonyodva  eltűnt  a 
nadrágderékban.

– Velem tart?
–  Nem! –  vágta rá  azonnal  és  túlságosan is  hangosan Sloan.  A  férfi  úgy 

döntött, belebújik az ingébe, hála a Magasságosnak! A háta bársonyosan sima 
volt, izmai duzzadtak a napsütötte bőr alatt. A háta majdnem olyan igéző volt, 
mint a mellkasa. Carter kérdő tekintetét látva, Sloan gyors magyarázkodásba 
kezdett.

– A többi vendég lent van az étkezőben. Kéznél kell  lennem, ha valamire 
szükségük volna.

– Én talán nem érdemlek meg ugyanolyan bánásmódot?
A férfi nyughatatlan szemöldöke a homlokára szaladt, bár az arckifejezése 

jókedvről  tanúskodott.  Csak  viccelni  próbált,  a  kérdésben  alig  leheletnyi 
provokáció érződött, de Sloan zaklatott idegeinek már ez is sok volt.

– De igen – felelte némiképp barátságtalanul. – De, gondolom, egyértelmű, 
hogy nem lehetek két helyen egyszerre, és mivel ők hatan vannak, maga pedig 
egyedül, a többség győz. Maga kérte a szobájába a reggelit. Legközelebb majd 
jobban  meggondolja.  És  nem  hiszem,  hogy  a  vendégeknek  tetszene,  ha  a 
szállásadójuk  hosszan  elidőzne  egy  egyedülálló  férfi  vendégnél.  Később 
visszajövök a tálcáért.

Megesküdött volna rá, hogy nem is csapta be maga mögött az ajtót, bár az 
ablaktáblák zörgése másról árulkodott. Erről is Alicia tehet – mormolta maga 
elé,  és  kezét  annak  a  nőnek  a  mozdulatával  húzta  végig  szorosra  tűzött 
kontyán, mint aki igyekszik visszanyerni a lelki egyensúlyát. A lépcsőn lefelé 
minden egyes lépésnél megfogadta, hogy ezért még előveszi a barátnőjét, ha 
legközelebb találkoznak.
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Hát megbolondult ez az Alicia? Teljesen elmentek neki otthonról? Egy Carter 
Madison kaliberű férfit elküldeni egy másik nőhöz, egy akármilyen nőhöz, nem 
vall ép észre. Mert lehet, hogy ő barátnak nagyon jó, és meglehet, hogy mint 
ember, végtelenül unalmas és megbízható, de azért nincs fából. Márpedig az 
asszonyoknak csak ez a típusa lenne képes ellenállni Carter Madison vonzere-
jének.

Mielőtt az étkezőre nyíló boltívhez ért volna, Sloan megállt, többször mélyen 
beszívta és kifújta a levegőt, hogy lecsillapodjon, majd tündökletes vendéglátói 
mosolyt varázsolt az arcára, amint a terembelépett.

– Narancsos muffint hozhatok még valakinek?
– Igen! – hangzott fel kórusban.
Amikor az újabb kosárkányi süteménnyel visszatért a konyhából, felajánlotta 

a házaspárnak, akik reggeli utánra tervezték az indulást, hogy csomagol nekik 
valami útravalót.

– A kocsiban is meg tudják enni.
– Hogy maga milyen kedves, Miss Fairchild! Köszönjük. – A házaspár Maine–

ből érkezett, autóval bejárták az országot, egészen a nyugati partig. A hosszú 
túráról aznap indultak hazafelé. – Ernest és én annyira, de annyira szerettünk 
itt magánál.

Sloan elmosolyodott.
– Akkor, remélem, a San Franciscóba látogató barátaiknak is ajánlani fogják 

a Fairchild Házat.
– Efelől biztosíthatom – felelte Ernest narancsos muffinnal tele szájjal.
A két nyugdíjas tanárnő előreláthatóan a hét végéig marad. A bankár és a 

felesége még két  napig.  Sloan gyors  fejszámolást  végzett,  hogy ez mennyi 
bevételt  jelent,  és  csak  remélni  merte,  hogy elég lesz  a  közüzemi  számlák 
kifizetésére.

Miután mindenkit újra körbekínált kávéval, visszahúzódott a konyhába, és ő 
is elkortyolt egy csészével.

Az, hogy a nyitás óta a Fairchild Ház már kilenc hónapot átvészelt, voltaképp 
a szájhagyománynak köszönhető.  Valahányszor  Sloan eljutott  arra a pontra, 
hogy be kell zárnia a boltot, mindig bejelentkezett valaki egy korábbi vendég 
ajánlására. Természetesen San Franciscóban több jó nevű panzió is működött, 
de Sloané volt a legújabb. Reményei szerint jövő tavaszra összegyűlik annyi 
pénze,  hogy  hirdethessen  az  utazási  magazinokban  és  a  városi  napilapok 
szombati mellékletében. De addig nagyon szorosra kell húznia a nadrágszíjat, 
és a fogához vernie minden garast – ez a túlélés záloga.

Amióta csak otthagyta unalmas állását és San Franciscóba költözött, ez a cél 
vezérelte:  túlélni.  Jason  Hubbarddal  való  eljegyzése  megsemmisítő  és 
megmásíthatatlan véget ért. A szülei keseregtek egy sort szerelmi csalódása 
felett, majd visszatértek poros könyveik és térképeik közé, figyelmüket lányuk 
szerencsétlen sorsáról ismét a fáraók sokkal érdekesebb életére fordítva. Sloan 
afféle  távolságtartó  szeretettel  szerette  a  szüleit,  és  tudta,  ha  valaki 
megkérdezné  tőlük,  ők  is  azt  mondanák,  hogy  szeretik  a  lányukat.  Mégis, 
leginkább cselédként kezelték, aki jó, ha kéznél van, hogy a mindennapi élet 
apró–cseprő  ügyeit  elintézze  helyettük,  ha  épp  nem  zavaró  tényezőnek 
tekintették,  aki  nem  osztozik  az  ókori  történelem  iránti  rajongásukban,  és 
mindenféle  más  témákat  is  szóba  merészel  hozni.  Ennek ellenére  a  maguk 
módján őszintén szerették – már ha felnéztek a munkájukból és észrevették, 
vagy ha véletlenül eszükbe jutott, hogy létezik.
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Lényeg a lényeg: senkit nem érdekelt, hogy mihez kezd a további életével. A 
szüleit sem. És Jasont sem – az örökvidám, jóképű Jasont sem –, aki elrabolta a 
szívét,  a  szüzességét,  majd  egy este  félvállról  közölte,  hogy  számára  ő  túl 
komoly, neki olyasvalakire lenne szüksége, akiben több az élet és a spiritusz. 
Sloan érezte, hogy ha otthon marad, ha továbbra is azt csinálja, amit addig, 
akkor egész hátralévő életében csak vegetálni fog.

Nehezen  szánta  el  magát,  de  a  nagyapjától  örökölt  pénzzel,  a  UCLA–n 
szerzett  üzleti  diplomával  és  főzési  tudományával  felfegyverkezve  –  sűrű 
imádságok  közepette  –  lélekben minden jót  kívánt  magának,  és  eldöntötte, 
hogy  megpróbál  kihozni  mindent  a  Fairchild  Házból,  amit  csak  lehet. 
Éjszakánként  a  szakkönyveket  bújta,  hogy  némi  ismerete  legyen  a 
régiségekről. Már–már szenvedélyes látogatója lett a hagyatéki árveréseknek, 
és  ha  épp  nem  ablakkeretet  mázolt  vagy  tapétázott,  abban  a  reményben 
licitált valamelyik aukción, hogy neki is jut egy–egy csinosabb és használható 
darab. Lassan, de biztosan a panzió valamennyi szobájába került bútor.

Noha mások ezt valószínűleg nem vették észre, a lelke mélyén büszke volt 
arra, amit elért. Más nőknek férjük van, gyerekeik – a család tölti ki az életüket. 
Ők megengedhetik maguknak, hogy romantikusak legyenek, ügyetlenek, néha 
akár felelőtlenek is. Mert tudják, hogy ott a férjük, aki gondoskodik róluk.

Sloannak  minden  körülmények  között  gyakorlatiasnak,  mértékletesnek  és 
függetlennek  kellett  maradnia.  Szinte  már  születése  pillanatában,  illetve 
amikor  először  ráébredt,  hogy  a  szülei  abban  a  percben  megfeledkeztek  a 
kötelességükről,  amikor  őt  hazavitték  a  kórházból,  meg  kellett  tanulnia 
gondoskodni  magáról.  Mi  értelme  azt  kívánni,  hogy  egyszer,  csak 
egyetlenegyszer –  mielőtt  magányos öregasszonnyá fonnyad,  hisz neki  ez a 
sorsa – megtapasztalhassa, milyen érzés gyengéden szeretve lenni? Mi értelme 
olyasmiről álmodozni, ami úgysem adatik meg? Mi értelme értékes energiáit 
arra pazarolni, hogy azon morfondírozik: miért nem lehet őt szeretni?Ma reggel 
azonban a megszokottnál is erősebb hiányérzete támadt, amiért ott, ahol az 
életében a romantikának és az érzelmeknek lenne a helyük, nincs semmi. A 
pocsék idő hatna rá ilyen lehangolóan? Vagy az egész a férfi miatt van, aki ott 
fönt,  az  emeleten  dolgozik?  Erre  gondolnia  sem  szabad.  Carter  Madison  a 
barátnőjéhez tartozik,  de ha nem így lenne, akkor is...  egy ilyen jó kiállású 
pasas, aki ráadásul világhíresség, észre sem veszi az olyanokat, mint ő.

Ennek ellenére jó idejébe telt, míg összeszedte a bátorságát, hogy felmenjen 
a tálcáért.

Halkan bekopogott, félig–meddig azt remélve, hogy nem kap választ, vagy a 
férfi kiordít, hogy nem ér rá, szíveskedjen békén hagyni. Ehelyett tisztán, jól 
érthetően egyetlen szó hallatszott az ajtó túloldaláról: Szabad!

– Sajnálom, hogy munka közben zavarom – kezdte Sloan, amint belépett. – 
Tudom, nem szereti, ha ilyenkor... 

Ám a férfi nem az írógépnél ült. Az ablaknál állt, kezét a farmere farzsebébe 
dugva,  amitől  a  nadrág a testére feszült.  Sloan elképzelni  sem tudta,  hogy 
sikerült  beleszuszakolnia  magát  ebbe  a  szűk  holmiba.  A  férfi  mostanra 
rendesen felöltözködött. Az inge begombolva – legalábbis nagyrészt. Ugyanaz a 
futócipő volt rajta, mint előző éjjel. Lezuhanyozott. A szobában férfiszappan és 
arcvíz  markáns  illata  érződött.  Az  állán  látszott,  hogy  frissiben  bo-
rotválkozhatott.  A  haja  még  vizes  volt,  csak  tessék–lássék  fésült  bele  az 
ujjaival.
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– Nem dolgozom – mondta csúfondáros hangon, félrehajtott fejjel szemlélve 
a papírlapokat, amelyeket korábban levert az asztalról, és amelyekhez azóta 
néhány gombóccá gyűrt társuk is csatlakozott. Szemüvege ott árválkodott az 
írógép mellett, amelybe még lapot sem fűzött be. A széket már felállította, de 
nem  tette  vissza  a  helyére.  –  Kellőképpen  felvértezte  magát  ismételt 
kioktatásomra? – Szemöldöke kérdő ívet rajzolt a homlokára.

A  kissé  hevesre  sikeredett  „kivonulási  beszédére”  tett  utalástól  forró  pír 
öntötte el Sloan arcát.

– Nem állt szándékomban megbántani, Mr. Madison, higgye el, én nem...
– Sloan, könyörgök, hagyja már ezt a miszterezést. Szólítson Carternek, ha 

kérhetem.  –  A  férfin  látszott,  hogy  zaklatott  lelki  állapotba  került.  Kezét 
előkapva a farzsebéből, jobb öklével a bal tenyerébe csapott.

Sloan érezte, hogy kezdi megkörnyékezni az ingerültség.
–  Rendben,  Carter.  Elvinném  a  tálcát,  bizonyára  úgyis  útban  van.  Aztán 

magára hagyom, és újra nekiállhat dolgozni.
Merev, büszke léptekkel az asztalhoz ment, az üres tányérokra ráborította a 

konyharuhát,  és már emelte volna fel  a tálcát.  Látómezejébe ekkor oldalról 
bekúszott a férfi karja, és egy hatalmas, erős kéz a csuklójára markolt.

– Sajnálom – hallott a fülébe mormolni egy mély, vibráló hangot. Ettől előbb 
végiglúdbőrzött a karja, majd az egész teste, aztán minden porcikáját már–már 
elviselhetetlen  forróság  árasztotta  el.  –  Nem  tartok  igényt  különleges 
bánásmódra. A reggeli mesés volt.

A férfi elhúzta a kezét, de Sloan továbbra is képtelén volt megmozdulni.
– Köszönöm.
– És a szoba is nagyon szép.
– Köszönöm.
– Hetek óta nem aludtam ilyen jól.
– Örülök. –  Egyszavas válaszoknál nem futja többre tőled, Sloan? Csak így 

tovább! A „nagyságos úr” mindjárt páros lábbal fog kipenderíteni. De mintha az 
agya és a szája között megszűnt volna a kapcsolat. Képtelen volt a helyzethez 
illő,  bővített  mondatokban  beszélni.  Legalábbis  addig  nem,  amíg  a  férfi 
érintésnyi távolságra ott állt mögötte.

– Bocsássa meg a modortalanságom. Nem mintha nem szeretném, ha nem 
Mr.  Madisonnak  szólítana.  Nagyon  is  szeretném.  Csak...  egyszerűen  kitör 
belőlem a vadállat, ha írni próbálok, és nem megy. Cserbenhagynak a szavak.

Sloan  a  rendelkezésére  álló  szűköcske  helyen  megfordult,  és  azon  kapta 
magát, hogy felbámul a férfi sherryszínű szemébe.

– Hogyhogy? Nehéz részhez ért?
Hogy maradék ép eszét ne veszítse, Carter hátrált egy lépést. Ezzel mindent 

megtett, ami módjában állt, hogy meg ne érintse a nőt.
– Ühüm. Ez most... különösen nehéz. Miért így hordja a haját?
A két mondat között nem volt semmi összefüggés, így Sloannak kis időbe 

beletelt,  mire  felfogta,  mit  kérdeztek  tőle.  De  amint  ez  megtörtént,  keze 
önkéntelenül is a kontyára röppent.

– Miért? Valami baj van vele? – kérdezte a hiúság leghalványabb jele nélkül. – 
Kicsúszott valamelyik tű? Kilóg valamelyik hajtincsem?

– Nem, nem. Az égvilágon semmi baj nincs vele. Épp csak...  a múlt éjjeli 
frizurája jobban tetszett. Úgy leeresztve... kócosan... olyan szexi volt.

Sloan  nagyot  nyelt,  és  próbálta  elfordítani  a  pillantását  a  férfi  delejes 
szeméről.
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–  Kócos  és  szexi?  Kétlem,  hogy  a  vendégek  ezt  várnák  el  egy  panzió 
tulajdonosától.

–  Fogadni  mernék,  hogy  a  férfi  vendégek  körében  még  nem  végzett 
közvélemény–kutatást.  –  Carter  Madison  szemében  pajkos  kis  szikrák  csil-
lantak.  Sloan  nem  tudta  eldönteni,  melyik  a  veszélyesebb:  amikor  a  férfi 
tekintete elfojtott érzelmekről tanúskodik, mint még az előbb is, vagy amikor 
olyan  kisfiúsán  csibészes,  mint  most.  Mindenesetre  mind  a  kétféle  tekintet 
alkalmas volt rá, hogy őt kibillentse a lelki egyensúlyából.

Kihúzta magát, visszafordult az asztal felé, és sietve csak annyit mondott:
– Még rengeteg dolgom van...
–  Várjon!  –  kiáltott  rá  a  férfi  olyan  éles  hangon,  hogy  Sloan  döbbenten 

megpördült. – Talán tudna segíteni nekem.
– Ugyan miben? 
– A könyvvel.
– Nem értek az íráshoz.
– Nem is kell írnia. Egy női testre lenne szükségem.
Ha van egy kis esze, Sloan sértődött arcot vág, fölkapja a tálcát, és kiviharzik 

a szobából. Ehelyett persze elnevette magát.
– Merem remélni, hogy nem úgy értette, ahogy hangzott.
A férfi arcán mintha csalódottság suhant volna át, de aztán ő is elnevette 

magát.
–  Lehet,  hogy  ezt  újra  kéne  fogalmaznom.  Kezdjük  ott,  hogy  Gregory 

információt próbál kihúzni a hősnőből.
– Ki az a Gregory? 
– A főhős. És...
– A hősnőnek is van neve?
– Lisa. Dulakodnak, és a nő ellenáll. De Gregory szereti őt, és nem akarná 

bántani. Azért kellene nekem egy női test, hogy tudjam, meddig mehet el egy 
férfi  úgy,  hogy megszerezze,  amit  akar,  de azért  fájdalmat se okozzon. Érti 
már?

–  Ez  azért  a  nőn  is  múlik,  nem?  Mert  mi  van,  ha  megszállott  testedző, 
pankrátor, vagy jártas a harcművészetekben? Akkor nem lehet olyan könnyen 
sarokba szorítani. 

– Hova gondol?! Lisa légies, nőies nő. Karcsú. Mint maga.
Sloan keze ismét önkéntelen vándorútra indult, ám a kontya helyett most a 

blúza gallérját kezdte igazgatni.
– És akkor most... – Megköszörülte a torkát. – Most akkor... én most... mit 

csináljak?
Carter Madison megfogta a kezét, és elhúzta az asztal mellől.
–  Jó,  itt  lesz  elég  helyünk.  Egyik  antik  porcelánját  sem  szeretném 

leamortizálni.  –  Szembefordult  a  nővel,  és  elengedte a  kezét.  Ezt  követően 
lerázta  a  karizmait,  mint  bokszoló  a  meccs  előtt,  várva,  hogy  ringbe 
szállhasson.  –  Na  most...  épp  az  imént  ócska  kis  ringyónak  neveztem...  a 
könyvben ennél majd kicsit erősebb kifejezéssel illetem... szóval olyasvalakinek 
tartom, aki jó pénzért eladja magát bárkinek, függetlenül attól, hogy az illető 
melyik oldalon áll. 

– Ócska kis ringyónak nevez, és még azt állítja, hogy szeret?! – Sloan a fejét 
rázogatta, maga is alig hitte, hogy ez kicsúszott a száján. – Illetve... Gregory 
egy ilyen kijelentés után még meri azt állítani, hogy szereti a nőt?

– Teljes szívéből. Csakhogy a nő birtokában van az az információ, ami ahhoz 
kell,  hogy lefülelhesse a rosszfiúkat.  De a nő a hallgatásával  a nagybátyját 
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védi,  aki  felnevelte,  és  akit  megfenyegettek  a  rosszfiúk.  –  Carter,  egészen 
belemelegedve,  mély  levegőt  vett.  –  Tehát,  amikor  ócska  kis  ringyónak 
nevezem azok  után,  hogy  már  több  szerelmes  éjszakát  eltöltöttünk  együtt, 
maga erősen sértve érzi magát...

Sloan nem bánta volna, ha nem első szám első személyben kell beleélnie 
magát a helyzetbe. Neki úgy is megfelelt volna, ha továbbra is Gregorynak és 
Lisának  hívják  a  szereplő  személyeket,  de  –  megértve,  miről  van  szó  – 
beleegyezően bólintott.

– Akkor most üssön meg!
Sloan a padlóra meredt, azt mérlegelve, hol találhatna fogást a férfin, majd 

támadásba lendült. Később már csak arra emlékezett, hogy a gerincénél fogva 
megpördül, ütésre emelt keze hátracsavarva a lapockájához szorítódik, másik 
keze is a saját és a férfi  teste közé szorul.  Carter Madison egyik tenyere a 
torkát szorongatta, a másik vasmarokként fonódott a vállára. A férfi, szorosan 
az ő arcához tapasztva az arcát, mintegy beterelgette az állát a vállgödrébe. 
Ettől még a kontya is kibomlott.

– Carter – pihegte ijedt döbbenetében Sloan, miközben szabadulni próbált. – 
Engedjen el!

– Fájt?
Sloan nagy kortyokban nyeldekelte a levegőt.
– Ez nem tisztességes! Nem mondta, hogy...
–  Bocsánat,  de tudnom kell,  hogy Lisa mit  érezhet közben!  Hiteles fizikai 

reakciót várnék el magától! Fájt? – tette fel ismét a kérdést.
Sloan elgondolkozott.
– Nem – felelte az igazságnak megfelelően. De a kiutat sem látta. Hirtelen 

megsajnálta Lisát. Ha az ő Gregoryja kicsit is olyan, mint Carter Madison, akkor 
szegénynek annyi.

– Mit érez?
Sloan úgy érezte, ha a férfi nadrágjának eleje még egy percig a hátsójához 

nyomódik, neki befellegzett.
– Megijedtem. – Ennél őszintébb választ nem is igen adhatott volna. Mert 

amilyen érzelmeket ez az intim érintés kiváltott belőle, az egyenesen rémisztő 
volt.

– Noha tudja, hogy őszintén szeretem, és nem akarom bántani?
–  Igen –  suttogta  Sloan,  és  lehunyta a szemét.  –  Mert  hiszen erőszak és 

szenvedély kézen fogva jár, vagy nem?
Istenem, miért  büntetsz még ezzel  is?!,  nyögött  fel  magában. Attól,  hogy 

Carter  Madison combja az ő combjának hátuljához simult,  kontrollálhatatlan 
folyamatok indultak be a melle és az ágyéka tájékán. Úgy érezte magát, mint a 
svédasztalhoz leláncolt éhező, aki csak nézi, hogy a  gourmandók körbejárnak 
és mindenből vesznek. Sloant valósággal béklyóba kötötte a lelkiismeret és a 
barátnője iránti hűség – noha ez mit sem csillapított az éhségén.

– Lisa helyében mit tenne?
Lisa  helyében  feltehetően  mindent  elmondana,  amit  Gregory  tudni  akar, 

aztán könyörögne, hogy tegye magáévá. De szinte biztos, hogy Carter Madison 
nem ezt akarja hallani,  így Sloan erőnek erejével  lerázta magáról  az érzéki 
kábulatot, és próbált kizárólag a jelenet fizikai aspektusaira koncentrálni.

–  Nem  is  tudom.  Valószínűleg  küzdenek,  ha  másért  nem  is,  merő 
büszkeségből.

– Akkor küzdjön!
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Sloan mozdulatai eleinte bizonytalanok voltak, majd egyre határozottabbak. 
De semmire nem ment a férfi  ellen,  minden próbálkozása csak arra volt  jó, 
hogy testük – egyszerre vágykeltő és ijesztő módon – egymásénak feszüljön. 
Blúza  kicsúszott  a  szoknyaderékból.  Kiszabadult  haj  tincsei  a  nyaka  körül 
repdestek.  Szoknyája  a  lába  köré  tekeredett.  És  a  keze,  amely  a  férfi 
vasmarkának szorításában vergődött, egynémely véletlen mozdulat után hitelt 
érdemlően tapinthatta,  hogy Carter  Madison farmerja  nem cipzárral,  hanem 
gombbal záródik.

– Ennek semmi értelme – lihegte, nem is annyira a fizikai megerőltetés miatt. 
– Képtelen vagyok szabadulni.

– Vagyis elmond mindent, amit tudni akarok? 
Sloan feje  megadóan előrecsuklott,  majd  alázatos  bólogatásba  kezdett.  A 

férfi karjának szorítása engedett, majd nagylelkű mozdulattal útjára bocsátotta. 
Amint szabadnak érezte magát, Sloan megpördült,  és cipője sarkával a férfi 
lábfejére taposott.

Carter  kiáltásából  kihallatszott,  hogy  mind  a  fordulat,  mind  a  fájdalom 
váratlanul érte, de előbb szedte össze magát, semhogy Sloan elmenekülhetett 
volna.

Vállánál fogva megragadta a nőt, és az ágyra taszította, majd a lendületnek 
engedve  rázuhant.  Összegabalyodtak.  Sloan  ekkor  már  vadmacska  módjára 
küzdött az érzékeit fájdalmasan birizgáló, ránehezedő férfitest ellen. Ám Carter 
Madison sem hagyta súly–  és  erőbeli  fölényét  veszni  hagyni:  a  rá  záporozó 
ütésekről tudomást sem véve, összemarkolta a nő csuklóit, és kierőszakolta, 
hogy  Sloan  ebben  a  tartásban  nyújtsa  feje  fölé  a  karjait.  Ziháló  légzésük 
szaggatott hangjai töltötték be az egyébiránt csendes szobát. Carter is elnyúlt 
az  ágyon,  bár  arra  mindvégig  gondosan  ügyelt,  hogy  még  véletlenül  se 
engedjen a szorításán. Amikor a könyökére támaszkodott, arca csupán centikre 
volt a nőétől.

– Ügyes – ismerte el fanyar mosollyal. – Majdnem meglógott.
Jó érzés. Nagyon jó érzés, hogy a férfi súlya alatt a teste a matracba süpped. 

Ha  reszketeg  lélegzetet  vesz,  a  melle  megemelkedik  és  Carter  Madison 
mellkasának áthatolhatatlan falába ütközik. Kétsége sincs, ki nyerte az előző 
menetet.  A  birkózástól  kimerült  combjai  a  megadás  pózában  enyhén 
szétnyílnak. A férfi  nadrágjának eleje félreérthetetlenül,  keményen nyomul a 
csípőjének. Ahonnan, mint egy rosszul záródó áramkörből, a gyönyörűség apró, 
érzéki szikrái pattannak és szaladnak végig mindkettejük testén.

– Miután letepert, kötelességem lenne elmondani, amit tudni akar?
Carter tekintete tüzes istennyilaként söpört végig a nő testén.
– Hát... – mormolta kásás hangon – ez csak természetes.
– Aztán mi lesz? – Sloan riadtan hallotta a saját hangját, amely ugyanolyan 

reszketeg és fojtott volt, mint a férfié.
Carter pillantása lejjebb vándorolt a nő nyakára, aztán még lejjebb, arra a 

területre,  amelyet  a  blúz  dulakodás  közben szétnyílt  két  felső  gombja  látni 
engedett.  A  csipkeszegélyű  melltartóból  krémesen  lágy  keblek  halma 
magasodott elő.

A  férfi  nagy  önuralmat  gyakorolva  lehunyta  a  szemét,  és  próbálta  nem 
elképzelni, milyen érzés lenne, ha ajkait a bársonyos völgyre tapaszthatná, arra 
pedig végképp gondolni sem mert, milyen érzés lenne, ha a csipkebarikádot 
kicselezve, nyelve a mellbimbót érinthetné.
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Mintha  mély  álomból  ébredt  volna,  lassan  kinyitotta  a  szemét,  és  fejét 
megemelve  a  nőre  meredt.  Sloan  fátyolos  tekintete  arról  árulkodott,  hogy 
mindketten ugyanarra gondolnak.

– Szeretkeznek – suttogta Carter
Pillantásuk  kimondatlan  egyetértésben  fonódott  a  másikéba.  Aztán  Sloan 

torkából  zokogás  tört  fel;  de  hogy  ezek  a  düh,  a  bűntudat  vagy  az  ön-
megtagadás hangjai voltak–e, azt egyikük sem tudta volna megmondani.

A férfi hirtelen felpattant, és mintha Sloant is rugók lökték volna le az ágyról. 
A  férfinak  hátat  fordítva  rendbe  szedte  a  ruháját,  a  meglazult  csatokat 
kihuzigálta a kontyából,  és az olyan ember mozdulatával dugta a szoknyája 
zsebébe őket, mint aki bizonyítékot tüntet el. A hajával túl sokat nem tudott 
kezdeni azon kívül, hogy remegő ujjakkal beletúrt a tincseibe.

Fa karistolta a padlót, amint a férfi maga alá húzta a széket. Másodpercek 
leforgása alatt papírt fűzött az írógépbe, aztán már csak a billentyűk ritmikus 
kattogása hallatszott.  Úgy belemerült  a munkába, mintha Sloan a szobában 
sem lett volna.

Szóval így állunk? Ha Carter Madison képes úgy tenni, mintha mi sem történt 
volna, akkor neki is menni fog.

Sloan nagy lendülettel nekiállt rendet rakni. Látszólag közönyösen odalépett 
az  ágyhoz,  és  gyakorlott  mozdulatokkal  eligazgatta  az  ágyneműt.  A  párna 
felrázása  azonban  nehezére  esett,  mert  az  még  őrizte  a  férfi  fejének 
lenyomatát.  Amint az ágyazással  végzett,  odamerészkedett az asztalhoz,  és 
felkapta a tálcát.

–  Köszönöm az  együttműködést  –  mondta  halkan  a  férfi,  de  nem nézett 
Sloanra,  hanem továbbra  is  az  írógépbe  fűzött  papírt  figyelte.  Időközben  a 
szemüvegét is felvette.

– Szívesen. Legalább segítettem?
– Talán. Fájdalmasan is végződhetett volna.
– Ezt hogy érti?
A férfi a fejét ingatta.
– Nem érdekes – szűrte át a szavakat összeszorított ajkai között.
Sloan nem faggatta tovább. Távozni készült.
– Kis időre el kell mennem. A szoba árában nem foglaltatik benne az ebéd, 

de esetleg készíthetek...
– Hova megy?
– A kikötőbe... a piacra. Rákért. A vacsorához. 
Carter Madison boldogan lökte ki maga alól a széket.
– Magával tartok!
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HARMADIK FEJEZET

Sloan  olyan  vehemenciával  kiáltotta  világba  tiltakozását,  hogy  az 
mindkettejüket meglepte.

– Nem lehet!
– Miért? – kérdezte a férfi, nem is palástolva, hogy szórakoztatja a dolog.
Sloan  elfogadható  magyarázat  után  kutatott  a  gondolatai  között.  Valami 

teljességgel nyilvánvalóval kell előállnia.
– Dolgozni jött ide. Azért van itt, hogy háborítatlanul írhasson...
– Még a legnevesebb szerzők – Carter Madison itt  megengedett magának 

egy szerény főhajtást – is megérdemelnek egy–egy szünnapot. – A mosolya oly 
ragyogó volt, hogy Sloan úgy érezte, olvadozni kezd a melegében. – Ne értsen 
félre,  de  még  nem  érintett  meg  a  hely  atmoszférája.  –  Körbepillantott  a 
szobában.  –  Szokatlan  a  környezet.  Nem  mintha  nem lenne  szép  –  sietett 
hozzátenni. – Nagyon is szép, csak... nem tudok koncentrálni... idegen helyen.

Se füle, se farka nem volt annak, amit mondott, és tudta, hogy Sloan tudja, 
és  Sloan  is  tudta,  hogy  a  férfi  tudja,  hogy  ő  tudja.  De  Carter  nem hagyta 
ennyiben a dolgot,  megpróbált  előállni  valami olyasmivel,  ami legalább egy 
kicsit ésszerűen hangzik.

–  Muszáj  kinyújtóztatnom  a  lábaimat.  Múlt  éjjel  végig  a  repülőn  meg  a 
taxiban ültem. Nekem legalábbis  úgy tűnt.  Jót  tenne a friss  tengeri  levegő, 
kiszellőztetné a fejem. Emellett mindig is tetszett a kikötői légkör Ösztönzőleg 
hat rám.

Sloan  úgy  vélte,  az  előzőleg  történtek  után  a  férfinak  legkevésbé 
ösztönzésre  van  szüksége,  de  kételyeit  nem  öntötte  szavakba,  mert  azzal 
elárulta volna, hogy tudja, Carter Madison megkívánta őt. És ennyi erővel akár 
azt  is  elismerhette  volna,  hogy  a  kettejük  közti  vonzalom  kölcsönös.  Ha 
mindketten  úgy  tesznek,  mintha  mi  sem  történt  volna,  remélhetőleg 
csillapulnak az érzelmeik.

– Nézze, Carter, ha mindenáron ki akar menni a kikötőbe, legjobb lesz, ha 
egyedül megy Nekem ezer és egy dolgot be kell szereznem, és...

– ... és a cipekedésnél jól jön még két segítőkész kéz – fejezte be helyette a 
mondatot a férfi. – Veszem a kabátom.

Sloan  szerette  hinni  magáról,  hogy  gyors  gondolkodású,  de  hirtelenjében 
nem jutott eszébe újabb indok, miért is ne tartson vele a férfi. Holott a meglévő 
ok is elég lehetett volna ahhoz, hogy tartózkodjanak egymás társaságától. Nem 
szabadna  játszaniuk  a  tűzzel,  ami  tagadhatatlanul  felgyúl,  valahányszor 
kettesben vannak.  Egyébként is  elkésett  a tiltakozással.  A férfi  leakasztotta 
gyakorlózubbonyát a szekrényben lévő vállfáról, és már az ajtót nyitotta.

– Bezárjam?
–  Igen.  A  bejárati  ajtót  mindig  kulcsra  zárom,  ha  nem  vagyok  itthon.  A 

többieknek  szóltam,  úgy  tervezzék  a  visszajövetelüket,  hogy  pár  órára  el-
megyek. De nem árt az elővigyázatosság.

– Fel kéne vennie valakit, hogy ne kelljen állandóan itt kuksolnia – vetette fel 
Carter, miközben lementek a lépcsőn.

–  Szép  gondolat.  Nagyban  megkönnyítené  az  életem.  Kár,  hogy  fizetett 
alkalmazottat nem engedhetek meg magamnak. – A lépcső aljába érve Sloan 
megtorpant. – Rögtön jövök.

Beviharzott a szobájába, és megigazította a sminkjét. Gyors mozdulatokkal 
végighúzta a hajkefét a tincsein, zsebéből előhalászta a hajtűket, de valahogy 
nem vitte rá a lélek, hogy a fürtjeit szoros gombóccá tekerve a tarkójára tűzze. 
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A francba az egésszel! – mormolta maga elé. Úgy döntött, leengedve hagyja a 
haját. A kikötőben süvítő szél a kontyát is összeborzolná. Akkor már jobb, ha 
eleve  be sem fésüli.  A  szoknyája  és  a  blúza  meggyűrődött  ugyan,  de még 
elfogadható állapotban volt: A tengerre ereszkedő köd kékes–szürkés színében 
játszó ballonkabátját a vállára kanyarítva, fölmarkolta a pénztárcáját, miután 
meggyőződött róla, hogy a bevásárlólista is nála van.

Carter  keresztbe  vetett  karral  és  bokával,  a  lépcsőkorlátot  támasztva 
várakozott.

– Mehetünk? – kérdezte Sloan. – Nem kerülte el a figyelmét,  hogy a férfi 
elismerő pillantással adózik szabadon libegő haj tincseinek, miközben maga elé 
engedte, majd bezárta mögötte az ajtót. A ház oldalához tapasztott garázsban 
egy púder–kompakt méretű autó várta az indulást. – Üljön be! – invitálta Sloan.

– Viccel?! – érdeklődött elhűlve Carter – Előbb zsugorításon kellene átesnem, 
hogy ide beférjek.

Sloan  nem állta  meg nevetés  nélkül,  ahogy  a  férfi  farolva  az  utasülésre 
huppan, egyik hosszú lábát a két ülés között rendezgeti el, a másikat meg a 
műszerfal alá hajtogatja.

Sloan már hozzászokott San Francisco szeszélyesen ereszkedő és emelkedő 
utcáihoz és az itteni autósokhoz, akik a közlekedési lámpákat színes karácsonyi 
fényfüzérnek  tekintették,  és  minden  adandó  alkalommal  figyelmen  kívül 
hagyták.

Amikor besorolt a Halászdokk frissiben megüresedett parkolóhelyére, Carter 
Madison falfehér arcán három folt piroslott: a két szeme és a szája.

– Megérkeztünk? Végre valahára?! 
Sloan kénytelen volt ismét felkacagni. 
–  Ugyan,  ugyan!  Ha  már  a  nyakamba  varrta,  legalább  tegye  hasznossá 

magát!
Így  aztán  a  férfi  segített  a  friss  haláru  közt  válogatni,  és  rámutatni  az 

ollójukon előrearaszoló rákokra – a halászok esküdtek rá, hogy ezek csak pár 
perce akadtak a hálójukba. Ahogy végigsétáltak a kikötőn, Sloan még beugrott 
ide–oda ezt–azt megvenni, de ezt se tehette háborítatlanul.

– Ezt nézze meg, Sloan! – rikoltotta a férfi. Vagy: – Várjon, várjon! Ide muszáj 
bemennünk! Jártam már ilyen helyen korábban is, és... és eszméletlen!

Sloan  minden  módon  próbálta  volna  fenntartani  a  látszatot,  hogy  csak 
beszerzőkörúton jár, de az, hogy a férfi ott kutyagolt az oldalánál, lehetetlenné 
tette.

Ezért inkább bejelentette, hogy ideje betérni a Ghirardelli cukrászdába. De a 
férfit itt sem lehetett elhallgattatni.

– Milyen gyakran jár el  otthonról?  Csak hogy kikapcsolódjon,  ellazuljon és 
maga  mögött  tudhassa  a  Fairchild  Házat?  –  Oda  sem  figyelve  kavargatta 
ragacsos  fagylaltkelyhét.  A  cukrászda  fedett,  belső  udvarán,  egy  aprócska 
asztalkánál ültek.

– Szinte soha – ismerte el Sloan, de nem szívesen.
– Konkrétan? – firtatta a férfi.
Sloan a süteményről lehámozott papírt piszkálgatta.
–  A  panzió  tulajdonosa  és  üzemeltetője  vagyok.  Házvezetőnő,  recepciós, 

könyvelő,  főszakács  és  feketemosogató  egy  személyben.  Mire  mindennel 
végzek, nem marad időm – ahogy maga fogalmazott – ellazulásra.

– Soha nincs egy szabadnapja? Egy szabad estéje? Soha nem megy moziba? 
Semmi?
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– Depressziós leszek a kérdéseitől – próbálta tréfával elütni a dolgot Sloan, 
és nagyon nem bánta volna, ha a férfi ejti a témát. Az élete távolról sem volt 
fáklyás felvonulás, ám azt sem szerette volna, hogy Carter Madisonnak akár 
csak halvány sejtelme is legyen róla, milyen végtelenül egyhangúan telnek a 
napjai.

– De Sloan... ez nevetséges! – A férfi félrerakta a kanalat, és zavarba ejtő, 
vesébe látó pillantással méregette őt.

– Az embernek nem sok kedve van kacagni, amikor nincs segítsége.
– Akkor fogadjon fel valakit.
–  Nem engedhetem meg magamnak!  –  csattant  fel  Sloan.  –  De  ezt  már 

mondtam, vagy nem?!
– Az bezzeg normális, hogy a panziójába temetkezik, és ki sem dugja onnan 

az  orrát!  –  lőtt  vissza  a  férfi.  A  nő  szoborrá  dermedő  arckifejezése  láttán 
fékezte  az  indulatait.  –  Elnézést...  tudom,  hogy  nem  rám  tartozik,  de 
egyszerűen fel nem foghatom, hogy egy ilyen gyönyörű nő, mint maga, miért 
fosztja  meg  a  látványától  az  emberiség  fennmaradó  részét.  –  Kanalával 
ütögette  az  asztalt,  és  nem  nézett  a  nőre,  amikor  feltette  a  kérdést:  – 
Randevúzni szokott?

– Ritkán. – Hazudsz, rótta meg lélekben magát Sloan. A „soha” lett volna az 
őszinte válasz.

Carter  ismét  ránézett,  és  a  nő  ösztönösen  tudta,  hogy  arra  gondol,  ami 
reggel kettejük között történt az ágyon.

– De volt már férfi az életében?
– Hogyne – felelte halkan Sloan. Miért tartaná bizonytalanságban szegény 

embert?  Nyilvánvalóan  majd'  meghal,  hogy  az  élete  minden  szennyes  kis 
részletét megismerhesse. – Ugyanannál a cégnél dolgoztunk Los Angelesben. 
Középvezető  volt  az  értékesítési  osztályon.  Született  kereskedő,  kifinomult 
ízléssel  az  öltözködés  terén,  kifogástalan  viselkedésű,  nagy dumás,  sok–sok 
fényesen ragyogó, fehér foggal. – Ásványvizébe kortyolt.

–  Épp  csak  lediplomáztam,  akkortájt  költöztem  saját  lakásba,  végtelenül 
függetlennek éreztem magam, és eltökélten a karrieremnek akartam élni. Azt 
hiszem, eleinte kihívásnak fogott fel: engem és az én nagy eltökéltségemet. 
Megnevettetett,  mellette lazítani  is  tudtam, jól  éreztem vele magam. –  Egy 
darabig  eltűnődött,  majd  folytatta.  –  De  én  sem  maradtam  adósa.  Új 
meglátásaim voltak  a  piac  igényeit  illetően.  Végighallgattam és  tanácsokat 
adtam, ha valamelyik áruval gondja támadt. És minden szerénytelenség nélkül: 
az ötleteim kifizetődőnek bizonyultak.

– Nem kétlem.
– Egy idő után... – Sloan megnyalta kiszáradt ajkát – már több holmija volt az 

én lakásomban, mint a sajátjában. Semmi kifogásom nem volt az ellen, hogy 
együtt éljünk, hiszen össze akartunk házasodni.

Figyelmes  hallgatóját  ezután  abba  is  beavatta,  hogy  Jason  egyre 
türelmetlenebb  lett  amiatt,  amit  Sloan  „kispolgári  korlátoltságának”  hívott. 
Mert  melyik  egyetemet  –  vagy  ha  már  itt  tartunk:  szimpla  gimnáziumot  – 
végzett nő őrizgeti a szüzességét, mint valami értékes kincset?! Ezzel sikerült 
megríkatnia  a  lányt,  mert  amilyen  régimódi  gondolkodású  volt,  ő  igenis 
értékként tekintett a testére, és nem akarta elkótyavetyélni.  Ám a született 
kereskedő, a maga rábeszélő tehetségével, addig–addig győzködte, amíg meg 
nem adta neki, amit akart.
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Jason fáradhatatlan és lelkes szerető volt, Sloan mégis úgy érezte, hiányzik 
valami  az  együttléteikből.  Valahányszor  szeretkeztek,  Jason  arról  faggatta, 
milyen volt, páratlan teljesítményt nyújtott–e?

Sloan csak mosolygott, és biztosította, hogy igen, de mint kiderült, erősen 
visszafogott  válaszai  nem  elégítették  ki  a  fiú  egóját,  több  lelkesedést  várt 
volna. Sloan azonban képtelen volt hazudni, nem mondta, hogy megnyílt alatta 
a föld és fölötte az ég, mert nem nyílt meg. Soha. Egyetlenegyszer sem. Ebből 
azt szűrte le, hogy valami alapvető baj lehet – vele.

