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Előszó 
 
A pénzügyön a nő gépelés közben belenézett a számítógépes nyilvántartásba, és elvigyorogta magát. 
- Gail, te nem vagy kíváncsi, mire használja Emily Shanski a Csatornát? - kérdezte kolléganőjétől a Külvárosi 

Kábeltelevíziónál. 
- Ugyan mire! Hát arra, amire mi - vágta rá Gail. - Hosszú, kényelmes, észbontó szexre. Dunsztom sincs, kinek a 

fejéből pattant ki ez az adó vagy mi a szösz, de én tutira örülök neki. - Társára pillantott. - Mit gondolsz, Doreen, mi 
ez igazából? Úgy értem, nincs még egy tévécsatorna, ahol kedvedre fantáziálhatsz, és még testileg is kiélvezheted. 
Szerinted varázslat? Vagy valami rosszabb? Ó, én fütyülök rá! Kit érdekel? Persze, lehet, hogy az apjukat érdekelné, 
ha kapis-kálná, mivel múlatom az időt, amikor ő éjszakás - vihogott. 

Doreen felnevetett. - Igen, talán jobb, ha nem tudjuk - jelentette ki. - És az fix, hogy én nem akarnám, hogy az 
öregem rájöjjön. A férfiak vagy azon lennének, hogy beszüntessék az adást, vagy teljesen kisajátítanák maguknak. 
Pedig ez női dolog! - Megnyomott egy gombot, és amikor a számla készen összehajtva kihengeredett a nyomtatóból, 
becsúsztatta egy előre megcímzett, lepecsételt borítékba. - Sok nő használja mostanában a Csatornát Egret Pointe-
ban - jegyezte meg. - Hé, dél 

van. Tartsunk ebédszünetet! Milyen kár, hogy most nem fogható a Csatorna! 
- Dehogy! - vetette ellen Gail. - Jobb így. Ha mindig hozzájutnánk, nem csak este nyolc és hajnali négy között, 

senki sem végezne semmivel. Hol akarsz enni? Mit szólnál a kínai büféhez az utca végén? 
- Rendben - bólintott Doreen. - Bírom azt a helyet. ICapd magadra a kabátod, aztán gyerünk! 
 
Első fejezet 
 
Van egy rossz hírem és egy rossz hírem. Melyiket akarod először hallani? - Aaron Fischer átnézett terebélyes 

mahagóni íróasztala felett Emily Shanskira, művésznevén Emilie Shannra. A hatvanas éveit taposó köpcös férfi 
kifogástalan szabású Armani öltönyt viselt, és gondosan manikűröztette a kezeit. Ősz haja 

- már amennyi maradt belőle - precízen lenyírva ölelte körül kopaszodó rózsaszín koponyáját. Bal kezének 
középső ujján aranygyűrű csillogott, amelybe kelta csomót véstek. Ugyanez a minta köszönt vissza a selyem 
nyakkendőjét leszorító arany nyakkendőtűn. 

- Rossz hírekért rángattál ide Egret Pointe-ból? 
- zsémbelt Emily. Cseppet sem tetszett neki Aaron általában melegséget sugárzó barna szemeinek pillantása. Ma 

komolyak voltak ezek a szemek. És ez semmi jót nem ígért. - Rendben - sóhajtott drámaian. - Kezdjük a 
legrosszabbal! Aztán jöjjön a kevésbé rossz. 

- Fogalmam sincs, te melyiket ítéled majd a legrosz-szabbnak - jegyezte meg a férfi lassan. - Kirk! - szólt üzlet- 
és élettársának. - Gyere ide egy percre, légy szíves! 

Kirkland Browne úgy termett ott, mint dzsinn a palackból. Az irodája tulajdonképpen közvetlenül Aaroné mellett 
helyezkedett el, és közös ajtajuk többnyire tár-va-nyitva állt. A magas, karcsú férfi mintha mindenütt szögletes lett 
volna. Éppoly elegánsan öltözött, mint partnere, s a balján ékeskedő karikagyűrű és a nyaksálját összefogó 
nyakkendőtű is ugyanolyan volt. - Mi az? 

- kérdezte türelmetlenül, és világoskék szemével vaksin kémlelt ki aranykeretes olvasószemüvege mögül. 
- A Scofield-szerződéseken dolgozom, macerás egy ügy! 
- Emily tudni szeretné, melyik hír a rosszabb -vonta meg Aaron finoman a vállát. 
- A Stratford nem hosszabbítja meg a szerződésedet a legutolsó könyved után, hacsak nem írsz eroti-kusabban - 

közölte Kirkland Browne kíméletlenül. 



- És most, Aaron, te mondd el neki a többit! - Sarkon fordult, és még mielőtt Emily meglepett sóhaja elhalt 
volna, már el is tűnt az irodájában. 

- Tessék? Hogy érti azt, hogy nem fogják megújítani? Már tizenegy éve írok nekik! Az én könyveim nem 
ráfizetésesek! Alig fordul elő, hogy nem kel el néhány példány, olyan kiterjedt, hűséges rajongótáborom van 

- tiltakozott Emily. 
- Erotikusabbat akarnak. Az erotikus a divat. A rámenős hősnők a divat. Mit mondhatnék, Em? Ez ma az üzlet. 

Vagy úszol az árral, vagy veszed a kalapod 
- vonta meg ismét a vállát. - Rengeteg pénzt kerestél az elmúlt években. 
- De hát még csak harmincegy éves vagyok! - dühöngött Emily. - Túl fiatal ahhoz, hogy visszavonuljak, a 

pokolba is! 
- Akkor írjál erotikusabban! - vágott vissza Aaron Fischer engesztelhetetlenül. 
Emily összevonta a szemöldökét, és fintorgott egyet egyenes kis orrával. írjon erotikusabban? Lehetetlen! Más 

íróknak talán nem az, de neki igen. - Aaron, világ életemben a Stratfordnak írtam! Remek kritikákat kapok. Az 
olvasók imádnak. Gondolnom kell a hírnevemre. A fenébe! Az amerikai Barbara Cartlandnak hívnak! Légüres tér 
maradna utánam! 

- Cartland meghalt, s vele együtt az eladásai is - dörrent rá a férfi ingerülten. - Mellesleg, te sokkal de sokkal 
jobb író vagy, mint Cartland valaha is volt. Ragyogóbb könyveket írsz izgalmasabb cselekménnyel, gondosabban 
megszerkesztett párbeszédekkel, érdekesebb szereplőkkel. De ebben a könyvben, amit most kezdesz, erotikusabban 
kell írnod, különben nem garantálhatok egy újabb szerződést. Bárcsak ne így lenne, és még csak arról sincs szó, 
hogy ne értenék egyet mindazzal, amit mondtál, de hát ez van, kedvesem! Elsősorban a Stratfordnak írsz, márpedig 
a Stratford erotikusabbat akar! 

- Ennyit a hűségről - dohogta Emily sötéten. Aztán eszébe jutott: rossz hír és rossz hír. - Mi van még? - kérdezte 
idegesen. Jöhet még rosszabb annál, mint amit Aaron épp most közölt vele? 

- Rachel Wainwright visszavonult - jelentette be Aaron, felkészülve a hírek hallatán várható kitörésre, és azon 
tanakodott, előkotorja-e a repülősót asztalának mélyéről. 

- Beszéltem Rachellel péntek délelőtt. Ma kedd van. Egy árva szót sem ejtett nyugdíjról. Azt hiszem, a 
szerkesztőm talán csak említette volna nekem ezt a jelentéktelen tényt - felelte Emily kimért hangon. - Eltették az 
útból, ugye? J. P. Woods eltette az útból. Az a ribanc sosem szerette Rachelt! 

- Nyugdíjba ment - makacskodott Aaron. - Nincs itt semmiféle összeesküvés. Az isten szerelmére, Emily, Rachel 
hetvenöt éves. Ideje volt már, hogy élvezze azt a házat ott fent Connecticutban, mellesleg egy régi jó barátja lesz az 
új szerkesztőd. Kedvelni fogod. 

- Barátja? - Emily hangja több oktávval magasabbra szökött. - Barátja? Nem dolgozhatok együtt egy férfival! 
- Michael Devlin jófiú - igyekezett Aaron biztosítani az írónőt. 
- Azt akarod, hogy írjak erotikusabban, és közben egy férfival konzultáljak erről? - Emily szíve vadul zakatolt. 

Tökéletes, rendezett kis világát épp most dúlták szét, és nem látta, miként vethetne ennek véget. Természetesen 
megírhatná a regényét, leadhatná, aztán egy életre búcsút inthetne a könyvkiadásnak. Volt mit a tejbe aprítania. De 
mihez kezdene magával élete hátralévő részében, ha nem ír regényeket? Csak ehhez értett. A szenvedélye volt. 
Létének oka. Felsóhajtott. Nem akart felhagyni az írással, és nem is fog, a mindenségit neki! Csak meg lehet 
valahogy kerülni a Stratfordnak ezt a rendelkezését. 

- Intézkedtem, hogy együtt ebédeljünk Michael Devlinnel abban a kis teázóban a Madisonon, amelyikért úgy 
odavagy. Még a vonatodat is eléred utána Egret Pointe-ba. 

- Ma? Ma kell találkoznom a fickóval? És nem vonattal jöttem - fakadt ki Emily. - A húgod hozott a városba. 
Egy kis kiruccanásra vágyott a Georgette Klingerbe. Aztán vásárolgat egy kicsit, amíg rá nem csörgők a mobilján. - 
Te jószagú! Ha tudta volna, hogy egy új szerkesztővel fog ebédelni, kicsit jobban kirittyenti magát, és az egyik 
bestseller-író-vagyok erőkosztümjét választja. Kosztümben keményebbnek érezte magát. 

- Rina a városban van? - Aaron meglepődött. Húga ritkán járt be New Yorkba. - Nem is említette, hogy dolga 
van. - Imádta Rinát, de frászt kapott tőle. 

- Nem akart velünk ebédelni - közölte Emily halványan elmosolyodva. - Sam szerint túlságosan kigömbölyödött, 
és az egészsége érdekében le kell adnia néhány kilót. Klingernél bekap egy kis gyümölcsöt, meg pár szem 
mogyorót. Tudod, hogy szereti a nyúlele-séget. 

- Ha letenné a fánkot, könnyűszerrel megszabadulhatna az úszógumijától - vélekedett Aaron -, de el ne áruld 
neki, hogy ezt mondtam. 

Emily felnevetett. - Nem fogom. Az igazat megvallva, a zselécukorka a gyengéje. - Majd ismét elkomolyodott. - 
Beszélni akarok Rachellel, mielőtt elindulunk az étterembe, Aaron! 