így  aztán  Jason  elköltözött.  És  vitte  magával  a  hörcsögöt,  és  a 
gyémántgyűrűt  Sloan bal  kezéről.  A lány úgy érezte,  az előbbi  jóval  többet 
jelentett neki, mint az utóbbi. Lelkileg összeomlott. Nem csupán azért, mert a 
vőlegénye elhagyta, hanem mert tudta, hogy a történelem ismétli  önmagát. 
Miért van az, hogy őt senki nem képes szeretni? Sem a szülei. Sem Jason.

Az egyetemen még randevúzgatott, de szigorúan haveri alapon, a romantika 
még csak fel sem sejlett a horizonton. Többször, mint nem, azokkal a fiúkkal 
találkozott, akik Aliciát akarták volna elhívni, de a lány már elígérkezett. Inkább 
magukkal  vitték  a  szobatársát,  nehogy  üres  este  maradjon  a  naptárukban. 
Különösebb  nehézséget  nem  okozott  a  szüzessége  megőrzése.  Alig  páran 
pályáztak rá.

– Aztán mi történt?
Sloan összerezzent, amikor Carter megakasztotta a merengésben. 
– Egy nap elment, és vitt magával mindent. Jobbat tálált magának.
– Képtelenség – mondta ingerülten a férfi. Amikor Sloan futólag rápillantott, 

meglepetten  tapasztalta,  hogy  mérgesen  vicsorgatja  a  fogát.  –  És  még 
mindig... még mindig...?

A nő hangtalanul felnevetett, és a fejét ingatta.
– Hogy szeretem–e? Nem. Amúgy sem működött volná a dolog. Szerencsére 

talált magának valaki érdekesebbet...
– Mi a fene viszi rá, hogy ilyen hülyeségeket beszéljen?!
A férfi olyan indulatosan vágta az arcába a kérdést, hogy Sloanban benne 

rekedt a mondat folytatása. Carter Madison szemlátomást méregbe gurult, és 
ez  meglepte  a  nőt.  Úgy  hajolt  át  az  asztal  fölött,  mint  egy  jól  idomított 
vadászkutya, készen arra, hogy lecsapjon, ha ő egyetlen rossz mozdulatot is 
tesz.

–  Nézett  mostanában tükörbe? Tud róla,  hogy a haja a szőke és a barna 
színében játszik, és tucatnyi, ha nem több, árnyalat villan benne? Az a férfi sem 
normális, aki nem akarja ezt katalogizálni. A szeme színe igéző, és oly ritka, 
hogy  a  pokolra  kell  szállnom  ahhoz,  hogy  élethű  leírását  tudjam  adni 
valamelyik  könyvemben.  Nincs  az  a  nő,  aki  ne  ilyen  sötét  és  hosszú 
szempillákat  akarna.  Az  alakjától  összefut  a  nyál  a  számban,  bár  az  öltöz-
ködése hagy némi kívánnivalót maga után. Slampos ruhák mögé rejti az imádni 
való testét. Ez a baj magával. Hogy próbál elbújni saját maga és a világ elől. De 
miért, az istenért?! Miért?!

Sloan sápadtan, a szóbeli ütlegektől dermedten, szótlanul meredt a férfira. 
Aki, amikor rájött, hogy kirohanásával megbántotta a nőt, ellazította izmait, és 
visszahuppant a kovácsoltvas székbe. A visszafojtott düh sóhajtása tört fel a 
melléből.  Amikor már nem tudta tovább elviselni a rájuk telepedő, hosszúra 
n3mló csendet, halkan hozzátette:

– Szétrúghatja a seggem, ha gondolja. Vagy inkább taposson a lábfejemre. 
Az is pokolian fáj.
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Ezzel legalább annyit elért, hogy a „mártír arckifejezés” eltűnt a nő arcáról, 
és krétafehér ajkai reszketeg mosolyra húzódtak.

–  Küzdjön,  Sloan,  ahogy reggel  is  tette!  Lazítson végre!  Engedjen szabad 
folyást az érzelmeinek, az Isten szerelmére!

– Megpróbálom – ígérte Sloan. – A hisztérikus roham csínját–bínját meg majd 
ellesem magától, amíg nálam lakik.

– Állok rendelkezésére. – A férfi szélesen rávigyorgott. Hirtelen mindketten 
tudatára  ébredtek,  hogy Carter  Madison itt–tartózkodásának második  napját 
élik.  Egyikük sem tudta volna megmondani,  hogyan vészelik át a következő 
hónapot, és mit mondanának Aliciának, ha rákényszerülnének, hogy az iránta 
való hűségüket kell bizonyítaniuk.

– Épp csak beleevett abba a fagylaltba – jegyezte meg halkan a nő, csak 
hogy megtörje az ismét rájuk ereszkedő csendet.

–  Besokalltam.  Pár  napja  nekem  kellett  vigyáznom  a  fiúkra,  amíg  Alicia 
vásárolni  ment.  Hot dogot vettünk, és Adam összemustározta magát.  David 
fagyijából nem sok jutott a szájába, a java része az ölében landolt vagy az inge 
ujjára csöpögött. Ne tudja meg, mit kaptunk Aliciától, amikor hazaértünk!

– El tudom képzelni. – Sloan önkéntelenül is együtt nevetett a férfival, de kis 
vészcsengők szólaltak meg a fejében. – Ha majd összeházasodnak, felfogadhat 
egy bébiszittert a fiúk mellé.

– Igen. Persze. – A férfi kifejezéstelen tekintettel meredt a fagylaltoskehely 
aljában olvadozó édességre.

Sloan kipillantott az utcára a kirakatüvegen át. Eleredt az eső.

– A regényei önéletrajzi ihletésűek, Mr. Madison, vagy csak kitalációk?
Carter  letette  a  borospoharát,  és  úgy,  hogy  senki  ne  lássa,  Sloanra 

kacsintott.
– Miss Lehman, ha mindaz, amit leírtam, velem történt volna meg, már rég 

nem élnék.
Az asztalnál ülők egy emberként kacagtak fel.
A  aab  au  gratin mennyeinek  bizonyult.  A  rákraguhoz  Sloan  endívia–  és 

citromszeletekkel  megszórt  spárgasalátát  szolgált  fel,  desszertként 
narancsszörbetet.  Azonnal  hozzálátott  a  vacsorái  előkészületekhez,  amint 
visszaértek a Fairchild Házba. A férfi felment a szobájába, de – bármenynyire is 
hegyezte  a  fülét  –  Sloan  egész  délután  hiába  várta,  hogy  felhangozzék  az 
írógépbillentyűk kopogása.

Épp csak annyi ideje maradt, hogy a vacsora feltálalása előtt lezuhanyozzon 
és  puha,  fekete  gyapjúszoknyába  meg  zsabós,  fehér  blúzba  bújjon,  amely 
baloldalt,  a vállrészen gyöngyház gombokkal  záródott.  Hosszasan győzködte 
magát, hogy más napokon sem szokott kevésbé nőiesen és elegánsan öltözni. 
De pár perc alatt kiderült, hogy tévedett, mert a férfi vendégek közül ketten is 
megjegyzést tettek rá, hogy milyen csinos aznap este, amikor aperitiffel – egy–
egy pohár borral vagy koktéllal – kínálta őket, mielőtt mindenkit beterelt volna 
vacsorázni  az  étkezőbe.  A  dicséret  hallatán  elpirult,  szégyenlősen 
megköszönte, és még véletlenül sem nézett Carter Madison szemébe.

Merthogy  a  férfi  ezúttal  jelenlétével  tisztelte  meg  a  vendégeket: 
tengerészkék zakóban, elefántcsontszín, félig begombolt selyemingben, hanya-
gul  a nyaka köré hurkolt  szürke nyakkendőben ült  asztalhoz.  Szemlátomást 
mahagóniszínű  fürtjeit  is  próbálta  megzabolázni,  de  –  és  ezt  bármelyik 
jelenlévő  megerősíthette  –  erőfeszítését  nem  koronázta  siker  Miközben 
felszolgálta az első fogást, Sloan lopott pillantásokkal méregette. A férfi haja 
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nem volt kimondottan göndör, de öntörvényűén vetett hurkot vagy hullámot, 
illetve  simult  rá  a  koponyájára.  Mintha  rég  eldöntötte  volna,  hogy  melyik 
irányban fog nőni a szép formájú fejtől kiindulva, és döntésében sem haj sütő 
vas, sem a legerősebb szálú hajkefe nem ingathatta meg.

Legszívesebben  beleborzolnék,  futott  át  Sloan  agyán,  miközben  kissé 
előrehajolva a férfi elé tette a salátát. A kigombolt, V alakot formázó ingnyak-
ból  áradó  illat  az  orrcimpáit  birizgálta.  Tiszta,  férfias  illat  volt,  és  Sloannak 
önkéntelenül is a zuhanyozástól felfrissült, meztelen bőr jutott az eszébe róla. 
Keze megremegett,  amint  a  salátástányért  a férfi  elé  tette.  Carter  Madison 
tekintete  követte  a  karcsú  kacsot  egészen  a  válla  magasságáig,  amikor  is 
mélyen a nő szemébe nézett.

–  Köszönöm,  Ms.  Fairchild.  –  Az  sem lehetett  volna  bizsergetőbb,  ha  azt 
mondja: Én is épp arra gondoltam, hogyan nézhetsz ki tusolás után.

Amint  megpillantotta  a férfit,  az  egyik  nyugdíjas  tanárnő csontos  mellére 
szorította ízületes kezeit, és felsikkantott:

–  Carter Madison!  Egyszer még a  Ma esti  showban is  láttam! Szentséges 
egek, ezt el sem hiszem! Minden könyvét olvastam!

Tényleg  így  lehetett,  mert  ő  volt  az  első  a  helyiségben,  aki  autogramért 
kezdte ostromolni a férfit.  A többi vendéget is kellőképpen lenyűgözte, hogy 
ilyen  hírességet  üdvözölhetnek  a  körükben.  Ugyanez  a  tanárnő  tette  fel  – 
nálánál negyven évvel fiatalabb tanítványainak is becsületére váló – édesen 
csicsergő hangon az életrajzi vonatkozásokat firtató kérdést.

A  hírneves  író  olyan  gonosz  piszkálódással  és  öniróniával  fűszerezett 
válaszokkal  elégítette  ki  a  saját  és  állandó  főhőse  személyére  irányuló 
kíváncsiskodást, hogy azzal megint mindenkit megnevettetett. Aztán inkább az 
íráshoz elengedhetetlenül szükséges kutatómunkáról beszélt, amelynek révén 
szinte az egész világot bejárta.

Sloan  eközben  leszedte  az  asztalt,  újabb  fogást  szolgált  fel,  azzal  a 
hatékonysággal, ahogy mindig is szokta. Noha a történetmesélésben ez nem 
akasztotta meg, ha a nő belépett az étkezőbe és tette a dolgát, Carter képtelen 
volt levenni róla a tekintetét.

– A kávét és a brandyt a nappaliban, kandallótűz mellett is elfogyaszthatják – 
vetette  fel  Sloan  az  étkezés  végeztével.  Javaslatát  egyöntetű  helyeslés 
fogadta. – Majd beviszem. Addig is helyezzék kényelembe magukat.

Hosszan elidőzött a konyhában, szemrevételezte az ünnepi tálcát, csak hogy 
meggyőződjön róla, mindent odakészített.  Egyszer csak kicsapódott mögötte 
az  ajtó.  A  nyílásban  Carter  Madison  jelent  meg,  azt  a  hétköznapi,  koszos 
edényekkel  és  használt  evőeszközökkel  púpozott  tálcát  egyensúlyozva, 
amelyet általában az étel felszolgálásánál használt.

– Carter! – hebegte elhűlve. – Mit művel? A férfi a konyhapultra csúsztatta a 
tálcát. 

– Besegítek.
– Nem kéne. 
– Miért?
– Hogyhogy miért?! Maga itt vendég! Mit gondolnak majd a többiek?!
A férfi szája sarkában megfeszültek a ráncok. Csípőre tette a kezét.
– Miattam aztán...! Amit akarnak!
– Lehet, hogy magát nem érdekli, de nekem muszáj foglalkoznom vele.
–  Mióta  bűn az,  ha  egy férfi  segít  odébb vinni  egy megrakott  tálcát  egy 

gyönge nő helyett? Ezt válaszolja meg, maga nagyon okos!
– Ha foglalása van egy étteremben, előtte és utána is letakarítja az asztalt?!
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– Ó, hogy az a...! – Carter Madison olyan káromkodást kanyarított a mondat 
végére, amit kedvenc főhőse is megirigyelhetett volna. – Lehet, hogy magát 
nem, de engem végtelenül fáraszt az a rabszolgaszerep, amit kitalált magának. 
Lehet, hogy nekik – állával a nappali  felé bökött – bejön, de én nem tartok 
igényt rá. Ők csak vendégek itt.

–  Ahogy  maga  is!  –  csattant  fel  Sloan.  Melle  hullámzott  legfinomabb, 
legelegánsabb fehérneműje alatt. Úgy döntött, ennyi kis kényeztetést megér-
demel ma estére, de már nagyon nem bánta volna, ha valami mást vesz fel. 
Carter  olyan  áthatón  meredt  a  blúza  elejére,  mintha  pillantásával  akarna 
felperzselni mindent, ami tekintete útjába áll és megakadályozza, hogy tisztán 
lássa, mi az, ami a pehelykönnyű selymet emelgeti.

– Eszméletlenül szép melle van. És hogy reszket! Mitől, Sloan?
–  Oh.  –  A  nő  védekező  mozdulattal  keresztbe  tette  maga  előtt  a  karját, 

miközben  igyekezett  rendet  teremteni  gondolatai  káoszában  és  mentő-
kötélként  kapaszkodni  az  eszébe  jutó  egyetlen  épkézláb  mondatba.  –  Ha 
továbbra  is  ilyen  hangnemben  tárgyal  velem...  kénytelen  leszek  megkérni, 
hogy hagyja el a Fairchild Házat, ahogy azt a vendéget is erre kértem, aki azt 
mondta, hogy...

– Vendéget említett?  Miféle  önáltató  duma ez?  Nem meri  kimondani  azt, 
hogy  férfi? Ugyan mi  rossz  van abban,  ha  egy férfi, aki  óráról  órára  egyre 
jobban  kívánja  magát,  közli  önnel,  hogy  maga  gyönyörű...?  –  Világosan 
megmondtam: vagy befejezi, vagy távozhat! – De mert nem állta a férfi dühödt 
pillantását,  inkább  hátat  fordított  neki.  Aztán  szoborrá  dermedve  állt.  –  A 
Fairchild  Ház  számomra  megélhetési  lehetőség,  és  maga  csak  egy  a  sok 
vendég  közül.  Nem  több,  Carter  –  motyogta  Sloan  maga  elé,  tekintetét  a 
konyhakőre szegezve. – Csak egy vendég a sok közül.

Nyomdafestéket  nem  tűrő  szitkok  hagyták  el  a  férfi  száját,  miközben 
bevágta maga mögött a konyha ajtaját.

Percekbe telt, mire Sloan annyira lenyugodott, hogy képes volt fölmarkolni a 
nehéz tálcát, és bevinni a nappaliba. Tudta, hogy amit a „felkérés távozásra” 
szellemében  mondott,  az  csupán  üres  fenyegetés  a  részéről,  de  nagyon 
remélte,  hogy  Carter  nem  annak  veszi.  Veszélyes  vizeken  hajóztak,  és  a 
helyzet azzal fenyegetett,  hogy mindkettejüket a mélybe rántja. A szerelem 
felemlegetése,  ez  a  behízelgő–csábító  flörtölés  katasztrofális  eredménnyel 
járhat minden érintett számára. Mind az ő, mind Carter, mind pedig Alicia és a 
fiúk számára.  Egyszer s mindenkorra tudatnia kell  a  férfival,  hogy ő melyik 
oldalon  áll.  Éreztetnie  kell  vele,  hogy  az  ő  szemében  Carter  Madison  nem 
különleges  valaki.  Mert nem is az, füstölgött magában, amint végiglépdelt az 
előtéren.

Egy  azonban  biztos:  amint  végez  ma  este,  lehámozza  magáról  ezt  a 
melltartót, és visszagyömöszöli a fiókba. Sok időnek kell eltelnie, hogy ismét 
felvegye. Túlságosan nőiesnek, túlságosan sebezhetőnek, túlságosan könnyen 
megríkathatónak érzi magát benne.

Amikor  belépett  a  nappaliba,  a  férfi  a  kandalló  előtt  térdelt,  és  újabb 
fahasábokat vetett a lobogó lángokba. Mielőtt lezuhanyozott, Sloan megrakta, 
és mialatt a vendégek vacsoráztak, begyújtotta a kandallót.

– Mr. Madison – mondta most magára erőltetett kedvességgel –, igazán nem 
kéne ezzel fáradnia. – Mosolya a többi vendégnek szólt, akik már kényelembe 
helyezték magukat a székeken és kanapékon, amelyeket Sloan saját kezűleg 
húzott és festett át.

30



– Számomra ez nem fáradság, Ms. Fairchild. Hála önnek, olyannyira otthon 
érzem magam, hogy eszembe sem jutna másnak átengedni ezt a feladatot. – A 
férfi szavai csöpögtek a cinizmustól, de ezt szemlátomást egyedül Sloan vette 
észre. A többiek úgy bólogattak, mint akik az orákulumot hallják, aki birtokában 
van a bölcsek kövének.

Sloan, miután biztosította őket, hogy bármikor szívesen újratölti a porcelán 
kávéskancsót,  magára  hagyta  a  nagy  egyetértésben  lévő  kis  kompániát. 
Miközben  a  sütőben  felmelegített  vacsoráját  ette,  két  falat  között  az  ipari 
méretű  mosogatóba  süllyesztette  a  koszos  edényeket,  rendbe  szedte  és 
másnapra előkészítette az étkezőt. Narancslevet facsart, hűlni tette a hűtőbe, 
hogy  a  reggelihez  hidegen,  kristálypohárban  kínálhassa.  Vajat  és  mézet 
olvasztott,  kikeverte  a  palacsintatésztát  –  ezeket  is  a  hűtőszekrénybe  tette 
pihenni reggelig.

Ismét  erőszakot  téve  magán,  mosolyt  erőltetett  az  arcára,  mielőtt 
visszament a nappaliba, ahol – nagy megkönnyebbülésére – senkit sem talált. 
Fölkapta a tálcát, és indult vissza a konyhába. Még egy utolsó pillantást vetett 
a kandallóra, meggyőződött róla, hogy a tűzrácsot a helyére húzták... a lángok 
majd  csendesen  elhamvadnak.  Ajtók–ablakok  zárva,  a  villany  mindenütt 
lekapcsolva – mehet lefeküdni.

Már épp elaludt volna, amikor felhangzott a félszeg kopogtatás. Most először 
fordult  elő.  Eddig  soha  senki  nem  merészelte  magánéletileg  háborgatni. 
Mindegyik vendég tudta, hogy – bármilyen lehetetlen kívánsággal áll is elő – 
elég  megnyomnia  a  szobájában  lévő  csengőgombot,  ami  fény–  és 
hangjelzéseket ad Sloan hálószobájában, konyhájában és irodájában.

– Igen? Ki az? – szólt ki emelt hangon. Mintha nem tudta volna.
– Én.
Sloan a szája elé kapta a kezét.
– Menjen innen, Carter. Kérem!
– Beszélnünk kell!
– Nem jöhet be a szobámba! – sikkantotta elborzadva a nő. – Kérem, menjen 

innen... mielőtt bárki meglátja, vagy meghallja...
– Nekem a nappali is megfelel. – A férfi rövid szünetet tartott. – Ha nincs ott 

öt percen belül, visszajövök magáért.
Sloan  egész  testében  reszketett.  Tudta,  hogy  ostobaság  engedni  a 

követelőzésnek,  de nagyon is  félt,  hogy ha nem így tesz,  Carter  beváltja  a 
fenyegetését. Szorosra kötötte derekán ugyanannak a slampos köntösnek az 
övét,  amit  előző éjjel  is  viselt,  mamuszba bújt,  óvatosan kinyitotta az ajtót, 
hangtalanul végigosont a sötétbe borult házon, és belépett a nappaliba. Carter 
alakja  bontakozott  ki  az  árnyékok  közül.  Hirtelen  a  nő  mögé  került, 
megpördítette, és testével valósággal a falhoz szegezte.

– Sloan, Sloan – mormolta közelebb hajolva, orrával, szájával simítva végig a 
nő elragadóan selymes hajfürtjein.

–  Carter,  ne! –  A kandalló  tüzének pislákoló fénye rozsdavörös és rézszín 
csíkokat festett a férfi hajába. A nő tehetetlenül vergődött a szorításában, a 
férfi feje ekkor már a vállgödrében pihent.

Sloannak  esélye  sem volt  ennyi  erő  és  akarat  ellenében.  Carter  hirtelen 
hátrébb húzódott. Gyengéden megsimította a nő arcát, majd tenyerébe fogva 
az  állát,  hátranyomta  a  fejét  a  falhoz.  Perzselő  tekintetét  a  nő  örvénylő 
érzelmekről tanúskodó, tágra nyílt szemébe fúrta.

– Jó kisfiú voltam egész nap, semmi olyasmit nem tettem, amit szégyellnem 
kellene. Délután ott ültem annál a nyavalyás írógépnél, és próbáltam kicsiholni 
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magamból legalább egy épkézláb mondatot, ami esetleg még tartalommal is 
bír. De nehogy azt hidd, hogy ment. Egyetlen gondolatom sem támadt, ami ne 
veled lett volna kapcsolatos.

– Nem lehet...!
– Pedig így volt – suttogta a férfi. Leheletének szúrós illata volt. Ezek szerint 

több brandyt fogyasztott, mint kávét. Talán emiatt ilyen piros és felhevült az 
arca.  Vagy  az  egésznek  semmi  köze  a  brandyhez?  Ismét  közelebb  lépett, 
csípőjét a nőéhez szorította, aki erre lehunyta a szemét, motyogott valamit, és 
csendes haldoklásba kezdett. – Amióta ajtót nyitottál, semmi másra nem tudok 
gondolni,  csak  rád.  Elképzelem,  ahogy  föléd  hajolok,  és  te  szerelmesen 
magadba fogadsz...

–  Hagyja...  hagyd  abba!  –  könyörgött  Sloan.  –  Erről  egy  szót  se  többet! 
Kérlek! Mindannyiunk érdekében. Carter, gondolkozz! Gondolj Aliciára, Davidre 
és Adamre! Számítanak a szeretetedre. Szükségük van rád.

– Nekem meg rád van szükségem – lehelte a férfi. Száját ismét a nő nyakára 
csúsztatta, és a fülébe suttogta: – Csak téged akarlak.

Sloan  olyan erővel  harapta  be  az  ajkát,  hogy kiserkent  a  vére.  Szorosan 
lehunyt szemhéjai mögül kibuggyant a könny. Nem! Egyszerűen nem adhatja 
meg magát  a sürgető  vágynak,  amit  pedig  mindketten éreznek.  Maga sem 
tudta, honnan volt ehhez ennyi lelkiereje, de ellökte magától a férfit.

– Nem kaphatsz meg. – Hangja fátyolos volt, szaggatottan vette a levegőt, 
de továbbra is kinyújtott karral tolta el magától a férfit.  – Te is tudod. Én is 
tudom. Ezért, kérlek... soha többé ne hozz ilyen helyzetbe.

Végigsuhant  az  előtéren,  és  visszamenekült  szobája  szűzies,  meddő 
biztonságába.

A  férfi  az  étkezőben  reggelizett  és  vacsorázott  a  többiekkel  együtt. 
Máskülönben napokon át nem is látták egymást. Sloan mindig megvárta, amíg 
a férfi  távozik, csak utána ment fel  rendbe tenni az ágyát, tiszta törülközőt 
aggatni a fürdőszobába. Miközben röpke látogatásokat tett a „Carter Madison 
lakosztálya”  néven  elhíresült  helyiségben,  nem  tudta  nem  észrevenni  a 
személyes tárgyakat, a borotválkozáshoz szükséges dolgokat a fürdőszobában, 
az ülőbútorokra hajított, levetett ruhákat. Eljött a nap, amikor már nem bírta 
tovább, és vállfán a szekrénybe akasztotta az ominózus ruhadarabokat. Külső 
szemlélőnek  úgy tűnhetett,  csupán rendet  tesz  a  szobában,  ám számára  a 
kötelesség  egyben  ürügy  is  volt,  hogy  megérintse  a  holmikat,  amelyek  a 
férfihoz tartoztak, és amiket korábban ő is megérintett.

Carter  udvarias,  távolságtartó  viselkedést  vett  fel.  Miután  a  bankár  és  a 
felesége, valamint a két tanárnő is elköszönt, két házaspár jelentkezett be a 
panzióba, akik együtt, Iowából utaztak fel idáig. Ők is azonnal felismerték a 
hírneves  írót,  aki  a  már korábban megismert  történetekkel  szórakoztatta  el 
őket,  bár  nem  engedte  olyan  bő  lére  a  mesélést.  Esténként  általában 
kimentette magát, és vagy felvonult a szobájába, vagy elhagyta a Fairchild Há-
zat, és csak órák múltán tért vissza.

Levele  érkezett.  Ha  a  borítékra  rajzolt  ákombá–komoknak  hinni  lehetett, 
Davidtól. Sloan a vacsoraasztalnál ülő férfi tányérja mellé csúsztatta.

– Köszönöm, Ms. Fairchild – mondta a férfi, fölmarkolva a borítékot.
– Ez a legkevesebb, amit önért tehetek, Mr. Madison.
Aztán csöngött a telefon, és egy férfihang Carter ügynökeként mutatkozott 

be. Sloan egész testében reszketve szaladt föl a lépcsőn, és kopogtatott be az 
ajtón. Az írógép dühödt kopácsolásának hangja azonnal elhallgatott.
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– Mi az már megint?! – A türelmetlen kiáltásban benne rejlett, hogy a hang 
tulajdonosa akár a tettlegességig is elmegy, ha zavarni merészelik.

– Távolsági hívás. Az ügynöke keresi. Akar beszélni vele?
– Nem!
A billentyűket újra heves ujjcsapások érték, és Sloan udvariasan kimentette 

a szerzőt zaklatott ügynöke előtt.
–  Mr.  Madison! –  kiáltott  ki  a  konyhából  egyik nap,  amikor hallotta,  hogy 

valaki  súlyos léptekkel dübörög át a bejárat küszöbén.  A férfi  már a lépcső 
felénél járt, amikor utolérte, onnan nézett le rá. Sloan épp vasalt:  szalvétát, 
abroszt, lepedőt, ágyneműt – a nap mint nap felgyülemlő, elfogyni nem akaró 
vasalnivalót. Más is megcsinálhatta volna helyette, de nem volt rá pénze, hogy 
megfizesse. A vasaló annyi hőt pöfékelt ki magából, hogy kipirult tőle az arca. 
Hiába  tűzte  fel  csipesszel  a  feje  tetejére  a  haját,  a  tetrazzihoz elen-
gedhetetlenül  szükséges,  fövő  spagetti  gőzétől  itt–ott  a  homlokára  tapadt 
néhány tincs. Még véletlenül sem hitte, hogy ebben az állapotában kívánatos 
lehet. – Alicia telefonált. Kéri, hogy hívd vissza.

Carter lejjebb jött a lépcsőn.
– Baj van?
– Nincs – suttogta Sloan. Napok óta most először mert a férfi szemébe nézni. 

Carter  haját  összeborzolta  a  szél,  egész  lénye  friss  esőszagot  árasztott. 
Esőcseppek csillantak a hajszálain és a dzsekije vállán. Hol járhatott vajon?, 
tűnődött  magában  Sloan.  –  Legalábbis  nem  hiszem.  Az  irodámból  te-
lefonálhatsz.

Bekísérte a férfit az aprócska helyiségbe, aztán sarkon fordult.
– Nyugodtan itt maradhatsz.
– Biztosra veszem, hogy magánjellegű dolgokat is meg akartok beszélni a 

menyasszonyoddal.  –  Szinte  megsajnálta  szerencsétlen  telefonkészüléket,  a 
férfi olyan dühödt erővel ütögette be rajta Alicia számát.

Fölvitt  egy kupac frissen vasalt ágyneműt az emeleti tárolószekrénybe, és 
már lefele ment a lépcsőn, amikor a férfi indult felfelé.

– Sikerült?
– Igen. Azt kérdezte, hogy haladok a könyvvel.
– És hogy haladsz?
– Egy rakás szemét, amit eddig írtam – felelte Carter anélkül, hogy lassított 

volna a léptein.
Sloan nagyszerűen játszotta a szerepét,  a többi  vendég semmit sem vett 

észre a feszültségéből és a lelkében dúló zűrzavarból.  Ám amikor esténként 
visszavonult  a  szobájába  és  összegömbölyödve  a  takaró  alá  bújt,  nagy 
önuralomra  volt  szüksége,  hogy  ne  vegyen  tudomást  teste  könyörtelen 
követelőzéséről. Minden porcikája Carter után vágyott.

Egy pillanatra sem feledte, milyen érzés volt, amikor a férfi fogva tartotta – 
de még akkor is milyen gyengéd volt az érintése! Túlságosan is jól emlékezett, 
milyen pillantással pásztázta végig a testét, amikor az ágyra taszította. Még 
most is  beleborzong,  milyen volt  a forró leheletét  érezni  a bőrén,  amikor a 
fülébe suttogta:

– Csak téged akarlak.
Igaz,  felesleges lett  volna kiabálnia.  Ahogy ágyéka sürgetőn,  keményen a 

testének nyomult, az önmagáért beszélt.
Sloan  mint  valami  automata  tette  a  dolgát  mindennap,  ugyanolyan 

odafigyeléssel készítette el az ételt, csak talán kevesebb örömét lelte még a fő-
zésben  is.  Gépies  mozdulatokkal  tette  rendbe  a  konyhát  egy  héttel  a 
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nappaliban  történtek  után.  Úgy  tudta,  valamennyi  vendége  nyugovóra  tért 
már, ezért riadtan fordult meg, amikor zajt hallott a háta mögül.

Carter állt az aj tóban.
– Nem akartalak megijeszteni.
– A... azt hittem, már felmentél a szobádba.
A férfi vállán hanyagul lógott a sportzakó, amit a vacsoránál viselni szokott, 

félig begombolt ingét nem tűrte be a nadrágba. Minden arról árulkodott, hogy 
sietősen kapkodta magára a ruháit.

– Felmentem. De iszonyatosan megfájdult a fejem, és nincs nálam gyógyszer 
Nem tudnál adni valamit? Aszpirint esetleg? Vagy bármit. 

–  De.  Persze.  Hogyne.  –  Sloant  magát is  meglepte,  milyen elfúló–elcsukló 
hangok  törnek  elő  belőle.  Miért  nem  tud  higgadtan  válaszolni  egy  olyan 
hihetetlenül egyszerű kérdésre, hogy tart–e otthon aszpirint? – Hozom.

Egy perc sem telt bele, és már vissza is ért a fürdőszobából több üvegcse, 
vény nélkül vásárolható orvossággal.

–  Neked  aztán  sokat  fájhat  a  fejed.  –  A  szemöldök,  amit  úgy  imádott, 
gunyoros ívet rajzolt a férfi homlokára.

–  Nem  tudtam,  melyiket  szoktad  szedni.  Némelyik  egyeseknél 
gyomorbántalmat okozhat. – Szentséges egek! Ez egészen úgy hangzott, mint 
az idióta reklámokban: A mellékhatásokról kérdezze orvosát, gyógyszerészét...

– Ez jó lesz. – Carter kikapta a markából az aszpirines fiolát, és a tenyerébe 
szórt belőle két szemet. – Vizet is kaphatnék hozzá?

Sloan  a  konyhaszekrényhez  suhant,  és  elővett  egy  olyan  bögrét,  amit 
eleddig egyik vendége sem láthatott. Maci Laci és Bubuka vigyorgott rajta. De 
még a csapvíz is kilöttyent belőle, mert Sloan keze annyira reszketett. Carter 
szemöldöke ismét a homlokára szaladt, de szó nélkül elvette a poharat, szájába 
dobta a két pirulát, és hosszan ivott rá.

– Köszönöm – mondta, és a bögrét az asztalra tette.
– Remélem, elmulasztja a fejfájásod.
– Ilyen sokáig fent szoktál lenni?
–  Megvártam,  amíg  megdermed  a  zselatin.  Különben  is  el  kellett 

mosogatnom.
– De már minden kész?
– Igen. Már csak helyére kell raknom ezt–azt...
–  Ezek  oda  föl  valók?  –  A  férfi  előbb  a  két  keverőtálra,  aztán  a 

konyhaszekrény harmadik polcára mutatott – a szekrény ajtaja valahogy nyitva 
felejtődött.

– Igen. – Sloan önkéntelenül is az edényekért nyúlt, de a férfi eléje került, 
egymásba  csúsztatta  a  két  tálat,  és  könnyed  mozdulattal  feltette  őket  a 
legmagasabb polcra. – Neked ehhez létra kell.

– Előfordul, hogy nem érem el, amit akarok...
–  Sloan!  –  A  férfi  megpördült.  Magára  kényszerített  udvariassága  egy 

csapásra odalett, de ettől még nem szenvedett kevésbé. A vállánál fogva rázta 
meg a nőt. – Sloan! – ismételte meg jóval visszafogottabb hangon, miközben 
szerelemittas pillantása végigsöpört a nő arcán. – Komoly probléma akadt.

– Komoly probléma? – visszhangozta magas, vékony hangon a nő. 
– Igen.
– A szobával van baj? Vagy a fejfájásod rosszabbodott? Vagy...? 
– Nem is sejted, mi a gond? – A mély, bársonyos hangtól forróság öntötte el 

Sloan ágyékát.
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A szeme könnybe lábadt. Az ajka remegni kezdett. Bűntudatosan ingatta a 
fejét. :

– Nem.
– Dehogyisnem! – duruzsolta a férfi. Azzal a száját forrón, keményen a nőére 

szorította.
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NEGYEDIK FEJEZET

Sloan  képtelen  volt  ellenállni,  csupán  az  izmai  feszültek  meg  egy 
másodpercre,  amikor  Carter  átölelte  és  magához húzta.  A  meglepődés halk 
sikolya  a  férfi  mohó  csókjába  fúlt.  Vágyuk  felizzott,  kiéhezett  testük  felett 
elveszítették az uralmukat.

A  kábult  Sloan,  hogy  egyensúlyát  megtartsa,  a  férfi  bicepszébe 
kapaszkodott.  Amikor Carter végigsimított  a hátán, érezte, ahogy a kemény 
izmok  megfeszülnek  és  megnyúlnak.  Olyan  csodálatos  volt  a  tenyere  alatt 
érezni ezt a finom mozdulatot, hogy önkéntelenül is felnyögött.

–  Sloan.  –  Mint  valami  szerelmi  ének  röppent  fel  a  férfi  szájáról  a  név, 
miközben arcát a nő nyakához szorította. Karjai olyan védelmezőn és melegen 
ölelték  körül,  akár  egy  szőrmebunda.  Leheletnyit  odébb  mozdult,  simogató 
kezekkel  irán5átva  a  nőt,  hogyan  bújjon  hozzá,  hogy  testük  tökéletes, 
lélegzetelállító  simulásban olvadjon össze.  Végtelennek tűnő ideig álltak így 
összeölelkezve, szívük – növekvő szenvedélyük árulója – egy ütemre dobbant.

Aztán  Carter,  arcával  végigsimítva  a  nőét;  szájával  türelmetlen  vággyal 
lecsapott Sloan ajkaira. Fejük egyik oldalról a másikra billent, ahogy szájuk a 
csókban összeforrt, orruk el–elakadt a másikéban, amint szabadjára engedték a 
bennük  tomboló  szerelmi  energiát.  Aztán  a  férfinak  már  ez  sem volt  elég, 
követelőzőn megálljt parancsolt a szájuknak, és nyelvével behatolt a nő ajkai 
közé.

Mély, mormoló hang tört fel a mellkasából, amint a felfedező izgatottságával 
megízlelte,  minden  pontját  bejárta  és  birtokba  vette  annak  a  mézédes 
barlangnak.  Lassabb,  majd  gyorsabb,  előbb  követelőző,  aztán  csábító 
mozdulatokkal vándorolt körbe–körbe, mielőtt nyelve hegyével játékra hívta a 
nő nyelve hegyét. És legnagyobb örömére Sloan önfeledten vetette bele magát 
a szerelmi csatározásba.

Nyelve a férfi  ajkai  közé hatolt,  melyek még az ő ízét viselték magukon. 
Carter  gyengéden a  nő alsó  ajkába  harapott.  Sloan szája  a  férfiét  becézte, 
ingerlőn–játékosan támadott  és visszavonult,  mígnem a férfi  nyelve ismét a 
kísértő ajkak közé hatolt.  A kezdeti  gyors, zsákmányszerző mozdulatokat az 
elejtett  préda  hosszas  fogva  tartását  szolgáló,  határozott,  de  lényegesen 
lassúbb, elmélyültebb mozdulatok követték.

Sloan számára megszűnt  a tér–idő–távolság,  a  helyes  és  a helytelen.  Ezt 
akarta. Attól a pillanattól kezdve, hogy a férfi felbukkant a küszöbén, semmi 
mást nem akart, mint hogy Carter Madison szája a szájára tapadjon, hogy a 
keze kíváncsian, tagadhatatlan vágytól vezérelve bebarangolja a testét. A férfi 
szájából előbukó szerelmes szavak és kéjes nyögések egyvelege volt az a zene, 
amit mindig is hallani akart. A férfi iránti vágy valósággal gúzsba kötötte, és 
minden  múló  perccel  közelebb  jutott  ahhoz,  hogy  az  öntudatlanság  szaka-
dékába zuhanjon.

Tehetetlen volt a rátörő szenvedéllyel szemben. Ami megkerülhetetlenül és 
vissza nem fordítható–an követelte a jussát, amióta csak megpillantotta a férfit. 
Nem volt hova menekülnie, nem volt mibe kapaszkodnia, így csak hagyta, hogy 
a varázslat hullámai a felszín fölé emeljék és a mélybe szippantsák. A sosem 
ismert  vágytól  teste  új,  fékezhetetlen  életre  kelt,  feledtetve  magányossága 
éveit.

Reszketeg  sóhaj  hagyta  el  a  száját,  amikor  Carter  keze  végigsimított  a 
gerincén,  majd  előrekanyarodva  a  derekán  állapodott  meg.  Aztán  a  férfi 
tenyere  ismét  hátracsusszant,  a  fenekére,  miközben  hüvelykujjai  még  a 
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csípőcsontját  masszírozták  hipnotizáló  mozdulatokkal.  Carter  gyengéd 
erőszakossággal,  térdével  nyitotta  szét  a  combjait,  hogy  aztán  férfias 
határozottsággal  nőiessége bölcsőjének feszüljön,  és ritmikus mozdulatokkal 
dörzsölgetni kezdje. Sloant egyszerre gyötörte a szégyen és a gyönyör, ami az 
altestéből  kiindulva  egészen  a  szívéig  felhatolt.  Olvadozott,  kivirágzott, 
várakozással telt el.

– Carter, Carter! – zokogott fel a férfi hajába markolva. A boldogság kicsiny 
csengettyűit  hallotta  csilingelni,  és  szíve  túlcsordult  a  szerelemtől.  Igen,  a 
szerelemtől. Szerette ezt a férfit, akinek heves csókjai arról árulkodtak, hogy 6 
is hasonlóképp érez. – Nem merem elhinni...

– Tudom, szerelmem, tudom. Úristen, ez maga a csoda! Tudtam, hogy ilyen 
lesz!

Kezét  finoman  végighúzta  a  nő  blúzának  gombjain,  majd  gyakorlott 
mozdulatokkal kigombolta őket. Hátrébb húzódott, és mélyen Sloan szemébe 
nézett.  A nő leheletvékony,  fényes,  testszínű  melltartót  viselt,  ami  második 
bőrként feszült duzzadó kebleire. A szűziesen rózsaszín mellbimbók lázadón, 
csábítón ágaskodtak, és azzal fenyegettek, hogy átdöfik a finom kelmét. A férfi 
örömmel  a  segítségükre  sietett,  és  ujjaival  gyengéden  dörzsölgetni  kezdte 
őket.

– Kérlek – pihegte Sloan szaggatott hangon –, érints meg! Érints meg!
– Gyönyörű vagy.
Carter  tenyerébe  fogta  és  finoman  megemelte  a  kebleket.  Még  annál  is 

selymesebb és édesebb volt az érintésük, mint amilyennek képzelte; simogató 
hüvelykujjai  alatt  fájón  megfeszültek  a  vágytól.  Előbb  a  csábos  halmokra 
fektette, majd közéjük fúrta az arcát. A nő bőrét borzongatta a lehelete – a 
forró,  nedves lehelete  –,  de aztán történt  valami:  a  férfi  nyelve  hívogatón–
ingerlőn, a pillekönnyű anyagon át becézgetni kezdte a mellbimbóit. Megtett 
egy kört. Aztán még egyet. És egy újabbat. Sloan erejéből már csak annyira 
futotta, hogy kéjtől átitatott, mélyről fakadó nyögdécseléseket hallasson.

Amikor a férfi szája ismét lecsapott az ajkaira és közéjük hatolt, Sloan teste 
ösztönösen  ívbe  feszült.  Azzal  sem  törődve,  hogy  a  gombok  leszakadnak, 
föltépte a férfi ingét, és Carter dús mell–szőrzetébe markolt. A valahonnan a 
férfi lelkének legmélyéről fakadó gyönyörteljes sóhajok tökéletes összhangba 
olvadtak saját vágyódó sóhajtásaival. Carter eközben – előjáték gyanánt – még 
mindig csókokkal ostromolta a száját.

Sloan számára mindez új volt. Érzéki orgiaként élte meg, amit a tenyere által 
tapasztalt: keze végigsiklott a mellkason, kitapintott minden formás izmot, ujjai 
élvezettel  cirógatták  körbe  a  férfiasan  kemény,  lapos  mellbimbókat, 
végigzongoráztak  a  bordákon.  Felbátorodó  tenyere  egyre  beljebb  és  lejjebb 
vándorolt a kockás hason, ahol a göndör testszőrzet selymesen lágy folyammá 
szelídült.

Carter  orrával  finoman  végigsimított  a  nő  melle  közti  völgyön,  mélyen 
beszívta testének illatát.

– Sloan – mormolta. – Gyengéden rámarkolt a nő kezére, aztán lassan, időt 
hagyva neki, hogyha képes ekkora kegyetlenségre – tiltakozzon, még lejjebb 
húzta, domborodó férfiasságára. – Ilyen nagyon kívánlak, Sloan. Ilyen nagyon 
szeretnék már benned lenni.