A férfi felkelt az íróasztala mellől, megkerülte, és így szólt: - Hívd az én telefonomról! Ne pazarold a kártyádon 
a perceket, kedvesem! Rachel connecticuti háza a hetes gomb a gyorstárcsázón. - Emily meghökkent ábrázatát látva 
hozzátette: - Kirk és én odajárunk hétvégenként. - Ezzel távozott az irodából. 

Emily felállt, átvágott az íróasztal túloldalára, és elhelyezkedett Aaron kényelmes nagy fekete bőr karos-
székében. Halk kattanás ütötte meg a fülét. Odafordult, és észrevette, hogy az irodát és Kirk szobáját elválasztó ajtót 
diszkréten becsukták. Felemelte a kagylót, megnyomta a hetes gombot, és hallgatta az elektromos kattogást, ahogy a 
telefon tárcsázta a számot. Egy csöngés. Kettő csöngés. Három csöngés. Légy szíves, Rachel, vedd fel! - gondolta 
kétségbeesetten. 

- Halló? - Rachel barátságos hangja jött át a vonalon. 
- Szia Rachel, itt Emily. Mi történt? És miért kapok egy hímnemű szerkesztőt? 
Rachel Wainwright nagymamás kuncogással üdvözölte az írónő kérdéseinek áradatát. - Találkoztál már vele? 

Igazi dögös pasi, Emily - tódította. - Ha negyven évvel fiatalabb lennék, rávetném magam. Szívecském, ideje volt 
nyugdíjba vonulnom. Már réges-rég ideje volt. Felkelni és dolgozni menni a Stratfordba mindennap, csak szokás 
kérdése volt. Egy rossz szokásé. 

- Connecticutban maradsz? - faggatta Emily. 
- Aha. Hamarosan piacra dobom a boltot, és végleg visszavonulok vidékre - közölte Rachel Wainwright kertelés 

nélkül. 
- Rachel... - tétovázott Emily. - Minden rendben lesz veled? 
- Ó, te drága gyermek! Igen, minden rendben lesz velem. Martin gondoskodott róla, hogy gyalázatosan magas 

nyugdíjat kapjak. A Stratford iránti hűség nekem - ellentétben más kivénhedt felelős szerkesztőkkel - hosz-szú távon 
kifizetődő volt. Csaknem ötven éve vettem a boltot. Apám mindig azt hajtogatta, az ingatlan a legjobb befektetés. 
Már ezer éve megtérült az ára, és a mai piacon kész vagyont fog hozni nekem. És mivel csak ma-gamról kell 
gondoskodnom, anyagilag nem lesz okom panaszra, csillagom. És a beruházásaimmal szintén jól sáfárkodtam. 
Júniusban Angliába utazom, augusztusra pedig kibéreltem egy villát Toscanában. Nincs kedved meglátogatni? 

- Azt akarják, hogy írjak erotikusabban. Nem hiszem, hogy képes vagyok rá - panaszolta Emily. - Aaron és Kirk 
azt állítja, hogy máskülönben nem hosszabbítják meg a szerződésemet. Félek, hogy idén nem fér bele egy toscanai 
út, de mennyeien hangzik. 

- Aaronnak és Kirknek igaza van - jegyezte meg Rachel halkan -, de nincs miért aggódnod, Emily! Csodálatos 
író vagy, ezzel is megbirkózol. Tudom, hogy képes vagy rá. És Michael Devlin személyében bámulatos szerkesztőt 
kapsz. Jómagam is dolgoztam vele, és mondhatom, érti a módját, hogyan hozza ki a legjobbat az íróiból, 
kedveském. 

- Ismerősen cseng a neve - bökte ki Emily -, de sehogyan sem tudom hova tenni. 
Rachel jót derült. - Rendben, elmesélem a sztorit, de meg kell ígérned, hogy senkinek sem adod tovább! 0, Aaron 

és Kirk tudnak róla, de ez igazi csemege! 
- O, mondd el, mondd el! - sürgette Emily. - Tudod, hogy élek-halok egy jó kis pletyiért. 
- Hét évvel ezelőtt Michael Devlin átjött a Random House-tól a Stratfordhoz. Már kezdték kitűnő szerkesztőként 

elismerni, és Martin Stratford azzal az ígérettel édesgette át, hogy idővel majd saját sorozata lehet. J. R szinte 
azonnal kiszemelte magának. Épp akkor léptették elő a cég elnökévé. Biztos hallottál róla egyet s mást, hát, az mind 
igaz - kacagott Rachel. - O a Stratford rezidens férfifalója. Használja, és kihasználja őket, aztán továbblép a 
következő áldozatához. És mivel a szeretői, akiket választott, alatta álltak a ranglétrán, soha senki, aki valamire is 
becsülte a munkáját, nem csapott botrányt vagy panaszkodott rá. 

J. R-nek gyakorlatilag csorgott a nyála, amikor megpillantotta Michael Devlint. Kezdte becserkészni, de Devlin 
fütyült rá, kitért minden csábítási kísérlete elől. J. R-t ez eleinte váratlanul érte. Sosem kerülték még, vagy mondtak 
neki nemet. Először azt hitte, Devlin játssza a megközelíthetetlent. Ez persze felcsigázta, mert a szeretői általában 
alázatosan fejet hajtottak neki, mihelyst kiválasztotta őket. Izgatta, mert úgy látszott, Devlin a sorsa ellen hadakozik. 
Ez ment úgy egy évig, majd hat évvel ezelőtt, egy karácsonyi partin kicsúcsosodtak az események. 

J. P. a szokásos Hófehérke-ruhájába bújt. Tisztán emlékszem rá: combmagasságig érő, lenge, gyapjú át-kötős 
ruha, mély V kivágással. Pont akkoriban vágatta rövidre és festette lángolóra a haját. Vörös Veszedelem, így 
csúfolta Martin. Miután kellőképpen feltüzelte magát néhány Margaritával, sikerült sarokba szorítania Michael 
Devlint, és most szó szerint értem, hogy sarokba - derült Rachel. - Nekiállt tapogatni, a kezei mindenfelé ott voltak. 
Devlin igyekezett udvariasan elhárítani, de J. P. gátlásai már rég a süllyesztőben ladoltak, és az esze helyett csak a 
muffjára hallgatott. 

- Rachel! - visított fel Emily a szó hallatán. 
- Sajnálom, kedveském, de ezt nem lehet másképp fogalmazni. J. P. azt sem bánta volna, ha Devlin ott helyben, 

mindenki előtt megdönti, annyira beindult rá. Persze Devlinnek esze ágában sem volt ilyet tenni. Ehelyett 
megragadta J. P. felkarját, és eltolta magától. J. P. mozdulni sem bírt a szorításától. Majd a legfagyo-sabb hangon, 



amit valaha is hallottam tőle, Devlin kijelentette: „Én választom meg a nőimet, J. P, és téged nem választalak!" 
Végül elengedte, sarkon fordult, átvágott Martinhoz, és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánva távozott. 

- Uramisten, milyen megalázó lehetett J. P-nek, bár sosem hittem volna, hogy valaha is sajnálni fogom ezt a 
némbert - jegyezte meg Emily. - És hogy kötött ki Devlin Londonban? 

- Hát, alig húzta ki Michael a lábát a partiról, J. P. már ott lógott Martin nyakán, és a kirúgását követelte. Azt 
állította, hogy kikezdett vele, és ő minden erejét megfeszítve próbált megszabadulni tőle. Képtelen ilyen emberrel 
együtt dolgozni, mondta Martinnak. Martin természetesen szemtanúja volt az egész jelenetnek éppúgy, mint sokan 
mások. Nem állt szándékában elveszíteni Michael Devlint, ugyanakkor azt akarta, hogy a kecske is jóllakjon, és a 
káposzta is megmaradjon. J. P. hozzáértő elnöke volt a Stratford Kiadónak. Ezért áthelyezte Michael Devlint a 
londoni irodánkba, és ez remekül megfelelt Michaelnak. Dublinban született és nevelkedett. Odaleszel az angol-ír 
akcentusáért. 

- Akkor minek jött most vissza? - kérdezősködött Emily. - J. P. nem az a fajta nő, aki fátylat borít a sérelmekre. 
Örök haragot esküszik. Tudod, hogy milyen. 

Rachel hosszú szünetet tartott, majd így szólt: - Akár el is mesélhetem, de ez is olyasmi, amit tilos kikotyogni, 
Emily! Martin még az idén félig-meddig visszavonul. Utazni szeretnének Anitával. Egyik lányukat sem érdekli a 
könyvkiadás. Mindkettő orvoshoz ment feleségül. De Martinnak meg sem fordul a fejében, hogy eladja a kiadót. 
Egyelőre nem. Lehet, hogy most J. P. a cég elnöke, és Michael Devlin a felelős szerkesztő, de a Stratfordnak 
szüksége lesz egy új vezérigazgatóra. J. P. azt hitte, már tető alá hozta az egészet, de tévedett. Martin habozik, ezért 
hívta vissza Devlint a londoni irodából, hogy átvegye a helyem. J. P. most téged használ, hogy megszerezze a 
vezérigazgatói posztot, és egy füst alatt Michael Devlintől is mindörökre megszabaduljon. Igazad van: haragtartó, 
azóta sem felejtette el, hogy nyilvánosan visszautasították. Tapintható köztük a feszültség. 

- Nem értem, Rachel - dünnyögte Emily idegesen fészkelődve Aaron nagy foteljában. - Mi közöm nekem 
mindehhez? 

- Nézd - magyarázta Rachel -, azok közül, akiket ismerek, beleértve magamat is, senki sem bírja J. P-t. De a nő 
átkozottul jól végzi a dolgát, márpedig az a dolga, hogy vezesse a Stratfordot. Martin az utóbbi két évben egyre több 
feladatot passzolt át neki, és a felelősség azóta J. P. vállát nyomja. J. P. a Stratford vezérigazgatói címére pályázik, 
meg mindarra, ami ezzel együtt jár. Az igazság az, hogy megérdemli. De Martin azt akarja, hogy a cég erős 
maradjon, ez pedig azt jelenti, hogy első osztályú felelős szerkesztőre van szüksége, ezért idehozta Michael Devlint, 
hogy átvegye a helyemet. J. P. és Devlin kénytelenek lesznek megtanulni együttműködni a cég érdekében. És magát 
Martint hallottam arra célozgatni, hogy a vezérigazgatói poszt szabad préda. Játssza a kis játékait, J. P. pedig minden 
fölényeskedése ellenére bizonytalan. 

Rachel nagyot sóhajtott. - J. P. sosem tartozott a könyveid rajongói közé, de ez előtted sem titok. A kiadó szép 
kis hasznot húz belőled, viszont az is biztos, hogy a te neveddel és írói múltaddal még több pénzt kasszírozhatnak, 
ha erotikusabbra veszed a figurát. J. P. abban reménykedik, hogy nem vagy rá képes. Szerinte prűd vagy, és 
fogalmad sem lesz, hogyan válts édesről érzékire. Ráadásul meg van győződve arról, hogy a lyukat, ami távozásod 
után majd a Stratford pénzügyi kimutatásaiban keletkezik, be tudja tömni vagy fél tucat tejfelesszájúval, akik viszont 
nem ódzkodnak szexről írni. És egyikük még akár be is futhat. Tudod, hogy milyen lutri a könyvkiadás. Ezért 
közölte Martinnal, hogy Michael Devlin feladata lesz téged szerkeszteni, hiszen te felelős szerkesztős író vagy, így 
egy vezető szerkesztő egyet jelentene a lefokozásoddal. Martin rábólintott. ICedvel téged, persze ez sem titok. És 
nagyon bízik Devlinben. Tisztában van vele, J. P. milyen kegyetlen tud lenni, de az a fajta ember, aki nem hiszi, 
hogy J. P. tönkretenné a karrieredet és veszélybe sodorná a kiadót csak azért, hogy bosszút álljon a férfin, aki 
évekkel ezelőtt visszautasította buja közeledését. 1'őrszem vagy a gépezetben, Emily. Ha Devlin rá tud venni, hogy 
írjál erotikusabb regényeket, akkor övé a győzelem. Pillanatnyilag ez fenyegetés J. P. számára. Végül is az a 
szerkesztő, akinek egy nagynevű író van a tarsolyában, bizonyos hatalommal bír. Hisz bármikor szedheti a 
sátorfáját, és magával vihet téged. Ha azonban nem tud rávenni, hogy a történeteidbe több erotikát szőjél, akkor 
mindketten veszítetek. A pályafutásodnak lőttek, átmenetileg bizonyosan, és jól tudod, milyen küzdelmes 
beverekedned magad ismét a könyviparba. Devlin jó híre egyértelműen megsínylené a dolgot, és mivel Martin J. P-t 
nevezné ki Devlin helyére, J. P. annyira ellehetetlenítené Devlint, hogy az itthagyná a céget. Büszke a fickó. Ezért 
mindkettőtöknek sikerrel kell járnotok. 

- Csak semmi nyomás, mi? - vetette oda Emily szárazon. 
Rachel felnevetett. - Meg tudod csinálni, angyalom! - ismételte. - Olyan tehetséges szerző vagy, Emily. Persze, 

nem lesz könnyű, de majd megtalálod a módját. És Devlin ott áll majd mögötted és támogat. Milyen címet adtál az 
új könyvednek? 

- A makacs hercegnő - felelte Emily. - A nagy francia forradalom alatt, a jakobinus terror idején játszódik. A 
vörös Pimpernel fordítva. 



- Okos - méltatta Rachel. - És bővelkedik lehetőségekben a szerelmi jelenetekhez - fűzte hozzá. - Nos, mennem 
kell, kedveském. Találkozóm van a kertépítésszel, és úgy tűnik, pontosan érkezett. Hívj, ha szükséged van rám! De 
Emily nyugodtan bízd magad Michael Devlinre! És bízz bennem! 

- Mindig bíztam - biztosította Emily. - De egy férfi szerkesztő... Hát, nem is tudom. 
- Ne ítélkezz, míg meg nem ismered, és nem dolgoztál vele együtt egy kicsit - tanácsolta Rachel. - Beszélünk 

még! Pá! 
A telefonvonal megszakadt. Emily visszahelyezte a kagylót a villára. Néhány hosszú percig elüldögélt még 

Aaron karosszékében, majd épp sóhajtva felállt, amikor régtől alkalmazott ügynöke belépett a helyiségbe. 
- Befejeztétek? Hogy van Rachel? - tudakolta. 
- Éppen egy kertépítésszel konzultál - felelte Emily. - Connecticutban marad, és eladja a New York-i lakását. 

Állítólag jól el van látva. Remélem, nem csak azért mondta, hogy megnyugtasson. 
- Nem azért. Sőt, mi több, már vagy fél tucat kézirat tornyosul előtte szerkesztésre várva, amiket szabadúszóként 

végez majd néhány kiadónak. Azt meséli, mióta tegnap kiszivárgott a hír, azóta egyfolytában csörög a telefonja. 
Kész vagy? Egyre foglaltam asztalt. 

- Hadd frissítsem fel magam a mosdódban! - kérte Emily. - Nem számítottam rá, hogy egy új szerkesztővel fogok 
ebédelni. Akár figyelmeztethettél is volna, akkor csinosabb hacukát húzok! 

- Remekül nézel ki - dicsérte Aaron, és jót derült, amikor Emily sötét pillantást vetve rá kiviharzott az irodából. 
A mellékhelyiségben Emily szemrevételezte magát a tükörben. Nos, lehetne rosszabb is, látta be. Rövid, lágyan 

omló vörösesszőke haja selymesen fénylett a száraz tavaszi időben. De, jaj, mennyire vágyakozott a halványkék 
kosztüm után, amelyet épp most vett, hogy kiegészítse szerzői ruhatárát. Ugyanakkor a rajta lévő krémszínű 
selyemnadrág és a pasztell rózsaszín se-lyemblúz sem mutatott rosszul. Igazi pénzes-csajszi, örökösnő, kapj-el-egy-
körre kinézetem van - nyugtázta. Megmosta a kezét, beletúrt a hajába, és újrarúzsozta a száját. 

- Aki bújt, aki nem, megyek, Michael Devlin! - súgta. - És vésd az eszedbe, az én munkámat veszed meg, 
úgyhogy kit érdekel, hogy nézek ki! - Ezzel csatlakozott Aaron Fischerhez. - Menjünk gyalog! 

- Miért is ne? - egyezett bele. - Csak ötsaroknyira van, gyorsabban odaérünk. 
- Ha Felicityhez mentek, hozzatok nekem egyet abból a mennyei citromos túrótortából! - kiáltotta át Kirk az 

irodájából. - Salátát rendeltem magamnak ezek mellé az átkozott szerződések mellé. És hozzatok egyet Sandrának 
is! - tette hozzá, ahogy eszébe jutott közös titkárnőjük, aki széles íróasztala mögött ült a tetszetős, elegánsan díszített 
recepciós hallban, amely a Fischer és Browne Irodalmi Ügynökség székhelyéül szolgáló ódon kis Park Avenue-i 
irodaházban, egész emeletet elfoglaló irodájuk előtt terpeszkedett. 

- Az enyém legyen inkább gyümölcskosárka - javította ki Sandra, miközben kinyílt a felvonó ajtaja. Idősebb, 
tyúkanyó kinézetű asszony volt, aki azóta dolgozott a társaknak, hogy sok-sok éve frissen kikerült a Katharine Gibbs 
Titkárnőképzőből. - Nem lelkesedem a citromos túrótortáért, Kirk is tudja. Jobb, ha rögtön kettőt hoztok neki! - 
Intett Aaronnak és Emilynek, amint az ajtó halk szisszenéssel összezáródott, s ők megállás nélkül, sebesen 
alászálltak. 

Átsétáltak a Park Avenue-ról a Madison Avenue-ra, és elbaktattak Felicity Teaházához, amely ebédet és teás 
hidegvacsorát is felszolgált a hét hat napján. Ez volt Emily kedvenc helye a városban annak ellenére, hogy lépten-
nyomon előkelő éttermekbe botlott az ember. 

Felicitynél szinte hallotta a gondolatait, az étel pedig fenséges volt. Amikor beléptek, Felicity mosolyogva, két 
kezét Emilynek nyújtva, személyesen sietett a fogadásukra. 

Csinos asszony volt, néhány korai ősz hajszállal és sötét szemekkel. Pincérnőivel együtt mindig tizennyolcadik 
századi, virágos, mély kivágású, turnűrös szaténruhát, és elbűvölő kis hófehér főkötőt viselt. 

- Reménykedtem, hogy te jössz, amikor Sandra hívott, hogy asztalt foglaljon - köszöntötte Emilyt, és mindkét 
orcájára puszit nyomott. - A vendéged már az asztalnál vár. Hű! Ki az illető? 

- Egy új szerkesztő - közölte Emily morcosan. - Rachel nyugdíjas lett. 
- Oóó - irigykedett Felicity. - Én szívesen írnék vele! Nagyon dögös! 
Remek, futott át Emily agyán. Minden nő, aki csak összefut vele, azt szajkózza, hogy dögös. Pont ez hiányzott 

neki: egy dögös pasi, aki majd segít neki, hogy erotikusabban írjon. És vajon hogyan fogja ezt elérni? Azután 
megpillantotta, és megbotlott a saját lábában, mint egy buta iskoláslány. Gyorsan visszanyerte az egyensúlyát, de 
érezte, hogy a haja tövéig elpirul. 

Michael Devlin felemelkedett, ahogy az asztalhoz értek. - Aaron, örülök, hogy újra találkozunk - szólt játszi 
mosollyal az ajkán. Nagyon magasra nőtt. 

És valóban: ott zengett a hangjában Írország lágyan és költőien. Emily érezte, hogy elgyengül a térde. Ez 
rosszabb volt, mint amire számított. Alig vette észre, hogy Aaron épp bemutatja őket, mégis sikerült valahogy 
kinyújtania a kezét. Az atlétatermetű férfira nézve az a határozott benyomása támadt, hogy ismeri, tényleg ismeri ezt 
az embert, pedig idegen volt. 



- Miss Shann, boldog vagyok, hogy végre találkozhatunk - motyogta Michael Devlin tekintetét rászegezve. - 
Rachel ódákat zengett önről. - Kihúzta Emilynek a széket, és leültette, mielőtt ő maga ismét helyet foglalt volna. - 
Önnek fantasztikus érzéke van a tizennyolcadik és tizenkilencedik századi Angliához. A háttérkutatása egyszerűen 
kimagasló. - Jesszus, döbbent meg Devlin. Milyen ennivaló! Ez a lágyan omló haj, és azok a hatalmas búzavirágkék 
szemek! Hú, de megkóstolnám! Hogy a pokolba fogok dolgozni egy ilyen cukorfalattal, amikor az minden vágyam, 
hogy az ágyamba vigyem? Meglepték saját gondolatai. Még sosem vonzódott nőhöz ennyire. Ez teljességgel 
ellentmondott minden szakmai szabálynak. 