Szája ismét lecsapott  a nőére, de már nem annyira tüzesen, mint inkább 
rafináltan ostromolta.  Nyelve addig becézgette a nő szájának belsejét,  amíg 
Sloan valósággal reszketni nem kezdett a vágytól.  A férfi  egyik keze még a 
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mellére tapadt, és ő úgy érezte, menten elolvad a simogató ujjak alatt. Carter 
másik keze a szoknyája elejére csusszant, melengetőn simult nőiességére.

– Isten bocsássa meg – lihegte Sloan –, de én is nagyon kívánlak.
A férfi alig néhány milliméternyit mozdult odébb, Sloan mégis úgy érezte, az 

ujjbegyeiből  kiinduló  elektromos  kisülések  milliárdnyi  sejtet  érnek  és 
élesztenek új,  érzéki életre a testében. A férfi  keze ismét odébb mozdult,  a 
combja  tövébe  markolt.  Sloan  altestével  nekifeszült,  s  közben  már–már 
litániaszerűen, egyre csak a férfi nevét sóhajtozta.

Carter egész testében megborzongott,  mielőtt  karjai  bénultan aláhullottak 
volna. Reszketeg térddel elhátrált.

–  Francba  az  egésszel!  –  És  ez  csak  az  első  mondat  volt  a  szóvirágos 
szitkozódásból,  amit  összezárt  fogai  közt szúrt  át.  –  Rettenetesen sajnálom, 
Sloan, hogy véget kell vetnem ennek, de ez így...  egyszerűen...  nem mehet 
tovább...

A  nő  a  szája  elé  kapta  a  kezét,  hogy  elszörnyedt  kiáltását  visszafojtsa. 
Próbált  menekülni,  és  amikor  a  férfi  visszatartotta  volna,  hevesen  küzdött, 
kitépte magát az öleléséből.

– Ne  érj  hozzám!  –  sikoltotta  hisztérikusan.  Maga  elé  nyújtott  karral 
igyekezett tartani a köztük lévő távolságot. – Hagyj békén!

Cartert valósággal letaglózta a nő reakciója.
– Sloan, én csak...
– Ezen nincs mit magyarázni. Ha te nem vetsz véget neki, akkor megtettem 

volna  én.  –  Dühödt  közelharcba  bocsátkozott  a  blúza  gombjaival,  amelyek 
semmi  együttműködést  nem tanúsítottak.  –  Tökéletesen igazad van.  Ez  így 
nem mehet tovább. Nem tudom, mi ütött belém, én... – Sloan hangja elhalt. 
Ujjait  a  halántékára szorította.  Úgy érezte,  az ereiben nyargaló  vér menten 
szétfeszíti  a  koponyáját.  –  Te...  és  Alicia...  soha  nem  lett  volna  szabad 
hagynom, hogy megcsókolj.

– Mi a jó fenéről beszélsz?! – üvöltötte magából kikelve a férfi. – Ennek az 
egésznek semmi köze Aliciához!

Sloan elhűlve meredt rá. Tágra nyílt szeme teljes értetlenségről árulkodott.
– Nem! Nem engedhetem, hogy ez megtörténjen csak azért, mert magával 

ragadott a mocskos fantáziám!
– Mocskos?! Fantáziád?!
–  Úristen!  –  Carter  az  asztal  mellett  álló  székre  rogyott,  és  a  tenyerébe 

temette az  arcát.  Hosszú percekig  ebben a  csüggedt  testtartásban maradt, 
miközben  Sloan  mozdulatlanul  állt,  és  őt  nézte.  Nem  bánta  volna,  ha  ott 
azonnal  kőbálvánnyá változik,  ha  soha többé semmilyen döntést  nem kéne 
meghoznia, ha soha többé nem kéne kilépnie ebből az állóképből, ha egyszer s 
mindenkorra érzelmi hulla maradhatna.

A férfi végül felemelte a fejét, és elgyötört hangon annyit mondott:
– Kérlek, ülj le, Sloan. Beszéljük meg. 
– Nem. Én nem...
– Most az egyszer ne vitatkozz! – csattant fel Carter. – Csak ülj le, és hallgass 

végig! – Rövid szünet után kelletlenül hozzátette: – Légy szíves.
Sloan a férfival szemközti széket választotta az asztal túlsó oldalán. Büszkén, 

egyenes derékkal  ült,  mint  aki  tudomásul  vette  és várja  is,  hogy büntetést 
kapjon iménti szemérmetlen viselkedése miatt.

–  Másnap reggel,  hogy ideérkeztem,  álmodoztam a szobámban –  kezdett 
bele  Carter  –  Hülyén  hangzik,  tudom.  De  mint  író,  elég  sok  időt  töltök 
álmodozással,  elképzelem,  miként  viselkednének  a  szereplőim  ebben  vagy 
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abban a helyzetben. Csakhogy most valahogy megfordult a dolog: én lettem a 
szereplő, és láttam magunkat itt, a konyhában, és kívülről figyeltem, hogy épp 
mit csinálunk.

Sloan nagyot nyelt, és le nem vette volna a tekintetét összekulcsolt kezeiről, 
melyek elfehéredve, jéghideggé dermedve az asztal szélét támasztották.

A férfi arcán félénk vigyor jelent meg.
–  Csodás  álom volt,  de  sehogy  sem sikerült  kapcsolatba  hoznom a  való 

élettel. Azt szeretném, hogy amikor először szerelmeskedünk, azt ne ilyen lop-
va,  ne  ilyen  kapkodva  tegyük.  Azt  szeretném,  ha  mindketten  meztelenek 
lennénk, és eléggé ellazultak ahhoz, hogy élvezni tudjuk egymást. Nem akarom 
ennyire lealacsonyítani a szerelmünket.

Sloan a fejét csóválta.
–  Ne,  Carter  Ne  is  beszélj...  ilyesmiről.  Mert  ez  semmilyen  körülmények 

között nem fordulhat elő. Lehetetlen.
– Sloan, félreértettem volna valamit? – kérdezte a férfi megbántott hangon. – 

Hát nem szeretsz?
A nő felemelte  a  fejét,  és  könnybe lábadt  szemmel a  férfi  feszült  arcára 

nézett.  Két  könnycsepp  kicsordult  és  végiggördült  az  arcán,  amikor  előbb 
bizonytalanul, majd egyre határozottabban – bólogatni kezdett.

– De... igen... igen, igen.
Carter  sokáig  benn  tartott,  mélyről  jövő  sóhaja  mérhetetlen 

megkönnyebbülésről  tanúskodott,  amikor  kiengedte  tüdejéből  a  levegőt. 
Megfogta,  és szerelmes pillantással  simogatta a nő kezét,  amely élettelenül 
hevert a tenyerében.

– Valahányszor a közeledbe jutok, úgy viselkedem, mint egy szexmániás. A 
falhoz  szorítalak,  az  ágyra  löklek  és  ott  tartalak...  Ma  este  sem volt  előre 
kigondolt  tervem.  Nehogy  azt  hidd,  hogy  színleltem  a  fejfájást.  Nem  azért 
jöttem le, hogy egyedül kapjalak a konyhában és a munkapultra fektesselek. Az 
élő Istenre esküszöm, Sloan, hogy nem így volt!

– Én is benne voltam, semmire nem kellett kényszerítened.
Carter ismét elmosolyodott, tekintete végigpásztázott a nő arcán és kócos 

haján.
–  Férfiból  vagyok,  Sloan.  Ha  őszinte  akarok  lenni,  be  kell  valljam, 

elutasításban is volt már részem. De szép számmal akadtak nők az életemben 
a világ minden tájáról. Gyorsan, szívtelenül magamévá tettem őket, csak hogy 
a  vágyaimat  kielégítsem.  Es  jóformán semmit  nem tettem azért,  hogy  má-
sodszor is találkozzam velük. – Megszorította a nő kezét. – De ez most más. 
Nem a kéj munkál bennem. Higgy nekem. Nem szeretném, ha azt gondolnád, 
hogy csupán egy testnek tekintelek,  akit  meghempergethetek a szalmában, 
amíg  a  fedeled  alatt  lakom,  mintha  ez  is  benne  foglaltatna  a  szolgáltatás 
árában. Sloan elpirult, és félrekapta a tekintetét.

– Ez meg sem fordult a fejemben. Viszont honnan tudod, hogy én nem egy 
olyan házinéni  vagyok–e, aki  futó kapcsolatot  létesít  minden készséges férfi 
lakójával?

Vidám ráncok jelentek meg a férfi szeme sarkában, amikor elmosolyodott.
– Onnan, hogy különleges és megismételhetetlen vagy. Onnan, hogy képes 

vagy elpirulni, ha valami csúnyaságot vágok a fejedhez.
Egyszerre  nevettek  fel,  és  hangjuk  melegsége  betöltötte  az  egyébiránt 

csendes helyiséget, burkot vonva kettejük kicsinyke világa köré.
– Az elmúlt hét pokoli időszak volt számomra az írást illetően – vallotta meg 

a férfi.  – Rá kellett jönnöm, hogy éveken át olyasmiről írtam, amiről semmit 
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sem tudok. A legrosszabb az egészben, hogy eddig fogalmam sem volt róla, 
hogy közöm nincs a szerelemhez.

Ellökte  magát  az  asztaltól,  és  a  mosogató  feletti  ablakon  át  az  ereszről 
monotonon aláhulló esőcseppeket bámulta a távolba révedő szemmel.

– Minden regényemben van szerelmi szál, gyakran szerelmi háromszög, ami 
azonban  sosem nélkülözi  a  romantikát.  Meggyőztem magam,  és  próbáltam 
meggyőzni az olvasóimat is, hogy a főhős szereti azt az adott lányt. De most 
már tudom: úgy írtam a szerelemről,  hogy közben sejtelmem sem volt róla, 
milyen érzés az. Visszafordult a nő felé.

– De aztán találkoztam veled, és általad megismertem a szerelmet. És ez 
elégedetlenné tesz minden eddig leírt sorommal szemben, mert amikor leírtam 
őket, még nem tudtam, hogy egy férfi valósággal fel szeretne olvadni a nőben, 
akit  szerelemmel  szeret.  Az  új  könyvemben  ezt  szeretném  érzékeltetni. 
Gregory őszintén szereti azt a lányt, és úgy érzi, belehal, ha...

– ...ha el kell hagynia – fejezte be tompa hangon a mondatot Sloan.
– Erre gondolni sem akarok! – tiltakozott mérgesen a férfi.
Sloan felállt.
–  Pedig  muszáj  lesz,  Carter  A  legjobb  barátnőm  vőlegénye  vagy.  Ő  az 

egyetlen, aki valaha is törődött velem. Aliciával barátokként szeretjük egymást. 
Ma este igen közel jutottam hozzá, hogy eláruljam ezt a barátságot. De értsd 
már meg, hogy ő a barátom.

– Fogd már fel, hogy nekem is! – üvöltött rá a férfi, és amikor Sloan idegesen 
a  plafon  felé  pislogott,  mérsékeltebb  hangon  megismételte.  –  Nekem  is  a 
barátom. Barátomként szeretem, Sloan. 

A nő a fülére tapasztotta a kezét.
– Ne! Ezt hallani sem akarom.
Carter eléje pördült és elhúzta a kezét a füléről.
– Lehet, hogy nem akarod, de akkor is hallani fogod. Véleményem szerint 

Alicia  klassz  nő,  kicsit  túl  könnyed,  kicsit  túl  felelőtlen,  de  összességében 
elbűvölő. Jim felesége volt, és boldoggá tette a barátomat. Már ez elég indok, 
hogy kedveljem.

–  A  kezét  meg  azért  kértem  meg,  mert  mindkettőnknek  így  a 
legmegfelelőbb.  Neki  és  a  fiúknak  is  támaszra  van  szükségük.  Jim  iránti 
kötelességem, hogy gondoskodjam róluk. Különben is abba a korba jutottam, 
amikor férfiembernek már kijár a feleség és a gyerek. Csak és kizárólag ezért 
kértem meg a kezét. Tisztában vagyok vele, hogy még mindig Jimet szereti, és 
még nekem sem volt egyetlen romantikus gondolatom sem vele kapcsolatban.

Sloan kiszabadította a kezét, és hátat fordított a férfinak.
– De ha elveszed... le is kell feküdnöd vele. 
Carter  hosszas  hallgatásba  burkolózott.  Sloan  darabokra  tört  szívének 

szilánkjai minden múló másodperccel egyre mélyebbre fúródtak sajgó lelkébe.
– Egy saját gyereket mindenképp szeretnék – jelentette be végül a férfi. – Ha 

megházasodom...szándékaim  szerint  minden  estét  a  feleségem  ágyában 
töltök.

Sloan  szorosan  lehunyta  a  szemét,  és  azt  kívánta,  bár  ilyen  hatékonyan 
tudná blokkolni a hallását is.

– Hát persze. Ostobaság volt egyáltalán szóba hoznom.
– De nem szükségszerű, hogy Alicia legyen a feleségem.
Sloan sarkon pördült.
– De! Csakis ő lehet!
A férfi ezt makacsul tagadta.
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– Nem feltétlenül.
– De, feltétlenül.
–  Hogy  mondhatsz  ilyet  azok  után,  ami  köztünk  történt,  Sloan?  Hogy 

gondolhatod, hogy a történtek után Aliciát fogom elvenni?
–  És  neked lenne bőr  a  képeden visszatáncolni?  –  tette  fel  a  követelőző 

kérdést érzelmektől fűtött hangon a nő. – Carter... Alicia annyira bízik bennem, 
hogy ideküldött téged. Hogy viseljem gondodat.

– Ebből is látszik, mennyire ostoba. Sloan ezt kikérte magának.
– Dehogy! Minden oka megvolt rá, hogy rám bízza a férfit, akihez mindjárt 

feleségül  megy.  Barátnők  vagyunk,  és  soha,  egyikünk  sem árulta  el  ezt  a 
barátságot.  Ellenkező  esetben  is  így  gondolkodnál?  Ha  mondjuk  Alicia  halt 
volna meg, és én Jim jegyese lennék? Könnyű szívvel elcsábítanál tőle?

A férfi száját több kötetre való szitokszó hagyta el, legtöbbjüket Sloan „élő 
adásban” még nem is hallotta.

– Az nem ugyanaz.
– Miért ne lenne? Gondolj csak bele, Carter. Ez az egész azért van, mert egy 

fedél alatt lakunk. Ez a ránk kényszerített együttlét felbolygatta az érzékeinket. 
Neked  szinte  munkaköri  kötelességed  romantikusnak  lenni  –  enélkül  nem 
lehetnél az az író, aki vagy. Csak épp munkaidő végeztével elfelejtettél kibújni 
a szereplő bőréből. És ehhez jöttem még én... az egyedül, évek óta magára ha-
gyottan élő nő. De amint visszatérsz Aliciához és a fiúkhoz...

–  Te is  tudod,  hogy semmi értelme annak,  amit  beszélsz,  Sloan.  Kettőnk 
közül  akkor  most  ki  hazudik?  Nem nézed  ki  belőlem,  hogy  vagyok  annyira 
felnőtt,  hogy tudjam, mit  akarok? Ha egy szupermarketben tolom véletlenül 
neked a bevásárlókocsimat, ha egy liftben futunk egymásba, akkor is ugyanazt 
éreztem volna, mint amikor ajtót nyitottál.

– Alicia csodás feleség lenne – jelentette ki elkeseredetten, a kezét tördelve 
Sloan.  Jólesett  hallania,  amit  Carter  mond,  de  tudta,  hogy  minél  jobban 
elereszti  a  füle  mellett  a  férfi  mondatait,  annál  kevesebb  kísértésnek  lesz 
kitéve.

– Nem vitás. Már csak az a kérdés, hogy számomra is olyan csodás lenne–e? 
Képtelen felfogni, hogy magányra van szükségem, amikor dolgozom. Ha nálam 
van, tízpercenként felrohan a lépcsőn és bekopogtat...

– Fejezd be!
–  Nem.  Hallgass  végig.  –  Carter  a  vállánál  fogva  megragadta  a  nőt, 

„finoman” megrázta, hogy Sloan feje előre–hátra nyaklott, ezzel is nyomatékot 
adva a szavainak. – És én jó férje lennék? Engem sem került el minden írók 
átka,  a  paranoia.  Beszédkényszerem van.  Állandóan  beszélhetnék.  Folyton–
folyvást. És szükségem van valakire, aki végighallgat. Olyasvalakire, aki oda is 
figyel arra, amit mondok. Ahogy te. Mint akkor éjjel is, amikor ideérkeztem. Itt 
ültél az asztalnál, és rám figyeltél. Osztatlan figyelemmel. Nem kezdtél el arról 
csacsogni, mi történt veled egész nap. Nem pattogtál, mint a nikkelbolha...

– Légy átkozott, Carter! – Sloan kiszabadította magát, és elhátrált a férfitól. – 
Ne  merészelj  nekem  így  beszélni  a  barátnőmről,  akit  hamarosan  feleségül 
veszel! Olyan ez, mintha egy bárban próbálnál felcsípni egy ócska kis nőcskét, 
sajnáltatod  magad,  hogy  elnyerd  az  együttérzését,  hogy  aztán  ágyba 
cipelhesd: „A feleségem nem ért meg engem.” Ennyire futja a tehetségedből? 
Nem  tudnál  valami  eredetibbel  előállni?  Ezt  nem  vagyok  hajlandó  vé-
gighallgatni.  Ezzel  lealacsonyítasz  mindnyájunkat.  –  Nagyot  sóhajtott.  –  Ha 
neked és  Aliciának  gondotok  van egymással,  intézzétek  el  magatok  között. 
Sem tudni róla, sem belekeveredni nem akarok.
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– Az piszkosul nehéz lesz, Sloan, mert máris érintve vagy! – Carter ismét 
magához  húzta  a  nőt,  és  bár  az  küzdött,  nem  eresztette.  –  A  gyönyörű 
fejecskéd búbjától mind a tíz imádni való lábujjadig, és minden porcikádig, ami 
e kettő között van, igenis érintve vagy. – Szája Sloanéra tapadt, gyönyört ígérő 
mozdulatokkal  csókolta.  Miközben  tenyerébe  fogta  a  nő  állát,  nyelve 
körbebarangolta  a  szája  belsejét.  Másik  keze  Sloan  lába  közét  markolta, 
magához szorította, hogy a nő is érezze, milyen hevesen kívánja.

Sloan zsibongó gondolatai közül az „erkölcsi” és „tartás” szavak bukkantak 
elő, és minden módon igyekezett legyűrni a rátörő testi vágyat. De nem járt... 
nem járhatott sikerrel. Túlságosan sokáig élt szerzetesi önmegtartóztatásban. 
Amikor felcsillant előtte egy új élet reménye, megadta magát. És amint a férfi 
erre ráérzett, kihúzta kezét a combjai közül, tenyere feljebb csúszott a mellére, 
és  szerető kedvességgel  masszírozni  kezdte.  Noha a blúzát  már úgy–ahogy 
helyrerángatta,  Carter  ujjbegyei  rátaláltak  gyönyörre  éhező,  ágaskodó 
mellbimbójára. 

– Ha valaha is gyereket akarok, azt tőled akarom, Sloan. Azt akarom, hogy az 
én kicsi babám a te édes–gyönyörű melleidből szívja magába az anyatejet.

A férfi azt öntötte szavakba, amiről Sloan mindig is álmodott. Szerető férj. 
Szerelmük gyümölcse: egy kisbaba. Az együvé tartozás érzése. A tudat, hogy 
valakinek számít. Hogy viszontszeretik.

De azt is érezte, hogy akárcsak a többi álma, ez sem válhat valóra. Mert 
hiába Carter minden csókja  és ölelése –  ezt  a férfit  nem tarthatja meg. Őt 
szeretni mazochizmus és önáltatás; a vége úgyis az” lesz, hogy vérző szívvel 
magára  marad.  Eljön  a  pillanat,  amikor  Carter  a  fejéhez  kap  és  visszatér 
Aliciához, ő meg nyalogathatja a sebeit. És nem érzett magában annyi erőt, 
hogy ezt még egyszer végigcsinálja.

Carter  annyira  belemerült  a  csókba,  hogy  ostobán–értetlenül  pislogott, 
amikor a nő ellökte magától.

–  Erről  többé  hallani  sem akarok!  –  Sloan rezzenéstelen,  hideg  kifejezést 
erőltetett az arcára, amely azonban bármelyik pillanatban darabjaira hullhatott. 
– Még egyszer... így... ne közelíts hozzám, különben kénytelen leszek megkérni, 
hogy hagyd el a Fairchild Házat!

A férfi szenvedélytől fátyolos tekintetében harag villant. Pillantása jéghidegre 
vált és kitisztult.

– A jó ég áldjon meg, Sloan...!
– Komolyan gondolom. Valaki mást fogsz feleségül venni. Leszel szíves nem 

elfeledkezni erről.
A férfi  olyat káromkodott,  hogy félő volt,  a plafon is rájuk szakad. Sloant 

alapjaiban rázta meg ez a fajta, nyers vulgaritás.
– Én már tudom, mi a baj – közölte Carter összecsücsörített szájjal. – Azért 

zárkóztál be ebbe a házba, azért ástad el magad, mert félsz szembenézni a 
külvilággal!

–  Még  hogy  én?!  –  kérdezett  vissza  Sloan  megbántva,  és  nem  kevés 
ijedtséggel  a  hangjában,  amiért  a  férfi  ilyen  kérlelhetetlen  bizonyossággal 
szakítja  át  lelke  védelmi  vonalait  és  hatol  be  érzelmi  életének  legtitkosabb 
területeire.

–  Félsz.  Rettegsz.  Olyan  gyerekkort,  amilyen  a  tiéd  volt,  csak  az  kíván 
magának, aki  szeret egy poros  mauzóleumban felnőni.  Abból,  amit  tőled és 
Aliciától  hallottam, a szüleid félpercnyi figyelmet sem vesztegettek rád. Úgy 
képzelem,  hogy  végtelen  elkeseredésedben  odaadtad  magad  egy  arra 
érdemtelen fickónak, aki aztán pofára ejtett.
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– Azonnal fejezd be! Semmit nem értesz az egészből!
– Egy frászt nem! Azzal áltatod magad, hogy elbújhatsz a világ elől?! Csak 

hát, Sloan, olyan átlátszó vagy, mint az üveg! Mert mi van akkor, ha anyád és 
apád  alkalmatlan  volt  a  szülői  feladatra?!Mi  van  akkor,  ha  egy  egomániás 
seggfej átvert?! Ez elégséges indok ahhoz, hogy védőkört húzz magad köré, és 
életed végéig egyetlen emberi halandót se engedj átlépni rajta?!

– Menj a pokolba! – pördült meg Sloan, és hátat fordított a férfinak.
Aki utánavetette magát, és visszarángatta, mielőtt kimenekülhetett volna az 

ajtón. Magához szorította, és nem engedte.
– Magányra ítélted magad, mert az a beteges gondolatod támadt, hogy te 

ezt érdemled. De a jó Isten áldjon meg, egyikünk sem azt érdemli, amit kap, 
egyikünk  sem  erre  a  sorsra  ítéltetett.  Sloan...  egyikünk  sem  angyalnak 
született... de alapvetően gonosznak sem.

– Engedj el! – A nő küzdött, szabadulni szeretett volna a férfi öleléséből.
–  Odadobtad  magad  az  önfeláldozás  oltárára,  és  félsz  közel  engedni 

magadhoz mindenkit, aki – főleg ha férfi az illető – közel akar kerülni hozzád. 
Épp csak azt nem veszed észre, hogy ugyanazzal a mozdulattal a boldogságot 
és a szerelmet is lerúgod magadról.

Carter olyan közel járt az igazsághoz, hogy Sloan sebesült, sarokba szorított 
állatként  támadott  vissza.  Haját  kisöpörte  az  arcából,  és  mélyen  a  férfi 
szemébe nézett.

–  Ellenben  te?  Elkötelezted  magad  egy  nő  és  a  két  fia  mellett,  akiknek 
szükségük van rád. A nekik tett ígéretedet bármikor megszeged, mintha sosem 
létezett volna. De vagyunk páran, akik jól emlékszünk rá. Jusson eszedbe Jim, 
és hogy barátként mivel tartozol neki. Úgyis az lesz a vége, hogy visszatérsz 
Aliciához és a fiúkhoz, tőlem meg szomorú szívvel búcsúzol. Köszönöm szépen, 
de  én  ebből  nem  kérek.  –  Sloan  kihúzta  magát,  közben  nagy  kortyokban 
nyeldekelte az éltető levegőt.  – Azt hiszem, legjobb lesz,  ha máris nekiállsz 
csomagolni.

A férfinak szemlátomást minden önuralmára szüksége volt, hogy ne engedje 
szabadjára az indulatait, a tekintete azonban tüzes villámokat lövellt. Eltúlzott 
mozdulattal úgy kapta el a kezét a nőről, mintha az érintése is ragályos lenne. 
Ajkai  szinte  meg  sem  mozdultak,  miközben  kipréselte  magából  a  dühödt 
szavakat:

–  Miattam  aztán  érintetlen  maradhat  az  ágya,  Ms.  Fairchild.  De  hogy 
kirúgjon?! Azt már nem!

A lengőajtó még jóval azután is előre–hátra hintázott a zsanérjain, hogy a 
férfi kicsörtetett a konyhából. Aztán végre megállt. Sloan csak ekkor ébredt rá, 
milyen  végtelenül  kimerült.  Valahogy  átbotorkált  a  hálószobájába,  az  ágyra 
vetette magát, közelebb húzta a párnát, és belefúrta az arcát.

A  férfi  jó  megfigyelőképességről  tanúskodó  vádaskodásától  úgy  érezte 
magát,  mint akit  megvertek,  elhasználtak és eldobtak.  Carter a lelkét vette 
célba,  minden dühös kirohanása jól  irányzott  nyílként csapódott  a legfájóbb 
pontokba. A benne rejlő igazság gyilkos robbanótöltetté tette minden egyes 
kiejtett szavát.

De  miért  nem  tudja  megérteni?!  Neki  a  megfontolt  óvatosságon  kívül 
semmije nem maradt. Egy újabb szerelmi csalódást nem élne túl.

Pedig  ismét  szerelmes  volt,  bármennyire  vonakodott  is  ezt  bevallani. 
Függetlenül  attól,  milyen:  sértéseket  vágott  a  fejéhez,  olyan  szerelemmel 
szerette Cartert, hogy az már fájt.
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Jason  visszautasítása  felkészületlenül  érte.  Elvakult  bizalommal, 
tapasztalatlanul lépett be abba a kapcsolatba. De most... akármi történjék is, 
azt  már nem foghatja  a  naivitására.  Ha arra  az  ösvényre lép,  amit  a szíve 
diktál, ki fog derülni, hogy ez a keskeny mezsgye megbánással van kikövezve. 
És zsákutcába vezet. Akkor jobb, ha már most visszafordul... mert most még 
megteheti.

De hogyan birkózzon meg azzal a helyzettel, hogy egy fedél alatt kell élniük? 
Ha  a  férfi  egész  napra  bezárkózik  és  dolgozik,  akkor  legfeljebb  olyankor 
találkoznak, ha esténként méltóztat lefáradni a vacsorához. Egy viszont biztos: 
tálcán semmit nem visz fel a szobájába! Ha reggelizni óhajt, őfensége vagy a 
korai órákban is levonszolja magát, vagy... éhen marad. Sloan úgy képzelte, 
hogy ha mindketten ehhez a menetrendhez tartják magukat, ő kezelni tudja a 
dolgot. Talán.

Arra  viszont  nem számított,  hogy  kettesben  maradnak.  Hogy  rajtuk  kívül 
mindenki menekülni kezd. 

A másnap reggeli újságok a San Franciscó–i öblön váratlanul átsöprő vihart 
és annak következményeit ecsetelték.

Sloant az időjárás–jelentés sosem izgatta különösebben, aznap reggel meg 
végképp  nem.  Más  foglalta  le  a  gondolatait.  Carter  Madison.  így  aztán 
meglepetésként érte, hogy a városhoz közeli dombok megindultak, és lezúduló 
sárral terítették be a lejjebb fekvő területeket. Olyan természeti katasztrófa állt 
elő, amely több napra való muníciót biztosított a helyi tévéadóknak.

–  Talán  rövidebbre  kéne  fognunk  az  itt–tartózkodásunkat,  és  még  ma 
hazaindulhatnánk – vetette fel az egyik iowai nő a vacsoránál.

– Egy fenét! – dörrent rá a férje. – Hónapok óta terveztük ezt az utazást. Egy 
kis eső nem futamít–hat meg bennünket, nem igaz?

A nő aggodalmas képpel útitársaikhoz fordult.
– Szerintetek mit csináljunk?
– Maradjunk – mondta a másik férfi, és emberes adag grillezett marhahúst 

tűzött  a villájára  a tálcáról,  amit  Sloan elébe kínált.  –  Én is  azt  mondom – 
kotnyeleskedett  bele a felesége. –  Különben is,  Dorothy  –  próbálta  viccesre 
venni –, a boltokban nem esik.

A  két  férfi  uniszónóban  kezdett  mormogni  valamit,  és  Sloan 
megkönnyebbülten  felsóhajtott.  Rajtuk  kívül  csupán  egy  idősödő  házaspár 
tartózkodott a panzióban, ők eleve úgy tervezték, hogy már csak két éjszakát 
maradnak. Sloan az eszmecsere alatt még véletlenül sem mert Carterre pil-
lantani,  bár  tudatában  volt,  hogy  a  férfi  gonoszkodó  tekintettel  fixírozza.  – 
Bennem  fel  sem  merült,  hogy  távozzam  –  jelentette  be  most  a  borába 
kortyolva. – Remekül haladok a könyvemmel. Oh, Ms. Fairchild, kérhetnék még 
a krumpliból? – kérdezte olyan ragyogó mosollyal, ami a nő megítélése szerint 
csakis hamis lehetett.

– Természetesen, Mr Madison – felelte hasonlóan őszintétlen kedvességgel. 
Szinte leküzdhetetlen vágyat érzett, hogy a férfi ölébe borítsa, ami a köretből 
még megmaradt.

Másnap még fel sem ébredt, szeme máris az eget fürkészte, és legnagyobb 
bánatára azt kellett tapasztalnia – a tévé és a rádió is megerősítette –, hogy a 
helyzet  rosszabbodott.  Még  a  Golden  Gate  hidat  is  –  az  erős  szél  és  a 
hullámokban rajta végigsöprő felhőszakadás miatt – lezárták.
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Sloan kezdett bepánikolni. Az iowaiak – az előzetes megállapodás szerint – 
maradtak  éjszakára,  az  idősecske  házaspár  meg  másnap  reggel  amúgy  is 
távozott volna. Hétvégére két szobafoglalása is volt, de félt, hogy a turistákat 
elbátortalanítja  a  „helyszíni  körkép”  –  a  tévériporterek  a  valóságosnál  is 
sötétebb  színben  igyekeztek  feltüntetni  az  időjárási  helyzetet  –,  és  inkább 
útnak sem indulnak. Ami egyrészt nagy csapást jelentett volna a bevételeire, 
másrészt azt eredményezte volna, hogy magára marad... Carter Madisonnal. 
Hacsak távozásra nem tudja bírni a férfit – de erre ' annyi esélye sem volt, mint 
belátható időn belül elállítani az esőt.

Legrosszabb félelmei váltak valóra. Egy óra leforgása alatt mindkét hétvégi 
foglalást  lemondták.  Magába  roskadva  ült  a  lépcsőfeljáró  alá  besuvasztott, 
koszlott  kis  irodájában,  beütögette a számológépbe a számlák végösszegét, 
hőn remélve, hogy nem az az eredmény jön ki, amitől retteg. Hogy fogja így 
kifizetni  a  közüzemi  díjakat?  De  a  pénz  miatti  aggódás  legalább  elterelte 
figyelmét a másik égető,  Carter Madison nevű problémáról.  Ha semmi nem 
változik, holnap estére senki nem lesz a házban... csak ők ketten.

Ez  a  rémisztő  lehetőség  lebegett  lelki  szemei  előtt,  amikor  nem  sokkal 
később felkapta a megcsörrenő telefont. 

– Fairchild Panzió – szólt bele a kagylóba olyan hangon, mint aki tudja, hogy 
csakis a végrehajtó keresheti.

– Azt hittem, hogy csak az idő pocsék arrafelé. De ha jól hallom, a kedved is.
– Alicia? – Sloan szíve a torkába ugrott. De magában megesküdött rá, hogy 

ez nem a bűntudat miatt van. Végül is csak egyszer csókolta meg a férfit... az 
isten szerelmére! Igaz, hogy össze is ölelkeztek, de... – Hogy vagy?

– Én jól. A fiúk is. Nálunk minden rendben, csak... gondoltam, telefonálok.
– Hívom Cartert. Dolgozik, mint mindig. Esküszöm, alig látom. Bezárkózik a 

szobájába, és ki sem dugja az orrát. Folyton a billentyűk kopácsolását hallom. – 
Nyugi. Nyugi. Nehogy túllihegd. Még a végén Alicia gyanút fog.

– Sloan, igazából veled szeretnék beszélni – mondta halkan a barátnője. – 
Milyennek találod Cartert?

Sloan megnedvesítette hirtelen kiszáradt száját.
– Milyennek találom? – Idegességében a telefonzsinórt kezdte tekergetni. – 

Hogyhogy milyennek?
– Jól van? Boldog?
– Jól van–e? Boldog–e?
–  Sloan,  ne  ismételj  már  el  mindent,  amit  mondok!  –  csattant  fel 

türelmetlenül Alicia. – Azt áruld el, hogy van.
Sloan többször, mélyen beszívta a levegőt.
–  Természetesen  jól.  Az  étvágyával  semmi  gond.  Minden  este  jó  adag 

vacsorát töm magába. – Remélte, hogy az erőltetett kacaj, amit kipréselt ma-
gából, őszintén cseng. – Én... lefőzöm neki, és melegen tartom a kávét. Azt... 
azt mondta, munka közben szeret kávét inni.

–  Akkor  legalább eszik.  Amikor  megfenyegetett,  hogy szállodába költözik, 
amíg be nem fejezi a könyvet, azonnal megvétóztam az ötletet. Ott alighanem 
csak chipsen élne, meg azon a barna löttyön, ami az automatából kicsöpög. 
Még mindig azt mondom, a Fairchild Ház számára a lehető legjobb megoldás, 
csak...

–  Csak?  –  visszhangozta  Sloan  szűkölő  hangon,  amikor  a  barátnője 
elhallgatott. Őrülten verdeső szíve a torkában dobogott.

–  Csak olyan furcsának tűnt,  amikor legutóbb beszéltünk.  Szórakozottnak. 
Távolinak. Tudom, hogy amikor dolgozik, egy másik világban él, együtt lélegzik 
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a szereplőivel, mégis... nem tehetek róla, de rosszul esett, hogy oda sem figyel 
rám.

– Teljességgel érthető, hogy rossz néven vetted – kezdte óvatosan Sloan. – 
Minden gondolatod az esküvői előkészületek körül forog, de azt hiszem, a nők 
ebből  mindig  is  sokkal  nagyobb  ügyet  csináltak,  mint  a  férfiak.  Carter  éjt 
nappallá téve dolgozik. Úgy képzelem, hogy amikor beszéltetek lélekben még a 
szereplőivel volt. Igazán nem szabadna a szívedre venned ezt a... hogy is fogal-
maztál?...  oda nem figyelést. – Sloant annyira bántotta a lelkiismerete, hogy 
még a szavak is megkeseredtek a szájában.

–  Azt  hiszem,  igazad  van  –  mondta  nekividámodva  Alicia.  –  Hozzá  kell 
szoknom, hogy amikor a cselekmény kibontásán jár az agya, „sötét periódusát” 
éli.

–  Bizony,  hozzá  kell  szoknod  –  bólogatott  komolyan  Sloan.  –  Egyvalamit 
megtanultam a vőlegényedről. Nagyon komolyan veszi az írást.

– Még szép. Egy rakás pénzt keres vele.
Sloan ezt a férfi  nevében is kikérte magának. Biztosra vette,  hogy Carter 

akkor  is  írna,  ha  soha  többé  egyetlen  pennyt  sem keresne vele...  ha  soha 
egyetlen pennyt sem keresett volna vele.

–  ...ezért  arra  gondoltam,  holnap este repülőre  ülök,  és  veletek töltöm a 
hétvégét.

Sloan  gondolatai  annyira  elkalandoztak,  hogy  már  csak  barátnője 
mondatának végét csípte el.

– Micsoda? Idejössz? Holnap? Hisz ez nagyszerű! – Őszintén így érezte. Alicia 
jelenléte majd mindent helyre tesz.

– Anya megígérte, hogy vigyáz a fiúkra. Akad számomra egy üres ágy?
– Több is, sajnos – sóhajtotta keserves grimasszal Sloan. – Máris indulhatsz.
– Úgy hallottam, rettenetes idő tombol felétek.
–  Na  és?  Elüldögélünk  a  kandalló  előtt,  és  beszélgetünk,  amíg  Carter 

dolgozik.
– Reméltem, hogy hétvégére el tudom szakítani a munkától.
– Rögtön lehívom. Biztosra veszem...
– Ne! Ne szólj neki! Ha már a hétvégi munkarendjét felborítom, legalább ma 

este hadd dolgozzon nyugodtan.
Nagy  vonalakban  ecsetelte,  miként  tervezi  az  utazást,  megmondta, 

nagyjából mikorra várható az érkezése, közölte, hogy a reptéren majd taxit fog, 
így sem Sloannak, sem Carternek nem kell kimennie elé.

– Inkább otthon várj, a mennyei kajáid egyikével.
– Meglesz. Alig várom már, hogy találkozzunk.
– Én is. Szia.
Sloan úgy érezte, kegyelmet kapott. Olyan lelkesedéssel vetette bele magát 

a vacsora elkészítésébe, mint napok óta már egyszer sem. Jókedvére csupán az 
vetett halovány árnyékot, hogy az étkezőben egyedül az idősecske házaspár 
jelent meg.

– A lépcsőn lefele jövet találkoztunk az író úrral.  Üzeni,  hogy házon kívül 
étkezik – mondta mentegetőzve a férj.

– Oh. Köszönöm.
Már éjfél is elmúlt, mire Carter visszatért. Sloan a nappaliban üldögélve várt 

rá. A férfi  kibújt a dzsekijéből,  épp lerázta róla a vizet,  amikor felnézett, és 
észrevette a boltív alatt ácsorgó nőt.

– Nicsak, a házinéni! Takarodó után értem volna vissza?
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Sloan összeszorított szája keskeny csíkká vékonyodott, gerince merevségét 
egy feszítővas is megirigyelhette volna.

–  Nem  érdekel,  mikor  jön–megy  vagy  fekszik,  Mr.  Madison. Csak  egy 
üzenetet szeretnék átadni. A menyasszonyától.

A pimasz vigyor eltűnt a férfi arcáról, tartása is mintha megrogyott volna. 
Lehajtott fejjel eső áztatta cipőjét bámulta.

– Sajnálom, Sloan. Úgy viselkedem, mint valami bunkó. Elnézést kérek.
Támadóan gunyoros élcelődését talán még könnyebb volt elviselni, mint a 

bocsánatkérését.  Sebezhetőnek  tűnt,  olyasvalakinek,  akinek  gondoskodásra 
lenne szüksége, ahogy ott állt, mint egy elveszett kisfiú, miközben a ruhájáról 
csöpögött  az  esővíz.  Sloannak  elégtételt  kellett  volna  éreznie,  amiért 
ugyanolyan  szerencsétlenül  néz  ki,  ahogyan  ő  is  érzi  magát  –  ám  valami 
rejtélyes oknál fogva ettől csak még jobban szerette.

A férfi űzött pillantással nézett rá, még a hangjából is eltűnt az élet.
– Minden rendben? A fiúkkal is?
– Igen, mindenki jól van. Alicia holnap este ideutazik, és itt tölti a hétvégét 

vel... veled. – Majdnem az csúszott ki a száján, hogy „velünk”. De a „veled” 
egyfajta elhatárolódást sejtetett, mintegy megszilárdította az Alicia és a férfi 
közti kapcsolatot.

– Hmm – biccentett Carter – Hát ez... klassz. Egyedül jön? – Igyekezett némi 
érdeklődést csempészni a hangjába.

– David és Adam Alicia szüleinél maradnak. Ő úgy vacsoratájt érkezik.
Napok óta most először voltak kettesben. És noha mindketten jól emlékeztek 

még a szenvedély és a düh pillanataira, próbálták ártalmatlan beszélgetésnek 
álcázva a lehető leghosszabbra nyújtani az együtt töltött időt.

Carter, ha akarta, se tudta volna nem észrevenni, hogy a nő nem a csúnya, 
kék pongyoláját viseli. Egy velúrköntös volt rajta, melynek hamvas barackszíne 
kiemelte hajának arany és barna árnyalatait, finoman körberajzolta keblének 
gömbölydedségét, és elöl a combjai közé simulva lágy eséssel fodrozódott a 
lábai körül. Carter erejéből csupán annyira futotta, hogy próbálta távol tartani a 
tekintetét a merész dekoltázs nyálcsordító háromszögétől.

Az altestében végbemenő folyamatok ellen azonban semmit sem tehetett. 
Hogy hirtelen  támadt keményedéséről  elvonja  a figyelmet,  megköszörülte  a 
torkát.

– Mást nem üzent?
Sloan képtelen volt levenni a szemét a férfi nyakán lüktető érről, azt kívánta, 

bár oda szoríthatná az ajkát.
– A hogyléted felől érdeklődött. Megkérdezte, jól vagy–e... boldog vagy–e?
– És mit mondtál neki?
– Hogy az étvágyaddal semmi gond. – Tekintete a férfiéba fúródott. – Ha már 

itt tartunk... vacsoráztál ma már?
– Kitaxiztam Chinatownba, Kan kellemes éttérmében ettem.
– És? Milyen volt?
– Finom. De az ottani adag két személyre is sok. – Carter szája mosolyra 

görbült, mielőtt a szomorúság ráncai ismét árnyat vetettek volna rá.
Sloan szerette volna megsimogatni, kisimítani azokat a szomorú redőket. Ez 

a száj mosolyra született. És csókra. Nagy nehezen mégis elszakította róla a 
pillantását, és levegőért kapkodva, nagyot sóhajtva hozzátette:

– Én is úgy hallottam. Jó éjt! – Elsuhant a férfi mellett, bele a sötétségbe.
– Sloan!
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– Igen? – Amikor megpördült,  azt  kellett  tapasztalnia,  hogy a férfi  vészes 
közelségbe került. Lehelete a hajszálait borzolta. Ha nagyon muszáj, Sloan még 
azt is meg tudta volna mondani, mit ihatott vacsora után.