- Olvasta a könyveimet? - érdeklődött Emily szelíden. Hangja mintha nagy távolságból érkezett volna. Devlin 
valóban ellenállhatatlannak bizonyult. Legalább százkilencven centi magas volt, sovány, elegáns testű. Az arca 
hosszúkás és szoborszerű, inkább szögletes, mint sík. A haja koromfekete, a szeme mélyzöld. Az isten szerelmére, 
úgy festett, mintha az egyik regényéből lépett volna ki. Emily nem mert túl sokszor odafordulni, mert valahányszor 
ránézett, a szíve hevesen kalimpálni kezdett. Még sosem vonzódott férfihoz ennyire. 

- Nem mindet - vallotta be Devlin -, de végezni fogok velük, mire befejezi nekünk az új könyvét. Nincs kedve 
beavatni, miről fog szólni? Még nem láttam a vázlatot, de alig várom. 

- Emily nem készít vázlatot - vetette gyorsan közbe Aaron. - Illetve, nem egészen. El tudja mondani, miről fog 
szólni a könyv, de nem megy bele a részletekbe. Nem szereti, ha köti a kezét egy előre meghatározott cselekmény. 
Az értékesítési osztály már megszokta. 

- Mindig van egy hozzávetőleges elképzelésem, miről fogok írni - fejtette ki Emily Michael Devlinnek most, 
hogy már kezdett magához térni a kezdeti megrázkódtatásból, hogy az új szerkesztője tényleg dögös. - De a történet 
mintha magát írná, ahogy haladok. Gondolom, ostobán hangzik, mégis így van. 

- Nem vagyok az a fajta, aki vitába száll a sikerrel, Miss Shann - biztosította Devlin. Hímtagja megkeményedett. 
De hát milyen parfümöt visel ez a nő? Orgonának tűnt. 

- Rendelünk? - kérdezte Aaron, ahogy a pincérnő az asztalukhoz lépett. - Em, neked a szokásosat, vagy ma 
valami mást? 

Emily megrázta a fejét. - Nem. A szokásosat, légy szíves. 
Aaron szalonnás lepényt és salátát rendelt Emilynek, magának pedig egy kis adag csirke frikasszét kért galus-

kával. - És egy méretes kanna kínai fekete teát - tette hozzá kérdőn társára sandítva. 
Michael Devlin a sajtos vesepecsenyét választotta dijoni mustárral paradicsompongyolában. - Mekkora adag? - 

tudakolta a pincérnőtől. 
A nő végigmérte, majd kijelentette: - Kettőre lesz szüksége. 
Devlin lefegyverzően rávigyorgott. - Akkor legyen kettő. 
- Három csészét kérnek? - érdeklődött a pincérnő. 
- Három csészét - hagyta rá Devlin. - És gondoskodjon róla, leányzó, hogy a tea forró és édes legyen! 
- Olyan édes, mint maga. - A pincérnő kuncogott, és elsietett. 
Hosszú, kínos csend támadt. Emily nem mert az új szerkesztőjére pillantani. Legnagyobb megrökönyödésére 

buja gondolatok incselkedtek vele. Megkörnyékezték-e ezelőtt valaha is ilyen kéjes ábrándok? Az írónők, legalábbis 
az okos írónők, nem szűrik össze a levet jóképű férfi szerkesztőjükkel! Másrészről viszont sosem hozta még össze a 
sors ilyen jóképű fickóval. Michael Devlin valóban páratlan volt. És Emily az intelligenciát is megérezte a 
mozisztárkülső mögött. Lopva kikandikált a szempillái alól. Igen. Pont olyan helyes. És pont olyan dögös. És 
honnan a pokolból került elő hirtelen ez a túlfűtött libidó? A szülei leckéjét egy percre sem feledve Emily Shanski 
mindig óvatos volt, ami az erősebbik nemet illeti. Megkönnyebbülten konstatálta, hogy Aaron és Michael Devlin 
közben komoly beszélgetésbe elegyedtek. 

Amikor megérkezett az ebéd, rögvest nekiestek. 
- Desszertet kérnek? - kérdezte a pincérnő csillogó szemmel. Már sokszor szolgált fel ezelőtt Emilynek. - A 

szokásosat, Miss Shann? 
Emily fülig érő szájjal bólintott. - Ezt nem lehet kihagyni Felicity Teaházában. Attól tartok, a rossz szokások 

rabja vagyok. Legalábbis a desszertet illetően bizonyosan. 
- Mr. Fischer? Önnek mit hozhatok? - kérdezte a pincérnő. 
- Nekem felfújtat - felelte Aaron. - És két citromos túrótortát, meg egy gyümölcskosárkát is elviszek. Ezenkívül 

legyen még úgy húsz deka a puskapor teából. 
- Én karamellás tejsodót kérek - nyilatkozta Michael Devlin. 
A pincérnő elsietett. 
- Mi az a szokásos? - faggatta Michael Emilyt. 
- Majd meglátja - mondta Emily mosolyogva. - Nehéz elmagyarázni. 
-Most aztán felkeltette a kíváncsiságomat, Miss Shann 
- tréfálkozott Devlin. 



- Kérem, szólítson Emilynek. És ha együtt fogunk dolgozni, akkor jobb, ha tegeződünk - javasolta. 
- A barátaim Micknek hívnak - egyezett bele Devlin. 
- Gyanítom, hogy barátok leszünk, Emily. - Átnyúlt az asztal felett, nagy tenyerébe vette Emily kis pracliját, és 

belemosolygott a lány kék szemébe. Aztán éppoly gyorsan elengedte az ujjait, ahogy megfogta őket. 
Szentséges ég! Emilynek az arcába szökött a vér. Úgy viselkedett, mint a hősnői. Nem. Úgy viselkedett, mint 

azoknak a barátnői. A hősnői nem ilyen szentimentálisak. Megkönnyebbülésére megérkezett a desszert egy újabb 
kanna forró tea társaságában. 

- Mi az? - kíváncsiskodott Devlin a tányérra pillantva, amelyet a pincérnő épp Emily elé helyezett. 
- Egy nagyon vékony szelet szedres pite, és egy nagyon vékony szelet Felicity specialitásából, ami a „Cso-

koládétorta Általi Halál" névre hallgat - felelte Emily. 
- Mindkettőt imádom, de sosem tudtam eldönteni, melyikből kérjek. Ezért Felicity előrukkolt ezzel a meg-

oldással. Klassz, ugye? 
A férfi jót derült. - Nyilvánvalóan nincs súlyproblémád. - Bekanalazott egy kis sodót. - Ez isteni. Tényleg tojást 

tesz bele, ugye? A nagyim készített ugyanilyen sodót még annak idején Ballyfergusben. Persze, ő már nincs 
köztünk. 

- Azt hittem, Dublinből származol - lepődött meg Emily. 
- Dublinban jártam iskolába és egyetemre - helyesbített Devlin. - A szüleim meghaltak autóbalesetben, amikor 

tizenkét éves voltam. Devlin nagyi vállalta, hogy felnevel, de arra azért már nem volt kapható, hogy egész évben 
istápoljon egy serdülő legényt. A vakációk idejére hazautaztam Ballyfergusbe, hogy együtt töltsük a szünidőt. 
Tudod, csak ilyenkor látlak egymást. Ez persze az íreknél kifejezetten szokatlan. Náluk a legtöbb családban 
nyüzsögnek a gyerekek. 

- Ezek szerint van bennünk valami közös - örült Emily. Tetszett neki, ahogy a férfi a nagyanyjáról beszélt. 
Melegség és őszinte szeretet áradt a hangjából. 

- Emilyt is a két nagymamája nevelte fel - szólt közbe Aaron. - Már a születésétől fogva. Mindkettejüket 
ismertem. Csodás asszonyok voltak! 

- A te szüleid is meghaltak? - kérdezte Mick aggodalmasan. 
- Nem. Mindketten túl fiatalok voltak egy gyerekhez, és más terveket dédelgettek - felelte Emily. Majd 

felkacagott látva Devlin arckifejezését, amelyre kiült a döbbenet és a kíváncsiság. - Ez egy hosszú történet, majd 
máskor. 

Mick Devlin megrázta a fejét. - Úgy tűnik, a te életed is megérne egy regényt, Emily. - A sodót befejezve letette 
a kanalat. Elbűvölte Emily. Gyakorlatias nő jó humorérzékkel és nyilvánvalóan nagyon romantikus természettel 
megáldva - gondolta mosolyogva. 

- Tévedsz - vetette ellen Emily. - Csak az életem, semmi több. - Lenyalt egy csokitortamorzsát a szája sarkából. 
Devlin jó hallgatóság - vélte. 

- Tehát - szólalt meg Aaron, mielőtt újabb csend állt volna be -, nektek kettőtöknek össze kéne ülnötök, hogy 
megbeszéljétek, hogyan hajtsuk végre ezt a jelentéktelen irányváltást a munkádban, Em! 

- Nem jelentéktelen - vitatkozott a nő. - Engem az édes, és nem pedig az erotikus történeteimről ismernek. 
Nem vagyok benne biztos, nincs-e túl késő az öreg rókát táncra oktatni. 
- Remek író vagy, Emily, és majd lépésről-lépésre haladunk előre - bátorította Mick. - Néhány olvasódat túlsá-

gosan sokkolná, ha túl gyorsan történne a váltás. Persze nem mindenki döbbenne meg, legalábbis abból ítélve, miket 
kapkodnak el manapság. A törzsolvasóid azért veszik meg a könyvedet, mert te írtad, a kritikákkal pedig új 
olvasókat vonzói majd - fejtegette Michael. 

- Tehát feltételezed, hogy jó kritikákat fogok kapni 
- szűrte le Emily a tanulságot. 
- Azt fogsz - biztosította a férfi. - Jó vagy, és az olvasóid szeretnek. 
- Hétvégenként leruccanhatna hozzád a szerkesztőd Egret Pointe-ba - javasolta Aaron. - Úgy mindketten 

megismerhetitek egymást, és hatékonyabban fogtok dolgozni. 
Emily kicsit meglepődött. A gondolat, hogy egyedül legyen a házában ezzel a férfival, felcsigázta a fantáziáját. 

De természetesen az egész az üzletről szól majd - emlékeztette magát. 
- Nem szívesen tolakodnék be Emily magánéletébe 
- jegyezte meg gyorsan Mick. Erezhető volt brit angol akcentusa. Uramisten, egy hétvége egyedül ezzel a 

lenyűgöző nővel csodás lenne! De persze, az egész csak munkáról szólna 
- emlékeztette magát. 
- Dehogy, dehogy, még szép, hogy el kell jönnöd! 
- jelentette ki Emily. - Tényleg jó ötlet. Még nem kezdtem el a könyvet, és a segítséged felbecsülhetetlen lenne. 

Gondolom, az lesz a legjobb, ha azonnal belevágunk - mondta, de nem tűnt túlzottan lelkesnek. 



- Mielőtt megijednél, írd meg a szokásos történetet, majd vonulj anonimitásba! - tanácsolta Mick köntörfalazás 
nélkül. Szeme futólag találkozott Emi-lyével. 

- Rendben - egyezett bele Emily azon tűnődve, hogyan láthat át rajta a férfi máris ilyen jól. 
- Akkor beszéljük meg, mikor - javasolta Aaron. Mi folyik itt? Erezte, hogy valami történik Emily és új 

szerkesztője között. De miként lehetséges ez? Még két órája sem ismerik egymást. És Emilynek nincs udvarlója. 
Eltöprengett, volt-e valaha is. Ugyanakkor tisztában volt vele, hogy nem a lányokhoz vonzódik. Valami történik, de 
mi? 

Megszólalt egy mobiltelefon; Emily benyúlt a széke támlájára akasztott vékony retikülbe. - Elnézést, ezt fel kell 
vennem. Rina? Merre jársz? 0! Jól van. Felicitynél vagyunk. Rögtön kész vagyok. - Lecsapta a telefon fedelét. - 
Rina volt. Szeretne hazamenni. Tíz perc múlva felvesz, ha a forgalom engedi. Azt üzeni, Aaron, tapodtat se 
mozdulj! 

- Ilyen nincs! - kiáltotta az ügynök. Aztán Michael Devlinhez fordult. - A húgom - magyarázta. Majd 
viszszafordult Emilyhez. - Azt hittem, a Klingernél lesz egész nap. Ez neki az egész nap? 

- Azt mondta, nincs ínyére az a rengeteg ano-rexiás matróna, aki ott nyüzsög a feszes arcával meg a drága 
műmelleivel. Úgyhogy elugrott egy manikűr-re-pedikűrre, és a kozmetikába is benézett. Tudod, hogy Rina már nem 
érzi jól magát New Yorkban. Igazi vidéki lány lett belőle. O és Sam szeretik Egret Pointe-ot. 

Aaron vállat vont. - Ki hitte volna, hogy egy River-side Drive-ról és a Nyolcvanegyedik utcából származó lány 
egyszer majd egy Egret Pointe nevű falucskában találja meg a boldogságot? 

- Na igen, csak ne feledd, hogy ma már könnyebb átugrani, mint megkerülni - kacsintott Emily. 
Aaron hahotára fakadt, majd ismét a lényegre tért. 
- Akkor tehát mikor is menjen Mick? - szegezte Emilynek a kérdést. - Most hétvégén? Vagy utána? 
- Nekem mindkettő megfelel - hagyta rá Emily. 
- Ahogy Mick időbeosztása engedi. 
Devlin úgy tervezte, ezt a hétvégét arra szánja, hogy találjon egy kis nyári lakot Montaukban, amit kibérelhet, de 

ilyen kis nyaralót bármikor talál az ember, különösen akkor, ha nem kötözködik az árán. Mellesleg jobban meg 
akarta ismerni Emily Shanskit, művésznevén Emilie Shannt. - Nekem jó ez a hétvége 

- búgta mély, dallamos hangon. - Már hat hete, hogy itt vagyok, de még egy hétvégét sem töltöttem vidéken. 
Pedig szeretem. Szerinted hol szálljak meg? 

- Aaronnak megvan a számom. Hívj fel, és telefonon majd útba igazítalak. Természetesen nálam fogsz lakni - 
darálta Emily egy szuszra. Egy magas, jóképű, ír hanglejtéssel beszélő fickó, aki a faluban kószál, bizonyosan 
felkeltené a figyelmet Egret Pointe-ban. Ha viszont elzárva tartja a házában és a kertjében a hétvége folyamán 
anélkül, hogy bárki szeme megakadna rajta, akkor senki sem fog pletykálkodni Emily Shanskiról és a vonzó férfiról. 

- Remek, remek - helyeselt Aaron megkönnyebbülten, hogy mindent elrendeztek. Hagyta, hogy Michael Devlin 
kifizesse a számlát, majd elvette a pincérnőtől a süteményesdobozt és a zöld puskapor teával megtöltött tasakot. 
Elköszöntek Felicitytől, de távozás előtt még bemutatták neki Michael Devlint. Rina épp lefékezett a Lexusával, 
amikor kiléptek a Madison Avenue-ra. 

Rina tülkölt és integetett. 
- Most elköszönök, Emily - mosolygott rá Mick Devlin. - Egyelőre. De alig várom a hétvégét. Azt hiszem, jól 

kijövünk majd egymással. Aaron, majd csörgők! - Ezzel sarkon fordult, és hosszú léptekkel belevetette magát az 
utca forgatagába. 

Rina behajtott a tűzoltóknak fenntartott biztonsági sávba, hogy Emily beszállhasson a kocsiba. - Hello, bátyó! - 
üdvözölte. - Mikor ugrótok ki Kirkkel, hogy kinyissátok a nyaralót? 

- Majd megkérdezem tőle - dünnyögte Aaron. - Faaan-tasz-ti-kus-an nézel ki, Rina! Fogytál? 
- Tudod, kit hülyíts, aranyom! Hívjál! - kiáltotta Rina, ahogy Emily bekászálódott a kocsiba, és becsatolta magát. 

- Pá! - Kikormányozta az autót a biztonsági sávból, vissza a délutáni forgalomba. 
- Szia, Aaron! - köszönt el Emily az ügynökétől, mielőtt Rina ablaka felhúzódott volna. 
- Ki volt veletek az a dögös pasi? - kíváncsiskodott Rina Seligmann. - Uramatyám! Magas, sötét hajú és 

jóvágású! Nem sok futkározik belőlük mostanság. Ugye nem homokos? Vagy Aaron és Kirk egyik kis barátja? És 
miért ebédeltetek mind együtt? 

- O az új szerkesztőm - újságolta Emily. - Rachel nyugdíjba vonult. Hosszú történet. 
- Hosszú az út hazáig - vágta rá Rina. - Vágj bele, csillagom! 
Rina Seligmann, született Rina Fischer, Aaron Fischer húga, Egret Pointe imádott orvosának volt a felesége. Az 

ura kezelte Katya Shanskit és Emily O'Malley-t egészen a haláluk napjáig. Rina csaknem egész életében ismerte az 
unokájukat, Emilyt. Ami azt illeti, a mellette ülő ifjú hölgy annyi idős volt, mint a legidősebb gyermeke. Hallgatta 
Emily meséjét arról, hogyan töltötte a délelőttöt Aaronnal, és hogyan zajlott az ebédje az új szerkesztővel. 

- Aaron nem akar átvinni egy másik kiadóhoz? -kérdezte Rina. 



- Gondolom, ezt akkorra tartogatja, ha minden kötél szakad - jelentette ki Emily megfontoltan -, de tényleg nem 
lenne sok értelme, ha elkerülhető. Minden könyvemet a Stratfordnál írtam, Rina. Még az én nevemmel és 
eladásaimmal is újrakezdés lenne. 

- Olyan mérhetetlenül dühít, hiszen nem is a te hibád! - hőbörgött Rina. 
- Úgy van, ahogy Rachel állítja: porszem vagyok a gépezetben. Ha sakkot akarok adni annak az átkozott némber 

királynőnek, akkor győzedelmeskednem kell. J. R Woods nagy ívben tesz rám. Kizárólag az érdekli, hogy Martin őt 
tegye meg a Stratford új vezérigazgatójának, hogy bosszút állhasson Mick Devlinen. 

- Szerinted milyen lesz vele együttdolgozni? - érdeklődött Rina. - Úgy értem, hogy nem próbálod meg leteperni. 
Egyszerűen ellenállhatatlan. Örülök, hogy nem homokos. Micsoda kár lenne érte! Ugyanakkor, ha mégis az lenne, 
akkor mindannyiak lehetnénk barátok, és rólunk pletykálna az egész falu. 

- Nagyon kedvesnek tűnik - mélázott Emily. Nem igazán a kedves volt a megfelelő szó, de most megteszi. Hogy 
is árulhatná el Rinának, hogy ez a férfi, akivel csak az imént találkozott, olyan vágyakat ébresztett benne, hogy 
legszívesebben a tengerparton heverészne vele meztelenül? 

- Kedves? Kedves? A pasi egyszerűen isteni, bogaram! - kiáltotta Rina. A Lexus alig érezhetően kifarolt. - A 
pokolba! Bárcsak annyi idős lennék, mint te! 

Emily felkacagott. - Rá sem nézel a férfiakra, mióta megismerkedtél Sammel - csipkelődött. - Hiszen amikor a 
Csatornát nézed, akkor is ő a lovagod! 

- Ezt meg ki mondta neked? - bosszankodott Rina. 
- Te magad, amikor bemutattad nekem a Csatornát 
- nyugtatta meg Emily. - Említetted, hogy a fiatalkori önmagatokra gondolsz. 
- Túl sokat jár a szám - dörmögte Rina. - No, és te mire használod a Csatornát, aranyom? Hát nem jó mulatság? - 

vihogott. 
- Én csak megfigyelő vagyok - közölte Emily. - Elképzelem a könyveimet, és eljátszatom a szereplőkkel a 

cselekményt. Segít, hogy lássam, valósághű és nem butaság. 
- Nem helyezed magad a hősnő szerepébe? - lepődött meg Rina. 
- Még szép, hogy nem! - méltatlankodott Emily. 
- Miért tenném? 
- Nos, azt hittem, mivel nincs barátod - mentegetőzött Rina. - Jártál már valaha is valakivel, Emily? Kétlem, 

hogy Katya és Emily O ennyire szigorúak lettek volna. 
Emily eltűnődött egy hosszú percre, majd így szólt: 
- Tudod, Rina, azt hiszem, sosem volt igazi udvarlóm. Úgy értem, kedvelem a srácokat, és nem voltam magá-

nyos a főiskolán, de soha senki nem érintette meg a szívemet. Sosem volt rá idő, és sosem feledhettem teljesen a 
szüleim kis ballépését. Amint bekerültem itt a gimibe, egyből az az érzésem támadt, mindenki csak arra vár, hogy én 
is elszúrjam, mint Katy és Joe. Tudod, még némelyik tanár tanította őket. Azért jártam arra a csomó előkészítőre, 
hogy minél előbb leérettségizhessek, és elhúzhassam a csíkot Egret Pointe-ból. Végül mégis visszajöttem. 

- De hát körberajongtak az Egret Pointe-i Gimnáziumban - értetlenkedett Rina. - És osztályelnök voltál négy 
egymást követő évben! 