– Arról a másik dologról... mit mondtál neki?
– Milyen másik dologról?
– Hogy boldog vagyok–e?
Sloant  valósággal  megdelejezte  a  pillantása.  A  hangszálai  felmondták  a 

szolgálatot, maga sem tudta, hogyan sikerült eldadognia:
– Azt mondtam, hogy keményen dolgozol, és hogy mással sem foglalkozol, 

csak az írással.
– Szerinted azzal foglalkozom?
Carter  figyelte,  ahogy  az  érzelmektől  csillogó  kékesszürke  szemek 

elkerekednek  a  zavarodottságtól,  majd  a  vágyódás  fátyla  ereszkedik  rájuk. 
Atyaúristen! Amikor a nő így nézett fel rá, szinte leküzdhetetlen vágyat érzett, 
hogy a karjába kapja. Miután órákat, napokat, éjszakákat töltött el azzal, hogy 
elképzelte,  amint  nyelve  Sloan  ajkát  és  mellét  becézgeti,  ujjai  bőrének 
bársonyos  melegét  érintik,  hallani  vélte  a  torka  mélyéről  feltörő  kéjes 
nyögdécselést,  amikor  a legintimebb helyeken simogatja –  hogyan is  tudott 
volna ellenállni  neki? Újra a szájában akarta érezni a nő ízét, megérinteni a 
sokat ígérő domborulatokat, amelyeket a ruhája sejtetett, hallani eksztatikus 
sikolyait, amikor felér a csúcsra.

Ugyan  még  csak  ízelítőt  kapott  belőle,  milyen  is  lehet  Sloannal 
szerelmeskedni, de biztosra vette, hogy a nő minden visszafogottsága ellenére 
szenvedélyes, készséges és gyengéden nagylelkű szerető lehet. Alteste fájón 
lüktetni kezdett a kívánástól, amikor – nem hallgatva józan eszére – szabadjára 
engedte a fantáziáját. Ereiben nyargalni kezdett a vér, amint elképzelte, hogy a 
nő ott  fekszik  meztelenül  alatta,  és  befogadja  mindazt  a  szerelmet,  amit  ő 
nyújtani tud.

Úgy érezte, belehal, ha úgy kell leélnie az életét, hogy nem ismerheti meg a 
nő minden porcikáját. Szinte érezni vélte, ahogy gyönyörűséges teste odaadón, 
forrón  magába  fogadja,  és  csillapítja  sürgető  vágyát,  amely  gyakran  olyan 
erővel  tört  rá,  hogy  a  homloka  is  gyöngyözni  kezdett.  Ettől  lecsendesedne 
őrülten verdeső szíve, és a lelke szárnyalna.

Amíg ez be nem következik, elevenen emészti el a szenvedély. Sem írni, sem 
aludni  nem  tud  már.  Furcsa  módon  az,  hogy  képzeletben  szerelmeskedett 
Sloannal, nagyobb kielégülést nyújtott, mint amikor a valóságban más nőkkel 
tette  ugyanezt.  Nem  is  próbálta  kiűzni  a  fejéből  ezeket  az  erotikus 
gondolatokat.  Ezek  nélkül  talán  meg  is  bolondult  volna.  Ahogy  attól  is,  ha 
Sloant egy másik férfi karjában képzelte el. A gondolat,  hogy karcsú, feszes 
combjai nem az ő, hanem valaki más dereka köré fonódnak, már–már az őrület 
határára kergette. Amilyen szenvedélyesen válaszolt az ő közeledésére, joggal 
feltételezhető, hogy... Muszáj megkérdeznie, muszáj tudnia.

– Az a kereskedő... az a Jason...
– Mi van vele?
– Azt mondtad, szeretted.
– Igen – válaszolta rekedtes hangon a nő.
– És persze le is feküdtél vele.
– Persze.
– Ő volt az első?
– Az egyetlen.
– És... boldoggá tett? 
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– Nem.
Sloan szája ugyan megformálta a szót, de hang nem jött ki reszkető ajkai 

közül. A férfi mellkasából dühös mormolás tört elő. Két kezébe fogta a nő arcát. 
Sloan enyhén oldalra döntötte a fejét, arcát a férfi tenyerébe simította. Carter 
érintése  bénító  drogként  hatott  rá,  még  abban  is  megakadályozta,  hogy 
hátrébb lépjen. Így csak állt  ott,  érezte, ahogy a férfi  testéből  az ő testébe 
áramlik a hő – mint amikor valaki hagyja, hogy körbemelengessék a gyógyító 
napsugarak.

Furcsán kábító hatása volt: míg erogén zónáit lángra gyújtotta, teste többi 
részét  mozdulatlanságra  kárhoztatta.  Érezte,  hogy  melle  megfeszül  a 
szerelmes  vágyódástól,  mellbimbói  máris  ágaskodtak.  Bénító,  mégis  finom 
forróság  ömlött  el  nőisége  legtitkosabb  pontjain,  melyek  lüktetni  kezdtek  a 
szíve ritmusára. Vagy a férfi szívének ritmusára?

– Nagy marha lehetett – mondta érzelmektől érdes hangon Carter
Hüvelykujjával  még egyszer  végigsimított  a  nő  duzzadt  alsó  ajkán.  Lelke 

legmélyéről szakadt fel a sóhaj, amikor önuralmat kényszerítve magára, hátat 
fordított neki.

Sloan szíve újra egyenletesen, végtelenül szomorúan kezdett verni. A férfi 
lépcsőn dobbanó lépteinek ütemére.
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ÖTÖDIK FEJEZET

Alicia lebiggyesztette imádni valóan gyönyörű ajkát.
– Szerintem ez önzőség részedről, Carter. Mi bajod lehet tőle?
– Senki sem olvashatja el a kéziratot, amíg nem készültem el a könyvvel. 

Amíg teljesen el nem készültem. Sem az ügynököm, sem a szerkesztőm, sem... 
a menyasszonyom. Senki.

Az  étkezőben  ültek,  a  vacsorát  fogyasztották,  aminek  az  elkészítésére 
Sloannak szinte az egész napja ráment.  Az étel  isteni  volt,  a  századforduló 
stílusában berendezett helyiség meleg, otthonos légkört árasztott, miközben a 
szűnni  nem  akaró  eső  ezüstpatakocskákként  csorgott  le  az  osztott  üvegű 
ablaktáblákon.  Most  az  egyszer  Sloan  is  az  étkezőben  evett.  Sőt,  a  jeles 
alkalom tiszteletére  ugyanazt  a  fekete  szoknyát  és  zsorzsettblúzt  vette  fel, 
amit Carter itt–tartózkodásának első estéjén is viselt. Haját laza kontyban a feje 
tetejére  tűzte.  Igazgyöngy  fülbevaló  csillant  a  fülében.  Sokkal  inkább  a 
helyiségbe illőnek tűnt, mint Alicia.

Aki  itt  túlságosan modernnek,  túlságosan kifinomultnak hatott.  Sloan épp 
begyújtotta  a  kandallót  a  nappaliban,  amikor  a  bronzkopogtató  barátnője 
érkezését jelezte.  Alicia  azonnal  a karjaiba vetette magát, és a rá jellemző, 
túlcsorduló lelkesedéssel ölelte magához. Carter, aki lejött a szobájából, amikor 
a két nő izgatott csacsogását meghallotta, hasonlóan vehemens üdvözlésben 
részesült.

Ölelésébe vonta és melegen magához szorította a szép Aliciát,  két puszit 
nyomott az arcára, miközben a nő a nyaka köré kulcsolva a karját hozzásimult. 
Sloant  felzaklatta  a  látvány.  Arra  hivatkozva,  hogy ellenőriznie  kell  a  tüzet, 
visszament a nappaliba.

Alicia frizurája úgy élte túl az utazást, az esőt és a szelet, a heves öleléseket, 
hogy  egyetlen  hajszála  sem  mozdult  el  a  helyéről.  Szeme  a  szokásos 
vidámsággal csillogott.  Szája mosolyra állt,  miközben azt ecsetelte, mekkora 
felfordulással jár akár csak két napra is a nagymamához költöztetni a fiúkat. 
Amikor lejött vacsorázni, miután Sloan megmutatta neki a szobáját – amely a 
célszerűség érdekében Carterével volt szomszédos –, már nem ugyanaz a ruha 
volt rajta. Piros gyapjúpantallóját és a hozzá illő blézert neonkék, pizsamaszerű 
selyem háziruhára cserélte.

Meseszép arcára most előnytelen grimaszt rajzolt a bosszúság.
–  Ez  lenne  a  művészi  mentalitás?  Te  érted,  miért  nem  engedi,  hogy 

beleolvassak a kéziratába, Sloan?
Sloan  mindennél  jobban  szerette  volna,  ha  barátnője  nem  kéri  ki  a 

véleményét semmiről, ami Carterrel kapcsolatos. Villájával a tányérján maradt 
falatokat piszkálgatva bólintott.

– Igen, azt hiszem. Olyan tökéletesre szeretné megírni, amilyenre csak tudja, 
és  ha  még  nem  érzi  elég  tökéletesnek,  azzal,  hogy  megmutatja  neked, 
voltaképp önmagát és téged is becsap.

Alicia úgy meredt rá, mintha egy általa nem ismert nyelven beszélne.
– Meglehet. De akkor is! Mindjárt a felesége leszek, az ég szerelmére!
Carter  is  Sloanra  nézett,  és  a  nő  csak  remélni  merte,  hogy  a  csillámok, 

amiket  a  szemében  látni  vél,  csupán  az  asztalra  állított  gyertya  fényének 
visszatükröződései.

–  Sajnálom,  Alicia.  De  ehhez  ragaszkodom.  Senki  nem  olvashatja  el  a 
könyvem, amíg nem készültem el vele.

– És mégis, mennyi van még hátra? Esetleg előbb is végzel, mint tervezted?
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A férfi kényelmetlenül fészkelődni kezdett a székén, majd a borába kortyolt.
– Azt nem hiszem. Az utolsó fejezettel nem vagyok elégedett.
– Pedig biztosan nagyon jó – mondta rajongástól fűtött hangon Alicia, és az 

asztal fölött átnyúlva megszorította a férfi kezét.
Az  irigység  gyilkos  pengeélként  fúródott  Sloan  létfontosságú  szerveibe. 

Aliciának  joga  van  megérinteni  azt  a  kezet.  Joga  van  félresöpörni  a  férfi 
homloka elé hulló,  zabolátlan hajtincseket, joga van végigfuttatni az ujját az 
aszimmetrikus szemöldökök hullámvonalán, joga van kisimítani a kettő közé 
beékelődött ráncot. És talán kötelessége lenne észrevenni, hogy az a kis redő 
azt jelzi: a férfi kezd nagyon bosszús és ideges lenni.

– Pedig most semmi nem zavar Itt aztán csend és nyugalom van – jegyezte 
meg Alicia édes kis kacaj kíséretében. – Mi lett az őszi turistaözönnel, Sloan? – 
kérdezte elfordulva a vőlegényétől.

–  Szemlátomást  otthon  marasztalja  őket  az  időjárás.  A  tévék  helyszíni 
beszámolói mindenkit elijesztettek. Tegnap két, egymástól teljesen független 
rendelést is lemondtak. Az a négy nő, aki a jövő héten érkezett volna, későbbi 
időpontra halasztotta az utazást.

– Akkor most főhet a fejed. Eddig is épp csak meg tudtál élni, nem?
Aliciával  nem  a  rosszindulat  kérdeztette  ezt,  de  Sloan  szíve  szerint 

megfojtotta  volna  a  barátnőjét,  amiért  egyáltalán  szóba  hozta  az  anyagi 
helyzetét. Mert ez is olyasvalami volt, amiben megint csak Alicia állt nyerésre. 
A családja,  ahogy Jimé is,  jólétben élt.  A „szűk napok” kifejezést  legfeljebb 
olvasmányélményeiből  ismerhette.  Sloan  pedig  már  nagyon  szeretett  volna 
megélni legalább egy napot, amikor nem kell odafigyelnie a kiadásaira.

–  Ó,  túlélem!  –  mondta  tettetett  könnyedséggel.  –  Legfeljebb  hot  dogot 
szolgálok fel vacsorára, nem ínyencségeket. Valahogy majdcsak megoldom.

–  Ebben  biztos  vagyok  –  biccentett  Alicia.  –  O,  ha  tudnád,  mennyire 
szeretnék olyan talpraesett, olyan józan gondolkodású lenni, mint te!

Én se bánnám, gondolta magában Sloan. Még jobb lenne, ha elkanyarodnánk 
a „gyenge, támogatásra szoruló nő” témájától.

– Mindenesetre – folytatta Alicia – nagyon örülök, hogy nem ma kezdted a 
takarékoskodást. A vacsi egyszerűen fenséges volt! – Összehajtogatta, a tányér 
mellé tette a szalvétáját, majd macskaszerű mozdulatokkal nagyot nyújtózott. – 
És most... megyek, és összegömbölyödöm a kandalló előtt.

Sloan felállt.
– Érezzétek otthon magatokat. Én leszedem az asztalt. 
– Jaj, ne! Hadd segítsek! – ajánlkozott Alicia.
– Indulás! – Sloan parancsoló ujjmozdulattal a nappali irányába mutatott. – 

Minivakáción vagy. Semmi perc alatt végzek, aztán csatlakozom hozzátok.
– Ha ennyire erősködsz... – Alicia kézen fogta Cartert, és maga után húzta az 

étkezőből.
Sloan  magán  érezte  a  férfi  pillantását,  miközben  engedelmesen  a 

menyasszonya után baktatott.  Sloan még véletlenül sem emelte volna fel a 
tekintetét a tálcáról, amelyre a piszkos edényt gyűjtötte. Hosszan elbíbelődött 
a mosogatással és a rendrakással, a másnapi reggelihez is megterített. Amikor 
már nem tudta tovább húzni az időt, levette a kötényét, és elindult a nappali 
felé,  amelynek ajtaja  mögül  Carter  harsány nevetésének és  Alicia  csilingelő 
kacajának hangjai szűrődtek ki.

A kétszemélyes kanapén ültek. Carter a karfára támaszkodva végignyúlt az 
ágyon, Alicia félig ülő testhelyzetben, maga alá húzott lábbal a mellkasának 
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dőlt.  A  férfi  ingének  gombjaival  játszadozott.  Carterről  időközben  lekerült  a 
zakó.

–  Itt  vagy  végre!  Már  lemondtunk  rólad  –  pillantott  fel  Alicia.  –  Épp  azt 
mesélem  Carternek,  Adam  milyen  kalandba  keveredett  egy  kisegérrel  az 
oviban.

–  Remélem,  nem  viselte  meg  nagyon  az  élmény.  –  Sloan  a  kanapétól 
legtávolabb eső székbe zökkent.  Készakarva nem nézett  Carter kifürkészhe-
tetlen arcára.

–  Őt  nem.  Hanem  szegény  óvónő  teljesen  kiakadt  –  kacagott  fel  Alicia. 
Felsóhajtott, Carter mellkasának dőlt, ujját finoman végighúzta a férfi nyakán. – 
Olyan jó itt. Minden olyan nyugodt és békés. Elképzelni sem tudjátok, milyen 
sokat kivesz belőlem az a két égetnivaló kölyök. – Fejét megemelve Carterre 
nézett. – Muszáj volt elszabadulnom tőlük, muszáj volt látnom téged.

Carter  lemosolygott  rá,  megpuszilta  tökéletes  orra  hegyét,  és 
szeretetteljesen beleborzolt a hajába, 

Sloant mintha rugók lökték volna ki a székből.
– Ha megbocsátotok... nagyon fáradt vagyok. És ez az idő is olyan álmosító.
– Na de Sloan...
– Majd holnap, Alicia. Gondolom, amúgy is szeretnétek kettesben maradni. 

Csak annyit  kérek, húzzátok a kandalló elé a tűzrácsot és kapcsoljátok le a 
lámpákat, mielőtt felmentek. Reggel találkozunk.

Kisurrant  a  nappaliból.  Tudta,  hogy  ez  valahol  udvariatlanság,  valahol 
gyávaság is, de úgy érezte, hogy ha még egy pillanatig néznie kell, ahogy azok 
ketten összebújnak a kanapén – menten belehal. Előre utálta magát azért, amit 
tenni készült. Meredten bámulta Alicia szobájának ajtaját, és tudta: ha benyit, 
és azt  kell  látnia,  hogy barátnője  nem itt  aludt az éjszaka,  soha nem fogja 
megbocsátani  magának,  hogy  egyáltalán  megpróbálta  kideríteni.  De  az 
égegyadta  világon  semmi  nem tudta  volna  visszatartani,  hogy  kinyomozza, 
Alicia hol töltötte az éjszakát. A bronz ajtógomb elfordult a keze alatt, az ajtó 
kinyílt, és ő megpillantotta az ágyat, a visszahajtott ágytakarót, a gyűrött ágy-
neműt és a fej lenyomatát őrző párnát. Egyetlenegy párnát.

Sloan elgyengülve az ajtófélfának dőlt. Rettenetesen elszégyellte magát. De 
egyszerűen  tudnia  kellett.  Mentségére  felhozhatta  volna:  a  munkájához 
tartozik, hogy bemenjen a vendégek szobájába és rendbe tegye az ágyukat. A 
lelke mélyén azonban jól tudta, hogy most igazából a legjobb barátnője után 
kémkedik.

Múlt éjjel azt még hallotta, amint azok ketten felmennek a lépcsőn, de azt 
már nem tudta volna megmondani, hogy ugyanabba a szobába mennek–e be. 
Pokoli  éjszakája volt.  Csak dobálta magát  és forgolódott  az  ágyában,  amint 
elképzelte,  ahogy  Carter  keze  és  szája  felfedezőútra  indul  Alicia  gyönyörű 
testén.  Lelki  szemei  előtt  látta,  hogy  a  férfi  szenvedélytől  fűtötten  behatol 
Alicia  készséges  nőiségébe,  szinte  érezni  vélte  a  gyönyörrel  borzongató 
döféseket, mintha ő maga lenne részese az egyesülésnek. Önuralmából csupán 
annyira futotta, hogy nem kezdett el sikoltozni, miközben érzelmileg haldokolt.

Együtt jöttek le reggelizni, Alicia boldog volt, jókedvű és nagyon szép, Carter 
gyűrött, mogorva és barátságtalan, mint aki egy szemhunyásnyit sem aludt.

De  azt  legalább  a  saját  szobájában  tette,  gondolta  Sloan,  miközben 
beágyazott Aliciánál. A szoba többi része érintetlennek tűnt. Alicia rigorózusan 
rendmániás volt.

Miután elfogyasztották a kiadós reggelit, amit Sloan eléjük tálalt, Alicia kész 
tényként közölte Carterrel,  hogy most pedig vásárolni mennek. Bármennyire 
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könyörgött is, Sloan határozottan visszautasította, hogy velük tartson. El van 
maradva a  könyveléssel, állította. Ami igaz is volt, de a lemaradás nem volt 
olyan mértékű, hogy a munkát ne halaszthatta volna későbbre, vagy ne tudta 
volna  behozni  egy félóra  alatt.  De büntetés  lett  volna  számára,  ha ott  kell 
kutyagolnia a sarkukban, mint valami aggszűz nagynéninek.

Most benyitott Carter szobájába. A helyiségen mintha tornádó söpört volna 
végig.  A gombóccá  gyűrt  papírlapok,  amik  már nem fértek el  a  túlcsorduló 
szemeteskosárban,  a  padlón  hevertek.  Az  asztalt,  amelyet  a  férfi  kedvéért 
állított  a szobába, beborították a kézirat lapjai.  A piros tollal  jelölt  javítások, 
kihúzások, átnyilazások véres sebekként virítottak a hófehér oldalakon. Carter 
a  pár  percnyi  sétára  lévő  mosodába  hordta  a  ruháit  –  kitisztított  ingei, 
farmerjei, pulóverei, zakói odahajítva, sebesült testekként lógtak a bútorokon.

Sloan az ágyazással  kezdte a rendrakást.  Soha feladat ilyen örömet nem 
szerzett még neki. Épp az egyik szvettert akasztotta volna be a szekrénybe, 
amikor a férfi belépett a szobába. Sloan azt sem hallotta, hogy bejön a bejárati 
ajtón és felballag a lépcsőn. Igaz, a kábulattal határos érzés járta át attól, hogy 
a ruháit rendezgetheti, amelyek még magukon viselték bőrének és arcvizének 
férfias illatát.

– Hogy kerülsz te ide? – kérdezte elhaló hangon. Önkéntelenül is magához 
szorította a szvettert. Úgy érezte, csapdába esett, mintha valami szégyenletes 
dolgon kapták volna rajta. 

–  Pillanatnyilag  itt  lakom –  közölte  Cartei^  és  a  szája  sarka  csúfondáros 
mosolyra görbült.

– Na jó, de... hol hagytad Aliciát?
A  férfi  kihámozta  magát  a  kabátjából,  amit  most  először  gondosan  egy 

széktámlára akasztott.
– A Saksban. Ruhát próbálgat a nőidivat–részlegen. Besokalltam, és közöltem 

vele, hogy találkozunk, ha majd végzett. A jó ég a megmondhatója, hogy az 
mikor lesz.

Sloannak  eszébe  jutott  a  számtalan  bevásárló–körút,  amire  barátnőjét 
elkísérte, és tudta, hogy ez Aliciánál órákig eltart.

–  Akkor  biztosan  jól  érzi  magát  –  jegyezte  meg,  és  megfordult,  hogy 
beakassza a szvettert a szekrénybe.

–  Bocs  a  rendetlenségért.  Remélem,  maradandó  károsodást  azért  nem 
okoztam.

Sloan elmosolyodott, és becsukta a szekrényajtót.
–  Ugyan már!  Reggelente minden szobában beágyazok és  rendet  teszek. 

Miután a tied a legnagyobb szoba és te fizetsz a legtöbbet, igazán nem okoz 
gondot helyére rakni egy–két ruhát is.

– Kösz. Mindenért.
– Nincs mit megköszönnöd.
Csak  nézték  egymást,  a  világ  megszűnt  létezni  számukra.  Mintha 

beleragadtak volna az univerzum e kicsinyke pontjába,  mintha az idő is  ki-
merevedett volna, ha kettesben lehettek. De ennyi csábítás már túl sok volt 
Sloan érzékeinek, úgy érezte, sajgó szíve darabokra törik, ha még egy, ha még 
egyetlenegy percet is a férfi közelében kell töltenie.

– Egyelőre ennyi – mondta, és az ajtó felé indult. – Magadra hagylak, hogy 
dolgozhass. – A férfi nem állította meg, ám mielőtt kilépett volna a szobából, 
előrenyúlt, és belökte előtte az ajtószárnyat.

– Nagyon csinos vagy farmerban. 
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Sloan nem mert felnézni. A férfi ajtóra tapasztott kézfejére meredt, amely 
megakadályozta,  hogy  kimenjen.  Carter  ujjpercein  barna  szőrszálak 
göndörödtek, bőrét halvány szeplők pettyezték. Sloan szeretett volna közéjük 
csókolni.  Ehelyett  inkább  igyekezett  fenntartani  a  látszatot,  hogy  ura  a 
helyzetnek,  és  úgy  tenni,  mintha  ártalmatlan,  udvarias  beszélgetést 
folytatnának.

– Nem szoktam ilyen laza öltözékben mutatkozni. Legfeljebb szombatonként, 
amikor a nagytakarítást végzem.

–  Nem  a  tisztítószer  illatát  érzem  rajtad.  Sokkal  inkább  a  frissen  sült 
kenyérét. – Carter közelebb lépett, valósággal az ajtóhoz lapította a nőt.

Sloan úgy érezte, elfogy körülötte a levegő.
– Mert... mert kenyeret is sütöttem.
–  Kaphatnék  belőle  egy  falatkát?  –  A  férfi  lehajtotta  a  fejét,  és  orrával 

dörzsölgetni kezdte a nő tarkóját. Sloan azután már csak annyit érzékelt, hogy 
Carter szája a nyaka oldalára siklik, szopogató mozdulatokkal becézgetni kezdi, 
gyengéden a fogai közé harapva a bőrét. Hogy nyoma ne maradjon, nyelvével, 
szájával masszírozta a kipirosodott foltot.

– Carter... – pihegte Sloan. Mérhetetlen szégyen fogta el. És közben olvadt 
lávaként  borította  el  az  altestéből  kiinduló  gyönyör,  ami  aztán  megadásra 
kényszerítve őt, végigcikázott minden egyes porcikáján.

– Van fogalmad róla, milyen eszméletlenül kívánatos a popsid farmerban? – 
súgta Carter,  miközben a  nő érzékeny fülcimpáját  simogatta  a nyelvével.  – 
Nem. Fogalmad sem lehet róla. Különben nem vennéd fel.

– Ne beszélj ilyeneket...!
– Ki a fenét érdekel, hogy mit kellene és mit nem szabadna mondanom!?! 

Azt teszem, amit tennem kell,  mert nem tehetek mást. És  ha  elismered,  ha 
nem, Sloan, te is ezt akarod. Vagy nem? Mondd márki!

– Igen! – zokogta a nő.
– Isten szemében talán bűnösök vagyunk, de... hadd csókoljalak már meg!
Sokkal  gyengédebb  volt  a  csók,  mint  amire  Sloan  számított.  A  férfi  a 

tenyerébe fogta az arcát, és kényszerítette, hogy őrá nézzen. Szájuk valahol 
Sloan  vallanak  magasságában  találkozott.  Carter  szája  elnyílt,  és  hosszan 
ízlelgette Sloan ajkait,  mielőtt  nyelve birtokba vette volna szájának selymes 
belsejét. Amikor lassan hátrébb húzódott, Sloan tiltakozva mormolt valamit.

– Csss, nem kell elkapkodni. – Carter szinte csak lehelte a szavakat, száját a 
nő ajkára szorítva, amit aztán körbesimogatott a nyelve hegyével.

Hüvelykujját lassú mozdulattal végighúzta a nő állán és állkapcsán. Nyelve 
ismét  támadásba  lendült,  nem  sürgetően,  inkább  lassan,  kényelmesen 
szétnyitotta a nő ajkait és birtokba vette a száját. 

–  Emeld  fel  a  karod,  és  kulcsold  a  nyakam  köré  –  adta  ki  az  utasítást, 
miközben perzselő Csókokat hintett a nő nyakára.

Sloan engedelmeskedett. Ujjait a férfi gallérját verdeső tincsek közé fúrta. 
Úgy érezte,  a világ legtermészetesebb dolga,  hogy teste a férfiéhoz  feszül, 
hogy arcát a mellkasán pihentetve szorosan hozzábújik.

Carter tenyere lassú, körkörös mozdulatokkal simogatni kezdte a bordáit. Ez 
a pogány ritmus végigdübörgött Sloan minden porcikáján, teste önkéntelenül is 
ringó mozdulatokat tett, csípője a férfi altestéhez dörzsölődött.

– Úristen, Sloan! Ez az, szerelmem! Ne hagyd abba! – mormolta a férfi.
Fejét  a  nő  vállára  hajtotta,  és  gyengéd  csókokkal  borította,  miközben 

kigombolta Sloan blúzát. Nyugodt mozdulatokkal kibújtatta belőle a nőt. Sloan 
melltartójának pántja lecsúszott a válláról. A férfi harapdálni kezdte, nyelvével 
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ízlelgette  a  hamvas  bőrt.  Aztán  enyhén  borostás  arcát  végighúzta  a  nő 
mellkasán – az érzékien karistoló élménybe Sloan egész teste beleremegett. A 
férfi  hajába markolt,  gerince megfeszült,  amitől  még inkább előreugrattak a 
mellei. 

– Milyen selymes! – Carter először a nő melltartójából elődomborodó részre 
fektette a tenyerét,  aztán keze beljebb csusszant, markába fogta az \  egyik 
csábos  halmot,  és  ujjával  simogatni  kezdte  a  mellbimbót.  Tekintetében 
férfibüszkeség  villant,  amikor  az  ágaskodni  kezdett.  Szándékoltan  lassú 
mozdulattal ujjával körbesimította a rózsaszín melludvart is. – Ez már első este 
is majdnem az őrületbe kergetett. Mert ezt szerettem volna csinálni vele. – Két 
ujja  közé csippentette és pödörgetni  kezdte a rózsás dudort,  ami ettől még 
keményebb lett. – Aztán a nyelvemmel is érinteni szerettem volna. – Hangja 
mintha  egy  mély  kútból  szólna,  visszhangzó  morajnál  alig  tűnt  többnek.  – 
Ahogy most is.

Sloan  már  csak  reszketni  tudott.  Maga  alá  teperte  a  legyűrhetetlen 
szenvedély, amikor Carter határozott,  erős tenyere a fenekére siklott,  maga 
felé húzta és domborodó férfiasságához szorította. Érzékei után Sloan izmai is 
olvadozni  kezdtek, mintha egy olyan, teljes elerőtlenedéssel járó betegséget 
kapott volna el, amiből sosem fog kigyógyulni. A vágy tömlöcébe vettetett, és 
Carter volt a börtönőre. Az ő kezében volt a kulcs, ami Sloant nővé tette. A férfi 
nőisége leglényegére tapintott, amely ettől mint egy forrás bugyogott fel, azzal 
az ígérettel kecsegtetve, hogy olyasmiben lesz része, amilyenben eddig sosem 
volt.

– Kívánlak, Sloan.
– Én is kívánlak – ismerte el reszketeg sóhajjal a nő, és a férfihoz bújt. Karját 

Carter  dereka  köré  fonta,  hogy  szorosan  magához  ölelhesse.  Arca  a  férfi 
mellkasához simult, mélyen beszívta bőrének illatát – abban a tudatban, hogy 
mindjárt el kell engednie. De még ki akarta élvezni azt a néhány pillanatot, 
amikor  a  férfi  kívánja  őt,  és  ő  is  azzal  áltathatja  magát,  hogy  egymáshoz 
tartoznak.

Carter szája a hajába borzolt, tenyere a popsira tapadt, amit – állítólag – úgy 
imádott.

– A poklok poklát járattad meg velem. De ugye most már szeretni is fogsz?
– Nagyon szeretlek. – Miután Sloan kimondta ezt a két, esküvel felérő szót, 

száját  arra a picinyke bőrfelületre  tapasztotta,  amelyet az ing nyakkivágása 
szabadon hagyott.

Carter a vállánál fogva megragadta, és eltolta magától. Tekintete nyílként 
fúródott a nőébe.

– Mintha nem ugyanarról beszélnénk. 
– Nagyon szeretlek, de... nem bújhatok ágyba veled. Nem lehet – mondta 

halkan Sloan. Döntése megmásíthatatlan volt.
Carter ellökte magától, és egyik öklével a másikba csapott.
– A rohadt életbe! De hát miért nem? – Idegesen a hajába túrt, majd ismét 

feltette a követelőző kérdést.
– Miért?
Sloan  a  lassított  felvételnél  is  lassabban  rendbe  szedte  a  ruháját,  majd 

nyomorult pillantást vetett a férfira.
–  Te  is  nagyon  jól  tudod,  Carter.  Kérlek,  ne  kezdjük  ezt  elölről.  Ha 

megtennénk...  ha  lefeküdnénk  egymással,  azzal  megbántanánk  valakit,  aki 
mindkettőnk szívének nagyon kedves.

– Bezzeg azzal nem ártunk neki, hogy egymás után vágyakozunk!
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– De igen, csak... ettől nem kell, hogy lelkiismeret–furdalásunk legyen.
–  Nyíljon  meg alattam a föld,  ha valaha is  lelkifurdalásom támad amiatt, 

hogy  szeretlek.  És  neked  sem  kell,  hogy  bűntudatod  legyen,  amiért 
viszontszeretsz!

– De, igenis bántana a lelkiismeret! Mint ahogy téged is.
A férfi dölyfösen a nadrágszíjába akasztotta a két hüvelykujját.
–  Erre  azért  ne  fogadj!  Veled  ellentétben  én  sosem  voltam  hajlamos  az 

önmarcangolásra.  Nincs  semmi  indíttatásom  rá,  hogy  mártírt  csináljak  ma-
gamból.

Noha néhány perccel  korábban még a vágy borzongatta,  Sloan most úgy 
érezte, vérmes düh pumpál az ereiben.

– Nem lehet, hogy túl sokat képzelsz magadról?
– Amennyiben?– Nem bírsz te olyan vonzerővel, amit feltételezel magadról. 

És ha az egódnak jólesik, hogy szóbelileg, igazságtalanul bántalmazol, amiért 
visszautasítottak... akkor csak tessék, érezd jól magad. De én akkor sem fogom 
meggondolni magam. Nem fogok lefeküdni veled.

–  Igazságtalanság?? – vakkantotta a férfi.  –  Ó,  bébi...  tudod te,  mi  az az 
igazságtalanság? Amikor egy nő olyan keményre dolgoz egy férfit, hogy az már 
majdnem eldurran, és akkor közli vele, hogy neki semmi kedve az egészhez. 
Na, az az igazságtalanság.

Szavai  hallatán Sloan úgy érezte  magát,  mint  akit  hirtelen  gyomorszájon 
vágtak. Hányingerrel küszködött.

–  Nem  szeretem,  ha  bébinek  szólítanak  –  szűrte  át  összeszorított  fogai 
között. Keze ökölbe rándult.

–  Amit  mondtál,  kegyetlen  és  vulgáris.  Carter  harcra  készen  magasodott 
előtte.

– Te még nem hallottad, milyen az, amikor én kegyetlen és vulgáris vagyok.
–  Ezt  a fajta  tudásodat  tartogasd a könyveidre.  –  Sloan föltépte az ajtót, 

mielőtt az utolsó sértést a férfi fejéhez vágta volna. – Azokba biztosan jól illik.
Aztán bevágta maga mögött az ajtót, hogy Carter még véletlenül se tudjon 

válaszolni rá.
Alicia  nem  sokkal  később  ért  vissza,  az  Union  Square  legexkluzívabb 

butikjaiból származó, kazalnyi szatyorral és dobozzal.
– Sloan,  Sloan! – kiáltotta, miközben apróért  kotorászott,  hogy kifizesse a 

taxit.
Sloan az irodából jött elő, ahol a számológépből előtekergő, elkedvetlenítő 

összegeket mutató szalagokat tanulmányozta. i
– Hagytál  valamit a boltokban is? – kérdezte, és remélte,  a hangján nem 

hallatszik, hogy alig egy órája még az előtte álló nő vőlegényével csókolózott. 
Alicia  gyermekien  vidám  arcának  látványa  cseppet  sem  enyhített  mardosó 
bűntudatán. Barátnője széMtta haján megültek az esőcseppek, magas szárú 
csizmájához hozzá illő esőkabátot viselt.

– Várj csak, amíg meglátod, milyen pazar holmikat vettem! Carter hol van?
– Az emeleten. Dolgozik – felelte Sloan, de nem nézett Alicia szemébe. – Az 

előbb még hallottam az írógép kopácsolását.
– Gyere fel te is! A kedvedért fel is próbálom őket.
– Rögtön. Menj csak előre. Hozok egy kis forralt bort, aztán divatbemutatót 

tarthatsz. – Szüksége volt némi időre, hogy összeszedje magát. Bár úgy érezte, 
a  világ  minden  ideje  is  kevés  lesz  ahhoz,  hogy  megszabaduljon  a 
lelkifurdalástól, ami gyötri.

– Rendben – kacsintott Alicia, és vidáman felszaladt a lépcsőn.
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Amikor  néhány perccel  később,  tálcával  a kezében Sloan is  felért,  Carter 
szobájából már nem hallatszottak az írógép hangjai, és az ajtó is zárva volt. 
Aliciáé ellenben résnyire nyitva állt, így Sloan csak lábbal beljebb lökte, aztán 
belépett. Mindjárt a küszöbön belül megállt, elfehéredő ujjpercekkel markolva a 
tálca fogantyúját.

Az ágyat és a padlót, szabad tenyérnyi felületet sem hagyva, elborították a 
szatyrok és dobozok. Carter és Alicia a szoba közepén állt összeölelkezve. A 
látványba  belesajdult  Sloan  szíve.  Alicia  egyik  vállán  még  ott  lógott  az 
esőkabát – mintha már nem lett volna elég ideje ahhoz, hogy kibújjon belőle. 
Carter keze a szőke hajzuhatagot markolta. Szája követelőzőn Aliciáéra tapadt.

Sloan  úgy  állt  ott,  mint  akinek  földbe  gyökerezett  a  lába.  Képtelen  volt 
megmozdulni;  testéből  –  mint  egy  kipukkasztott  lufiból  –  elszállt  a  levegő. 
Szeme tágra nyílt, tekintetébe a kiábrándultság üressége költözött, miközben 
néznie kellett, hogy Carter szája visszafogott szenvedéllyel Aliciáét kóstolgatja. 
Sloan szája is elnyílt, ajkai közül keserves sóhaj – egy haldokló utolsó lehelete – 
tört elő.

Carter – amikor úgy döntött, hogy véget vet a minden élvezetet nélkülöző, 
kegyetlen  csóknak  –  ebben  az  állapotában pillantotta  meg.  Úgy kapta  el  a 
kezét Aliciáról,  mint akin korbácsként csap végig a bűntudat. Soha életében 
ilyen alávaló gazembernek nem érezte még magát. Nemcsak Sloan elszörnyedt 
arckifejezése miatt – hanem mert egyikükhöz sem volt  méltó a mód, ahogy 
becsapta Aliciát. Aki nem ezt érdemelte. Igazán nem tehet róla, hogy ő a saját, 
mérgezett levében fő. Mert a csók egy, csakis egy célt szolgált. És semmi köze 
nem volt a menyasszonya iránt érzett vágyhoz.

Alicia reszkető ujjait az ajkához szorítva, kipirulva megpördült. Ekkor vette 
észre a barátnőjét.

– Oh, Sloan! Mi csak... Carter csak... ő is látni szeretné, miket vásároltam. 
Jaj... tedd már le azt a nehéz tálcát! Édes vagy, de minket tulajdonképpen nem 
is kellene kiszolgálnod...

Csicsergett, vibrált, át– meg átöltözött, miközben Carter és Sloan, mint két 
automata bólogatott, a megfelelő végszóra a megfelelő választ adta, mintha 
egy  színdarabban  szerepelnének,  és  mindketten  jól  megtanulták  volna  a 
szövegüket.

Sloan soha nem érzett akkora megkönnyebbülést, mint amikor a jegyespár 
bejelentette, hogy házon kívül vacsoráznak. Persze magukkal hívták őt is, de ő 
nem állt kötélnek. Alicia könyörgőre fogta. Carter, miután merő udvariasságból 
menyasszonya  után  megismételte  a  meghívást,  pléh–pofát  öltött.  Sloan 
azonban hevesen szabadkozott, így végül barátnője beletörődött a dologba.

Alicia az egyik újonnan vásárolt ruháját vette fel. Carter is észveszejtőén jól 
mutatott,  és  sikeres  ember  benyomását  keltette  sportzakóban  és  nyak-
kendőben. A tökéletes pár Az „amerikai álom” megtestesítői.

Sloan  mosolyogva  és  jó  szórakozást  kívánva  nézte,  ahogy  beszállnak  a 
taxiba. Aztán becsukta maga mögött a Fairchild Ház bejáratát, és homlokát az 
ajtókeretnek  döntötte.  Jólesett  a  hűvöse.  Azt  kívánta,  bár  semmi  mást  ne 
érezne.

Minden,  amit  Carter  mondott,  hazugság  volt.  Csak  egy  készséges 
szexpartnerre vágyott. Még egy kalandra, mielőtt megházasodik. A tény, hogy 
ő  a  menyasszonya  legjobb  barátnője,  és  a  menyasszony  is  a  közvetlen 
közelben tartózkodik, csak még izgatóbbá tette a dolgot. Ez még Carter szá-
mára is újdonság volt,  ilyet magától sosem tudott volna kitalálni – különben 
már  rég  megírta  volna  valamelyik  kön3wében.  Ám  amikor  Sloan  vissza-
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utasította...  biztonságot és megnyugvást keresve visszaszaladt Alicia szerető 
karjaiba.

Sloan  úgy  érezte,  bolondot  csinált  magából.  Már  másodszorra.  Először, 
amikor elhitette magával, hogy Jason szereti. És most, amikor Carterről hitte 
ugyanezt. Ha az egész nem lenne olyan tragikus, akár még nevetni is tudna 
saját szerencsétlenségén. Jason árulását emelt fővel, beletörődéssel fogadta – 
belenyugodott, hogy ennek már mindig így kell lennie.

– Akkor most mégis miért fáj ennyire?! – kérdezte szobája négy falától.
Nagy sokára tudott csak elaludni. Nem is bánta. Félt az álmaitól. Félt attól, 

hogy ha lehunyja a szemét, egyedül, magára hagyottan fog meghalni egy üres 
házban.

–  Azt  hiszem,  visszamegyek veled Los  Angelesbe –  mondta egyszer  csak 
Carter.

Sloan nem hallotta, mikor értek vissza az éjjel.  A lelke mélyén örült neki. 
Nem  akarta  tudni,  hogy  együtt  töltötték–e  az  éjszakát.  Valószínűleg  igen. 
Tegnap  délutáni  váratlan  felbukkanása  megakasztotta  a  férfi  szenvedélyes 
rohamát. De hogy a legközelebb adódó alkalmat ne használta volna ki? –ebben 
erősen kételkedett.

Alicia ragaszkodott hozzá, hogy a kései reggelikorai ebéd romjait segítsen 
eltakarítani, és most kora délutáni kávéjukat kortyolgatták a kandalló tüzénél a 
nappaliban.

Noha úgy érezte, hogy tudja, mi lakozik „a csupa bűbáj Carter Madison” álca 
mögött, Sloant mégis alapjaiban rázta meg a bejelentés.

–  Komolyan  mondod,  Carter?  –  kérdezte  felvillanyozódva  Alicia.  Sloan 
kénytelen volt végignézni, amint barátnője karja átöleli a férfi derekát. – De hát 
ez csodálatos! David és Adam annyira, de annyira fog örülni, hogy...! 

Váratlanul elharapta a mondat végét, és szabályszerűen hátralökte magát a 
kétszemélyes kanapé háttámlájához.

– Nem! – motyogta. – Nem jöhetsz vissza! Még nem!
Sloan  Carter  re  pillantott,  és  amikor  saját  értetlen  arckifejezését  látta 

visszatükröződni  a  férfién,  tekintete  gyorsan  visszavándorolt  Alicia  duzzogó 
ajkaira.

– Miért ne mehetnék haza? Azt hittem, te is ezt akarod.
– Persze hogy ezt akarom! – Alicia volt annyira őszinte, hogy bevallja. – De 

még nem értél a könyv végére, és aligha tudod befejezni otthon, hiába zár-
kózol be a házadba. Folyton–folyvást zargatnánk, ahogy eddig is.