- Senki más nem akarta elvállalni - nevetett Emily. 
- Egyébként Katyt és Joe-t is megválasztották bálkirálynak és bálkirálynőnek. Szerethető stréber voltam. Ó, én 

elmentem szurkolni, ott ültem a sporteseményeken, sőt, néhány bálon is megjelentem. De sohasem engedtem fiút túl 
közel magamhoz. Aztán ledaráltam a főiskolát három év alatt. Wellesley-ben, mint az anyám. Wellesley-be nem 
járnak fiúk - kuncogott. - Majd, pont mielőtt lediplomáztam volna, Aaron eladta az első könyvemet a Stratfordnak, a 
folytatást meg már ismered, író lettem. Karrierem volt, nem maradt időm a férfiakra. Egyébként, amikor egyik-
másik lányt látom, akikkel együtt jártam suliba, arra gondolok, nem maradtam le olyan sok mindenről. 

- Nem maradhatsz le arról, amiről nem is tudsz, csillagom - vitatkozott Rina, ahogy hirtelen kanyarral letért az 
autópályáról az Egret Pointe-i kijáratnál. - Vagy talán tudsz róla? - puhatolózott. 

Emily felnevetett. - Csak nem gondolod, hogy magam ellen vallok? - tért ki a válasz elől. - Amúgy attól, hogy 
védem a magánéletemet, még rejtélyesebbnek tűnök. Az emberek azon tanakodnak, vajon mit titkolok. És cseppet 
sem szeretném, ha eladnád a történetemet a Starnak. 

- Mintha ezt tenném - dohogta Rina. - Nem akarsz Sammel és velem vacsizni? 
- Köszönöm, majd legközelebb - hárította el Emily. 
- Mindig annyira felizgatnak ezek a városi kiruccanások, a mai nap meg egyenesen sokkoló volt. Most egy kis 

magányra vágyom, egy pohár borra, meg arra, hogy megemésszem a történteket. És az új szerkesztőm leugrik a 
hétvégén, de ne merészeld bárkinek is elmondani, Rina! 

- Minek jön? - firtatta az idősebb nő. 



- Dolgozni akar velem, meg segíteni, hogyan írjam meg a történetemet szexjelenetekkel fűszerezve - közölte 
Emily. 

- Es ezt hogy fogja tenni? - tudakolta Rina frissen csipkedett szemöldökét sokatmondóan felhúzva. 
- Dunsztom sincs - ismerte be Emily. - Szexről írni nekem egészen új szitu. 
- És hol fog lakni? A Fogadóban vagy a Motel 6-ban? - folytatta Rina a kérdezősködést. 
- Nálam - felelte Emily 
- Aha! - nyerített fel Rina, miközben leparkolt Emily háza előtt. 
- Mit aha? - csattant fel Emily. - A szándékaimat puszta gyakorlatiasság vezérli, Rina. Szerinted szükségem van 

arra, hogy egy velem kapcsolatba hozható dögös izompacsirta itt lófráljon a faluban? Cseppet sincs! A sok vidéki 
tyúk addig nem nyugszik, amíg össze nem boronálna minket! Mick Devlin kedves fickó, és abból, amit Rachel 
mondott róla, jó szerkesztő. Mindkettőnket az a veszély fenyegeti, hogy elveszítjük a megélhetésünket amiatt a 
némber Jane Patrícia Woods miatt. Sejtelmem sincs, mit lát benne Martin, de valamit lát. Ezért Mick segít nekem 
erotikusán írni és megtartani a foglalkozásomat, és én ezzel megmentem az állását. Ennyi. - Az autókilincsért nyúlt. 
- Köszönöm a fuvart. Még mindig a vonaton zötyögnék, ha te nem lennél. - Áthajolva puszit nyomott az idősebb 
asszony arcára. - Ezt Samnek küldöm - tette hozzá. 

- Te kis ledér! - ugratta Rina. 
Emily kuncogva kilépett a Lexusból, és becsapta maga mögött az ajtót. 
Rita egyet tülkölve elviharzott a Founders Way-en, majd a sarkon ráfordult a Colonial Avenue-ra, s megcélozta 

saját Ansley Court-beli otthonát. Emily követte a tekintetével, majd felsétált a házához a téglával kirakott ösvényen. 
Gyönyörű régi otthon volt az 1860-as évekből. Ebben a házban nőtt fel az anyja. Az épület, amelynek 
szomszédságában állt, és amelyben ő és az apja nevelkedett, ugyanígy nézett ki. Mindkét házat Barnabás Dunham, 
Egret Pointe egyik korai telepesének leszármazottja építette, s nászajándéknak szánta ikerlányainak. Mary Anne 
Dunham Smith és az ura a Tita-nicon vesztek oda 1912-ben. Egy szem lányuk 1922-ben eladta a házat Jarek 
Shanskinak, és Emily nagyapja 1923-ban látta meg a napvilágot. Mary Anne ikertes-vérének, Elizabethnek szintén 
lánya született, ő Patrick O'Malley-hez ment feleségül. Itt jött világra unokájuk, Michael 1925-ben. 

Emily mindkét épületet megörökölte nagyanyái halála után. A Shanski házat bérbe adta, mert képtelen volt 
rászánni magát arra, hogy megváljon tőle. O is abban a házban nőtt fel, mint az apja és a nagyapja. Most mégis az 
O'Malley házban élt. Anyai nagyanyjának, akit csak Emily O néven emlegettek, remek ízlése volt, és a házat úgy 
rendezték be, hogy az unokájának is megfeleljen. Mellesleg Emily részben O nagymamát okolta azért, amiért író 
vált belőle. Emily O varázslatos történeteket mesélt, ő maga is író lehetett volna. 

Ugyancsak Emily O volt az, aki kitárta a világ kapuit a druszája előtt. Azon a nyáron, amikor Emily Shanski 
betöltötte a hetet, életében először Angliába utazott Emily Óval. Számára a kirándulás fénypontját a walesi 
pónilovaglás és a Bath városában tett látogatás jelentette. Ezt követően minden nyáron újabb és újabb csodák 
tárultak fel előtte. Európa. Törökország. India. Sőt Kína. És Emily O nem feledte, hogy unokája amerikai. Egyik 
nyáron pazarul berendezett, sofőrrel felszerelt lakókocsin járták be az Egyesült Államokat, hogy mindketten 
élvezhessék a kalandot. Aztán egy júniusban átruccantak Alaszkára, ezután a Hawaii-szigetekre repültek, majd 
Tahitin következett jó pár hét. 

Emily Shanski mindet imádta, mégis Anglia volt az, ahova visszatért, valahányszor csak lehetősége adódott rá. A 
táj, az emberek, a történelem mind-mind lenyűgözte. Napokat töltött el Bath és György király Londonjának 
felfedezésével. Odavolt a múzeumokért és a könyvesboltokért. Jóllehet nem voltak szülei, Emily Shanskinek 
fantasztikus gyermekkor jutott. Két nagyanyja a tenyerén hordozta, ezért sosem hiányzott neki Katy vagy Joe, és 
tudatában volt annak, milyen szerencsésen alakult az élete, és milyen szerencséje van Katya Shanskival és Emily 
O'Malley-vel. 

Amikor nyolcéves lett, az anyja férjhez ment IV. Car-(er Phelpshez. Emily két nagyanyja kíséretében jelent meg 
az esküvőn, és Carter ragaszkodott hozzá, hogy mindannyian rajta legyenek a családi fotón. Csak amikor idősebb és 
bölcsebb lett, értette meg Emily, hogy a mostanra szenátorrá avanzsált IV Carter Phelps nem kér felesége sötét 
múltjából, ha majd egy nap jelölteti magát közhivatali állásra. Mindazonáltal Carter tisztességes fickó, gondolta 
Emily, és azon ritka alkalmakkor, amikor meglátogatta féltestvéreit, mindig úgy érezte, hogy a Phelps-klán szívesen 
fogadja. 

Aztán, amikor már majdnem tizennégy éves volt, az apja megnősült, és jóságos ír-amerikai felesége azt akarta, 
hogy Emily velük éljen. Két nagyanyja vetett ennek véget, mire Joe felesége gyors egymásutánban szült három fiat 
öt év alatt. Nem volt olyan vakáció vagy családi ünnep, amikor a mostohaanyja ne hívta vagy próbálta volna hívni őt 
és a két nagyanyját. Ami azt illeti, Emily sokkal kellemesebben érezte magát apja két lábbal a földön járó 
családjával, mint anyja elegáns politikai famíliájával. 

Belépve a házba, Emily megkönnyebbülten felsóhajtott. Kizárt, hogy valaha is nagyvárosi lány váljék belőlem - 
gondolta. Jólesett otthon lenni. Sok mindent át kellett gondolnia, és várt rá a vendégszoba, hogy kiszellőztesse és 



előkészítse. A konyhába ment, ahol üzenetet talált a házvezetőnőtől, Essie-től: Vagdalt hús, burgonyapüré és 
kukorica a mikrobán. Két perc legmagasabb fokozaton. Viszlát holnap. Emily elmosolyodott, és lerúgva az elegáns 
kis cipőt, amelyet a városban viselt, megnyomta a megfelelő gombokat, és várta, hogy vacsorája felmelegedjen, 
miközben megterítette magának a konyhaasztalt, és töltött egy pohár bort. Érdekes napot zárt. És úgy tűnt, az előtte 
álló napok is érdekesnek ígérkeznek. És túl fogja élni ezt az életében bekövetkezett hirtelen változást. Igenis túl! 

Második fejezet 
Jvedveském, fütyülök rá, mit gondol. Kinézek, ahogy kinézek - prüszkölte Justin Trahern, Malincourt hercege 

alkotójának, a romantikus regényeket író Emilie Shann-nak. 
- De hát nem nézhet ki úgy, mint Michael Devlin! - ellenkezett Emily. 
- Magácska képzelt el ilyennek! - feleselt a regényhős, és megperdülve megbámulta magát a tükörben. - Olvassa 

csak el, mit írt! Meglehetősen fess a külsőm, és kifejezetten elégedett vagyok önmagammal. A kisujjam is többet ér 
a legutóbbi hősénél. - Lepöckölt egy képzeletbeli porszemet szilvaszínű felöltőjének selyemujjáról. 

- O, menjen a pokolba! - kiáltotta Emily bosszúsan. - Ha ennyire ragaszkodik ahhoz, hogy úgy fessen, mint ő, 
ám, legyen! És mi kifogása volt Throttlesby gróf ellen? 

- Attól tartok, túl szép volt férfinak. És az álla egy icipicit gyenge, kedveském - sorolta a herceg. Majd egyenesen 
Emily szemébe nézett, és így szólt: - Azt akarom, hogy olyan legyen az én makacs hercegnőm, mint maga, 
kedveském! A szőke nők a gyengéim, különösen, ha a hajukba egy kis vörös is vegyül, mint a magácskáéba. - 
Pajkosan rávigyorgott Emilyre, s fesztelenül nekidőlt a könyvtárában terpeszkedő kandalló párkányának. 