A férfi vállat vont.
–  Akkor  majd  befejezem az  esküvő után.  Nem szakad rám a mennybolt. 

Bármikor kérhetek hosszabbítást.
–  Jaj,  ne!  –  Alicia  kiegyenesedett  ültében,  és  zaklatottan  megrázta  szőke 

loboncát. – Úgy nem vághatunk bele a házasságba, hogy egy irodalmi remek-
mű áll közénk. Sosem bocsátanád meg nekem...

–  Amit  írtam,  meg sem közelíti  az  irodalmi  remeket.  És  megbocsátanom 
sincs mit.

Alicia arcán látszott, hogy ebben erősen kételkedik.
– Ismerlek én, Carter Madison! Teljesen magad alatt leszel, ha nem készül el 

a regényed. Márpedig én nem akarok egy lógó orrú vőlegényt.  Mondd csak 
meg neki,  Sloan!  Mondd csak  meg neki,  hogy  itt  kell  maradnia  a  Fairchild 
Házban, amíg be nem fejezi a könyvet. Igaz?
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Sloan  Aliciáról  Carterre  nézett.  A  férfi  udvarias  érdeklődéssel  várta  a 
válaszát. Akkor már biztonságosabb volt Aliciát nézni.

–  Biztosra  veszem, hogy Carter  azt  teszi,  amit  helyesnek vél,  függetlenül 
attól, hogy én mit mondok.

–  De hát  szeretsz  itt  lenni,  nem,  Carter?  Vagy Sloan molesztált  netán? – 
kérdezte csipkelődve Alicia.

Sloan elsápadt, a férfi viszont azonnal kész volt a válasszal.
– Ugyan, dehogy. Csupán arról van szó, hogy egy könyv sem annyira fontos, 

mint te és a fiúk.
– Be kell fejezned, drágám. Addig úgysem lesz nyugtod, nem igaz?
Carter tekintete végigsöpört Sloan arcán, aztán visszakanyarodott Aliciáéra.
– De igaz – ismerte el végül.
–  Ennél  ideálisabb  helyet  a  munkához  keresve  sem  találnál.  Nagyra 

értékelem ezt az önzetlen gesztust, de arra kérlek, maradj. – Alicia előrehajolt, 
és  puha csókot  nyomott  a  férfi  szájára.  Carter  megszorította  a  nő vállát.  – 
Megyek, összecsomagolok. A taxi egy órán belül itt lesz.

Sloan nézte, amint a taxi besorol a forgalomba, Alicia lelkesen integetett a 
hátsó ülésről. A kocsi hamarosan eltűnt a szürke esőfüggöny mögött. Carter, 
maga elé engedve Sloant, visszament a házba, majd be a nappaliba. Megállt a 
kandalló előtt, és a lángokba meredt.

– Én megpróbáltam – mormolta.
Sloan úgy tervezte, gyorsan visszavonul a maga fertályába, de a férfi szavai 

megállították.  A  feszültség  szinte  tapintható  volt.  El  sem  tudta  képzelni, 
hogyan fogják kettesben túlélni, míg a Fairchild Ház következő vendégei meg 
nem érkeznek.

– Tessék?
Carter megfordult,  sötét, karcsú sziluettjét körberajzolta a tűz fénye. Nem 

kapcsolta fel a lámpát. A nappali és a hall is, a vöröses ragyogást leszámítva, 
sötétbe borult.

– Azt mondtam, én megpróbáltam. Elegánsan távozni – tette hozzá, amikor a 
nő még mindig nem akarta megérteni.

– Ó, igen... Az lett volna a legjobb. Azt hiszem, Alicia, életében most először, 
az eszével és nem a szívével hozott döntést. – Sloan szavai szeretetteljesek, 
csipetnyit mégis csúfondárosak voltak, ami nem kerülte el a férfi figyelmét. Ez 
valamiképp oldotta a köztük lévő feszültséget.

–  A lehető legjobbkor –  mondta mosolygós hangon,  lehajtott  fejjel  Carter. 
Elmélyülten tanulmányozta a szőnyeg mintázatát. – Olyan naiv lélek. Semmit 
sem  sejt.  Még  arra  sem  tett  megjegyzést,  hogy  itt  maradunk  egyedül, 
felügyelet nélkül.

Sloan félrekapta a pillantását, és keresztbe fonta a karját a mellkasa előtt. 
Hirtelen fázni kezdett.

– Semmi oka rá, hogy ne bízzon bennünk. 
Carter nagyot sóhajtott. 
– Igaz. Milyen igaz. – Sloant ismét forróság árasztotta el, amikor a férfi úgy 

döntött, már mindent tud a szőnyegmintákról, és rá emelte a tekintetét, amely 
szinte parázslani látszott. – És te bízol bennem, Sloan?

–  Ezt  hogy  érted?  –  A  torkát  szorongató  valamitől  a  hangja 
természetellenesen csengett.

–  Tegnap...  ágyba  akartalak  vinni,  te  azt  mondtad,  nem,  mire  én 
szégyenletes és sértő módon reagáltam. Szentséges Isten! – Carter öklével a 
combjára csapott.  – Magam sem értem, mi ütött belém. Soha nem szoktam 
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erőszakoskodni a nőkkel. Ha azt mondták, nem, vettem a kalapom, és már ott 
sem  voltam.  –  Reményvesztett  pillantást  vetett  Sloanra,  és  csüggedten 
széttárta a karját. – De tegnap... Egyszerűen képtelen voltam elfogadni a nem 
választ. Dühös voltam, felajzott,  nem kicsit  frusztrált és...  sajnálom. Bocsáss 
meg, kérlek.

Sloan leengedte, majd tördelni kezdte a kezét.
–  Én is  legalább annyira  okolható  vagyok a történtekért,  mint  te,  Carter. 

Minden  okod  megvolt  rá,  hogy  dühös  légy.  A  viselkedésem  alapján  azt 
hihetted, hogy... benne vagyok a dologban.    

– Sloan, ugye azt tudod, hogy soha nem akarnálak bántani?
A férfi hangjából kicsendülő fájdalom hallatán Sloan felkapta a fejét.
– Persze! – vágta rá azonnal. 
– Ugye tudod, hogy soha nem kényszerítenélek...?
– Tudom! 
Carter az egyik székbe rogyott, aztán hagyta, hogy kezei erőtlenül lógjanak 

széttárt térdei között.
–  Láttad,  hogy  megcsókoltam  Aliciát.  –  Nem  kérdés  volt.  Egyszerű 

tényközlés.
Az előző nap érzett fájdalom ismét dárdaként fúródott Sloan szívébe.
– Vőlegényekkel gyakran megesik. Hogy megcsókolják a menyasszonyukat.
– Na de nem azért, hogy így száműzzenek a gondolataik közül egy másik nőt. 

–  Ahogy  ültében  felemelte  a  fejét,  hogy  Sloanra  nézzen,  rakoncátlan  haja 
összeráncolt  homlokába  hullt.  –  Nem  azért,  hogy  elfeledjék  egy  másik  nő 
csókjának ízét.

– Oh, Carter... kérlek... most azonnal fejezd be! – Sloan a tenyerébe temette 
az arcát.

–  Márpedig  csak  ezért  csókoltam meg szegény Aliciát.  Váratlanul  is  érte. 
Ilyen  fékezhetetlen  szenvedélyt  még  nem  tapasztalt.  Részemről  legalábbis. 
De...  muszáj  volt  kiderítenem, hogy őt  csókolni  ugyanakkora gyönyörűséget 
okoz–e, mint téged csókolni. Előre borítékolható volt az eredmény. Ugyanis ő... 
nem te vagy.

– Ne! Ne is folytasd! – sírta el magát Sloan.
–  Fogalmam  sincs,  hogyan  tudok  majd  szeretkezni  vele,  ha 

összeházasodunk.  –  Carter  fellökte  magát  a  székből,  átvágott  a  szobán,  és 
gyengéden  lefejtette  Sloan  kezét  könnyáztatta  arcáról.  –  Hacsak  úgy  nem, 
hogy téged képzellek a helyébe...

–  Ne!  –  Sloan  ellökte  magát,  hátat  fordított  a  férfinak.  Szabad  folyást 
engedett  napok  óta  visszatartott  könnyeinek.  Carter  a  vállánál  fogva 
megpördítette,  és  ölelésébe  vonta.  De  nem egy  titkos  szerető,  hanem egy 
barát karjai fonódtak Sloan köré.

– Sírj csak! Sírj! Kettőnk helyett is – suttogta a férfi. Tenyerébe fogta a nő 
tarkóját, és fejét a mellkasához szorította. Sloan megállíthatatlanul zokogott. 
Carter  a  hajába  markolt,  végighúzta  kezét  a  nyakán,  majd  végigsimított  a 
hátán.

Sloan mindezt szótlanul tűrte. Mert nem emlékezett rá, hogy valaha, valaki is 
vigasztalni próbálta volna. Mindig ő volt mindenki lelki szemetesládája, soha 
nem  engedhette  meg  magának  azt  a  luxust,  hogy  a  saját  gondjaival 
előhozakodjon. De Carter szerető ölelésében, a fülébe duruzsolt megnyugtató 
szavak hallatán átengedhette magát a bánatnak.

– Erről ne is beszéljünk többet, Sloan. Mindvégig igazad volt, a kezdetektől 
fogva. Elígérkeztem, és köteles vagyok az ígéretemhez tartani magam. Szemét 
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gazember vagyok, amiért azt műveltem veled, amit. De... ha már szeretők nem 
lehetünk... Barátként kérhetnék egy szívességet tőled?

Sloan szipogva pislogott fel rá. Az arcán alágördülő könnycseppeket Carter a 
hüvelykujjával dörzsölgette szét.

– Miféle szívességet?
– Elolvasnád a kéziratomat?
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HATODIK FEJEZET

Sloan is tisztában volt vele, hogy valami végtelenül ostoba kifejezés ül ki az 
arcára.  Szája  cuppanva  elnyílt,  szempillái  hevesen  verdestek.  Carter–nek 
kedvére lehetett a látvány, mert szája a szokott gunyoros, féloldalas vigyorba 
húzódott.

– Nem te mondtad, hogy senki nem olvashat bele a könyvedbe?! – tátogta 
Sloan, mint egy partra vetett aranyhal.

– De igen. Csakhogy vannak a kivételek. Megtisztelnél vele, ha elolvasnád a 
Csipkerózsikát, és véleményt alkotnál róla. Őszinte véleményt.

– Ezek szerint már befejezted?
– Még nem. Ezért kéne elolvasnod. Az utolsó fejezettel még birkózom. De ha 

elolvasnád az előzményt és véleményt mondanál róla... lehet, hogy átlendítene 
a holtponton. 

Csak pár másodpercnyi idő kellett hozzá, hogy Sloan bejelentse:
– Alicia vérig fog sértődni.
– Nem kell megtudnia. Én legalábbis nem szándékozom tudatni vele.
Sloan tekintete, amíg döntésre nem jutott, oda–vissza röppent. Végül azon 

az  engedetlen  haj  tincsen  állapodott  meg,  amely  sehogy  sem akart  a  férfi 
fülcimpája mögé simulni.

– Aliciáé  az  elsőbbség  joga.  –  Nem  szerette  volna,  ha  valaha  is  azzal 
vádolják, hogy elbitorolta Alicia helyét a férfi életében.

– Neki tetszene, illetve ezt mondaná akkor is, ha tetszene neki, akkor is, ha 
nem. És ezt nem kritikának szánom. A tapasztalat beszél belőlem. Alicia olyan 
hihetetlenül kedves, hogy soha nem akarna megbántani.

– Honnan tudod, hogy én nem ezt fogom tenni? Hogy azt mondom, amit 
hallani akarsz, nem pedig azt, amit valójában gondolok.

Carter  felnevetett.  A  mély,  dallamos  hang  meleg  takaróként  ölelte  körül 
Sloant, amelyben kényelmesen elfészkelődhetett.

– Eddig sem válogattad meg a szavaidat, ha rólam volt szó, és nem fogtad 
vissza  magad,  ha  olyasmit  kellett  kimondanod,  amit  hallani  sem akartam.' 
Akkor sem, ha azzal feldühítettél.  Kétlem, hogy épp most kezdenéd. – A nő 
arckifejezésének váltózásaiból akár azt is megmondhatta volna, milyen érveket 
és ellenérveket sorakoztat fel épp magában a döntéshozatal előtt. – Nem sok 
idődet  venné  el.  Esetleg  esténként  olvasgathatnád...  Ezen  már  Sloannak  is 
kacagnia kellett.

– Nem gondolom, hogy e héten túl sok dolgom lenne. Te vagy az egyedüli 
szállóvendég. 

– Ha  már  itt  tartunk:  miattam  ne  fáradj  a  szokásos  felhajtással,  jó? 
Csodálatos házigazda vagy. Senkit nem láttam, aki ennyi hozzáértéssel és ked-
vességgel végezte volna a feladatát. De inkább majd én hívlak meg valahová. – 
Amikor látta, hogy a nő tiltakozni  készül,  Carter felemelte a kezét.  –  Ehhez 
ragaszkodom. Ez lesz a fizetséged, amiért elolvasod a kéziratot.

– De a reggeli és a vacsora ára benne van az árban!
– Cserekereskedelemről még nem hallottál?
– Amit az étkezésért fizetsz, többet ér, mint hogy én olvasgassak! – szállt 

vele vitába a nő.
– Jesszus,  muszáj  ennyire  büszkének  és  makacsnak  lenned?!  Na,  jó.  A 

reggelit te készíted, de... a konyhában is feltálalhatnád. Vacsorázni pedig vagy 
házon  kívül  fogunk,  vagy  itt,  de  akkor  szendvicset,  vagy  valami  könnyen 
összeüthetőt. Megegyeztünk?
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A kezét nyújtotta. Sloan megragadta, és kétszer, jó erősen megszorította.
– Megegyeztünk.
–  Megállapodásunkat  pecsételjük  meg  kézfogással  és  –  hajolt  közelebb 

Carter – csókkal.
Száját  határozottan,  mégis  gyengéden  a  nőére  szorította.  A 

szenvedélymentesnek szánt csók nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 
Az érintéstől Sloan teste bizseregni kezdett, mintha ezer és ezer apró nyilacska 
találta volna el. A combja tövéből kiinduló forróság az egész testét elárasztotta. 
Egyikük ajka sem nyílt el, egyikük nyelve sem indult felfedezőútra – ez a csók 
nem annak volt előhírnöke, hogy visszafojtott vágyaik mindjárt áttörik a gátat. 
Mégis  mindkettejük  számára  értékesebb  volt  minden  addigi  csókjuknál. 
Áldozatot  hoztak.  De  ha  már  a  testi  vonzalmat  titkolniuk  kellett...  szellemi 
együvé tartozásukat nem akarták megtagadni.

Carter kibontakozott az ölelésből, és hátrébb húzódott. Sherryszínű szemére 
mintha ködfátyol telepedett volna.

– Mikor akarod kezdeni?
– Még ma este.
A férfi arcán önelégült mosoly terült szét. Jól érezte: a nő akadékoskodása 

csupán színjáték volt. Dagadt a melle a büszkeségtől, hogy Sloan kíváncsi arra, 
amit írt.

A  nő  szívében  is  hasonló  érzelmi  viharok  dúltak.  Carter  Madison  olyan 
lehetőséghez  juttatta,  mint  eddig  –  és  feltehetően  a  jövőben  sem  –  soha, 
senkit.

Tálcán kínálta  fel...  nem, nem a testét,  nem a nevét,  és  (sajnos)  nem a 
szerelmét...  hanem élete  munkáját.  Ami,  ezzel  még Sloan is  tisztában volt, 
mindennél fontosabb volt számára.

–  Most  akkor  könyörögni  kezdjek,  vagy  mi  legyen?  –  tette  fel  a  kérdést 
Carter.  Odaült  a  konyhaasztalhoz,  miközben  Sloan  a  buggyantott  tojás 
elkészítésével foglalatoskodott.

–  Számomra  büntetés,  hogy  a  konyhámban  akarsz  reggelizni.  Tudom...! 
Tudom, hogy ez a megállapodás része, csak... úgy terveztem, hogy majd tálcán 
felviszem.

–  Már  órák  óta  fenn  vagyok.  Föl–alá  járkálok.  Alig  bírtam  kivárni,  hogy 
felvirradjon  a  „perc”,  amikor  emberi  számítások  szerint  is  normális  dolog 
lejönni reggelizni. Mennjdt haladtál? – A férfi a kávéjába kortyolt.

– Egyél szépen! – Sloan, azzal a mozdulattal, ahogy a férfi elé csúsztatta a 
tányért, már fordult is el az asztaltól.

Nyomdafestéket nem tűrő káromkodás hagyta el a férfi száját, de ez nem 
akadályozta meg abban, hogy habzsolni  kezdje az elé tett ételt.  Sloan vele 
szemben leült, és csak csipegetett. Csupán ők ketten voltak a házban. Ahogy 
ott  ültek  kényelmes,  otthoni  ruhában  és  reggeliztek,  Sloan  eljátszott  a 
gondolattal,  hogy ez a helyzet  nem ideiglenes,  és  hogy Alicia  talán nem is 
létezik.  Ha  úgy  vesszük,  a  Fairchild  Ház  kiürült,  ennek  ellenére  Sloan  még 
sosem érezte ennyire otthonosnak.  Mintha az állandó esőzés következtében 
összement  volna,  kicsiny  gubóként  borult  köréjük,  elszigetelve  őket  a  világ 
többi részétől.

– Mi a véleményed az első fejezetről? – kérdezte Carter tele szájjal.  – Azt 
azért elolvastad?
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– Az időjárás–jelentés szerint még legalább három napig esni fog. – Mint aki 
nem  tudja,  mire  megy  ki  a  játék,  Sloan  szándékoltan  lassú  mozdulatokkal 
dzsemet kent a pirítósára.

– Jól van. Vettem az adást – morogta Carter – Ideadnád a sonkát, ha szépen 
megkérlek?

Miután végeztek,  Sloan összeszedte a  tányérokat  és az  evőeszközöket,  a 
mosogatóba  tette  őket,  és  forró  vizet  csorgatott  rájuk.  A  kávéskannával  a 
kezében ment vissza az asztalhoz, mindkettejük csészéjét újratöltötte. Carter 
árgus  szemmel  figyelte  minden mozdulatát,  közben hüvelykujja  körmével  a 
szemüvege szárát kocogtatta. 

– Az első fejezet...  úgy,  ahogy van...  nagyszerű – jelentette be merengve 
Sloan, nagyot kortyolva a kávéból.

Carter  válla  megkönnyebbülve  megereszkedett,  de  szinte  ugyanabban  a 
pillanatban ki is egyenesedett.

– Nem csak úgy mondod? – Szemüvegét feltolta a feje búbjára. Általában itt 
hordta, amikor nem dolgozott.

Sloanból önkéntelenül is előbuggyant a szívből jövő nevetés.
– Nem! – ingatta a fejét. – Először azt hittem, hogy az a pasas a pozitív hős, 

aki halálra váltan menekül a sikátorban az üldözője elől.
– Ez volt a szándékom.
– Szinte hallottam, ahogy futó léptei végigvisszhangoznak a szűk, eső áztatta 

kis utcán, a szívem együtt vert az övével, szóval...  te aztán tudsz írni.  Az a 
jelenet teljességgel rendben van. Átéreztem a pasas minden félelmét, minden 
rettegését. Ahogy ő, úgy én is alig kaptam levegőt. Abszolút meglepetésként 
ért, hogy...

– ...Ő a rosszfiú, és aki üldözi, az a jó?
– Igen! Ez ám a váratlan fordulat! Az olvasók imádni fogják. Csak...
– Csak mi? – kérdezte idegesen Carter. Sloan vállat vont.
– Muszáj volt ennyire brutálisan kivégezni? A férfi elvigyorodott.
– Nem kivégzés volt az. Igazságtétel. Ne felejtsük el, hogy egy náci bűnösről 

beszélünk.  A  főhős  meg  nem  lehet  egyszerűen  „csak”  szimpatikus,  ütőké-
pesnek is kell lennie. Ő az igazság pallosa. Az olvasóim nagy része hímnemű. 
Az  ilyesmit  úgy  olvasgatják,  mintha  mesekönyvet  lapozgatnának.  Nem 
beszélve róla,  hogy hiába  próbálom érzékeltetni,  milyen az,  ha  egy 357–es 
Magnum–lövedék  áthatol  az  agyon  és  a  téglafalra  fröccsenti.  Mert  az 
leírhatatlan. Sloan nagyot nyelt.

– Te... te már láttál ilyet?
– Hogyne! Az egyik haverom FBI–os. Megpendítettem neki, hogy gondom van 

az „életszerűséggel”. Rám telefonált, amikor legközelebb helyszínelni mentek...
– Azt hiszem, eleget hallottam – mondta gyorsan Sloan.
– Oké – vigyorodott el a férfi. – Amúgy hol tartasz? Az első fejezet végén?
– A negyediknél. És nekem tetszik, Carter.    
– Komolyan? 
–  Esküszöm.  –  Sloan  gyermeki  módon  keresztezte  két  ujját,  és  a  szívére 

szorította.  Carter pillantása viszont,  amellyel  a mozdulatot követte, a lehető 
legfelnőttesebb volt.

De  mert  ezen  a  téren  megállapodásra  jutottak,  nagy  önuralomról  téve 
tanúbizonyságot,  elfordította  tekintetét  a  nő  melléről,  és  ismét  az  arcába 
nézett.
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– Tudom, macskakaparásnak tűnhet az egész. Azért el tudod olvasni? Amióta 
itt vagyok, oda–vissza javítgatok benne. Amikor sehogy sem bírok haladni az 
utolsó fejezettel, nekiesem a már meglévőknek, és ízekre szedem őket.

– Itt–ott nehezemre esett megfejteni a szerkesztési jeleket, de viszonylag jól 
boldogulok velük. Olyan pörgős a cselekmény, és olyan lehetetlen helyzetbe 
hoztad a főhőst! Alig várom, hogy megtudjam, hogyan mászik ki belőle. – A 
lelkesültség, mint valami maszk, egyik pillanatról a másikra leolvadt az arcáról. 
– De ugye... nem fog meghalni?

Cartert mulattatta a nő nyilvánvaló riadalma.
– Nem, nem fog meghalni.
– Akkor jó. így nagyobb kedvem van a folytatáshoz. Ma is dolgozol?
– Igen. Még átírok egy jelenetet a hatodik fejezetben, mielőtt odaadom.
Miközben beszélgettek, Sloan kezdte megpakolni a mosogatógépet. Fogalma 

sem volt róla, milyen kívánatos látványt nyújt, ahogy ott hajlong.
– Miért?
– Inspirálólag hatsz rám.
Sloan  megpördült,  kezéről  víz  csöpögött  az  egyébiránt  makulátlan 

konyhakőre. 
– Én?
– Mondtam már, hogy eszméletlenül jól nézel ki farmerban. Bele is írom a 

könyvbe.
Sloan,  talpig  zavarban,  egy  konyharuhába  törölgette  a  kezét,  de  még 

véletlenül sem nézett volna a férfira.
– Ma... Ma azért vettem fel farmert, mert rajtunk kívül nincs itt más, és meg 

kell szerelnem az egyik zuhanyt.
– Igazán nem kell bocsánatot kérned, amiért pokolian szexi vagy farmerban – 

mondta halkan Carter.
Sloan szégyenlős mozdulattal a fülé mögé simította az egyik hajtincsét.
– Én nem... nem is gondoltam volna, hogy... szexi lennék... pokolian... nem...
A  férfi  tekintete  lézersugárként  fúródott  az  övébe,  és  valósággal  helyhez 

szegezte.
– Tudom, hogy nem szándékos. De éppen ettől olyan ellenállhatatlan.
Sloan azt még valahogy kezelni tudta volna, amit a férfi mondott, de ahogy 

mondta – vidrabőr  kesztyűre emlékeztette.  Az egyik  hetilap hátoldalán lévő 
hirdetésen látott ilyet. Játékszer volt, persze szexuális játékszer, arra találták 
ki,  hogy  a  szerelmeskedő  párok  ezzel  masszírozzák  meg  egymást.  Carter 
bársonyos hangja hallatán ez jutott az eszébe. Vidrabőr a meztelen, emberi 
bőrön.

Próbált nem gondolni arra, milyen érzés lenne, ha egy ilyen kesztyű siklana 
végig a hasán és a combja tövén.

– Mmé–mmégis – dadogta – hogyan tervezed felhasználni a...  nadrágomat 
a... könyvedben?

– Gregoryra az ötödik fejezet végén rálőnek, a vállán találják el. Belázasodva, 
a fájdalommal küzdve bolyong egy aprócska svájci  falu labirintusában. Lisa, 
akivel a negyedik fejezetben találkozik, és aki a kapcsolata, követi őt.

– Igen, ezt a részt már olvastam. Carter biccentett.
– Amikor Gregory végül a vérveszteség miatt eszméletét veszti, a nő felcipeli 

a lakására,  és maga látja  el  a sebét.  Gregory ájultan fekszik napokon át.  – 
Mintegy  önkritikát  gyakorolva,  vállat  vont.  –  Szokványos,  tudom,  de  sokan 
vevők erre. Lényeg a lényeg: a jelenlegi változatban úgy szerepel, hogy amikor 
kezd magához térni, azt képzeli, hogy egy angyal hajol föléje. Felül, és arcát a 

65



márványos keblek közé fúrja, hogy megállapítsa, álom–e ez, vagy valóság. És 
amikor  feláll...  neki...  vagyis  testileg  is  reagál  a nő közelségére,  már tudja, 
hogy nem halt meg.

– Hol a hiba? – Sloant hipnotizálta Carter tekintete, amely nem eresztette. 
Mindössze  annyit  tudott  tenni,  hogy  elfoglaltságot  mímelve  körözött  a  szék 
körül, amin a férfi ült.

– Ha  úgy  vesszük,  teljességgel  rendben  van  a  jelenet.  –  Carter  hangja 
kezdett  elfúlni,  ezért  megköszörülte  a  torkát.  –  Csak...  Arra  gondoltam,  mi 
lenne, ha... amikor magához tér, egy szűk farmerbe bújtatott, álomszép popsit 
pillantana meg. Mondjuk, hogy Lisa a takarót rendezgeti a lábánál. … Ez az! – 
rikkantotta felvillanyozódva az ötlettől.  – Merthogy ő lázasan forgolódott,  és 
lerúgta magáról a takarót.

– Amikor kezd magához térni, előrenyúl, megérinti azt a szép popsit... mint 
aki nem tudja eldönteni, hogy valóban ott van–e, vagy ez még mindig az álom 
része. – Carter mindjárt elő is játszotta a jelenetet, és kezét Sloan csípőjére 
csúsztatta. – Megsimogatja. Feszes, kerek és izmos. A nő sejti, mi mehet végbe 
a férfiban,  ezért  mozdulatlanul  áll,  hagyja,  hogy simogassa...  hogy így győ-
ződjön meg róla, hogy életben van.

Carter gyengéden, ritmikus mozdulatokkal masszírozni kezdte a nő derekát. 
Sloan reszketegen vette  a  levegőt,  valósággal  elkábították  a férfi  szavai  és 
érintése.  Ösztönösen  Carter  haja  felé  nyúlt,  levette  róla  a  szemüveget. 
Hátrasöpörte  a  mahagóniszínű  tincseket,  ujjait  szeretőn  végighúzta  a  férfi 
homlokán, mintha nem is Gregory, hanem Carter lenne lázas.

– Ekkor Gregory előrecsúsztatja a kezét... ide. –Carter pillantása a nő hasán 
állapodott meg. Sloan ingének hosszú szárát csomóra kötötte a derekán. Carter 
a  farmere  elejére  fektette  a  kezét.  Középső  ujja  a  cipzár  húzóját  érintette, 
tenyere Sloan lágy, olvadozó nőiségét melengette.

– És aztán – folytatta Carter hipnotizáló hangon, amitől Sloan úgy érezte, az 
érzékiség hálója veszi körbe – kigombolja a farmert, és lehúzza a cipzárt. ^

Meg sem mozdult, de szavai mágikus hatásánál nem is volt szükség többre. 
Sloan lehunyta a szemét. Érezni vélte. Érezni vélte, hogy megtörténik.

–  Tehát  lassan  lehúzza  a  cipzárt,  míg  elő  nem  bukkan  a  nő  bugyijának 
selymes szegélye. Gregory elmosolyodik, kicsit hitetlenkedve, kicsit félve, mert 
még mindig nem tudja eldönteni,  hogy nem a képzelete játszik–e vele. Ujjai 
hegyével előbb megérinti a nő bőrét, majd le–föl kezdi mozgatni őket a hasán. 
A nő bőre élettől vibrál, meg–megborzong a finom érintésektől, azt az üzenetet 
közvetítve a férfi ujjainak, hogy igen, ő is élő valaki. Gregory nagy keservesen 
ülő helyzetbe tornázza magát, arcát a nő hasához szorítja, majd száját arra a 
mámorítóan finom, puha, jó illatú bőrre tapasztja. Belecsókol a nő köldökébe, 
aztán a nyelvével is becézgetni kezdi.

Sloan  önkéntelenül  is  megremegett.  Noha  a  férfi  keze  továbbra  sem 
mozdult, és az ő bőrét ruha fedte, egész teste beleborzongott, amint elképzel-
te, milyen érzés lehet, amikor Carter nyelve játékosan a köldöke körül köröz.

– Gregory az orrával is végigsimít a nő hasán, fogai közé harapja a bugyi 
szélét, nyelvét becsúsztatja a selyemszegély alá. Megkönnyebbülten felsóhajt. 
Most  már  biztos,  hogy  nem  hallucinál.  Hátrahanyatlik  a  párnára,  kezét 
visszaejti  az  ágyra.  –  Carter  keze is  aláhullt,  aztán csak erőtlenül  lógott  az 
oldalánál. Sloan is elvette a kezét a homlokáról.  Észre sem vette, hogy ujjai 
mindvégig a férfi hajtincseivel játszadoztak.

Carter sóhaja mintha a hirtelen visszanyert  lelki  békéről  árulkodott  volna, 
suttogása altatódalként hatott.
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– Becsukja a szemét, és békés álomba merül, mert most már tudja, hogy a 
nő valódi, létezik, és az, hogy ott van vele, azt jelenti, hogy ő is életben marad.

Hosszú másodpercek teltek el, mire úgy–ahogy magához tért a merengésből, 
és felnézett a nőre.

– Nos, hogy tetszik ez a változat a Múzsának?
– A Múzsa végtelenül megtisztelve érzi magát –mondta fojtott hangon Sloan. 

Összerázkódott,  igyekezett lerázni  magáról  a testiség bénító béklyóját.  Lába 
végre  hajlandó  volt  megmozdulni;  ellépett  az  asztal  mellől.  Életbevágóan 
fontos volt, hogy némi távolság legyen közte és Carter közt. – De most meg kell 
javítania egy elromlott tusolót és helyére tenni egy leszakadt karnist.

Ez  csupán  kétségbeesett  erőfeszítés  volt  részéről,  hogy  normális 
kerékvágásba zökkentse vissza a dolgokat, hogy úgy tegyen, mintha nem épp 
most söpört  volna végig az érzékein egy hevesen tomboló érzelmi tornádó. 
Bátor,  tiszteletre  méltó  kezdeményezés  volt,  ám  ajkai  reszkettek,  szeme 
könnyektől  csillogott.  De  ezt  a  csatát  sehogy  sem  tudta  megnyerni: 
tekintetéből pontosan ki lehetett olvasni, mit érez.

A férfi  azonban megkönyörült rajta, hagyta, hogy érzékei lecsillapodjanak, 
mielőtt a képzelgés valósággá válhatott volna. Kelletlenül, könnyednek szánt 
hangon csupán annyit mondott:

– Az íróra pedig vár néhány megszerkesztendő és megírandó fejezet.
Ezzel mindketten mentek a dolgukra, de hosszú időnek kellett eltelnie, hogy 

az átélt élmény helyett valami másra is koncentrálni tudjanak.

– Ez tiszta őrültség, Carter!
– Ugyan már! Még néhány lépés az egész. Hol hagytad a kalandvágyadat?
– Otthon a nappaliban, ami meleg, száraz és... világos. Te sötétben is látsz?
– Aha, éjjellátó vagyok. Hé, ez nem is lenne rossz cím! Az éjjellátó, írta Carter 

Madison. Tetszik, határozottan tetszik. Na, kellett annyit nyavalyognod? Már itt 
is vagyunk.

Sloan a szemerkélő esőn át a vaksötétet fürkészte.
– Hol?
– A dombtetőn lévő padnál.
Már jócskán besötétedett, amikor a férfi ledübörgött a lépcsőn, ráparancsolt, 

hogy vegye a kabátját és a kalapját, és kövesse. Sloan engedelmeskedett, és 
nagyon elcsodálkozott,  amikor Carter közölte,  hogy ő akar vezetni.  Teljesen 
feleslegesen faggatta,  hogy hova mennek,  mert  nem volt  hajlandó elárulni. 
Megálltak egy élelmiszerboltnál, vettek egy vekni félbarna kenyeret, egy üveg 
vörösbort,  egy nagy darab sajtot  és  szeletelt  sonkát.  Aztán átkocsikáztak a 
Golden Gate hídon. Amint a sausalitói oldalra értek, a férfi balra fordult, áthaj-
tott egy hosszú, kivilágítatlan alagúton, majd végig a kanyargós úton, amely az 
öböl fölé magasodó dombra vitt fel.

– Innen gyalog megyünk – mondta, amikor behúzta a kéziféket.
– Gyalog? – kérdezte Sloan elhűlve. – Hova?
– Fel a dombtetőre.
Carter  most  odahúzta  maga  mellé  a  hideg,  nedves  padra,  és  széles 

mozdulattal körbemutatott.
– Íme, Ms. Fairchild, feltárul ön előtt a legpazarabb San Franciscó–i kilátás.
Tőlük  jobbra  és  kissé  mögöttük  ott  terült  el  a  Csendes–óceán,  feketén, 

fenyegetően, ködfátyol mögé bújva. A szörnyű idő ellenére is vízre merészkedő 
hajók  ködkürtje  félelmetesen  bődült  el  az  ijesztő  csendben.  Bal  kéz  felől 
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ékszerként ragyogtak a domboldalra épült város fényei. Közvetlenül előttük a 
Golden Gate csontváza sejlett fel – fényei pislákolónak, homályosnak tűntek.

– Lehet, hogy innen njnílik a legpazarabb kilátás
San Franciscóra, épp csak semmit nem látni belőle az eső és a köd miatt – 

jegyezte meg szárazon Sloan.
– Harapj  egy  kis  sonkát,  és  máris  sokkal  jobban  fogod  érezni  magad  – 

ajánlotta a férfi. Hangjában nevetés bujkált.
Enni  kezdték  a  kenyeret,  fogukkal  tépve  falatokat  belőle,  közben–közben 

Sloan poncsója alá rejtették, hogy szárazon tartsák. A sajtot és a bort  oda–
vissza adogatták egymásnak.

– Délután  sikerült  olvasnod  valamennyit?  –  érdeklődött  Carter  tettetett 
közömbösséggel.

–  Igen.  Szörnyen bűnös  dolognak éreztem,  hogy csak olvasgatok.  Máskor 
ilyenkor takarítani vagy főzni szoktam. De annyira tetszett, hogy nem bántam.

– Helyes. Hébe–hóba nem is árt bűnös időtöltéseket engednünk magunknak. 
És az ideálisnak nem mondható időjárási viszonyok ellenére is ki kellett már 
mozdulnod otthonról. Jól érzed magad?

Sloan a férfira nézett, és szélesen elmosolyodott.
– Igen – mondta halkan. – Nagyon jól érzem magam.
Carter  a  száját  nézte.  Gyönyörű  volt,  amikor  természetes,  felszabadult 

mosolyra  húzódott,  nem csak  olyan  fegyelmezett,  visszafogott  csíkba,  mint 
amilyet  a nő általában engedélyezett  magának.  A sötét  miatt  nem lehetett 
benne biztos, de úgy látta, Sloan száját rózsaszínesre festette a bor. Elképzelni 
sem tudott  volna kívánatosabb, szexuálisan izgatóbb dolgot,  mint az ajkáról 
kóstolni  meg  a  burgundi  ízét.  Hogy  ép  eszét  valahogy  megőrizze, 
félrehessegette léha gondolatait.

– És hogy tetszett a könyv?
–  Roppant  szórakoztató,  Carter.  Emellett  az  emelkedettség  sem  hiányzik 

belőle.
– Pedig az nem volt benne, amíg most át nem írtam. Folytasd!
– Tetszik. Szerintem eddig ez a legjobb regényed.
– Őszintén?
– Őszintén. Egyetlenegy jelenettel van egy kis gondom. – Sloan szorosabbra 

húzta magán a poncsót. Az óceán felől fújó hideg szél a hátának feszült.
– Fázol?
– Egy kicsit – ismerte el.
– Gyere! – A férfi felállította a padról, megpördítette, és az ölébe húzta. – Én 

leszek a szélfogód. Dőlj nekem nyugodtan.
Lábát  előrenyújtotta  az  ülőkén,  vállát  a  pad  széles  támlájának  döntötte. 

Sloan elfészkelődött, majd óvatosan teljes testsúlyával a férfira nehezedett.
– Na, most milyen? – kérdezte a fülébe suttogva Carter
Leheletének izgató melege Sloan fülcimpáját bizsergette.
– Jobb.  –  Mennyei  volt.  A  hideg,  az  eső,  az  ínyencfogásnak  épp  nem 

mondható vacsora ellenére még soha életében nem érezte ennyire ellazultnak, 
ennyire elégedettnek, ennyire meleg biztonságban magát.

– Még egy korty bort! – noszogatta a férfi,  a nő hóna alatt adva előre az 
üveget. Sloan alaposan meghúzta, bár igazából erre már nem is volt szüksége, 
a  feje  máris  zsongott,  teste  kezdett  elnehezülni  a  finom  nedűtől.  Carter  a 
poncsó  alatt  átkarolta,  és  közelebb  húzta  magához.  Öle  majdnem  olyan 
keményen simult Sloan feneke alá, mint az előbb még a pad. – Na és melyik 
jelenet zavar?
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A  nő  fejében  ekkorra  már  olyan  zűrzavar  uralkodott,  érzékeit  annyira 
megbolondította  a  férfi  közelsége,  hogy  alig  volt  képes  összehozni  egy ép-
kézláb mondatot. Gondolatai csapongtak.

–  Tudod,  amikor  Gregory  megpróbálja  megnyugtatni  Lisát,  miután 
elmenekültek a terroristák elől – bökte ki nagy nehezen.

– Abban a régi fogadóban?
Carter tenyere a hasára siklott.  Sloannak szinte belefájdult  a torka, olyan 

erővel kellett visszanyelnie a mindenáron feltörni akaró, kéjes nyögéseit.
– Igen. Úgy érzem, az egy kicsit össze van csapva. – A szavak szaggatott 

lihegésként hagyták el a száját. – De ki vagyok én, hogy kioktassalak? Semmit 
nem tudok az írásról.

– Nem sértődtem meg. Én kérdeztelek, nem? Folytasd!
A férfi keze tenyérrel felfelé, közvetlenül Sloan melle alatt pihent.
– Lisa teljesen össze van zavarodva.  Először halálra rémül,  majd féktelen 

megkönnyebbülés járja át, amiért sikerült elmenekülnie, neki és Gregory–nak 
is.

Carter  keze  megrebbent.  Sloannak  az  sem  okozott  volna  nagyobb 
nehézséget a beszédben, ha mindjárt a szájára tapasztja.

– Mondd már! – A suttogó szavak lágy szellőként borzongatták Sloan fülét.
–  A–amikor  Gregory  megvigasztalja...  akkor...  amikor  Lisa  rájön,  hogy  a 

gyermekét elvesztette a rajtaütésben...
– Ühüm. – Carter ajkai súrolták a fülcimpáját. Noha igazából nem is csók volt 

ez, Sloan egész valója belesajdult a vágyódásba.
– Az nagyon jól meg van írva. Lisának akkor épp arra van szüksége. Nyers 

testiségre,  minden  romantikus  felhang  nélkül.  De  úgy  érzem,  a  másik 
jelenetből hiányzik valami.

– Hogy érted?
– Gregory magához öleli. A nő szörnyű állapotban van az átéltek miatt, szinte 

hisztérikusan  kapaszkodik  belé.  Gregory  csókokkal  nyugtatgatja,  majd... 
elalszik. Nem tudom, a nő nem vágyna–e ennél többre...

– Konkrét aktusra?
Sloan szíve őrületesen nagyot dobbant. Csak most ébredt rá, hogy a melle a 

férfi  tenyerének gyengéd rabságába került.  Carter ujjai  birtokosi mozdulattal 
ölelték  körbe  a  lágy  halmot,  egyik  ujja  a  mellbimbón  nyugodott.  A  vastag 
kabátok  ellenére  is  érezte  a  férfi  testének  melegét,  szíve  a  férfi  nevének 
ritmusára vert.

– Igen  –  pihegte  Sloan  alig  hallhatóan.  –  Azt  hiszem,  a  benne  örvénylő 
érzelmek csak így tudnának elcsitulni. Azt hiszem, ezzel tudná megünnepelni, 
hogy  a  leghajmeresztőbb  kalandok  után,  de  végül  is  mindketten  életben 
maradtak.

– Szóval szerinted szeretkezniük kéne?
– Igen. Gyors, lázas, már–már brutális mozdulatokkal. – Nem volt tudatában, 

hogy izmai minden egyes kiejtett szóra megfeszülnek, ahogy maga elé képzeli 
a  szenvedélyes  jelenetet.  Amint  mocorogni  kezdett  a  férfi  ölében,  Carter 
hangja egészen reszelőssé vált.

– Ó, hogy az a...! – harapta el a mondatot,  amely vaskos káromkodásban 
végződhetett volna. Homlokát a nő tarkójához hajtotta. – Jézusom, Sloan, van 
fogalmad róla,  mit  művelsz velem? – Lehelete forrón simogatta a nő bőrét, 
miközben igyekezett visszanyerni lelki egyensúlyát. Sloannak is nehezére esett 
uralkodnia érzelmeinek káosza felett.
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Amikor úgy–ahogy lecsillapodott, Carter a gyengédnél is gyengédebb csókot 
adott a nő nyakára. 

– Nagyon jó ötlet, Sloan, nagyon jó. – Ujja körbecirógatta a már ágaskodó 
mellbimbót. – Csodás jelenet lesz. Gregoryt addig csak a Lisa iránti aggodalom 
vezérelte. Ám amikor világossá válik, hogy megmenekültek, végre szabadjára 
engedi a nő iránti vágyát.