- Ó, fogja már be - pirított rá Emily -, és hadd gondolkodjak, Trahern! - Közelről szemügyre vette a férfit, s úgy 
vélte, egészen másként fest, mint a többi fő-hőse. Férfiasabb, kicsit nyersebb, és határozottan veszélyesebb, már 
amennyiben zöld szeme pillantásának hinni lehet - és Emily úgy vélte, lehet. Úgy nézett ki, mint aki épp túl van egy 
vad szeretkezésen. Emily Shanski fészkelődött egyet az öblös fotelben. Hősnői még csak véletlenül sem 
hasonlítottak őrá, de az ötlet, hogy Justin Trahern herceg makacs hercegnője legyen, valamiért szerfelett vonzónak 
tűnt számára. - Olyan könyvet kell írnom, amelyben nyíltan szóba kerül a szex 

- panaszolta. 
- Hurrá! Hurrá! - lelkendezett Trahern vidoran. Majd elkomolyodott. - És mennyire tapasztalt, kedveském? 

Gyönyört szeretnék szerezni, nem megbotránkoztatni magácskát. Tudja, nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
hölgyek érzékenységét. 

- Mi köze a tapasztalatomnak mindehhez, Trahern? 
- döbbent meg Emily. Már évek óta használta a Csatornát a könyveihez, hogy lássa, mit ír, mielőtt megírná. 

Ezáltal gyorsabban haladt a munkájával; de egészen ma estig láthatatlan, csendes szemlélője maradt teremt-
ményeinek. Ez volt az első alkalom, hogy ténylegesen kapcsolatba lépett egyikükkel. 

- Kedveském, bizonyosan érti, hogy míg a Csatorna lehetővé teszi, hogy kiélje az ábrándjait, addig nem he-
lyettesíthet vele, öhm, bizonyos valós élethelyzeteket 

- magyarázta a herceg. 
- Mint például? - tudakolta Emily. 
- A György korabeli Angliában játszódó regényei mindig meleg hangulatú családi drámák voltak, kedveském. A 

hősnői szűziesek, a főhősei férfiasak, és amikor végül frigyre lépnek, az újdonsült pár hálószobájának ajtaja bezárul 
az olvasó előtt. Voltak persze csókok és ölelések, de egy lovagjának sem engedélyezte soha, hogy keze a hajadon 
dereka alá vándoroljon. És sohasem kezdett még úgy könyvet, hogy a hős és a hősnő hitves-(ársak lennének. Eléggé 
megfigyelte a házaséletet, hogy írjon róla, de vajon a szenvedélyt és a buja gerjedelmet is eléggé megtapasztalta 
hozzá? Szerintem nem. 

- Jó pár kézikönyvem akad a témában, köszönöm 
- vágott vissza Emily élesen. 
Trahern hahotára fakadt. - Az nem elég, kedveském - erősködött. - Ha nem hancúrozott még gyűrt lepedők 

között izzadtan és pucéran egy férfival, aki legalábbis tetszik magácskának, akkor a képek azokból a könyvekből 
nem lesznek elegendőek e célra. Milyen élményekből fog meríteni, hogy jellemezzen egy ilyen érzelmi tusát, 
kedveském? Milyen tudásból? Nem, nem, ez így nem lesz jó. Egyszerűen nem lesz jó! 

- Nem állítottam, hogy szűz vagyok - csattant fel Emily, de arca lángba borult. 
- De ugye az? - firtatta a herceg. - Nincs mit szégyellni rajta, kedveském. Sőt, inkább kifejezetten bájos. 
Emily felsóhajtott. - De ha maga szeretkezik velem, akkor képes leszek megírni, amit várnak tőlem, Trahern 
- könyörgött a hercegnek. Te jó ég! Sosem hitte volna, hogy egyszer nemi kielégülésre fogja használni a Csa-

tornát, mint egyes nőismerősei. Milyen kínos! 
- Nem tehetem - súgta a férfi. - 0, persze mozoghatnék ugyanúgy, de semmit sem érezne, mert a valóságban 

pontosan ott maradna, ahol van. Attól tartok, el kell veszítenie azt az oktalan kis szüzességét a saját valóságában, 
mielőtt elkezdhetjük élvezni egymást a Csatornában - tudatta Trahern Emilyvel. 



- És azt hogy a csudába tegyem? - háborgott Emily. 
- Talán legjobb lesz, ha feladok egy hirdetést az Egret Pointe Times-banl „Keresek csődör úriembert szüzessé-

gemtől való megszabadítás céljából, hogy tudjak írni a szexről!" - Felpattant, kezével valami dísztárgy után nyúlt, 
amit hozzávághatna. Az egész helyzet olyan dühítő volt. 

A herceg elkapta a csuklóját. - Nem, nem, kedveském, az a váza Josiah Wedgewood legújabb remekműve. 
Jobban szeretném, ha nem törné ripityára sértett hiúságában. A válasz a dilemmájára egészen egyszerű. Engem 
olyasvalakinek képzelt el, akit ismer. Nyilvánvalóan vonzódik hozzá. Csábítsa el, kedveském, és minden gondja egy 
csapásra megoldódik! Nem értem, miért nem jutott ez eszébe magától. És miután ezzel megvan, kegyed és én 
fenséges, és ígérem, roppant érzéki kalandra indulunk. 

- Fogalmam sincs, hogyan kell elcsábítani egy férfit 
- vallotta be Emily csaknem szomorúan. 
- Minden nőben, kedves aranyos hercegnőm, ott rejtezik a tudás és a szakértelem, hogyan csábítsa el az áhított 

férfit - okította Malincourt hercege. - Csak most az egyszer, kedveském, nem szeretné megfigyelő helyett 
látogatóként kiélvezni a Csatornát? Csavarja el a fejét annak a daliának, aki megigézte, és megkap mindent, amit 
valaha is kívánt. 

- De én csak jó könyveket akarok írni, és megkeresni a napi betevőmet. - Emily sóhajtva visszasüppedt a 
nagyméretű karosszékbe. 

- Hacsak nem ír a szexről, kedveském, úgy tűnik, nem lesz képes rá. Van fogalma arról, milyen kétségbeesetten 
követeli az a mélabús, levert kis pofikája, hogy megcsókoljam? - kérdezte. - Csókolózott már, ugye? 

Emily bólintott, mire a herceg gyengéden hozzáérin-lette ajkait Emilyéhez. 
- Maga nagyon édes, kedveském, és bevallom, többre fogok vágyni, mint az ajkai érintésére. Hódítsa meg a 

kérdéses urat, hogy belevághassunk kalandunkba! 
- Egy árva szót sem ejtett a szerelemről - jegyezte meg Emily. 
- Magácska sem - somolyogta a herceg. - Létezik egyáltalán? 
- Nem tudom - látta be Emily nyíltan. Behunyta a szemét. - Egyelőre viszlát, Trahern. - Eltávolodott, s amikor 

újból kinyitotta a szemét, a saját ágyában találta magát. A távirányító után nyúlva kikapcsolta a televíziót. De nem 
tudott elaludni. Már hajnali négy felé járt, és az ég odakint az ablakán túl már pirkadni kezdett. Egy vadgalamb 
lágyan turbékolt a hatalmas fenyőfán, amely házának a hálószobájához legközelebbi sarkán állt. 

Csábítsa el a férfit, utasította Trahern. Jó-jó, köny-nyen beszél, mégis hogy a csudába fogja rávenni Mick 
Devlint, hogy nővé avassa? Először is, bizonyos, hogy teljességgel helytelen, ha egy szerző szexuálisan zaklatja a 
szerkesztőjét. Másrészről viszont, ha hinni lehet a szóbeszédnek, Devlin nincsen fából. Épp tegnap délután telefonált 
régi barátnőjének, Savannah Banningnek. Sa-vannah szintén a Stratfordnak írt, és Angliában, vidéken élt a férjével. 
Savannah mindenről tudott, ami érdeklődésre tarthatott számot. Kíváncsisága, akárcsak libidója, kielégíthetetlen 
volt. Ha Mick Devlin elhíresült, akkor Savannah töviről-hegyire beszámol majd Emilynek, megnevezve pontos 
forrásait. 

- Em! - sikongott Savannah dél-karolinai ízű, affektált brit akcentusán, amikor felvette a kagylót. - Hogy vagy? 
És mi hír New Yorkban? 

Emily elmesélte. 
- Tehát a jó öreg Rachelt nyugdíjba küldték. Nos, ideje volt már, drágám! Akármilyen kedves is volt, réges-rég 

itt volt az ideje! 
- Rachel csodálatos szerkesztő - védelmezte Emily Rachelt. 
- De Mick Devlin! Drágám, te aztán megfogtad az isten lábát, te lány! Engem évek óta szerkeszt. Ha nem 

szeretnék olyan fenemód a jó öreg Reggie felesége lenni, én magam is próbálkoztam volna Micknél. A keservit! Ha 
visszament New Yorkba, akkor ki fog most velem foglalkozni? Biztosan azt a vén szatyor Prunella Baines-
Harringtont varrják a nyakamba. Persze, elég tűrhető, de drágám, ő a leg-un-aaaal-ma-sabb nő a világon. 

- Mesélj nekem Devlinről, Savannah! - kérlelte Emily lágyan. 
- Mit meséljek róla? - tudakolta Savannah ravaszul, majd kuncogásban tört ki. - Ragadnak rá a nők, mint legyek 

a lépes mézre, drágám, de Devlin fenemód finnyás. És még soha senki sem férkőzte be magát annyira a szívébe, 
hogy megzabolázza. Ott volt az a fiatal kis felső-középosztálybeli nőcske, aki azt hitte, meghitt közelségbe került 
vele, míg fel nem bukkant Devlin egy igazán bombázó modellel a szülinapi partiján. Lady Akárki. A szülinapos lány 
leitta magát a sárga földig, belekötött Lady Akárkibe, és a végén a saját ünnepi tortáján landolt, amiért kikezdett vele 
-vihogott Savannah. - Miért kérded? 

- Mert együtt kell dolgoznom a fickóval, Savannah, és Aaron ecsetelte, mi történt J. P. és Devlin között. Sosem 
dolgoztam még férfival. Rachellel olyan jól kijöttünk. 

- J. P. és Devlin története igaz - bólintott Savannah. - Mi van még? 



- A Stratford nem hosszabbítja meg a szerződésemet ez után a könyvem után, ha nem írok erotiku-sabban - 
siránkozott Emily. - Azt beszélik, hogy Martin félig-meddig vissza akar vonulni, de nem tudja eldönteni, kinek a 
kezébe adja a céget: J. P.-ébe vagy Michael Devlinébe. Ezért hozták vissza Devlint. - Sóhajtott. - Nekem 
befellegzett, Savannah! Nem tudok szexről írni. Különösen nem egy hímnemű szerkesztőnek. Tökéletesen jól 
együttdolgoztunk Rachellel. Most mit tegyek? 