Sloan csuklott egyet, ettől kuncogni kezdett, és a szája elé kapta a kezét. 
Elszégyellte magát, amikor eszébe jutott, hogyan is lehetne tökéletessé tenni a 
jelenetet.

A férfi, úgy látszik, olvasott a gondolataiban. Buja csókot lehelt a fülére.
– Egy egész kicsikét nem mocskos a fantáziája,  Ms. Fairchild? Milyen kép 

jelenik  meg  ön  előtt,  amikor  azt  mondóm,  egy  férfi  szabadjára  engedi  a 
vágyát?  –  Amikor  Sloan  ismét  kuncogni  kezdett,  ő  is  felnevetett.  – 
Becsiccsentettél?  Ezt  nevezem!  A  tiszteletre  méltó  Fairchild  Ház  kimért  és 
erényes  tulajdonosnője  enyhén  ittas,  és  kéjes  gondolatok  kísértik.  – 
Felkászálódott,  és  a  hóna  alá  nyúlva  talpra  rángatta  a  nőt  is.  –  Gyere, 
hazaviszlek, mielőtt tüdőg5ailladást kapsz nekem.

Mindketten megkönnyebbültek,  hogy a köztük lévő feszültség valamelyest 
enyhült. Carter a biztonság kedvéért szorosan ölelte Sloan derekát, miközben 
lekalauzolta  a  meredek,  csúszós  lejtőn.  Amikor  a  kocsihoz  értek,  cuppanós 
puszit nyomott az arcára.

– Kösz a segítséget. Holnap első dolgom lesz, hogy átírjam a jelenetet.

A szokványosnak nem nevezhető pikniket követő reggelt ugyanúgy töltötték, 
ahogy az előzőt. A konyhában reggeliztek. Aztán Carter felment az írógépéhez, 
Sloan pedig úgy döntött, kifényesíti az ezüstöt. Pihenésképp bele–beleolvasott 
a kéziratba, először csak egy–két oldalt, aztán még néhányat. Magával ragadta 
a  történet,  együtt  lélegzett  a  Carter  által  olyan  tökéletesen  ábrázolt  sze-
replőkkel.

Amikor  a  férfi  délután  lejött  egy  kávéra,  bejelentette,  hogy  házon  kívül 
vacsoráznak.

– Fedett helyen? – firtatta pikírten Sloan. Carter puszit lehelt a homlokára, 
aztán már ment is vissza dolgozni.

– Fedett helyen. Asztalok is lesznek, székek is, meg minden, ami kell.
A  nap további  részét  Sloan a  készülődésre  áldozta.  Hosszú,  illatos  fürdőt 

vett,  hajat  mosott,  manikűrözött,  kivasalta  a  legjobb  ruháját.  A  lágy esésű, 
tompa kék dzsörzé kiemelte szeme színér nek különleges árnyalatát.

Carter  persze  erre  is  felfigyelt,  ahogy  ott  ültek  egymással  szemben  a 
gyertyával  megvilágított  asztalnál.  A 39–es dokk egyik éttermét választotta, 
ahonnan kilátás nyílt a kikötő egy részére. Vitorlások, motoros jachtok ringtak a 
vízen, elhagyatottnak, magányosnak tűntek az eső áztatta éjszakában.

– Carter, te voltál már nős?
– Nem. Soha nem nősültem meg. Bár egyszer igen közel jártam hozzá.
– És mi történt? – Hirtelen két piros folt jelent meg Sloan arcán. – Nem kell 

elmesélned –  tette  hozzá  sietve.  –  Restellem a  tapintatlanságomat,  nem is 
tudom, miért kérdeztem meg.

A férfi megfogta a kezét, és könnyedén végigsimította.
– Mert  kíváncsi  vagy  rá.  De  nehogy  azt  hidd,  hogy  valami  „összetört  a 

szívem” típusú titok rejlik agglegénységem hátterében. Egy okos, szép fiatal nő 
volt az illető, lakberendező, egyre bővülő és imponáló klientúrával. Azt akarta, 
vessem  be  én  is  az  építészi  diplomám,  hogy  egyre  több  és  több  pénzt 
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keressünk, és nagyvonalú, költekező életet élhessünk. Én írni szerettem volna, 
akkor is, ha azzal egy centet sem keresek, és beértem volna átlagosabb, jóval 
visszafogottabb életvitellel is. Hogy rövidre fogjam: mások voltak az elképzelé-
seink, ezeket nem tudtuk összeegyeztetni, így barátságban elváltunk.

– És ő most mit csinál?
– Hozzáment egy menő, jóképű sebészhez, és azt az életet éli, amire mindig 

is vágyott.
– Fogadni mernék, hogy a menő, jóképű sebész nem keres annyit, mint te – 

jegyezte meg Sloan csilingelő kacagás kíséretében.
Carter hitetlenkedést mímelve ráncolta össze a szemöldökét.
–  No  de  Ms.  Fairchild,  egészen  megdöbbent.  Egyébiránt  makulátlan 

jellemétől nem állt távol némi rosszindulat?
Jókedvűen felnevettek, és jelezték a pincérnek, hogy nem kérnek több kávét.
– Nem is tudtam, hogy érdekel az építészet – mondta Sloan, miközben az 

Embarcadero fölött átívelő gyaloghídon visszasétáltak a parkolóba.
– Öt hosszú, unalmas éven át tanultam apám kívánságára, aki azt mondta, 

az írói mesterség az igényteleneknek való.
– Még mindig ez a véleménye?
–A kandallópárkányon tartja a könyveimet, mint valami trófeákat. Ő és anya 

Palm Springsben élnek. Apám egyébként bankár volt, mielőtt nyugdíjba ment.
– Szereted őket?
Carter csöndben, hosszasan tanulmányozta a nő arcát, mielőtt  megszólalt 

volna.
– Igen. Mert nekik köszönhetem, hogy élek, és magukhoz képest a legjobbat 

adták, amit szülő az egyke gyerekének adhat. Tisztában vagyok a hibáikkal, és 
szörnyen dühös és elkeseredett voltam, amikor csak kacagtak az álmaimon. De 
mostanra eljutottam odáig, hogy saját érdememnek tekintem, amit elértem, és 
nem őket okolom azért, amit nem értem el. Sloan oldalra billentette a fejét.

– Ez valamiféle tarunese akart lenni? A férfi szája sarkában halovány mosoly 
jelent meg. Alig láthatóan biccentett.

– Nemcsak  gyönyörű  vagy,  de  nagyon  jó  megfigyelő  is.  –  Arckifejezése 
megváltozott, amikor gyengéden a tenyerébe fogta a nő arcát. Komoly hangon 
folytatta: – Az, hogy a szüleid képtelenek voltak kimutatni az érzéseiket, még 
nem jelenti azt, hogy téged ne lehetne szeretni, Sloan. Nem te rontottad el a 
dolgot, hanem ők. Ok érdemtelenek a szeretetedre. Nem te másokéra.

Könnyek csillantak a nő szempilláin, ajka enyhén megremegett.
– Köszönöm – suttogta. Lábujjhegyre állt, és arcon csókolta a férfit.
Carter tekintete fáklyaként lobogott az este sötétjében.
– Nincs mit – mondta mereven.

Könnycseppek  pottyantak  a  gépelt  szöveg  utolsó  soraira,  de  Sloan 
kisilabizált  minden  egyes  szívbe markoló  szót.  Leengedte  a  lapot  az  ölébe, 
majd  hirtelen  ötlettől  vezérelve  a  szívére  szorította.  Ennél  gyűröttebb  már 
úgysem lehetett. Mindenféle jelek, kihúzások, betoldások virítottak a margón, 
de ami a papírra volt írva, méltó volt rá, hogy akár ezüstlemezre véssék.

Az  étteremből  egyenesen hazajöttek.  Carter  fájdalmas  képpel  jó  éjszakát 
kívánt, és felment a szobájába. A még nem olvasott fejezetek olyan hívogatón 
csücsültek  a  kézirat  dobozában,  hogy  miután  velúrköntösébe  bújt,  Sloan 
magával  hozta  őket  a  nappaliba.  Felélesztette  a  tüzet,  takaróba  bugyolálta 
magát,  hogy  még  véletlenül  se  fázzon,  aztán  elhelyezkedett  az  egyik 
legkényelmesebb  karosszékben.  Csak  egy  kis  olvasólámpa  világított  a 
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könyökénél  lévő  asztalon.  Hamarosan  meg  is  feledkezett  a  környezetéről, 
képzeletben  már  a  Carter  által  megrajzolt  világban  járt,  mintha  az  is  há-
romdimenziós lenne.

A szereplői  éltek,  lélegeztek.  Sloan azon kapta magát,  hogy lassan olyan 
szerelmes lesz Gregory–ba, mint Lisa. Sőt, ahogy haladt előre a történetben, 
egyre inkább azonosult a nővel – ők ketten ugyanúgy gondolkodtak, ugyanúgy 
vélekedtek az élet dolgairól.

Amikor ahhoz a részhez ért,  amit első nap Carter szobájában elpróbáltak, 
már úgy érezte, ő írta ezt a könyvet. Nem mintha ő olyan profi módon tudta 
volna megírni, mint Carter – a férfi olyan sebészi pontossággal ábrázolta akkori 
zavarodottságát, érzelmeit, fizikai reakcióit, mintha alapvető részletességgel ő 
maga  mesélte  volna  el  neki.  Honnan  ismeri  őt  ilyen  jól  Carter?  Lisa 
gondolataiban  saját  legtitkosabb  gondolataira  ismert.  Lénye  leglénye–gének 
ilyesfajta boncolgatása érdekes módon mégsem hatott sértően. Felszabadító 
volt.

Carter meglátta benne azt az embert, aki a védekezésül magára öltött álca 
mögött volt. Ahogy Gregorynak is sikerült Lisa valamennyi titkát megfejtenie, 
Carter is az igazi Sloan Fairchildot látta a maga valójában.

Olvasott a lelkében, megérintette, fullánkos édes szavakkal feltárta. Sloan 
valószínűleg  akkor  sem érezhette  volna  közelebb  magához  a  férfit,  ha  egy 
szíven kell  osztozniuk. Mert lélekben egyek voltak. Ennél közelebb csak úgy 
kerülhettek volna egymáshoz, ha...

Felpillantott, mintha csak megérezte volna a jelenlétét. Carter az ajtó előtt 
állt  az  előtér  homályában,  mezítláb,  ing  nélkül.  Ugyanazt  a  szövetnadrágot 
viselte, mint a vacsoránál. Arckifejezése kifürkészhetetlen volt a sötétben.

Carter úgy érezte, soha ennél gyönyörűbb látvány nem tárult még a szeme 
elé.  Sloan úgy kucorgott  a székben, plédbe burkolózva,  mint egy kislány.  A 
lábát maga alá húzta. Noha testtartása ártatlanságot sugallt, arcán egy felnőtt 
nő érzelmei tükröződtek.

Szíve a torkába ugrott, amikor látta, hogy Sloan az utolsó lapot a melléhez 
szorítja. Egyelőre képtelen volt folytatni a történetet, de egy egész napon át 
küzdött,  hogy összehozza azt az átkozott  jelenetet,  egyre csak csiszolgatott 
rajta, hogy Lisa érzéseit hűen vesse papírra. Vajon Sloan magára ismert?

Azok  könnyek  lennének  a  szemében?  A  tűz  fényénél  folyékony 
gyémántokként  csillogtak.  A  haja  glóriaként  ragyogott.  Felfigyelt  rá,  hogy 
újabban már nem tűzi fel kontyba, hanem leeresztve hordja, tincsei szabadon 
táncolnak a válla körül. De nem tette szóvá, nem is dicsérte meg, mert félt, 
hogy  akkor  Sloan  azonnal  ismét  megzabolázza  fürtjeit,  amelyeken  most 
átvilágított a tűz fénye. Legszívesebben megmelengette volna az ujjait bennük.

Akkor sem mozdult, amikor a nő vigyázva visszatette a lapot a dobozba. És 
még akkor sem mozdult, amikor visszahajtotta térdéről a plédet, és felállt.

Szíve  ijesztően  gyors  ritmusra  váltott,  szája  hangtalan  zihálásban  elnyílt, 
amikor látta, hogy a nő keze a köntös cipzárjára röppen. Csak nézte, ahogy a 
karcsú ujjak megragadják a cipzár nyelvét, és lehúzzák egészen – Krisztusom! – 
a  köldökéig.  Keskeny  csíkban  láthatóvá  vált  a  bőr  selyme;  ezt  látni  már 
önmagában felért egy szerelmi aktussal. Carter tekintete végigsimított a nyak 
karcsúságán, a keblek halmain és a köztük lévő völgyön, majd lejjebb vándorolt 
előbb a hasra, majd a köldökre, aztán...

Amikor  végre  sikerült  elszakítania  pillantását  az  igézően  feltárulkozó, 
gyönyörű női testről és Sloan arcába nézett, a tekintetük egymáséba fonódott. 
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A nő szája könyörgő mosolyra húzódott; a köntös hátracsúszott a válláról és 
leszánkázott a bokájáig.

Carter aztán már csak saját ámult suttogását hallotta. Vénusz állt előtte, az 
élettől vibráló, tűzben született Vénusz. A lángok aranyfénye táncolt a testén, 
amelynek Carter minden porcikáját meg szerette volna érinteni a kezével, a 
szájával, a nyelvével. Úgy érezte, szíve csordultig telik szerelemmel. Képtelen 
volt tovább türtőztetni magát.

Már lépett feléje, amikor meghallotta a nő elsuttogott könyörgését.
– Szeress, Carter! Kérlek, szeress!

73



HETEDIK FEJEZET

A férfi feléje nyújtotta mind a két kezét, majd ölelésébe vonta.
– Boldogan, szerelmem, boldogan! – Ujjai  azonnal a csodás haj zuhatagra 

vándoroltak,  forró csókkal  pecsételte le  Sloan ajkát.  Szája hevesen birtokba 
vette a nőét.

– Van fogalmad róla, milyen gyönyörű vagy? Imádom ezt a csodás testet. – 
Lehelete melengetett, szavai szerelmi dalként csengtek Sloan fülében. – Olyan 
édes az ajkad. Add ide, hadd ízleljem meg még egyszer!

Végigbarangolt rajta a szájával. Nyelvével először a száj zugokon, majd a telt 
alsó  ajkon  simított  végig.  Amikor  Sloan  ajka  elnyílt,  nyelve  feltérképezte 
minden bársonyos pontját.

A nő türelmetlenül nyöszörgött valamit, Carter felemelte a fejét, és évődve 
azt mondta:

– Olyan vagy, mint egy toporzékoló kis kanca.
–  Igen,  igen!  Te teszel  ilyenné.  Csókolj  meg! –A férfi  nyaka köré fonta  a 

karját, szorosan hozzásimult. Minden mozdulata készségességéről árulkodott. 
Carter tekintete elsötétedett, állán megfeszült az izom. 

Erős kezek markoltak Sloan fenekébe, és húzták egyre és egyre közelebb a 
férfi  gerjedelemtől  duzzadó altestéhez.  A  nő melléből  hosszú,  gyönyörteljes 
sóhaj  szakadt  fel,  amikor  Carter  nyelve  az  ajkai  közé  hatolt,  majd 
körbevándorolt a szájában.

Egyik remegő keze a férfi hajába markolt, a másik hátának izmait simogatta.
Carter nyelve újra és újra a szájába hatolt, egyre mélyebbre. Sloan semmit 

nem tagadott meg tőle. Mellkasuk egyszerre emelkedett meg, amint levegő 
után kapkodtak.

A  nő  már  nem  tudta  fékezni  türelmetlenségét,  átvette  a  kezdeményező 
szerepet,  most  már  az  ő  nyelve  ostromolta  Carter  száját.  Kéjesen  megbor-
zongott, amikor a férfi a gyönyörűségtől sóhajtozni kezdett.

– Szentséges Isten, Sloan! Azt hittem, kettőnk közül én csinálom ezt jobban.
–  Én  sajnos  gyorstalpalón  végeztem.  –  A  nő  végigsimított  a  férfi  csóktól 

duzzadt ajkán, arccsontjain, kajla szemöldökén. – De szívesen veszem, ha egy 
olyan őstehetség korrepetál, mint te, Carter Madison.

Szerelmes  pillantásuk  ismét  egymáséba  kulcsolódott.  Carter  felkapta  a 
plédet, és leterítette a kandalló elé, a szőnyegre. 

–  Feküdj  hanyatt!  –  adta ki  halkan az utasítást.  Sloan engedelmeskedett. 
Tekintetét egy pillanatra sem vette le a férfiról, amíg az levetkőzött. Kíváncsian 
figyelte, ahogy kikapcsolja nadrágszíja aranycsatját, kigombolja, majd lehúzza 
a  cipzárt.  Aztán  egyetlen  mozdulattal  lerántotta  magáról  a  pantallót  és  az 
alsónadrágot is, és ott állt meztelenül, büszkén meredező férfiassággal.

Carter a nő arcát fürkészte, a megbánás, a csalódottság, a habozás jeleit 
keresve  rajta.  Ő  maga  kamaszkora  óta  nem  érezte  ilyen  kínban  magát  a 
megjelenése  miatt.  Ez  a  fajta  szégyenlősség  és  bizonytalanság  pedig 
egyáltalán nem volt jellemző rá. Mi lesz, ha nem fog tetszeni a nőnek?

De Sloan szerelmes pillantása azé a nőé volt, aki várja már, hogy szeressék. 
Carter lefeküdt mellé, majd fölébe hengeredett. Testük összesimult.

–  Oly  régóta  vágyom  erre.  Hogy  meztelenül  erezhesselek  magam  alatt. 
Mondd, hogy neked is olyan ó, mint nekem!

Sloan lehunyta a szemét, átadta magát a gyönyörűséges érzésnek, hogy a 
férfi súlya ránehezedik. – Csodálatos. – Carter a nyaka hajlatába csókolt. Sloan 
lágyan  a  férfi  hátára  csúsztatta  a  kezét,  majd  lassan  végighúzta  rajta  a 
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tenyerét,  élvezettel  tapintva ki  a bőr  alatt  feszülő izmokat. Megsimogatta a 
gerinc  aljában  lévő  kis  mélyedést,  játékosan  beleborzolt  az  izmos  fenéken 
göndörödő szőrszálakba.

– Milyen hihetetlenül kemény vagy!
– Háát... – ismerte el kuncogva a férfi.
– Nem csak ott – mondta félénk mosollyal Sloan. – Az egész tested.
–  Köszönöm.  De az  ottani  keménység most  minden figyelmemet leköti.  – 

Lehemperedett a nőről, és simogatni kezdte. – Te viszont olyan lágy vagy és 
édes. – Nyelvével végigcsiklandozta Sloan nyakát. – Olyan istenien finom.

Szája ismét a nőére tapadt, két ujja a combja közé siklott – egyszerre hatolt 
be két helyen. Sloan reszketeg hangon a nevét kiáltotta.

– Fájdalmat okoztam?
–  Nem,  nem!  –  Haja  fátyolként  terült  szét  arcán,  ahogy  fejét  ide–oda 

fordította.
A férfi szája ekkor már a mellét becézgette, tenyere visszavándorolt a lapos, 

feszes  hasra,  beleborzolt  a  nőiség  selymes–fekete  háromszögébe,  ujja  be-
csusszant a szeméremajkak puha, nedves fészkébe.

A nő testén a szenvedély hullámai söpörtek végig újra és újra. A férfi ujjai 
egy pillanatra sem hagyták abba a simogatást. A végén már nem bírta tovább.

– Carter! – kiáltott fel ismét.
–  Jövök,  édesem.  –  Carter  föléje  emelkedett,  robbanással  fenyegető 

férfiasságát bevezette a nő ölébe.  Aztán fogcsikorgatva próbálta visszafogni 
vágyát, nehogy azonnal vége legyen az egésznek. Megcsókolta a nő mellét, 
szájába vette ágaskodó mellbimbóját, miközben lassan, nagyon lassan beljebb 
csúszott  a  végtelen  gyönyörrel  kecsegtető,  meleg  fészekbe.  –  Szentséges 
egek!

– Teljesen kitöltesz – pusmogta Sloan, ahogy a férfi  keményen, forrón ott 
lüktetett  a  testében.  Gyengéden  a  fülcimpájába  harapott,  majd  könyörgőre 
fogta. – Mozogj! Mozogj bennem!

Carter  engedelmesen bólintott,  de mozdulatai  először  kissé bizonytalanok 
voltak.

– Olyan... olyan nagyon szűk vagy. Biztos, hogy ez így nem fáj?
– Dehogy.
– Várj, ez így nem lesz jó.
– Csalódást okoztam? – kérdezte hirtelen pánikba esve a nő.
–  Nem,  csak...  úgy  kényelmesebb  lesz,  ha...  –  Miután  Sloan  követte 

elsuttogott utasításait, Carter vadul, már–már önmagáról megfeledkezve ma-
gáévá tette. – Isteni vagy, Sloan, hallod?!

Sloan hallotta. A férfi hangja, ziháló légvétele, szívének minden dobbanása 
ott  visszhangzott  a  fülében.  Még  azt  is  hallotta,  amikor  a  csúcsra 
érvemindketten egyszerre kiáltanak fel – aztán megszűnt körülöttük a külvilág.

Eszmélésük jóval lassabb, összebújósabb, melengetőbb volt.
–  Mit  műveltél  velem,  Carter  Madison?  –  pihegte  Sloan  álmoskás, 

szerelemittas hangon.
– Úgy szerettelek,  ahogy téged mindig is  szeretni  kellett  volna.  Különben 

sem ez a kérdés – suttogta a szerelemtől megrészegülve a férfi. – Hanem az, 
hogy te mit tettél velem?

– Felmenjünk? – kérdezte Carter Egymással szemben feküdtek, Sloan arca a 
mellkasának simult, lehelete a bőrét borzongatta.
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–  Ne.  Még  ne.  Nincs...  nincs  kedvem  megmozdulni.  –  Noha  a  férfi 
lehengeredett róla és mellé feküdt, még benne maradt. – Olyan jó így.

–  Tényleg?  –  Carter  egy  ujjával  megemelte  a  nő  állát,  és  gyengéden 
megcsókolta. Sloan libabőrös lett. – Fázol? – A férfi próbálta betakargatni a pléd 
alóluk kilógó részével.

– Nem. Ezek csak... az utórezgések.
– Igen, én is érzem őket – vallotta meg bizalmasan Carter.
– El sem hiszem, mire vetemedtem! Hogy csak úgy kibújtam a ruhámból! És 

könyörögtem, hogy szerelmeskedj velem!
Így,  utólag,  nem is értette, honnan vette a bátorságot,  hogy megpróbálja 

elcsábítani a férfit, akkor nem is gondolkodott rajta, helyes–e, amit tesz, vagy 
sem. Egyszerűen az ösztöneit követte, ahogy a férfi is. De egyikük sem bánta 
meg. Ebben egészen biztos volt.

Helytelenül  cselekedtek,  igen.  Elárulták  Aliciát,  és  Sloan  felrúgott  minden 
szabályt,  amelyhez pedig világéletében tartotta magát. De akkor sem bánta 
meg. Aliciának ott lesz Carter élete végéig. De ma este, néhány rövidke órára, 
hozzá tartozott.  A lelkiismeretével  ráér  később elszámolni.  Most  egyedül  az 
aggasztotta, nem okozott–e csalódást a férfinak.

– Szörnyen béna voltam, igaz? – Ujjaival a férfi mellszőrzetét fésülgette.
– Sloan! – Carter addig ismételgette a nevét, amíg a nő végre hajlandó volt a 

szemébe nézni. – Csodálatos voltál. Soha nő ilyen csodálatos élményben még 
nem részesített. Azt kaptam, amire mindig is vágytam, amit már remélni sem 
mertem.  Kérlek,  ne  sérts  meg  azzal,  hogy  ilyen  becsmérlőén  beszélsz 
magadról. Szeretlek, Sloan.

– Én is szeretlek. – A szemét elfutó könnyek visszatükrözték a tűz fényét. – 
Annyira  szeretlek,  hogy az már fáj.  –  A férfi  megcsókolta,  de olyan szerető 
gyengédséggel, hogy Sloannak a lelke is beleremegett.

– Az a gazember, aki eljegyzett, érzéketlen tuskó lehetett. Soha nem tanított 
kifinomult  szerelmi  technikákra?  Nem  éltétek  át  a  közös  gyönyört?  A  nő 
megrázta a fejét.

– Nem. Legalábbis vele soha nem éreztem azt, amit veled.
– Elhitette veled, hogy alacsonyabb rendű vagy, holott épp az ellenkezője 

igaz, Sloan. Gyönyörű a tested. Leszámítva azt a borzalmas sebet.
– Milyen sebet? – kapta fel elhűlve a fejét a nő.
– Ezt itt. – Carter a nő keblei közé csúsztatta az ujját, és finoman a bordáira 

bökött. – Ezt az összetört szívet. Mások számára talán láthatatlan, de én látom. 
Engedd meg, hogy begyógyítsam, egyszer s mindenkorra.

Arcát a puha völgybe fúrta, majd harapdálni kezdte a hamvas bőrt.
–  Ezentúl  ne  hagyd,  hogy  bárki  is  bántson,  Sloan.  –  Úgy  csókolta,  hogy 

minden fájdalmáról elfeledkezzen. A nő szíve az újonnan megtalált szabadság 
mámorától verdesett. – Csodálatos nő vagy, aki képes szerelmet adni és kapni. 
ígérem, minden bánatodat elfeledtetem.

Ismét  magukkal  ragadta  őket  a  szenvedély.  Ölelésük,  csókjaik  egyre 
hevesebbek lettek. Amikor érzékei már nem bírták tovább, a férfi a hátára for-
dult, és magára húzta a nőt.

–  Carter,  te...?  –  kérdezte  volna  Sloan,  amikor  megérezte  magában  a 
kemény, lüktető forróságot.

– Igen, drágám. Haldoklom. Gyere, kérlek, gyógyíts meg!

Arra ébredt, hogy finom kis csókok borzongatják a nyakát. Mielőtt kinyitotta 
volna  a  szemét,  nagyot  nyújtózott,  élvezte  az  ágynemű érintését  meztelen 
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testén.  Mióta  beindította  a  panziót,  soha  másik  ágyban  nem aludt,  mint  a 
sajátjában. Így aztán több szempontból is kivételesnek számított, hogy abban 
az ágyban ébredhetett, amelyikben a férfi aludt heteken át, egyedül. Az éjjel 
Carter a karjaiban hozta fel az emeletre.

Melle megfeszült, mellbimbói látványosan reagáltak, amikor a férfi a vállát 
hintette tele incselkedő csókokkal.

– Milady, a reggeli tálalva.
Sloan kinyitotta a szemét, tekintete azonnal az ablakra röppent. Még mindig 

esett, de most még örült is a folytonos, csepergő hangnak. Elszigetelte őket a 
világ  többi  részétől,  zavartalan  meghittségét  biztosított.  És  valamiképp  új, 
érzéki életre való ébredésének is jelképévé vált. Nemcsak látta és hallotta, de 
szinte az illatát és az ízét is érezni vélte az esőnek.

– Tessék? – motyogta nagyot sóhajtva a párnába. Szája butuska mosolyra 
kunkorodott,  amikor a férfi,  megkönyörülve a törődésért könyörgő kebleken, 
masszírozni kezdte őket. 

– Azt mondtam: milady, a reggeli tálalva van. – Carter a nyelvével folytatta, 
amit az előbb a kezével elkezdett. Tenyere lejjebb csúszott Sloan hasára, be-
leborzolt a combja tövénél bondorodó pamacsba.

– Oh! – nyögött fel a nő. – És mi a menü? Carter megcsókolta.
– Omlett, muffin, narancslekvár, sült szalonna és kávé.
Sloan eltolta magától, és felült, ügyet sem vetve a csípőjére csúszó takaróra. 

Hát mégsem álmodta ezeket a mennyei illatokat? Amikor megpillantotta az ágy 
végében, a földön a hatalmas ezüsttálcát, meglepetten felkiáltott.

– Tényleg ágyban szolgálod fel a reggelit?
Cartert már nem érdekelte sem az étel, sem a tálca, sem a nő döbbenete. 

Valósággal megbabonázta az á két, még az alvás nyomait magán viselő, de 
máris hetykén álló kebel. Egyszerűen muszáj volt megsimogatnia őket.

– Azok után, amit az éjszaka te szolgáltál fel nekem, ez a legkevesebb, amit 
tehetek érted.

– Oh! – lökte le magáról a kezét Sloan. – Gondoltam, hogy reggel már nem 
fogsz tisztelni.

Carter visszanyomta a párnára, s a csábos, meztelen test fölé hajolt. O maga 
már teljesen fel volt öltözve.

– Szóval a tiszteletemre vágysz? 
– Éhgyomorra az a legjobb – vágta rá Sloan.
– És reggeli után?
A nő lehunyta a szemét, nehogy Carter valahogy is megsejtse, milyen pajzán 

gondolatok jutottak az eszébe.
– Csak várjon, milord, majd megtudja – mondta csipkelődő hangon.
Maguk elé vették a tálcát, és enni kezdtek.
– Hmm, finom! – mormolta Sloan, és még egy falat sajtos omlettet vett a 

szájába. – Ennek ellenére nem hiszem, hogy ez így a helyes. Elvégre én vagyok 
a vendéglátód, és nem fordítva.

– Megérdemelsz egy kis kényeztetést. Különben is: a helyedben még várnék 
a hálálkodással.

– Miért? – állt meg a levegőben Sloan villája. A férfi elmélyülten kortyolgatta 
a kávéját, még véletlenül sem nézett volna rá. – Carter?

– Nem tettem rendet magam után. A nő letette a villát.
– Szóval a konyhám katasztrófasújtott övezet, igaz?
– Ez azért erős kifejezés.
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Sloan keresztbe fonta a karját a melle alatt, igyekezett szigorú arckifejezést 
erőltetni magára. Összességében azonban inkább bájosan nevetséges látványt 
nyújtott  kócos  hajával  és  pucéran  meredező  kebleivel.  Carternek  nehezére 
esett megőriznie a komolyságát.

– Akkor jellemezd kevésbé erős kifejezéssel.
A férfi még mindig kerülte a tekintetét.
– Hát... romokban hever
– Mi értelme valakinek ágyba vinni  a reggelit,  aztán közölni  vele, hogy a 

romeltakarítás viszont rá vár? 
– Jó, jó, majd meglátom, mit tehetek érted – emelte le az ágyról a tálcát a 

férfi.
Aztán  minden  tőle  telhetőt  elkövetett,  hogy  elterelje  Sloan  gondolatait  a 

konyháról. Mindjárt a zuhany alatt kezdte, végigszappanozta a nő testét, aki 
cserébe ragaszkodott hozzá, hogy ő moshassa meg a haját. Aztán csak álltak a 
vízpermet alatt, csókjaik újra egyre szenvedélyesebbé váltak.

Sloan már ismét elnyúlt az ágyon, amikor a férfi előkerült a fürdőszobából, 
határozott  mozdulatokkal  dörzsölgetve  a  haját  egy  törülközővel.  A  nő  el-
gyönyörködött  izmai  játékában,  és  újfent  megállapította,  hogy  Carter  soha, 
egyetlen  felesleges  mozdulatot  sem  tesz.  Kemény  izomzatú  volt,  de  nem 
kigyúrt – leginkább saját könyveinek hőseire emlékeztetett.

Most a földre dobta a törülközőt, nemtörődöm módon átlépett rajta, aztán az 
ágyhoz ment, és csak gyönyörködött a nőben. Sloan feléje nyúlt és megfogta a 
kezét.

– Ön igazán szép emberpéldány, Mr. Madison. –Hangja csupán fuvallat volt, 
mint amikor egy selyemsállal simítanak végig egy hárfa húrjain.

– Göcsörtös a térdem.
– Hogy lenne már göcsörtös? – kelt azonnal a kérdéses testrész védelmére 

Sloan,  ám a férfi  rosszalló  tekintete láttán közelebb hajolt  és  szemügyre is 
vette. – Na jó, de csak egy egész kicsit.

Maga mellé húzta a férfit az ágyra, aki boldogan engedett a csábításnak.
– Elbátortalanít a tested, Carter A meztelenséged.
– Tudom – mondta halkan a férfi. – De nem szeretném, ha valaha is félnél 

megérinteni.
Múlt éjjel azon sem lepődött volna meg, ha kiderül, hogy a nő még szűz. Az 

már  az  első  pillanatokban  nyilvánvaló  volt,  hogy  minimális  tapasztalattal 
rendelkezik. Am gyakorlatlanságát szenvedélyességgel pótolta, olyan ártatlan, 
kislányos  szenvedélyességgel,  amitől  Carternek  csordultig  telt  a  szíve 
szerelemmel.  Sloan  mellett  minden  nő,  akihez  valaha  is  köze  volt,  áruházi 
próbababának tűnt – mindig azt tették, amit szerintük ő elvárt tőlük.

Ám  ha  jobban  belegondolunk,  nem  játszott–e  ő  maga  is  mindvégig 
színjátékot? Nem voltak–e színleltek a sóhajai és a szerelmes szavai, melyeket 
legtöbbször valamelyik regényéből idézett? Nem azt tette és mondta–e, amiről 
úgy gondolta, hogy ezt várják tőle, hogy ezzel is siettesse a végkifejletet, és 
mielőbb maga mögött tudja az egészet? Nem érzett–e egy–egy ilyen kaland 
után végtelen ürességet? Noha a teste kielégült, a lelke még sóvárgott valami 
után. Tegnap éjjel nem így történt. Tegnap éjjel a testük és a lelkük is egyesült. 
Kész örömmel vállalta,  hogy megtanítja Sloant a szerelem finom fortélyaira. 
Legszívesebben  megfojtotta  volna  azt  a  lelketlen  Jasont,  amiért  mindettől 
megfosztotta a nőt. Illetve ez így nem igaz. Ha Jason úgy szerette volna Sloant, 
ahogy szeretnie  kellett  volna,  akkor  még mindig  együtt  lennének.  És  akkor 
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Sloan nem általa ismerte volna meg az eksztázist, nem térdelne itt fölötte, nem 
a hasát simogatná, nem csúszna még lejjebb és lejjebb a keze...

Amikor a nő előrehajolt és melle a combjához simult, majd a szájába vette, 
Carter úgy érezte, szétfeszíti a vágy. Már–már durván lelökte magáról és teste 
alá teperte, gyors, állatias mozdulatokkal magáévá tette.

– Az enyém vagy, Sloan. Történjék bármi. Szeretném, ha tudnád, hogy még 
soha  életemben  senkit  nem  szerettem  annyira,  mint  most  téged.  Érezd  a 
szerelmem, fogadd magadba. Kérlek, Sloan, kérlek, fogadj magadba!

És Sloan még soha, egyetlen kérését sem tagadta meg.

A nő heves tiltakozása ellenére ragaszkodott hozzá, hogy segít rendbe tenni 
a konyhát. Úgy csináltak, mintha mosogatnának, de közben a kezük a habos 
vízbe  merülve  fogócskázott,  és  szájuk  épp csókban forrt  össze  a  mosogató 
felett, amikor megszólalt a telefon.

– Ne vedd fel! – mormolta a férfi.
– Muszáj. Mi van, ha valaki mind a hat szobát ki akarja venni jövő hétre?
– Emlékeztetnélek, hogy pillanatnyilag csak öt szabad szobád van. Hacsak 

nem költözöl  be hozzám! – kiáltott  utána Carter,  miközben ő már szaladt a 
szobája felé.

– Csókolom! Beszélhetnék Mr. Madisonnal? – csipogta egy gyermeki hang.
– I–igen. Mit mondhatok, ki keresi? – Sloan őrült erővel szorította a kagylót, 

mert pontosan tudta, ki a hívó. Pörölyként csapott le rá a bűntudat.
– David Russell.
A nő lehunyta a szemét, és próbálta visszanyeldekelni a könnyeit.
– Szia, David. Én Sloan vagyok. Emlékszel még rám?
– Persze, a mami folyton rólad áradozik. Te vagy az a szőke barátnője, nem?
– De, olyan szökés.
– Akkor emlékszem. Idehívod Cartert? Nagyon fontos.–De ugye nincs baj? 

Sem anyukáddal, sem Adammel?
–  Nincs.  A  mami nincs  is  itt.  A  nagyinál  vagyunk.  De megengedte,  hogy 

telefonáljak!
– Egy pillanat. – Sloan a mellkasához szorította a kagylót, mély levegőt vett, 

próbálta legyűrni a nagy hullámokban rátörő szomorúságot. Amikor már elég 
erőt  gyűjtött,  hogy  kimenjen  Carterért,  megfordult.  A  férfi  az  ajtóban  állt, 
vállára  dobott  konyharuhával  őt  figyelte.  Komor  ránc  húzódott  a  szája 
sarkában.

Egyetlen szó nélkül a kagylóért nyúlt, és Sloan egyetlen szó nélkül átadta 
neki. Amikor megpróbált kislisszolni a férfi  mellett,  az elkapta a csuklójánál, 
leült az ágyra, és az ölébe húzta. Sloan szabadulni akart volna, de nem járt 
sikerrel. Carter magához ölelte, pillantása a nő krétafehér arcán nyugodott. A 
füléhez emelte a kagylót.

– Halló? – szólt bele majdhogynem hivatalosan. De már sokkal több érzelem 
volt  a  hangjában,  amikor  folytatta:  –  Szia,  kölyök!  Öcséd hogy van?...  Ti  is 
hiányoztok  nekem,  de  tudod,  hogy  el  kellett  jönnöm,  mert  csak  itt  tudok 
nyugodtan dolgozni... Mit csinált már megint az a kis csirkefogó?... Na jó, de te 
vagy az idősebb, neked kell jó példát mutatnod... Nem, nem igazságos, de az 
életben oly ritkán igazságos valami.

Sloan megkockáztatta, hogy a férfira pislantson.
Jól sejtette. Az utolsó mondatot már nem a kagylóba mondta – neki szánta. A 

tekintete  kíméletért  könyörgött,  nem  megértésért,  nem  megbocsátásért, 
csupán kíméletért ebben az elviselhetetlen helyzetben.
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– Megmondom én, mi legyen: szólj rá Adamre, hogy ne huzigálja a hajad, te 
pedig  ne  árulkodj  rá  a  nagyinál.  Majd  én  beszélek  Adam  fejével,  ha  ha-
zamentem, jó?... Igen. Én is alig várom már... Vendégeim lesztek egy tölcsér... 
oké, oké, legyen két tölcsér. Szia!

Anélkül, hogy a nőt eleresztette volna, Carter helyére tette a telefonkagylót. 
Sloan szobormereven ült az ölében. Végül megszólalt:

– Kérlek, engedj el.
– Képtelen vagyok rá – szűrte át összeszorított fogai között a szavakat a férfi. 

Nem arról beszélt, hogy akkor és ott képtelen lenne elengedni az öleléséből a 
nőt...  arra  utalt,  hogy  hamarosan  eljön  az  idő,  amikor  kénytelenek  lesznek 
végérvényesen búcsút mondani egymásnak.

Sloan nem is próbált úgy tenni, mintha nem értené.
– De muszáj lesz – zokogta, a blúza ujjával törölgetve szeméből a könnyeket.
– De nem ma. Nem most. – Carter a nő mellkasának döntötte a fejét, arcát 

úgy fúrta keblének melegébe, mint egy megnyugtatásra, vigasztalásra vágyó 
kisfiú. – Ne tagadd meg tőlem magad, Sloan. Szükségem van rád. Kérlek!

A szívbe markoló könyörgés hallatán Sloan ösztönösen még közelebb húzta 
magához a férfi fejét, apró csókokat hintett a hajára.

– Szükségem van rád – visszhangozta Carter szavait. – Csak haldokoltam, 
amíg nem jöttél.

A ruhák akadályozták őket a mozgásban, mindet letépték egymásról. Minden 
bánatukat, szégyenüket, kétségbeesésüket és bűntudatukat beleadták ebbe az 
ölelésbe.

Megkezdődött a visszaszámlálás, és ők versenyt futottak az idővel.
A  gyönyör  a  megváltás  volt  számukra.  Carter  zihálva  hajtotta  fejét  a  nő 

mellére, haja izzadt homlokára tapadt.
– Sloan, most már meg tudom írni a végső szerelmi jelenetet.
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NYOLCADIK FEJEZET

A délután hátralévő részében és még este is a munkájába mélyedt. Sloan 
be–bement hozzá, hol egy csésze kávét, hol egy pohár frissítőt vitt neki, de 
volt, hogy csak megállt az ajtóban, és csendesen nézte, ahogy Carter papírra 
veti halhatatlan sorait.

Lévén, hogy későn és bőségesen reggeliztek, Sloan csak könnyű falatkákat 
készített vacsorára. Két szendvicset negyedébe vágott, szeletelt gyümölcsöt és 
nyers  zöldséget  tett  a  tányérra.  Amikor  a  tálcával  a  kezében  belépett  a 
szobába,  Carter  könyökét  kétoldalt  a  billentyűzet  mellé  támasztva,  arcát  a 
tenyerébe  fogva  ült,  és  meredten  bámulta  a  gépbe  fűzött  papírlapot. 
Szemüvege kivételesen az orrán csücsült.

Sloan, amilyen feltűnésmentesen csak tudta, az asztalra csúsztatta a tálcát, 
és  lábujjhegyen már indult  is  volna  kifelé.  Carter  elkapta a  csuklóját,  meg-
szorította a kezét, majd belecsókolt a tenyerébe.

– Köszönöm, szerelmem – mondta oda sem figyelve. Pillantását nem emelte 
fel a papírlapról. A szeretetnek ez a szórakozott, kissé gépies megnyilvánulása 
valamiért jobban meghatotta Sloant, mint ha a férfi hevesen ölelgetni kezdte 
volna.  Mert  ez  azt  jelezte,  hogy  akkor  is  biztos  lehet  Carter  Madison 
szeretetében, ha ő épp a munkájára koncentrál.

Tett–vett a konyhában, sütött néhány tucat csokis sütit,  majd lefekvéshez 
készülődött,  hálóruhába  bújt.  Még  egyszer  fellátogatott  az  emeletre,  egy 
tányéron pár darab süteményt vitt, és termoszban kávét. A férfi még mindig 
bőszen  dolgozott,  egy  adag  kéziratot  húzott  maga  elé,  és  könyörtelenül 
nekiesett a piros tollával. A tálcán lévő étel az utolsó morzsáig elfogyott. Sloan 
odébb tolta a tálcát, a helyére odatette a tányért és a termoszt.

Carter felemelte a fejét, és a nőre nézett.
– Mi ez a mennyei illat?
– Csokis süti.
– Nem a süteményről beszélek! – mondta a férfi, és odahúzta maga mellé a 

székhez.  –  Hanem  rólad.  –  Szétnyitotta  Sloan  köntösét,  arcát  a  hasára 
szorította. – Mindig olyan finom illatod van – jelentette ki elégedetten, majd 
hatalmasat ásított.

Sloan megsimogatta a haját. A kuszált tincseken jól látszott, hogy a férfi a 
nap folyamán jó párszor idegesen beléjük túrhatott.

– Fáradt vagy?
– Egyre inkább. De még dolgoznom kell egy kicsit.
– Egyél egy kis süteményt. A kávé a termoszban friss és forró – suttogta 

Sloan.  A  férfi  nem  mozdult,  arcát  továbbra  is  a  nő  hasához  szorította. 
Valahányszor kifújta a levegőt, Sloan bőrét a hálóing selymén át is melengette 
a lehelete.

– Akárcsak te. Friss és forró – mondta Carter a nő köldökének címezve a 
szavait. 

Sloan a hajába markolva elhúzta magától a férfi fejét, és rosszallóan nézett 
rá.

– Azt mondtad, még dolgoznod kell egy kicsit.
– Rabszolgahajcsár! – mormogta Carter.
Sloan előrehajolt, és ártatlan csókot lehelt a szájára.
–  Jó  éjt!  –  Amikor  megfordult,  hogy  távozzon,  a  férfi  a  köntösénél  fogva 

visszarántotta.
– Most mégis hova mész?
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– A földszintre, a szobámba.
– Nagy tévedés. Irány az ágy! De az itteni! – Carter állával az ágyra bökött, 

amelyben az előző éjszakát is töltötték.
– De neked dolgoznod kell!
– Dolgozni is fogok. Te pedig aludni. Hacsak nem zavar a jelenlétem. 
– Nem erről van szó. Én zavarnálak téged a munkában.
A férfi megcsóválta a fejét.
– Engem ugyan nem. Maradj itt velem, kérlek. 
Sloan a szeme sarkából méregette.
– Biztos, hogy jó lesz így?
– Egészen biztos. Azt szeretném, ha itt lennél velem.
– Jó. Leviszem a tálcát, és hozok fel magamnak valami könyvet. De ha mégis 

azt látom, hogy akadályozlak a munkában, itt hagylak.
– Rendben.
A  férfi  állta  a  szavát.  Amikor  a  nő  visszaért,  már  egy  újabb  mondattal 

küszködött, félhangosan újra és újra maga elé mormolva. Sloan felkapcsolta az 
éjjeliszekrényen  lévő  olvasólámpát,  és  bebújt  a  takaró  alá.  Párnákkal 
felpolcolva a hátát, az ölébe vett egy Carter Madison–regényt, és olvasni kezd-
te. Bármennyire érdekfeszítő volt is a történet, két óra múltán ásítozni kezdett, 
leküzdhetetlenül erőt vett rajta az álmosság. Carter még mindig a gépelt lapok 
fölé hajolt.

Az álom ködén át Sloan ismét az írógép kattogását hallotta. Lenyűgözőnek 
találta a férfi fegyelmét és munkabírását.

Arra ébredt, hogy besüpped a matrac alatta. A következő pillanatban már 
egy izmos, mezítelen test fonódott köré.

– Carter?
– Jobbra számítottál? – kuncogta a férfi.
– Végeztél?
–  Olyan  finom  meleg  vagy.  –  Elfészkelődött,  a  nő  nyaka  hajlatának 

forróságába szimatolt, keze a csípőjére kúszott.
– Nem vagy fáradt? – ásítozta Sloan.
–  Kimerültem.  Ez  meg  itt  micsoda?  –  A  férfi  keze  vakon  tapogatózott  a 

hálóing nyakánál.
– Egy masni.
– Aha, megvan. – Carter nagy nehezen kioldotta, a masni szárai szabadon 

lógtak.  A  nő  fölé  hajolt,  és  csókolgatni  kezdte.  Hirtelen  felkapta  a  fejét.  – 
Sajnálom, Sloan. Önző állat vagyok, hogy csak így felébresztelek az éjszaka 
közepén.

– Ühüm. – Sloan egyik válláról lecsúsztatta a hálóinget,  és a férfi  kezét a 
mellére  húzta.  Lágy,  köröző  mozdulatokat  tett,  mire  a  férfi  tenyere  alatt 
ágaskodni kezdett a mellbimbója. – Látod, mit csináltál te... te önző állat?!

Carter,  megmámorosodva  a  vágytól,  föléje  térdelt.  A  nő  másik  vállát  is 
kibújtatta a hálóingből,  majd lassan görgetni kezdte a testén lefelé. A keble 
halma  az  égre  meredő  mellbimbókkal  mint  valami  szerelmi  oltár  tárult  az 
áldozatot bemutatni kívánó főpap, Carter Madison szeme elé.

Ebben csupán az akadékoskodó hálóing gátolta, amely semmi módon nem 
akart lekerülni a nőről, hol felhevült bőrére tapadt, hol a lába köré tekeredett. 
Amint együttes erővel leküzdötték ezt az akadályt is, Carter nyelve birtokba 
vette a nő köldökét, a hasa alját, ám amikor a lentebbi részekhez ért, Sloan 
tiltakozni próbált:

– Carter, ne!

82



– Szeretlek, Sloan. Azt akarom, hogy érezd!
Az  asszonyisága  harmatos  szirmai  közét  becézgető  nyelv  olyan 

gyönyörökhöz juttatta a nőt, hogy amikor a férfi – saját vágyát kielégítendő – 
belehatolt,  már nem tudott  segítő társa lenni  ebben az örök játékban, csak 
magába fogadta, tűrte az erőteljes döféseket.

Aztán  csak  feküdtek  egymás  mellett,  izzadt  bőrük  összetapadt.  Carter 
félálomban, lassú mozdulatokkal a nő hátát simogatta.

–  Hihetetlen,  hogy ennyi  éven át képes voltam élni  a  szerelmed nélkül  – 
suttogta elvékonyodott hangon Sloan.

– Soha nem éltél nélküle. Mindig is téged szerettelek – felelte halkan Carter, 
és szorosan magához ölelte. – Akkor is, amikor még nem ismertelek.

Amikor másnap reggel Sloan kinyitotta a szemét, a férfi az ágy szélén ült. 
Egy  szál  alsónadrágban,  amely  inkább  kihangsúlyozta,  mint  takarta  férfi-
asságát. Egyetlen szó nélkül a nő felé nyújtotta a kézirat legfrissebb, tintával 
át– meg átjavított gépelt oldalait.

Sloan kérdőn nézett a férfira,  aztán a lapokra. Mielőtt  elvette volna őket, 
felült az ágyban, és szemérmesen a melle elé húzta a takarót. Elmosolyodott, 
amikor  a  férfi  felállt,  majd  az  ablakhoz  sétált,  hogy  megtekintsen  egy 
természeti tüneményt: mintha a Nap kukucskált volna ki a felhők mögül.

Sloan szeme szinte falta a sorokat. Minden egyes elolvasott bekezdés azt az 
érzetet keltette benne, hogy lelkének egy újabb ajtaja tárul fel. Nem Gregoryról 
és Lisáról szólt a jelenet. Ő és Carter volt a főszereplő: fenntartás nélkül szeret-
ték egymást, nem csupán testileg, de a másik minden vágyára, kívánságára 
odafigyelve.  Amikor  végzett  és  ölébe  ejtette  az  utolsó  papírlapot,  könnyes 
tekintete Carterével találkozott.

– Ezek mi vagyunk, ugye?
A férfi eljött az ablaktól, és odaült mellé. Remegő ujjakkal kisimította Sloan 

arcából a kócos fürtöket. 
– Igen.
– Mikor írtad?
– Most. Visszaültem dolgozni, amikor elaludtál... másodszorra is. Hogy ezt a 

szerelmi  helyzetet  érzékeltetni  tudjam...  te  kellettél  hozzá.  –  Féloldalasra 
sikeredett a mosolya. Sloan látta, hogy az ő szemében is könnyek csillognak.

– De itt még nincs vége, ugye. – Nem kérdésnek szánta.
– Képtelen vagyok megírni, Sloan.
– Holott tudod, hogyan fog végződni.
– Mind a ketten tudjuk.
–  Igen.  –  Sloan a férfi  tenyerébe fektetve az arcát,  lehunyta a szemét.  – 

Kezdetektől fogva tudjuk, hogy Gregory el fogja hagyni Lisát.
–  De  addig  is  megbánás  nélkül  szeretik  egymást,  mintha  a  jövő  nem is 

létezne, mintha minden együtt átélt perc az örökkévalóság lenne.
– Igen. – Sloan reszketeg mosolyt villantott a férfira, majd kissé lelkesebben 

megismételte.  –  Igen,  igen!  –  Tenyerébe  fogta  a  férfi  arcát.  Csókokkal, 
érintéssel próbálta elmondani azt, amit szavakkal nem tudott kifejezni. – Pihenj 
egy kicsit. Aztán majd később hozok fel reggelit.

–  Egy feltétellel.  Maradj  itt,  amíg  elalszom.  –  Sloan válaszul  felhajtotta  a 
takarót. A férfi bebújt mellé, hozzásimult, és néhány percen belül már az igazak 
álmát aludta. Arra sem ébredt fel, amikor a nő felkelt – elcsigázott arcán békés 
kifejezés honolt.
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Gyorsan, nagyon gyorsan telt egyik nap a másik után, bár igyekeztek nem 
tudomást venni róla, hogy kettejüknek csak bizonyos idő adatott. Mindig épp 
azt tették, amit étvágyuk, hangulatuk, szerelmi vágyuk kívánt. Carter szexuális 
túlfűtöttségében azt is felvetette, hogy akár a panzió minden szobájának ágyát 
felavathatnák.  Sloan  kénytelen  volt  rámutatni,  hogy  akkor  neki  az  összes 
ágyneműt  újra  ki  kéne  mosnia  és  vasalnia.  Ám  Carter  Madison  kreatív 
elméjének ez sem jelentett akadályt.

Sloan lovaglóülésben ült a férfin, aki hanyatt feküdt a 3–as szoba szőnyegén, 
és két ujja közé csippentette a meredező mellbimbókat.

–  Ha  majd  valamelyik  könyvedben  lesz  ilyen  jelenet,  tudni  fogom,  hogy 
eszedbe  jutottam.  Carter  kissé  megemelte  a  fejét,  hogy  a  nő  szemébe 
nézhessen.

– Amit mostantól fogva teszek vagy mondok, azt te váltod ki belőlem. – Hogy 
szavainak nyomatékot adjon, és még Sloan is kristálytisztán értse őket, vad 
vágtára fogta a nőt.

Az eső – ami mindenki más számára csapást jelentett, de számukra áldást – 
elállt. A Nap – néhány napnyi hezitálás után – a sápadt San Franciscó–iakra is 
kisütött.

Három szobára, bár előzőleg lemondták a foglalást, ugyanazok a vendégek 
jelentkeztek, és a következő hétre ígérték az érkezésüket. Sloan az azt követő 
hetekre és hónapokra is  vett  fel  rendelést,  és úgy számolta,  hogy ezáltal  – 
némi  szerencsével  –  kompenzálni  tudja  a  váratlanul  barátságtalanra  fordult 
időjárás okozta bevételkiesést.

– Mit látnak szemeim?! Egy könyvesbolt! – rikkantotta Carter.
Kimozdultak otthonról, hogy feltöltsék a kamrát és élvezzék a napsütést. A 

bevásárlást követően, miután kis híján megroggyantották szatyrokkal a kocsi 
csomagtartóját, úgy döntöttek, hogy nem árt némi testmozgás. Sétálgattak, a 
kirakatokat  nézegették.  Carter  a  Washington  Square  egyik,  szemlátomást 
régen épült, könyvesbolttá alakított házánál a karjánál megragadva az ajtó elé 
penderítette a nőt.

A bejárat feletti  csengő vidáman csilingelt,  amikor beléptek. A hely dohos 
szagot árasztó tulajdonosa olvasószemüvege felett rájuk hunyorgott, üdvözlése 
jeléül megbiccentette kopasz fejét, mielőtt ismét a könyvébe merült volna.

– Nem ismert fel! – suttogta Sloan, miközben Carter a ,,Regények” felirattal 
jelzett állványok felé vonszolta.

–  Általában  nem  szoktak.  Különösebben  nem  is  érdekel,  amíg  inkább  a 
könyveim eladásával foglalkoznak.

– Az a borzalmas fotó a hátsó borítón... az az oka mindennek. 
– Miért, szerinted milyen pózt kellett volna felvennem?
Sloan  lábujjhegyre  állt,  és  a  férfi  fülébe  suttogta  az  elképzelését.  Carter 

születetten aszimmetrikus szemöldöke csomóba gyűrődött a homloka közepén.
– Szexmániás vagy. Tudsz róla?
– Pár hete fedeztem fel magamon a tüneteket...
–  Mindenesetre  szerencsésnek  mondhatod  magad.  –  Carter  a  fenekébe 

markolt. – Elek–halok a szexre gerjedő nőkért.
Sloan hátrapillantott a válla felett. A bolt tulajdonosa elmélyülten lapozgatott 

a könyvében.
– Tudom, Mr. Madison, az összes regényét olvastam.
– Várja  ki  a  következőt!  Legszebb álmai  válnak valóra,  ha majd  ahhoz a 

jelenethez ér, amikor a tusolóban...
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– Carter! – sikkantotta a nő, és csípőre tette a kezét. Ahogy a keble előtt 
megfeszült a pulóver, jól látszott, hogy nem visel melltartót. Aznap reggel a 
férfi válogatta össze az öltözékét. – Megígérted, hogy azt nem írod bele! – Arca 
szinte lángolt.

– Megígértem volna?
– Igen!
–  Biztosan  azért,  hogy  közreműködésre  bírjalak.  –  Carter  semmiféle 

megbánást nem tanúsított, csupán a vállát vonogatta. – Az orgia neked nagyon 
bejön.  Felesleges  a  szemérmes  szűzlányt  játszanod.  Te  is  ugyanannyira 
élvezted,  mint  én.  Na,  lássuk  csak!  –  mondta  ügyet  sem  vetve  a  nő  fel-
háborodott  tekintetére. A polcokon kezdett keresgélni.  –  J,  K,  L, La, Lo, Lu... 
Ludlum. Nem bánnám, ha nevet változtatna.  A könyvei  mindig több polccal 
feljebb vannak, mint az enyémek. Megvan! Carter Madison.

–  Hány  könyvet  írtál  összesen?  –  kérdezte  a  nő,  máris  megbocsátva  a 
férfinak.

–  Tizenkettőt.  És  ez  a  remek  bolt  mindegyikből  tart  készleten.  A 
Csipkerózsika lesz a tizenharmadik. Remélem, nem hoz szerencsétlenséget. 

– És mindegyik bestseller lett?
– Az első kettő nem. A többi igen. 
– És hányból készítettek filmet?
– Kettőből. Meg az egyikből tévésorozatot. Fenn voltam a stáblistán: „Készült 

Carter Madison regényéből.”
A nő összeszűkült szemmel méregette.
– Téged feszélyez a hírnév és a vagyon, ugye? – Úgy érezte, már nagyon jól 

ismeri a férfit.
Carter sherryszínű szeme Sloan arcán állapodott meg, tekintetük egymáséba 

fonódott.
– Egy kicsit... igen.
– De miért?
A férfi felsóhajtott, a polcnak dőlt. Megfogta a nő kezét, azt tanulmányozta, 

amíg a válaszon gondolkodott.
– Nem is tudom. Néha úgy érzem magam, mint egy jól fizetett szajha.
– Ez nevetséges!
– Nevetséges lenne? Az írástechnikám megfelelő, a stílusom a sajátom, nem 

valaki  mást  utánzók,  azt  csinálom,  amihez  értek,  a  könyveimmel  örömet 
szerzek. Néha mégis olyan értelmetlennek tűnik az egész. Mintha a paródiája 
lenne az elképzeléseimnek.  Az induláskori  terveimnek és  céljaimnak semmi 
közük nem volt a pénzhez.

– A pénz az a barométer, amellyel a világ a sikert méri. Az, hogy neked sok 
jutott belőle, még nem csökkenti az írásaid értékét.

– Talán így van – mondta a férfi szomorkás mosollyal. – Mégis... szeretnék 
végre egy elgondolkodtató regényt írni. Függetlenül attól, hogy sokat adnak–e 
el belőle, vagy sem.

– Akkor írd meg!
Carter pillantása a nő kezéről az arcára siklott. Mintha eddig még senki nem 

biztatta volna arra, hogy vállalja a kihívást.
– Gondolod, hogy képes vagyok rá?
– Biztosra veszem. Tehetséges vagy. Mindenki jó írónak tart. Megengedheted 

magadnak, hogy arról írj, amiről akarsz. Fogadni mernék, hogy a fejedben már 
összeállt a cselekmény.

– Igen, igen! – mondta izgatottan a férfi.
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– Nahát akkor! Írd meg a könyvet, amit mindig is meg akartál írni.  Utána 
még  mindig  írhatsz  olyat,  amit  a  közönség  megszokott  tőled.  írj...  a  saját 
örömödre.  Mellesleg  kétlem,  hogy  az  olvasók  bármilyen  Carter  Madison–
regényt is visszautasítanának, különösen nem egy minőséginek ígérkezőt.

A férfi csendesen fürkészte Sloant, majd megsimogatta az arcát. A nő szinte 
érezni vélte, hogy az érintésen át a testébe áramlik a szeretete.

– Te aztán nem semmi vagy, hallod.
– Kettőnk közül te vagy a valami – felelte elfogódottan Sloan.
– Olyan nagyon szeretlek!
– Én is szeretlek. 
Carter közelebb hajolt.
– Magam előtt látom... illetve csak magam elé képzelem, milyen lehetsz a 

pulóver  alatt.  Szerinted  a  szorgalmasan  olvasgató  eladó  észrevenné,  ha 
besurrannánk a raktárba, és...?

– Nicsak, nicsak! Csak nem egy hírességet üdvözölhetünk körünkben?! 
A férfi, aki megzavarta őket, jó pár centivel alacsonyabb volt, mint Carter, 

szenteskedő  arckifejezéssel  nézett  rájuk,  a  rosszindulatú,  helytelenítő 
megjegyzés  mintha  nem  is  a  száját  hagyta  volna  el,  hanem  kitágult 
orrcimpáiból szűrődött volna elő. Haját szorosan a koponyájára fésülte, amivel 
csak  még  jobban  felhívta  a  figyelmet  keskeny  arcára.  Előrekunkorodó 
kecskeszakállával kifejezetten ellenszenves benyomást keltett.  Apró,  vizslató 
szeme  ide–oda  cikázott,  mint  egy  vadászgörényé.  A  ruházata  azonban 
kifogástalan  volt.  Garbónyakú  pulóverét  kötélnek  is  beillő  vastagságú 
aranylánc lapította a mellkasára.

–  Ne  szerénykedjék,  Sydney  –  mondta  vontatottan  Carter.  Mintegy 
védelmezőnek szánt mozdulattal előrébb lépett, és így félig takarta Sloant. – 
Maga legalább olyan híres, mint én.

–  Híres  lennék?  Jó,  elfogadom.  De  hogy  szerény?  Az  nem,  Mr  Madison. 
Ugyanolyan kiválónak tartom a cikkeimet, mint az olvasóim.

Sloan szinte érezte, ahogy Carter izmai idegesen megfeszülnek.
– Ms. Sloan Fairchild, Mr. Sydney Gladstone. –A férfi futtában megejtette a 

bemutatást,  de  érzékeltette,  hogy  nem  kíván  nagy  feneket  keríteni  a 
találkozásnak.

– Üdvözlöm, Mr Gladstone – mormolta Sloan, de nem mert kezet nyújtani. 
Érezte, hogy Carter rácsapna a praclijára, mint egy aggódó anya a gyerekének, 
amikor az egy kígyót akar megfogni.

– Ms. Fairchild – búgta Gladstone pimasz kis biccentés kíséretében.
Sloan tudta, ki ez a visszataszító illető. Hetente kétszer jelent meg kritikája a 

Chronicle  könyvrovatában, amit rendszerint a nagyobb napilapok is átvettek. 
Sloan nem szokta elolvasni. Kisszerűnek és személyeskedőnek ítélte az írásait; 
többet foglalkozott a szerzőkkel, mint a könyveikkel. Most is a hideg szaladgált 
a hátán, amint a kritikus élveteg pillantással,  nyálát csorgatva tetőtől  talpig 
végigmérte őt.

– Nem is hallottuk, hogy bejött – jegyezte meg Carter.
Gladstone felnevetett; kellemetlen, fülsértő hang volt.
– Ha előbb észrevesz, lelépett volna, hogy ne kelljen találkoznia velem? Na 

de  kedves,  kedves  Mr.  Madison...  máig  nem  tudta  megemészteni,  amit  a 
legutóbbi könyvéről írtam a Publisher' Weeklyhen.

– Hogy tudnám megemészteni azt, amit el sem fogyasztottam? Az a cikke is, 
mint az összes többi, emberi fogyasztásra alkalmatlan.
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A sértés hallatán a kritikus orrcimpái úgy összeszűkültek, hogy kérdéses volt, 
kap–e egyáltalán levegőt.

– Látom, azért megfogadta a tanácsomat – mondta, miközben ismét Sloant 
fixírozta. A nő úgy érezte, bemocskolódik a pillantása által. Legszívesebben ott, 
helyben nekiállt volna fürödni, hogy lemossa magáról.

– Mit is tanácsolt,  Sydney? – Carter keresztbe tette a karját, testsúlyát az 
egyik  lábára  helyezte.  Testtartásával  azt  próbálta  érzékeltetni,  hogy  mér-
hetetlenül unatkozik. Ám Sloant nem tudta becsapni. És ha ennek a Gladstone 
nevű patkánynak volt egy csepp kis esze... nos, akkor őt sem.

– Ha még emlékszik,  azt  írtam,  hogy a regényeiben a szerelmi  jelenetek 
laposak, elcsépeltek.

– Ha ezen azt érti, hogy a szereplőim nem vesznek részt gruppén szexben, 
nem lepedőakrobaták, nem perverzek, a korbácsos–megkötözős változat sem 
izgatja őket, akkor... készséggel elismerem, hogy hétköznapiak.

Gladstone finnyásán felhorkant. 
– Nem így értettem. Csupán jeleztem, hogy a szerelmi jelenetek nélkülözik 

az  izgalmat,  a  mélységet.  Hangot  adtam  a  véleményemnek,  miszerint 
határtalanul sablonosak, mert hiányzik belőlük az érzelem. Felvetettem, hogy 
az olvasók is jobban járnának, ha a szerző – azaz, Mr. Madison, az ön életébe is 
beköszöntene a szenvedélyes szerelem, mert akkor tapasztalatból tudna írni. – 
Szeme sarkából ismét kéjenc pillantást vetett Sloanra. – És ha bevallja, ha nem, 
csak megfogadta a tanácsomat, legalábbis a szenvedélyes részét... csak a hü-
lye nem látja, hogy most is legszívesebben Ms. Fairchild mellét markolászná. 
Carter leeresztette a karját, keze ökölbe szorult.

– Ha most azonnal nem húz el a jó büdös...!
– Ezt az alpári hangot hagyja meg a hőseinek, Mr. Madison. Nekik jól áll. Nem 

vagyok vevő az erőszakra,  hacsak nem könyvben olvasom. Kíméljen meg a 
kirohanásaitól és a gyilkos tekintetétől. Én személy szerint nagyon örülök, hogy 
érzelmileg ihletet nyert. Előre féltem a Csipkerózsikától – Tekintete ismét Sloan 
mellére tapadt. – De most már érdeklődéssel várom – tette hozzá, és meg-
nyalta a száját. – Bár, gondolom, egy ilyen csinos kis szerető mellett nem sok 
ideje marad az írásra.

Carter nekiugrott. Gladstone hátravágódott a polcnak, ádámcsutkája Carter 
acélos szorításában vergődött.

–  Na  ide  figyeljen,  Sydney,  és  jól  jegyezze  meg,  amit  mondok. 
Legszívesebben  a  torkán  nyomnám le  az  aranyláncát,  de  maga még ennyi 
vesződséget sem ér Amit írni tud, az egy nagy rakás szemét, ezzel mindenki 
tisztában van. Fel nem foghatom, honnan veszi magának a bátorságot, hogy a 
szerelemről papoljon. Biztosra veszem, hogy elélvezni is csak akkor tud, ha egy 
jobb sorsra érdemes írót a tollhegyére tűz.., és ezért is csak szánni tudom.

–  Viszont  azért,  amit  Ms.  Fairchildról  mondott...  megérdemelné,  hogy  itt, 
helyben kinyírjam. Ha egyetlen szót is le merészel írni róla... ha egyetlenegy 
utalást is tesz rá...  sűrűn pislantson a háta mögé, mert a nyomában leszek. 
Saját kezűleg fogom kiherélni, számomra ez becsületbeli kérdés. Ha ez nem 
lenne elég...

– Mi folyik ott hátul?
Úgy látszik, a bolttulajdonos unalmasabb részhez érhetett a könyvben, mert 

felfigyelt a szóváltásra.
– Semmi gond, megoldjuk! – kiáltott vissza Carter. Csak ezután engedte ki 

gyilkos szorításából a kritikust, aki nagy kortyokban, fuldokolva nyeldekelte a 
levegőt. Carter hangja és tekintete korbácsütésként csattant a bőrén. – Ugye 
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emlékezni  fog  minden  szavamra?  –  kérdezte  Carter,  mint  aki  azonnal  kész 
beváltani a halálos fenyegetést.

Gyengéden a nőbe karolt, és kikormányozta az üzletből.

Lábaiban volt annyi erő, hogy elvigyék a kocsiig; bár Sloan később sem tudta 
volna  megmondani,  hogyan  sikerült  eljutnia  odáig.  Carter  segítőkészen 
beültette az utasülésre.

– Sajnálom, Sloan – mondta, amikor ő is beszállt.
– Nem a te hibád.
– Nem. A kölcsönös ellenszenv tehet mindenről. Egyszer, az  Esti Show–han 

tehetségtelen pojácának neveztem. A mai napig nem tudta feldolgozni.
Viccelődése  lepergett  Sloanról.  Meredt  tekintettel  bámult  ki  a  szélvédőn. 

Sápadt  arcának  látványa  vészcsengőket  szólaltatott  meg  Carter  fejében, 
magához  húzta  és  babusgatta  volna  a  nőt,  de  egy  közterületen  parkoló 
autóban  ezt  nem tehette.  Ezért  inkább  sebességbe  kapcsolt,  és  besorolt  a 
forgalomba.  Rekordidő  alatt  értek  a  Fairchild  Házhoz.  Egyetlen  szó  sem 
hangzott  el  köztük,  amíg  kipakolták  a  csomagtartót.  Amikor  már  minden 
szatyor a konyhában volt, Carter megfogta a nő könyökét. 

– Sloan... 
– Ne!
Borzasztó volt megélni, hogy a nő ellöki magától. Úgy érezte, menten jéggé 

dermed. Még a lelke is. Bár kétségbeesetten próbálta életben tartani az egykor 
ott lobogó lángot, ami mindenek ellenére még pislákolt.

– Nem hagyhatod, hogy egy ilyen semmi kis mitugrász befolyásoljon! Ennél 
te  sokkal  intelligensebb  vagy,  Sloan.  Tudom.  Mondd,  hogy  te  is  tudod,  a 
francba is! – Carter szabadjára engedte a dühét, és már üvöltött.

– Nem, nem, nem! – kiáltotta magából kikelve Sloan is. – Nem Gladstone–ról 
van szó...!

– Hanem?! – kérdezett vissza a férfi.
– Rólam!  Lehet,  hogy  ő  mondta  ki,  de  ettől  a  tény  még  tény  marad:  a 

szeretőd vagyok, nem több. Úristen! Hogy gyűlölöm ezt a szót!
– Én is. Magaddal kapcsolatban soha többé ne is említsd.
– Miért ne? – dobta vissza a kérdést Sloan. – Ha nem a szeretőd vagyok, 

akkor mi? A feleséged? Nem. A barátod? Annál azért több. Te mégis minek 
neveznél?

–  A  szerelmemnek  –  mondta  a  férfi  csitítólag.  –  Te  vagy  a  nő,  akit 
szerelemmel szeretek.

– De nem engem fogsz feleségül venni. Más fogja viselni a nevedet. Nem 
velem fogsz együtt élni, nem tőlem születnek gyerekeid!

–  Kezdetektől  fogva  tudtad...  tudtuk,  Sloan.  Tudtuk,  hogy  semmit  nem 
tehetünk ez ellen. Azt mondtad, elfogadod, hogy neked ennyi jutott.

– Igen – zokogott  fel  a nő a kezét tördelve –,  de...  mégsem elég. Árulója 
lettem a legjobb barátnőmnek. Árulója lettem önmagamnak. Kénytelen vagyok 
eltűrni, hogy az a kis patkány kritikus azt gondolja rólam, amit... és még ki is 
merje mondani. És mindenki más is azt fogja gondolni. Lehet, hogy őszintén 
szeretjük egymást, de a világ szemében...

– Hagyd már abba! – üvöltött rá ismét a férfi. – Mit tudhatnak erről mások? 
Különben is: kit érdekel a véleményük? Gladstone miatt meg végképp nem kell 
aggódnod. Azok után, amit mondtam neki, nem meri leírni a neved. Nagy a 
pofája, de alapvetően egy gyáva féreg. És magasról teszek rá, hogy mások mit 
gondolnak, amíg őszintén szeretjük egymást.
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– Őszintén, Carter? A mi szerelmünk hazugságra épül. – Sloan elhallgatott. 
Mély levegőt vett: erőt és bátorságot gyűjtött, hogy meg tudja tenni, amit meg 
kell tennie. – El kell menned, Carter. Nem maradhatsz itt tovább.

– Képtelen vagyok rá, Sloan. Soha nem is leszek rá képes.
A nő mérgesen, hitetlenkedve meredt rá.
– Ugye nem azt akarod mondani,  hogy találkozni akarsz velem azután is, 

hogy feleségül vetted Aliciát?! – sziszegte.
A férfi kerülte a tekintetét, a kezét zsebre dugta – ez már önmagában felért 

egy vallomással.
– Nem... nem tudom. Képtelen lennék lemondani rólad, Sloan.
– Miért? – csattant fel a nő. – Mert olyan mocskosul jól érezted magad velem?
Carter megpördült, pillantásával szinte helyhez szegezte.
– Ne beszélj így kettőnkről!
– Miért? – ismételte meg dühösen a kérdést a nő. – Mr. Gladstone talán nem 

is  tévedett  olyan  nagyot.  Én  minden  szempontból  megfelelő  vagyok.  És 
rizikómentes.  Mint  házasember,  már  nem  élheted  tovább  a  dúsgazdag 
agglegény nagyvilági életét. A romantikus kalandjaidat titokban kell intézned. 
Szépen, csendben, hogy senki meg ne tudja.

– És tisztában vagy vele, mert a kelleténél többször öntöttem ki a lelkem 
előtted, hogy világéletemben mások lábtörlője voltam. A szüleim gyakorlatilag 
keresztülnéznek rajtam. Jason addig használt, amíg kedvét lelte bennem. Te 
pedig úgy tervezed, hogy a továbbiakban is le–leruccansz hozzám, gondolom, 
szerető feleséged hozzájárulásával,  valahányszor  ihletet  akarsz  meríteni  be-
lőlem. – Az utolsó szavakat valósággal a férfi arcába köpte.

Carter jelentőségteljes pillantást vetett a nő hasa tájékára.
– Fogalmazzunk inkább úgy: valahányszor ki akarom hegyezni a ceruzámat... 

benned.
Még ki sem mondta, még a nő sértett arcába sem nézett, már elfogta az 

önutálat. A megalázó szavak ott lógtak köztük a levegőben. Carter először fel-
pillantott a mennyezetre, majd megszégyenülten lehajtotta a fejét.

– Bocsáss meg, Sloan – mondta hosszas hallgatás után, de még saját maga 
előtt is üresnek, élettelennek tűntek a szavai.

– Ugyan mit? – nevetett fel keserűen a nő. – Dióhéjban ennyi. Pár szóban 
sikerült  összefoglalnod,  amit  olyan  hosszan  fejtegettem.  Legalább  teljes 
köztünk  az  egyetértés.  Erről  van  szó,  nem  többről.  Ezért  mondom,  hogy 
menned kell. Mégpedig azonnal!

– Az Isten áldjon meg, Sloan! Ezt te sem gondolhatod komolyan.
– De igen – jelentette ki a nő megingathatatlan határozottsággal. 
Carter átható tekintettel meredt rá.
– És akkor most megint visszabújsz a kis kagylóhéjadba, ugye? Bújjál csak! 

Nyugodtan  áltasd  magad  azzal,  hogy  a  páncélod  áthatolhatatlan,  és  biz-
tonságban vagy mögötte!

–  A  személyiséganalízis  sosem volt  az  erőssége,  Mr.  Madison.  Maga csak 
maradjon meg a főneveknél és az igéknél, a csúnya beszédnél és a vulgáris 
kifejezéseknél. Ahhoz legalább ért.

–  A  könyörgés sem az erősségem. –  Carter  az  ajtóhoz  ment.  –  Rendben, 
Sloan.  Térj  vissza  a  szánalmas,  magányos  kis  életedhez,  süppedj  bele  az 
önsajnálatba. És mielőtt esténként elalszol, ne a sarkokat számolgasd, inkább 
azt vedd számba, mennyit nyersz az ilyen viselkedéssel.

Olyan  erővel  lökte  ki  maga  előtt  az  ajtót,  hogy  kis  híján  leszakadt  a 
zsanérjairól. Sloan nézte, ahogy az ajtószárny ki–be leng, előbb gyorsan, aztán 
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egyre  lassabban,  majd  végül  megáll  –  mint  ahogy  az  ő  szíve  is  megszűnt 
dobogni.
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KILENCEDIK FEJEZET

Elment.
Maga sem tudta, meddig üldögélt a konyhaasztalnál, a semmibe révedve. 

Bealkonyodott,  aztán besötétedett,  de ő  még mindig  nem mozdult.  Eljött  a 
perc, kristálytiszta pontossággal meg tudta állapítani, melyik volt az, amikor 
egyedül  maradt  a  házban.  A férfi  semmilyen  zajt  nem csapott.  Ugyanolyan 
feltűnésmentesen távozott, mint ahogyan érkezett.

Sloan,  erőt  véve  magán,  felállt,  átbotorkált  az  előtéren,  és  valamiféle 
kábulatban, mint akit delejes erő vonz, felment az emeletre. A férfi szobájának 
ajtaja nyitva állt.

Az üresség szinte tapintható volt.  A szoba közepére beállított asztal olyan 
csontváz  benyomását  keltette,  amelyről  már  minden  húst  lecsipegettek. 
Eltűntek róla az írógéplapok, az írógép, a szótárak és a kézikönyvek, a piros 
tollak.  A  padló  fájdalmasan  csupasz  volt,  egyetlen  papírgalacsin  –  a  férfi 
önmagával  szembeni  dühének  és  türelmetlenségének  mementója  –  sem 
éktelenkedett  rajta.  A fürdőszobából  fájón  hiányoztak  a  férfi  piperecikkei,  a 
szekrény kitárt ajtaja a benti ürességre ásított. Az ágy bevetetlenül maradt. A 
takaró  virágsziromként  konyult  le  a  földre  –  megérte  teljes  virágzását,  de 
mostanra fonnyadni kezdett, haldoklott.

Sloan körbejárt  mindent,  mint zarándok a szent helyen, tekintete ide–oda 
röppent.  Amikor  a  szemeteskosárban észrevette  az  elhajított  kéziratlapokat, 
letérdelt,  egyenként kiszedegette, kisimította és csinos kupacba rendezgette 
őket. A kis papírhalmot a szívére szorítva az ajtóhoz ment. Képtelen lett volna 
máris  nekiállni  a  takarításnak.  Majd.  Később.  Ha  már  összeszedte  magát 
annyira, hogy valaki másnak is ki tudja adni. De még nem. , Most még vérzik a 
szíve.

Magához ölelve a lapokat, melyeken a férfi gondosan megfogalmazott, majd 
könnyedén félrehajított szavai voltak, kilépett a szobából, és halkan behúzta 
maga mögött az ajtót.

– Fairchild Ház – szólt bele a telefonba két nappal később. –Sloan...
A hang ismerős volt, de nem a tulajdonosára jellemző.
–  Alicia?  –  Úristen,  ne!,  futott  át  Sloan  agyán.  Biztosan  Carterrel  történt 

valami. Máskülönben miért  lenne ilyen lehangolt?  – Alicia? – ismételte meg, 
hirtelen nyirkossá vált kezével markolva a kagylót. – Mi a baj?

– Semmi – felelte érzelemmentes hangon a barátnője. – Pánikra semmi ok. 
Nem akartalak megijeszteni.

Sloan szíve a torkából visszahullott a mellkasába, de a balsejtelem, mint egy 
rossz íz, a száját marta. 

– Mi... mintha nem is te lennél.
– Jó okom van rá.
Sloan vértelen ajkai elé kapta a kezét. Nem tudhat róla! Nem tudhatta meg! 

Carter? Nem, ő aztán soha... Sydney Gladstone! Megírta volna, az a kis... De 
nem, nem, olvasta a legutóbbi kritikáját. De akkor meg honnan jött rá Alicia?

– Akarsz beszélni róla? – kérdezte a könnyeivel küzdve.
– Ó, igen, Sloan. Muszáj megbeszélnem valakivel – fakadt keserves sírásra 

Alicia.
Sloant meglepte az események ilyetén fordulata. Alicia nem az ő Carterrel 

folytatott  viszonya  miatt  ilyen  feldúlt,  hanem  valami  más  miatt.  Egyszerre 
öntötte el a megkönnyebbülés és az aggodalom. 
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– Mi a baj? – kérdezte idegesen. – Alicia, kérlek, ne sírj! Mondd már!
–  Így  nem  tudom...  Szeretném,  de...  Muszáj  elmondanom  valakinek  – 

hüppögte.
Sloan az ajkába harapott, mielőtt felvetette:
– És Carter? Vele nem tudnád megbeszélni?
– Nincs itt.
– Carter nincs ott?
– Neked  nem  mondta?  Engem  is  csak  a  reptérről  hívott,  miután  tőled 

kijelentkezett. Azt mondta, nem jön vissza Los Angelesbe, hanem egyenesen 
New Yorkba repül, hogy személyesen adja le a kéziratát. Azt mondta, alig várja 
már,  hogy  megszabaduljon  tőle,  és  különben  is  van  még  egy–két 
elintéznivalója az esküvő előtt. Ami a jövő héten lesz, tudod.

Sloan szíve holt teherként nehezedett egész lényére, örvényként húzta lefele 
valami áthatolhatatlan sötétségbe, ahonnan nem volt menekülés. Persze hogy 
utálja  azt  a  könyvet,  hisz  minden  sora  őrá  emlékezteti.  Nem  csoda,  hogy 
szabadulni akar tőle, lefejti magáról, mint valami koloncot, amit már így is túl 
sokáig cipelt magával.

– Ne... – Nyüszítő hang tört fel a tüdejéből. Megköszörülte a torkát, és kissé 
érthetőbben folytatta. – Nekem... nem... mondott semmit, csak összepakolt és 
elment. Feltételeztem, hogy egyenesen hozzád...

–  Szerintem  is  az  lett  volna  a  normális,  hogy  hazajön,  amint  befejezi  a 
könyvét, de az adott körülmények között talán így a jobb.

– Miféle körülmények között? – tért vissza beszélgetésük eredeti témájára 
Sloan.

– Nem tudnál ideutazni?
Sloan rövid, kacagó hangot hallatott.
– Már hogy tudnék?! Egyáltalán, hogy jutott eszedbe?!
– Kérlek, Sloan. Ha valaha is barátodnak tekintettél, el kell jönnöd. Egyetlen 

napra. Muszáj... muszáj elmondanom valakinek.
– Nem lehet, értsd meg. Telefonon nem beszélhetjük meg? – Nagyon nem 

bánta volna,  ha Alicia  nem hozza szóba a  barátságukat.  Úgy érezte,  hozzá 
képest Júdás is példamutatóbb barát.

– El kell jönnöd. – Sloan ismét több kötetre való szomorúságot vélt kihallani 
barátnője  hangjából.  –  Legszívesebben én mennék  el  hozzád,  de  az utóbbi 
időben túl sokat hagytam magukra a fiúkat. Fizetem a repülőjegyed. Bármire 
hajlandó vagyok,  csak gyere...  Sloan,  kérlek! A panzió most amúgy is  üres, 
nem?

Sloan  az  asztalán  lévő  bronz  papírnehezéket  tanulmányozta.  Alicia 
kétségbeesése őszintének tűnt. Valami nagy baj történt, és ő a legjobb barát-
nőjéhez  fordult  segítségért.  Persze,  ha  tudná,  hogy  a  „legjobb  barátnője” 
igazából az árulója, biztosan valaki másnak akarná kiönteni a szívét. De mert 
nem tudja – és remélhetőleg sosem fogja megtudni –, így Sloan felé nyújtja 
segélykérő  kezét.  Aki,  ha  már  egyszer  cserbenhagyta,  visszautasíthatja–e 
most? Nem tartozik–e Aliciának legalább ennyivel?

– Jövő szerdán érkeznek a vendégek. Előtte ráérek.
– Holnap! – vágott közbe sürgetően Alicia. – Már holnap gyere!
Sloan reszkető ujjakkal masszírozta sajgó halántékát. Hogy tud majd Alicia 

szemébe nézni? Képes lesz rá valaha is?
– Azt hiszem, megoldható. A hajnali járattal megyek, aztán taxival hozzátok.
–  Carter  házában  leszünk.  Megkért,  hogy  kukkantsunk  ki,  a  fiúk  meg 

egyébként is imádnak a tengerparton játszani.
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Úristen! Hát a kínjainak, ennek a rémálomnak már sosem lesz vége?! Carter 
háza?!

– Mondd a címet!
Hiába  erősködött  és  ajánlkozott  Alicia,  ragaszkodott  hozzá,  hogy  a 

repülőjegyét maga fizesse. Azzal köszönt el, hogy másnap találkoznak.
A nap hátralévő részében csak jött–ment a házban, mint egy holdkóros. De 

ez tulajdonképpen Carter távozása óta így volt: aludt, felkelt, evett, tett–vett, 
akár egy beprogramozott robot. Minden öröm, amit a panzió előzőleg nyújtott – 
Carter Madison rövidke itt–tartózkodásának köszönhetően –, átértékelődött. A 
legnagyobb szoba az emeleten, a folyosó végén, már örökre Carter szobája 
marad.  Takaríthatta,  porszívózhatta,  befújhatta  légfrissítővel  –  még akkor is 
magán viselte a férfi nyomát. Mint ahogy a szívéből sem tudja soha kiűzni az 
emlékét. 

De legalább az anyagi biztonsága miatt nem kellett aggódnia. Naponta több 
foglalást  is  visszaigazolt.  Ha  ilyen  sűrűséggel  jönnek  a  vendégek,  akkor 
nemcsak  talpon  marad,  de  még  arra  is  futja  a  pénzéből,  hogy  az  utazási 
magazinokban hirdessen. Márpedig a reklámon állt vagy bukott a Fairchild Ház 
jövője.  Mert  –  és  ebben  biztos  volt  –  nem  az  általa  nyújtott  szolgáltatás 
színvonalán múlt, hogy az emberek megszeretik–e, vagy sem.

Az élet nem áll meg. Ezt a krízist is átvészeli. Annyi csalódottságon túltette 
már magát. Igazából már nem is fáj...  annyira. Ha maga elé kéne képzelnie 
Carter arcát... nem menne, olyan homályos az egész. Igaz, lesz még néhány 
nehéz  éjszakája,  mielőtt  ráveszi  magát,  hogy  előszedje  a  fiókból  a  japán 
lakkdobozba  száműzött  kéziratlapokat.  De  addigra  már  arra  sem  fog 
emlékezni, milyen volt a férfi ölelése, milyen volt a szeretetét érezni.

Lassú, de biztos a gyógyulás.

Amit  jelentősen  visszavetett  a  látvány,  ami  a  reptéri  taxiból  kiszállva 
fogadta. Csupa ég–csupa tenger háttér elé feszülő ház kontúrja. Az otthonod te 
magad vagy. Sloan kipislogta a könnyeket a szeméből, és kifizette a taxist.

A vörösfenyő stéggel körbevett ház mögül gyermeki sikkantások és kacajok 
hallatszottak. Alicia a partra néző terasz korlátjára könyökölve figyelte a kint 
rohangászó fiúkat. Majd hirtelen kiegyenesedett:

– Adam, ha még egyszer homokot szórsz a bátyádra...! Befele, de azonnal!
– Nem lehetsz ennyire szívtelen!
– Sloan! – Alicia megpördült, magához ölelte, de úgy, hogy még a bűntudatot 

is kiszorította Sloanból. – Istenem, de jó, hogy itt vagy! Hát eljöttél! Köszönöm, 
köszönöm...!

– Most mit köszöngetsz? Végül is nem csináltam semmit.
– De itt vagy! Máris többet tettél értem, mint bárki. Gyere, menjünk be!
– És a fiúk?
–  Megtiltottam,  hogy  a  vízbe  menjenek.  Különben  is  túl  hideg.  Egyik 

szememet majd rajtuk tartom.
– Gyorsan nőnek.  – Sloantól  ennél  elmésebb megjegyzésre nem futotta a 

homokon szaladgáló kicsinyke emberek láttán.
– Mint a bolondgomba.
Alicia odébb gördítette a padlótól  a plafonig érő tolóajtót,  és betessékelte 

Sloant Carter házába. A nappali szellős és tágas volt, kicsinyke galéria nyúlt be 
a térbe. A míves bronzkandalló előtti, meghatározhatatlan eredetű szőnyeget 
gondosan elrendezett, bézsből a barnába játszó bőrkanapé és – fotelek vették 
körbe.  Bronzkeretbe  foglalt,  színpompás  poszterek  –  Carter  több  világrészt 
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megjárt úti élményeinek emlékei – díszítették a fehér, durván vakolt falakat. 
Csigalépcső vezetett fel a galériára, ahol csupán egy asztal és egy szék kapott 
helyet.  Mindenütt  könyvespolcok sorakoztak.  És minden napfényben fürdött. 
Sloannak nagyon tetszett. Biztosra vette, hogy Carter tervezte a házat.

– Limonádét?
A választ meg sem várva, Alicia kisuhant a konyhába, melyet csupán egy 

pult  választott  el  a  nappalitól.  Amíg  magas  üvegpohárba  töltötte  a 
gyümölcskoncentrátumot és a szódavizet, Sloan szinte itta magába a nappali 
látványát,  melyet  Carter  tökéletes  ízléssel  rendezett  be.  A  könyvespolcokra 
zsúfolt  könyvek  a  filozófián  át  a  vallásig  és  az  erotikáig  minden  témakört 
felöleltek.  És a lemezgyűjtemény is irigylésre méltó volt.  Ahogy a tárgyakat 
nézegette, amelyekkel a férfi körbevette magát, Sloan úgy érezte, a lelkébe 
nyer bepillantást. Szívesén körülnézett volna a ház többi részében is, de – amíg 
Alicia nem ajánlotta fel – nem hozta szóba a dolgot.

– Milyen utad volt? – kérdezte a barátnője, és átnyújtott neki egy magas, a 
hideg italtól deres poharat.

– Lármás. Két csecsemő is volt  a gépen, és nagyon nem tetszett nekik a 
repülés.

Alicia önkéntelenül is elnevette magát.
– És nem fáztál?
– Nem, pedig az ablaknál ültem. Gyönyörű volt fentről az óceán.
– Lazábban is öltözhettél volna. Bár te soha nem szoktál.
Sloan erre nem mondhatta azt,  hogy múlt  héten még farmerben–pólóban 

rohangált San Franciscóban – ráadásul melltartó nélkül. Alicia úgysem hinné el. 
Carter találta ki a „ruhaterápiát”,  hogy ezzel is segítse az ő kibontakozását. 
Azért ne vetkőzz ki teljesen önmagádból – tette hozzá kacsintva.

Most egy tökéletesen szabott, minden nőiességet nélkülöző összeállítás volt 
rajta: tengerészkék szoknya és hozzáillő,  halszálkás blézer, egyszerű blúz. A 
farmert és garbót viselő Alicia mellett vidéki tramplinak érezte magát. Nem 
először csodálkozott el rajta: Carter hogyan választhatta őt Alicia helyett? Vagy 
csak ámította, hogy az ágyába cipelhesse?

Még a gondolattól is elállt a lélegzete. De nem, nem, nem. Lehet, hogy a férfi 
feldühödve, büszkén, sértetten vonult  ki  az életéből,  de azt még Sloan sem 
hitte  –  nem  hihette  –  hogy  előzőleg  hazudta  volna  a  szerelmet.  Nem,  erre 
gondolnia sem szabad.

Alicia  elnyúlt  az  egyik  heverőn,  Sloan  abba  a  karosszékbe  telepedett  le, 
amelyikből rálátott az óceán végtelenjére. A gyerekek kacagása felhallatszott a 
partról.

– Később találkozhatsz a fiúkkal is, de előbb beszélni szeretnék veled. Nem 
baj? – kérdezte Alicia.

– Persze hogy nem. Mi a baj?
– Istenem, milyen jó is a hangodat, a nyugodt, kiegyensúlyozott hangodat 

hallani.  – Alicia felsóhajtott,  telt  keble megemelkedett a pulóver alatt. Sloan 
próbálta  nem  maga  elé  képzelni,  amint  Carter  megérinti,  csókolja  és...  – 
Rettenetesen szégyellem magam.

A bejelentés visszarángatta önkínzó merengéséből a valóságba.
– Alicia, kérlek, ne...! – mondta, amikor barátnője válla rázkódni kezdett a 

zokogástól.  –  Mi  zaklatott  fel  ennyire?  És  mit  jelentsen az,  hogy szégyelled 
magad?  Soha életedben semmi olyasmit  nem tettél,  ami  miatt  szégyellned 
kellene magad.

94



–  Én  sem  gondoltam  volna  magamról  –  mondta  szipogva  Alicia.  –  De 
megtettem. És az a legszégyenletesebb az egészben, hogy még csak meg sem 
bántam.

Sloan  türelmesen  várt,  időt  hagyva  barátnőjének,  hogy  összeszedje  a 
gondolatait.

–  A rákövetkező hétvégén, hogy visszajöttem San Franciscóból,  Tahoe–ba 
utaztam. Az egyik barátnőm néhány hónapja vált el, és már régóta nyaggatott, 
hogy ruccanjunk ki valahova. Isten látja lelkem, Sloan, igazából azt sem tudom, 
miért hagytam rábeszélni magam, hacsak... De ezt hagyjuk is. Lényeg, hogy 
elmentem,  és...  találkoztam  valakivel.  Nagyon  jóképű  az  illető,  kedves  és 
szórakoztató.  Egész  nap  síeltünk,  és  nagyon  jól  éreztük  magunkat  együtt. 
Éjjel...  nála  aludtam,  hajnalig  szeretkeztünk,  és...  fantasztikus  volt!  – 
Szemlátomást megkönnyebbült, hogy végre túl van rajta. 

Sokáig egyikük sem szólt. Alicia végül pírban égő arccal Sloanra nézett:
– Annyira meglepett a dolog, hogy nem tudsz mit mondani, igaz? – kérdezte 

dacosan.
Sloan hosszasan ingatta a fejét, mielőtt hangjára talált volna. 
– Nem az, csak...
– Hát dehogyisnem. En magam is alig hiszem el. Most biztosan azt gondolod, 

olcsó  kis  nő vagyok,  aki  nemcsak  lefekszik  egy vadidegen férfival,  de  még 
élvezi is. Hogy is érthetnéd meg, Sloan? Te, aki mindig olyan kimért és józan 
vagy, sosem kerülnél ilyen helyzetbe. Honnan tudnád, milyen érzés, amikor az 
ember a lovak közé dobja a gyeplőt, fütyül a holnapra, és belevág olyasmibe, 
amiről már a kezdet kezdetén tudja, hogy nem szabadna megtennie.

Sloan szíve fájdalmasan nagyokat dobbant,  úgy érezte,  menten sikoltozni 
kezd, ha nem csitul  a lelkében tomboló vihar.  Hogy ő ne tudná, milyen az, 
amikor az ember mindent feláldoz a szenvedély oltárán?!

– Magam sem tudom, mi történt velem. Talán a friss,  hegyi  levegő tette. 
Egyetlen mentségem, hogy Jim Russell–lel nagyon fiatalon ismerkedtem meg. 
Egyetem után rögtön összeházasodtunk, és pár éven belül megszülettek a fiúk 
is. Amikor Jim elment, én olyan... olyan öregnek éreztem magam. Öregnek és 
elhasználtnak. Mintha elmúlt volna felettem az élet, és nekem nem lett volna 
alkalmam kiélvezni. Nem, azt nem bántam meg, hogy olyan fiatalon feleségül 
mentem  Jimhez,  csak...  mindig  tartoztam  valakihez,  soha  életemben  nem 
éltem egyedül. – A parton játszadozó gyerekeket nézte. – És ez most már nem 
is változik, igaz?

– Nem, ha a jövő héten hozzámész Carterhez.
Alicia szemét ismét elfutotta a könny.
– Hát ezért van olyan rettenetes bűntudatom amiatt a hétvége miatt, Sloan. 

Szeretem Cartert,  de...  – A hangja elhalt,  idegességében a pulóveréből  lógó 
cérnaszálat  kezdte  tépdesni.  –  Talán  nem téged  kéne  ezzel  terhelnem,  de 
valakinek muszáj kiönteni a szívem. Carter és én soha nem voltunk együtt... 
tudod... milyen értelemben. Kedveljük egymást, ez minden. Emlékszel, amikor 
ott  nálad ránk  nyitottál,  amikor  csókolóztunk?  –  Sloan szótlanul  bólintott.  – 
Hihetetlenül meglepett a dolog. Carter korábban sosem viselkedett így. Lehet, 
hogy külső szemlélő számára szenvedélyesnek tűnt az a csók... de én közben 
nem éreztem semmit! Tudom, nevetséges, de... ha Carterre nézek, Jimet látom 
magam előtt... olyan, mintha megcsalnánk azzal, hogy együtt vagyunk. Azzal a 
férfival Tahoe–ban nem így éreztem.

–  Carter  Jim  legjobb  barátja  volt.  Természetes,  hogy  így  érzel  –  mondta 
Sloan, csak hogy mondjon valamit. Mintha egy aprócska fénysugár villant volna 
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a feneketlen sötétségben, amely körülvette, amióta Carter távozott. De nem 
mert még remélni, nem akarta áltatni magát.

– Az igazat megvallva, Carter sosem... hozott lázba. Jó barátom, nem több. 
Gondolom, az esküvő után tennem kell,  ami egy menyasszonytól  elvárható. 
Noha szexuálisan nem vonz, úgy képzelem, Carternek elég nagy étvágya lehet 
az ágyban. Kétlem, hogy díjazná a férji  cölibátus ötletét. Nem beszélve róla, 
hogy mindketten szeretnénk még gyereket. – Ezt szinte már suttogva, mintegy 
mellékesen tette hozzá.

A  lelkében  dúló  vihar  ellenére  Alicia  arca  kivirult,  amikor  szégyenlősen 
folytatta.

–  Sloan,  valahányszor  Mac  –  így  hívják  azt  a  férfit  –  hozzámért,  én 
beleborzongtam. Érted, hogy mondom? Szerinted akkor én most egy szemér-
metlen perszóna vagyok? 

Sloan mosolya picit szomorkásra sikeredett.
–  Igen,  értelek,  és  nem, nem tartalak szemérmetlen perszónának. –  Nem 

állta  meg,  hogy  ne  kérdezzen  rá:  –  És  ez  a  Mac  hol  lakik?  Fogtok  még 
találkozni?

– Portlandben él, és azt mondta, szeretne meglátogatni. Természetesen ebbe 
nem egyeztem bele. Mindent elmondtam neki. – Alicia nagyot sóhajtott. – De a 
történet szempontjából nem is ő az érdekes. Viszont túl sok választásom nincs. 
–  Hirtelen felült.  –  Nem olyan nő vagyok,  aki  virágról  virágra röppen,  ugye 
tudod?

– Tudom – mondta őszintén Sloan.
– Elítélem az ilyen viselkedést. És nem tetszik, hogy a barátnőm ilyen életet 

él.  Lehet,  hogy  azon  a  hétvégén  Tahoe–ban  több  férfival  is  lefeküdt,  és 
cseppnyi megbánást sem érez emiatt. De én nem ilyen vagyok, Sloan. Nem 
akarom így lealacsonyítani magam, a fiúk miatt sem tehetem. Egyszerűen csak 
ráébredtem,  hogy  nem  Jim  az  egyedüli  férfi,  akit  képes  vagyok  tiszta 
szívemből, szenvedélyesen szeretni.

– Azt hittem, a lelkemnek ez a része már halott. De nem. Csak szunnyadt. 
Amikor  Mac  hozzámért,  felébredt,  és  rádöbbentett,  hogy  nemcsak  özvegy, 
anya és jó barátnő vagyok, hanem  nő  is. Amikor Carter megcsókolt ott, San 
Franciscóban... nos, azonnal tudtam, hogy az ő csókjától sosem fog elgyengülni 
a térdem. Azt hiszem, tulajdonképpen ezért is mentem el Tahoe–ba.

– Most mihez kezdesz? – kérdezte lassan Sloan, Az a kis fénysugár egyre 
fényesebben ragyogott. Szeretett volna leszaladni a partra, együtt kiabálni és 
ugrabugrálni a fiúkkal. Mint az állat, miután levedli téli  bundáját, frissnek és 
üdének érezte magát, mint aki új életre született.

– Nem tudom – suttogta kínlódva Alicia. – Te mondd meg, mit tegyek, Sloan. 
–  A  tekintete  és  a  hangja  is  csupa  könyörgés  volt.  –  Mondd,  hogy  Carter 
csodálatos férfi.  Mondd, hogy vele nem vállalok kockázatot. Hogy mellette a 
fiúknak  és  nekem nyugodt,  biztonságos  életünk  lesz.  Mondd,  hogy  a  fiaim 
érdekeit  a  saját,  önző  vágyaim elé  kell  helyeznem.  Emlékeztess  rá,  Carter 
mennyire szereti őket, és milyen kiábrándító lenne számára, ha kiderülne, hogy 
Jim özvegye lefeküdt egy idegen férfival, és az együttlét minden percét élvezte. 
í Mondd, hogy miután összeházasodtunk és egy ágyban alszunk, majd megjön 
a  szenvedély  is.  Sloan,  mondd,  hogy  ez  az  egyedüli  helyes  és  észszerű 
megoldás.

– Vagy mondd azt – folytatta mély levegőt véve –,  hogy ne foglalkozzam 
azzal, mi helyes és helytelen, csak tegyem, amit a szívem diktál. Talán Carter 
számára is megkönnyebbülés lesz, ha kiderül az igazság. Valószínűleg úgyis 
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csak azért kérte meg a kezemet, mert úgy érzi, tartozik annyival Jimnek, hogy 
gondoskodik  rólunk.  Mondd,  hogy  álljak  Carter  elé,  és  őszintén  vallják  be 
mindent,  azt  is,  hogy  szeretem,  de  nem  úgy,  ahogy  az  adott  helyzetben 
kellene.  –  Alicia  előrenyúlt  és  megszorította  barátnője  kezét.  –  Az  ég 
szerelmére, Sloan, mondd meg, mit tegyek!

– Nem lehet. – Annyira felzaklatták a hallottak, hogy Sloan elsírta magát. – 
Ne is kérj tőlem ilyet. Nem adhatok tanácsot. – Ó, bár elmondhatná Aliciának, 
hogy minden érintett számára az lenne a legjobb, ha felbontaná Carterrel az 
eljegyzését.  A  lelke  mélyén  azt  sikoltozta  egy kis  hang:  „Mondd meg neki, 
mondd meg! Könnyítsd meg számára a döntést. Örülni fog, hogy te és Carter 
egymásba szerettetek. Mondd már meg neki!”

Egyetlen mondat elég lenne: „Szeretem Cartert, és azt hiszem, ő is szeret 
engem.”  Őszintén  elmondhatná  Aliciának,  hogy  nem  akarták,  hogy 
megtörténjen, mégis megtörtént. És akkor mindenki azt kapná, amire vágyik: ő 
Cartert, a férfi őt, Alicia szabadságot, hogy ráleljen a boldogságra.

Ám lelkének másik fele elzárkózott attól, hogy elfogadja ezeket az érveket. 
Nem befolyásolhatja barátnőjét a döntésben. Lehet, hogy Alicia jobban szereti 
Cartert, mint hiszi. Az a hétvége Tahoe–ban csak egy kis botlás volt, és mert 
először csinált ilyet, az újdonság erejével hat. Lehet, hogy nem is volt olyan 
romantikus, mint amilyennek utólag emlékszik rá. Lehet, hamarosan rájön, neki 
pontosan olyan nyugodt, megbízható kapcsolatra van szüksége, mint amilyet 
Carter kínál.

Nem. Jobb, ha ő ebbe nem szól bele. Nem tudna azzal a tudattal élni, hogy 
egy életre szóló döntés meghozatalában befolyásolta a barátnőjét – főleg ha 
Alicia később úgy ítélné meg, hogy rosszul döntött. Ő, Sloan, nem tudna boldog 
lenni Carterrel, ha tudná, hogy Alicia az ő rábeszélésére mondott le róla. Nem. 
Ezt a döntést Aliciának kell meghoznia. Egyedül neki.

De kérlek, Istenem, szépen kérlek, az legyen a döntése, hogy...
– Sloan, mit tegyek? – Gondolataikba merülve nézték a parton játszadozó 

gyerekeket; – Apára van szükségük – mondta halkan Alicia. – Olyan apára, mint 
Carter, csak... – Ismét hallgattak. Külön–külön a maguk lelki poklát járták.

David  hirtelen  abbahagyta  a  játékot,  megrángatta  az  öccse  karját,  és 
mutogatni kezdett. Nyomában az alacsonyabb Adammel, a ház felé trappolt, és 
teli tüdőből kiabált. Hamarosan már a két nő is hallotta: 

– Carter! Carter! Megjött Carter!
Sloan  meglepetten  Aliciára  nézett,  majd  egyszerre  fordultak  meg,  épp 

amikor Carter feltűnt a stég sarkánál. Amikor észrevette, kinek a társaságában 
üldögél  a menyasszonya,  megtorpant,  mintha üvegfalba ütközött  volna.  Pár 
másodpercre  mindhárman  ledermedtek,  de  akkor  már  tornacipős  lábak 
dobbantak a stégen. Még magához sem tért  a döbbenettől,  hogy Sloant  itt 
látja,  Carternek  máris  a  nadrágszárát  ráncigáló  két  kis  lurkóval  kellett 
foglalkoznia, akik ott ugrabugráltak körülötte.

– Carter, veszel nekünk fagyit? A mami azt mondta, hogy kaphatunk, ha jók 
leszünk – tért azonnal a tárgyra Adam. – És jók voltunk!

– Képzeld, megdöglött az aranyhalunk. Most fent van a mennyben a papával. 
De a mami azt mondta, majd veszünk másikat.

–A hasa volt felül, és ott lebegett a víz tetején. Én láttam meg először, és 
David nem akarta elhinni, hogy döglött, pedig én mindjárt tudtam.

Alicia jelentőségteljes pillantást vetett Sloanra. Bár őt is lefoglalták a kínjai, 
nem tudta nem észrevenni a barátnője szemében megcsillanó szomorúságot.

– Nincs más választásom, látod? – suttogta Alicia úgy, hogy csak Sloan hallja.
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Sloan tudta, hogy akkor neki sincs más választása, mint csendben maradni 
egy életen át, akkor is, ha ebbe belehal. Bólintott.

– A helyemben te is így döntenél, igaz? Ez az egyedüli helyes megoldás.
Ez lenne a helyes megoldás? Boldogtalanságra ítélni három felnőtt embert? 

Igen.  Az  adott  helyzetben  így  a  helyes.  A  gyerekeken  keresztül  majd 
megszeretik egymást, gyönyörű pár lesznek, és bizonyára a szenvedély sem 
sokáig hiányzik majd az életükből.

Alicia még utoljára megszorította Sloan kezét, aztán Carterhez ment.
– Isten hozott, idegen! – köszöntötte vidáman. Carter magához ölelte, ám a 

válla  fölött  Sloant  figyelte.  Tekintete  ezernyi  kérdést  és  érzelmet  tükrözött, 
Sloan pontosan értette valamennyit: Sajnálja, hogy olyan borzalmas dolgokat 
vágott a fejéhez. Nagyon hiányzik neki. Elcsigázott, kimerült, fáradt. Élni sincs 
kedve nélküle. Hogy került ide? És mi ez a borzalmas öltözék és frizura már 
megint?

– Annyira egyedül éreztem magam. Megkértem Sloant, hogy ugorjon át egy 
napra – csacsogta Alicia, és a székek felé terelgette a férfit. Sloan képtelen volt 
megmozdulni,  mióta  megpillantotta  Cartert.  Fáradt  mosolyát  és  kedvetlen 
tekintetét  leszámítva  nagyon  jól  nézett  ki.  Farmer  és  sporting  volt  rajta, 
pulóverét a vállára terítette.

– Szia, Sloan!
– Szia! Milyen volt New York?
– Hideg és esős.
– Akkor esőből  neked most bőven kijutott  – jegyezte meg Alicia.  –  Szinte 

végig esett, amíg San Franciscóban voltál, nem?
– De igen – mondta Carter, szemét le nem véve Sloanról.
– Fiúk, fejezzétek be az ugrálást, és köszönjetek szépen Sloannak – adta ki az 

utasítást Alicia, mire a gyerekek jól nevelten engedelmeskedtek.
Sloan mosolyogva üdvözölte őket.
– Nagyot nőttetek, mióta nem találkoztunk. Kész fiatalemberek vagytok.
– Ismerted az apukánkat? – kérdezte Adam. – Meghalt.
Sloan elnézett valahova Alicia és Carter mögé, akik egymásba karolva álltak.
– I–igen, ismertem. Ugyanolyan jóképű volt, mint te.
– A mami is ezt mondja. Képzeld, Carter lesz az új apukánk.
– Az nagyszerű lesz, igaz? – nyelt nagyot Sloan.
– Aha, klassz lesz – szólt közbe David.
– Klassz, klassz, klassz – énekelte Adam. 
– Jó, jó, most már mehettek vissza játszani – hessegette el őket Alicia, majd 

Carterhez  fordult,  amikor  a  fiúk  ledübörögtek  a  stégről.  –  És  mi  van  a 
könyveddel? Befejezted?

– Már a szerkesztőnél van. Annak alapján, amit eddig olvasott, azt mondja, 
eddig ez a legjobb regényem.

– Ez igazán jó hír, drágám! Nem hiába dolgoztál annyit rajta – simogatta meg 
a férfi karját Alicia.

– Sokat kivett belőlem.
– És happy enddel végződik?
Carter elkapta a pillantását Sloan arcáról, és a menyasszonyára nézett. Alicia 

tekintete ugyanolyan ártatlan volt,  mint  a  fiaié.  Carter  gazembernek érezte 
magát,  amiért  nem tudja  szeretni.  Mennyivel  egyszerűbb lenne minden,  ha 
nem egy másik nőbe szeretett volna bele! 

– Úgy végződik, ahogy végződnie kell.
Ez már sok volt Sloan idegeinek. Felpattant.
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– Hívok egy taxit!
– Ugyan már, Sloan, vacsorázz velünk!
– Nem, nem. Mennem kell.
– Ne menj sehova – mondta Alicia. – Szólok a fiúknak.
Amikor  kettesben  maradtak,  Sloan  mozdulni  sem  mert.  Carter  csendben 

figyelte.  Ugy  érezte,  muszáj  még  egyszer,  talán  utoljára,  elmondania  neki, 
mennyire  szereti,  mennyire  vágyik  az  ölelésére.  Örökre  megbánja,  ha  nem 
próbálja meg jobb belátásra bírni. 

– Sloan, én...
– Ne! Ne mondj semmit! Kérlek. Nem bírnám elviselni.
–  Sloan,  nem kell  taxit  hívnod.  –  Alicia  toppant a szobába. Szemlátomást 

semmit  nem vett  észre a  szeme előtt  kibontakozó  drámából.  –  Kiviszünk a 
reptérre. A fiúk meg akarják nézni a repülőgépéket.

– Igazán nem kell. Carter épphogy hazaért...   
– Nem probléma. 
– Maradj csak, Carter – mondta gyorsan Alicia. – Most én viszem ki. Te pedig 

jövő héten érte mész, amikor jön az esküvőre.
Sloan úgy érezte magát, mint akit gyomorszájon rúgtak.
– De... de nem jövök. Alicia értetlenül meredt rá.
– Hogyhogy nem jössz?
A világon semmi, de semmi nem vehette rá, hogy végignézze, ahogy Carter 

feleségül vesz egy másik nőt. Még akkor sem, ha az történetesen a legjobb 
barátnője.

–  Sajnálom,  de nem tudok jönni.  Addigra  telt  ház lesz  a  panzióban,  nem 
hagyhatom ott  a vendégeket.  Vegyétek úgy,  hogy most  jöttem gratulálni  a 
boldogságotokhoz.

Alicia megbántottan fürkészte az arcát.
–  Az  első  esküvőmre  sem  jöttél  el.  Nem  teheted  meg  velem,  hogy  a 

másodikra sem jössz el.
– Sajnálom, hogy csalódást kell okoznom, de nem tudok... nem tudok részt 

venni az esküvőtökön.
Kétséget nem hagyott afelől, hogy nem fogja megmásítani az elhatározását, 

bár Alicia egy darabig még kérlelte. Carter egyetlen szót sem szólt.
Néhány perc múlva elindultak. Sloan óvatosan visszanézett a házra. A férfi 

zsebre dugott kézzel kint állt a stégen, hajába, ruhájába bele–belekapott a szél. 
Ha a tekintetét látja, Sloan biztosan nem képes otthagyni – függetlenül attól, 
hogy ez milyen következményekkel járt volna.
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TIZEDIK FEJEZET

De  legalább  itt  van  nekem  ez,  gondolta  Sloan,  miközben  felszolgálta  a 
karamellás  tejsodót  az  étkezőasztalt  körülülő  vendégeknek.  A  Fairchild  Ház 
valamennyi szobáját lefoglalták, egyet kivéve. De az nem is volt kiadó.

Túl fogja élni, ahogy eddig is mindig túlélte.
A panzió minden energiáját lekötötte, fizikai és mentális értelemben is. Neki 

most már ez az élete. Egyetlen célja van csupán, hogy sikeresen üzemeltesse.
Péntek este. Aznap délután kettőkor volt Carter és Alicia esküvője. A férfi 

ezzel végérvényesen kilépett az életéből. Az ő szívében pedig ezentúl már csak 
a panziónak van hely.

– Borzalmas lehetett. Igaz, Ms. Fairchild?
Kis  híján  az értékes,  hímzett  térítőre  loccsantotta  a  kávét.  Csak  fél  füllel 

hallgatta, hogy miről beszélgetnek a vendégek. Meglepte, hogy személy szerint 
neki címezték a kérdést.

– Elnézést, mit kérdezett?
– Az az esőzés, borzalmas lehetett – mondta a nő a keleti partról, aki úgy 

ugráltatta a férjét, mint valami ölebet.
Valahányszor  szóba  került  a  szokatlanul  barátságtalan  időjárás,  könny 

futotta el Sloan szemét.
– Annak, akinek muszáj volt kimennie a szabadba, bizonyára. Még egy kis 

kávét, Mrs. Williams?
A hangja nyugodt, kiegyensúlyozott volt, semmi nem utalt a bánatára. Csak 

aki nagyon figyelt, az vehette észre tekintetében a szomorúságot.
A vendégek átmentek a nappaliba, négyen kártyázni kezdtek. Sloan kinek–

kinek kérése szerint kávét, likőrt, gyógyteát szolgált fel. Már majdnem éjfélre 
járt, mire mindannyian nyugovóra tértek. Sloan fáradtan körbejárt, ellenőrizte 
az ajtókat, mindenütt leoltotta a villanyt.

Bement  a  szobájába,  felkapcsolta  a  komódon  lévő  kis  lámpát.  Keze 
önkéntelenül is a fő helyre állított,  lakkozott  dobozra siklott.  Szája sarkában 
szomorú mosoly játszott, szeme ismét könnybe lábadt.

Fel sem merült benne, hogy nincs egyedül.
Szórakozottan kiszedegette a csatokat a hajából, egyiket a másik után, végül 

fürtjei szabadon táncoltak a válla körül. Szoknyáján lehúzta a cipzárt, kilépett 
belőle, és gondosan az egyik szék támlájára hajtotta. Haja az arca elé hullt, 
amint a blúzát gombolgatva kissé előredöntötte a fejét. Gondolataiba merült. 
Már éppen kibújt volna a blúzból, amikor a tükörbe pillantva meglátta a férfit. A 
szoba túlsó felében ült egy széken.

Sloan szíve majd' kiugrott a mellkasából, minden önuralmára szüksége volt, 
hogy ne sikoltson fel. Megpördült. Annyira megszédült, hogy kénytelen volt a 
komód sarkába kapaszkodni.

Tényleg  ott  volt,  tényleg  ő  volt  az.  Hanyagul  hátradőlt  a  széken,  egyik 
bokáját a másik térdén nyugtatta. Az ölében egy keményfedelű könyv feküdt. 
Szemüvege az orra hegyén csücsült.

– Miattam nem kell abbahagynod. – Tekintete végigpásztázta a nő testét.
– Mit csinálsz te itt?
– Sztriptízt nézek.
– Az Isten áldjon meg, Carter, válaszolj! Egyáltalán, hogy jutottál be? Minden 

ajtó zárva van.
–  A  püspök  csókja,  ötödik  fejezet  –  emelte  fel  a  férfi  a  könyvet.  –  Újra 

elolvastam, csak hogy jól emlékezzem. Időzítés kérdése, persze. Besurrantam a 
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hátsó ajtón, amikor senki nem figyelt. Majdnem olyan jól csináltam, mint Slater. 
Ebben a regényemben ő a főhős...

– Mit keresel te itt? – kiáltotta magából kikelve Sloan, a keze ökölbe szorult.
Carter a földre tette a könyvet és a szemüvegét. A nőhöz lépett, és a szájára 

tapasztotta a kezét.
– Ejnye, a végén még felébreszti a vendégeket, Ms. Fairchild – suttogta, és 

nyelvét  finoman  végighúzta  Sloan  nyakán.  –  Nem  akarnék  erőszakhoz 
folyamodni, mint Slater, amikor betört a hősnő lakásába. Gregory barátunkat 
és a módszereit pedig már mindketten jól ismerjük.

A nő szabadulni próbált.
– Nem értem, miért csinálod ezt,  Sloan. – Már a fülcimpáját harapdálta. – 

Lazulj el szépen. Minden energiádra szükséged lesz, ugyanis az a tervem, hogy 
hajnalig szerelmeskedünk, vagy amíg eszméletünket nem veszítjük, bármelyik 
jöjjön is el előbb.

Sloan sikítani próbált.
– Azt mondtad, kifelé? De miért? Ó, már értem. Azt hiszed, házasságtörést 

követnénk el. Tévedsz. Nem vagyok nős, és addig nem is leszek, amíg nem 
akad pár szabad óránk, hogy beugorjunk az anyakönyvvezetőhöz.

A  nő  hirtelen  megadta  magát,  könnyes  tekintete  teljes  értetlenséget 
tükrözött.

– Így már jobb. Utálom az erőszakot. De valahogy el kellett érnem, hogy ne 
kezdj el sikoltozni. – Carter elvette a kezét a nő szájáról, és helyette a száját 
tapasztotta  rá.  Keze  felfedezőútra  indult  a  hátán,  majd  lejjebb  siklott  a 
hátsójára. – Úristen, de finom vagy! – Másik kezét a nő két melle közti völgybe 
csúsztatta.

Sloan  már  reszketett  a  vágytól,  elerőtlenedve  adta  át  magát  a  férfi 
ölelésének.

–  Mi  történt?  –  nyöszörögte.  –  Hogyhogy  nem házasodtatok  össze?  Soha 
többé ne hagyj el, Carter. Szeretkezzünk, aztán ölj meg, ha akarsz, de soha 
többé ne hagyjál el! 

– Soha, soha, soha – ígérte a férfi.  – Hmm... – mormolta kéjesen. – Nincs 
rajtad melltartó?

– Már csak akkor veszek fel, ha nagyon muszáj. Carter letépte róla a blúzt, 
aztán eltolta magától.

– Nézd! Nézd, de gyönyörű! Csoda, hogy nem tudtam rávenni magam, hogy 
elvegyem Aliciát?

– Mondd már, mi történt!
– Bocsáss meg, szerelmem, de nem tudok tovább várni. – Szorosan magához 

húzta a nőt. – Érzed, mennyire kívánlak?

Ők maguk sem tudták volna megmondani,  hányszor söpört végig rajtuk a 
szenvedély, kimerülten, félálomban feküdtek egymás karjaiban.

– Nem csak azért mondod, hogy ettől jobban érezzem magam?
– Esküszöm, így történt.  A ceremónia előtt nem sokkal Alicia azt mondta, 

beszélni szeretne velem. A szülei házában voltunk. Már kezdtek szállingózni a 
vendégek. David és Adam frissen mosva vasalva, a bébiszitter gondjaira bízva. 
Alicia bejött a szobába, ahol öltöztem.

– Nem voltál felöltözve, miközben beszélgettetek? Te szégyentelen!
– Azért volt rajtam némi ruha – mondta Carter, és gyengéd csókot lehelt a nő 

mellére. – Szóval...  Leült az ágyra, és szinte azonnal könnyekben tört ki.  És 
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amikor  elmondta,  mi  történt,  úgy  éreztem,  én  vagyok  a  világ  legnagyobb 
képmutatója.

–  Gondolhatod,  én  mit  éreztem,  amikor  azt  mondta,  én ilyesmit  biztosan 
soha nem csinálnék. Közben meg lefeküdtem a vőlegényével.

–  Nem,  drágám,  te  nem  egyszerűen  lefeküdtél  velem.  Mi  egymásba 
szerettünk!

– Jól van már, folytasd! – türelmetlenkedett Sloan.
– Megfogtam a kezét, mélyen a szemébe néztem, és megkérdeztem, hogy 

szeret–e engem.
– Erre mit mondott?
– Azt, hogy igen, szeret.
Sloan felkönyökölt,  és meglepetten nézett a férfira.  Carter szája sarkában 

huncut mosoly bujkált.
– Azt mondta, igen, szeret, de „nem úgy”. Nem úgy, ahogy egy feleségnek 

szeretnie kéne a férjét. Nem úgy, hogy ágyba akarna bújni velem. Nem úgy, 
hogy nemet tudna mondani annak a Mac–nek, ha esetleg jelentkezne. És ekkor, 
legnagyobb meglepetésére a karomba kaptam, olyan lelkesen ölelgettem, mint 
még soha, és megnyugtattam, hogy igazán csodálatos felesége volt  Jimnek, 
igazán csodálatos felesége lehet még valaki másnak, de én is úgy gondolom, 
hogy nem egymásnak teremtettünk. Sloan a férfi mellkasára fektette az arcát.

– A fiúknak mit mondtatok? Szörnyen csalódottak voltak?
– Igen. Igen. Úgy zokogtak, hogy majd' megszakadt a szívem.
– Jaj, Carter ne! – kapta fel a fejét Sloan. 
– De igen. Teljesen kiborultak tőle, hogy nem jöhetnek többé a parti házba.
Sloan megkönnyebbülve visszahanyatlott. Carter kuncogva simogatta meg a 

hátát.
–  Amint  megnyugtattam  őket,  hogy  bármikor  jöhetnek,  amikor  nem 

dolgozom, és hogy ezután is elviszem őket korcsolyázni, meccsre és fagyizni, 
már csak azon veszekedtek, hogy ki kapott nagyobb szeletet a menyasszonyi 
tortából.

– Apára lenne szükségük.
A férfi úgy tett, mintha fel akarna állni.
– Hát, ha gondolod... még mindig visszakönyöröghetem magam Aliciánál.
Sloan visszahúzta maga mellé.
– Szükségük van apára, de nem rád.
– Szóval megtartasz?A nő a homlokát ráncolta.
– Még megfontolom.
– Addig is, amíg gondolkodsz... – Carter csókolgatni kezdte a nő mellét.
– Várj, várj! – tolta el magától Sloan. Megnyalta az ajkát. – Carter... rólunk... 

beszéltél Aliciának? Meséltél a Fairchild Házban töltött időről?
– Ühüm – vette a szájába az egyik mellbimbót a férfi.
– És mit mondtál?
–  Az  igazat.  –  Carter  felemelte  a  fejét,  és  hamiskás  mosollyal  a  szája 

sarkában, a nő szemébe nézett. – Hogy még soha életemben nem találkoztam 
ilyen kéjvágyó, buja, ledér...

– Micsodaaa?
Sloan a mellkasába bokszolt, mire a férfi hanyatt dobta magát a párnán, de 

közben rázta a nevetés.
–  Na  jó.  Hogy  a  kérdésedre  is  válaszoljak:  azt  mondtam neki,  hogy erős 

vonzalom alakult  ki  közöttünk,  és  most  visszajövök,  hogy kiderítsem,  most, 
hogy már nem vagyok vőlegény, van–e esélyem nálad.
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– Alicia nem vette zokon?
– Oldalra billentette a fejét, és tűnődve megjegyezte, annyi szép szoba van 

itt, kár is lenne őket kihasználatlanul hagyni. Aztán csak kacagott, amikor egy 
szempillantás  alatt  letéptem  magamról  a  csokornyakkendőt,  és 
megkérdeztem, hogy ki tudna–e vinni a reptérre. Azt hiszem, Alicia maga is 
őszintén megkönnyebbült, sőt egészen felszabadult.

–  Örülök  –  fészkelődött  közelebb  a  férfihoz  Sloan.  –  És  akkor  most  mit 
csinálunk?

– Úgy érted, most rögtön? – Carter körbesimogatta a nő köldökét. – Micsoda 
buta kérdés! – kuncogott jókedvűen.

–  Nem,  nem  erre  gondoltam  –  tolta  el  a  kezét  Sloan.  –  A  házad  Los 
Angelesben van, a panzióm San Franciscóban. Se eladni, sem bezárni nem sze-
retném, Carter.

–  Eszembe  sem  jutna  ilyet  kérni  tőled.  De,  és  ezt  meg  én  szeretném 
kihangsúlyozni,  némi változtatásra szükség lesz. Miután én pénzt is hozok a 
házasságba, felvehetünk egy–két alkalmazottat. Mondjuk egy szakácsot, vagy 
egy takarítónőt, esetleg egy pincért...

– De én szeretek főzni!
–  Ezután is  főzhetsz,  szeretem a főztödet.  Csak nem mindennap és  nem 

mindent  te  fogsz  elkészíteni.  Biztosan  lesz  olyan  délután,  amikor  inkább 
szeretkezni akarok veled, és nem azt nézni, hogy a hallevessel pepecselsz. – 
Carter puszit nyomott a nő orra hegyére. – Én itt is tudok dolgozni, akár még 
ebben a szobában is. Mondjuk ez lesz a főhadiszállás, de szeretném, ha időről 
időre  szabadságolnád  magad.  Utazgatnánk,  megmutatnám  neked  a  világ 
legszebb helyeit, és... a házam hogy tetszett?

– Gyönyörű! – mondta csillogó szemmel a nő.
– Csinálhatjuk azt is, hogy pár hónapot ott lakunk, és addig felfogadunk egy 

házaspárt, hogy vezesse a panziót – tűnődött Carter. – Aztán visszajövünk ide 
pár hónapra. Jót fog tenni a forgalomnak, ha híre megy, hogy egy híres író 
bentlakó itt – tette hozzá elgondolkodva.

– Egy híres és szerény író.
Pár percig mindketten gondolataikba merülve tervezgették a jövőt, aztán a 

híres és szerény író megkérdezte:
– Mi van abban a dobozban?
– Milyen dobozban?
– A komódon. Amit megsimogattál, amikor bejöttél.
Sloan szó nélkül felállt,  és a komódhoz ment. Carter is felült, mosolyogva 

vette  át  a  dobozt  a  nőtől.  Elfordította  az  oldalán  lévő aprócska  kulcsot,  és 
türelmetlenül felnyitotta a fedelét. Azonnal tudta, mit lát.

–  Sloan,  bármikor  megveheted  bármelyik  könyvemet.  Nem  szükséges 
elraknod az ilyen... ez a selejt, drágám – mondta, de a tekintetén látszott, hogy 
nagyon meghatódott.

– Számomra ez nem selejt – rázta meg a fejét a nő. – Számomra ezek a lapok 
a világ legszebb szerelmi történetét jelképezik.

– A világ legszebb szerelmi történetét, hmm? – kérdezte Carter. Maga mellé 
húzta a nőt, és szenvedélyesen megcsókolta. – Szebbé teszem a kedvedért: 
átírom a Csipkerózsika végét. Hadd végződjék happy enddel.

V É G E
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