- Drágám, bárcsak a helyedben lennék! - irigykedett Savannah drámaian sóhajtva. - Hogy mit tegyél? Bízd 
magad a jóindulatára, azt tegyed! Tudod, pont a zsánere vagy, Em. Intelligens, vicces és igen aranyos lány vagy. 
Gondolom, ő meg épp abban az elég sérülékeny korban járhat, amikor azon tanakodik, alapítson-e családot. 

- Mit hablatyolsz itt összevissza? - értetlenkedett Emily meglepve. 
- Nézd, drágám, ha Micknek át kell változtatnia té-ged édesből érzéki írónővé, és elbukik, akkor annak az ördögi 

J. P-nek a jelölésére bólint rá Martin. Ellenben ha győzedelmeskedik, Mické a cég, és mindketten boldogan éltek, 
míg meg nem haltok. Akárcsak neked, neki is a jövője forog kockán, Em. Kovácsolj ebből előnyt! -tanácsolta 
Savannah. 

- Pontosan mire célzói, Savannah? - ismételte meg Emily a kérdést. 
Savannah felkacagott mély, rekedtes hangján. - Pontosan tudod, mire célzok, Em. Kezdjél viszonyt a pasival! 

Bolondítsd magadba! Még az is lehet, hogy aranygyűrűt húz az ujjadra! 
- Bolondítsam magamba a szerkesztőmet? Fogalmam sincs, hol kezdhetném, Sava. 
Savannah nevetése hahotává erősödött. - Biztos van! - győzködte. 
- De hát ez helytelen! - tiltakozott Emily. 
- Ó, ugyan! Annál jobb móka lesz, ha rászánod magad, különösen, amikor belebotlasz J. P.-be. Ragyogni fogsz, 

mint egy jól megkettyintett nő, és máris tudni fogja, hogy Mick a nyálát csorgatva koslat utánad, mint egy feltüzelt 
buldog. De te nem fecseged ki a hálószobatitkokat. J. P. pedig nem fog nyíltan rákérdezni, de így is hazavágja a 
tudat. - Savannah fuldokolt a nevetéstől. - Milyen édes a bosszú! 

- Igazán borzalmas egy nőszemély vagy - pirongatta meg Emily, de mosolygott. 
- Devlin aranyos ember, drágám. Erezd jól magad! Most jut eszembe, nem emlékszem, hogy valaha is jól érezted 

volna magad egy férfival. Bármilyen férfival. Vagy azért, mert te vagy a világ legdiszkrétebb nője, vagy... - 
Savannah-nak elakadt a lélegzete. 

- Mennem kell, Sava - szakította félbe Emily sebesen. Cseppet sem vágyott rá, hogy kitárgyalják a szüzességét 
Savannah Banninggel, akinek a regényeit állítólag tűzálló papírra nyomták. - Add át üdvözletem Reginaidnak! Pá! - 
Ezzel lecsapta a telefont. 

Álmatlanul megfordult az ágyában, és immár harmadszorra tette fel magának a kérdést, miként fog magába 
bolondítani egy olyan kifinomult, előzékeny férfit, mint Michael Devlin, az ő tapasztalatlanságával. Ráadásul alig 
pár napon belül idejön Egret Pointe-ba, az ő házába, a hétvégére. És ekkor hirtelen meghallotta O'Malley nagyanyja 
hangját világosan, érthetően, amint így szól: „A férfi szívéhez a gyomrán át vezet az út, Emily." Kis híján hangosan 
felnevetett, ahogy felidézte, hogyan tömte magába Devlin azt a két sajtos marhaszelet-pongyolát Felicitynél. Az 
biztos, hogy jó étvágya van a fickónak. 

- Fogadok, még egy nő sem főzött neked, Mick Devlin - ujjongott Emily fennhangon. 
Az ablaka alatt egy kardinálispinty dalra fakadt, és a verebek a fenyőfán hangosan csiviteltek. A kandalló 

párkányán ötöt ütött az óra. Már nem alszik többet. Emily felült, és átlendítette a lábait az ágya szélén. Meg kellett 
terveznie a hétvégi menüt. És be kellett vásárolnia. Majd megkéri Rinát és Dr. Samet, hogy vacsorázzanak nála 
pénteken este, hogy segítségükkel leküzdje kezdeti szemérmességet Devlin jelenlétében. Egy férfi jön hozzá a 
hétvégére, akivel eddig csak egyszer találkozott! És el fogja csavarni a fejét! Nos, legalábbis megpróbálja. Amilyen 
híre van Devlinnek, valószínűleg nem lesz nehéz dolga. Porhanyós oldalas jóféle vörösborral. Csokihab vagy trifle. 
És máris olyan lesz, mint a kezes bárány. Mert ha volt valami, amiben Emily Shanski olyan ügyes volt, mint az 
írásban, hát az a főzés volt. 

Michael Devlin lefordult az autópályáról az Egret Pointe-i kijárónak „Fordulj jobbra a völgy alján" - utasította 
Emily. Úgy tett. Amikor meghallotta Emily hangját a telefonban, szerszáma bizseregni kezdett, és Devlin ismét 
meglepetten tapasztalta, milyen hatással van rá ez a nő. Augusztusban betölti a negyvenedik évét, nem suhanc már, 
akire először jön rá a kangörcs. Alig tett meg két mérföldet a hármas számú főúton, amikor a szemébe ötlött egy 
tábla: ISTEN HOZTA EGRET POINTE-BAN! ALAPÍTVA 1723-BAN. Ez teljesen elbűvölte, mert új-angliai falu 
látszatát keltette, mégsem volt Új-Anglia. Alig hetvenöt mérföldnyire terült el New Yorktól. 

A főutcát éppen kizöldülő ősi juharfák szegélyezték. A faluközpont parkosított részén kilátó magasodott, alatta 
kacsaúsztató, amelynek távoli partján rózsaszín japán díszcseresznyefák sorakoztak virágba borulva. Az üzletek 
szándékosan aprócskák és bájosak voltak. Némelyik fölött iroda kapott helyett, mert feltűnt neki egy cégtábla, 
amelyen az állt: JOHNSON ÉS PIETRO DANGELO, ÜGYVÉDI IRODA. És az utcai lámpák valódi ódon 
gázlámpák voltak, nem azok a hamis modern másolatok, amelyek oly sok helyen fogadják az embert. Devlin 



csaknem elvétette az elágazást a Colonial Avenue-ra a falu másik végén. Ezért nagyobb figyelmet szentelt a 
vezetésnek, hogy időben rákanyarodhasson a Founders Way-re. 

„Itt csak öt ház áll" - magyarázta Emily. - „Az első kettő hamisítatlan koloniális stílusban épült. Az őket követő 
két ház empire, de az egyik modern. Én vagyok a nagy empire az utca végén. Nem igazi zsákutca, de hasonlít rá. A 
feljárómon leparkolhatod a kocsidat. Várni foglak." 

Lekanyarodott, végighajtott a kis utcán, felgurult egészen a felhajtó végébe, és elakadt a lélegzete, ahogy Emily 
kisietett a házból az üdvözlésére. A mindenségit, de csinos! Kerek kis fenékre feszülő, khaki nadrágot és krémszínű 
selyemblúzt viselt. Nem rúzsozta ki magát, s ez Devlint kellemesen felizgatta. Emily Shanski láthatóan nem az a 
fajta lány, aki ad a külsőségekre. Ez pedig arról árulkodott Devlinnek, hogy Emilybe elegendő önbizalom szorult 
ahhoz, hogy ilyen kicsinységekre ne adjon. Devlin összes nőismerőse adott a külsőségekre. 

- Nahát, egy Healy! - hangzottak az első szavak Emily szájából, s odasietett mellé, hogy megcsodálja a férfi 
autóját. - Hatvanas? - Emily végigsimított kezével a krémszínű lökhárítón. 

- Hatvanegyes - igazította ki Devlin. - Írországból hoztam magammal New Yorkba, onnan vittem Angliába, és 
ismét vissza New Yorkba. Állítólag manapság nagyon ritkán találkozni velük. 

- Nekem egy hatvanhármas áll a garázsban - újságol-(a Emily. - Úgy öt éve bukkantam rá, és felújíttattam. Az 
enyém Racing Green fényezésű, de feltekerhetők az ablakok. 

- Határozottan előnyös esős időben - ismerte el Devlin. 
- Ó, milyen udvariatlan vagyok! - kiáltotta Emily elpirulva. - Isten hozta Egret Pointe-ban, Mr. Devlin. Ragadja 

meg a táskáját, és mutatom az utat a szobájához. Remélem, nem bánja, ha a konyhaajtón át megyünk be; butaságnak 
tűnne elrángatni önt a főbejárathoz a ház túloldalára. 

- Mick - jegyezte meg Devlin. - És a barátaim tegeznek. És szívesebben megyek a konyhaajtón át. Még annak 
idején Írországban, amikor gyerek voltam, egyedül a pap járt a bejárati ajtón át. - Kiemelte az elegáns utazótáskát a 
csomagtartóból, és követte háziasszonyát a két kis lépcsőn fel a házba. Orrát megcsapta az illat. - Marhasült készül? 
- kíváncsiskodott. 

- Megkockáztattam, hogy péntekenként nem böjtölsz - ismerte be Emily. - De ha mégis, van a fagyasztóban egy 
kis lazac, azt is megcsinálhatom. 

Devlin arca megüdvözülten felragyogott. - Nem, nem böjtölök péntekenként, és az angolos marhasült a 
kedvencem. Nem pirul a hús mellett véletlenül egy kis krumpli is? - Reménykedő pillantásától arckifejezése 
kisfiússá változott. 

- Na de, uram, milyen ír lány lennék, ha nem pirulna egy kis krumpli a hús mellett? - évődött Emily. 
- Akkor tehát O'Shanski, ugye? - vágta rá Devlin. Emily felkacagott. - Az anyám O'Malley volt - 
magyarázta -, ez pedig O'Malley nagyi háza volt valamikor régen. Ő és Katya nagyi tanítottak meg főzni. 

Kolbászt és pirogot is tudok készíteni. 
- Azt hiszem, Emily, te vagy a tökéletes nő - bókolt Devlin. - Csodás regényeket írsz, és még főzöl is. - És fo-

gadok, hogy úgy dugsz, mint az álom - tette hozzá gondolatban, és szemeivel futólag végigpásztázta a selyemblúz 
alatt domborodó ikerhalmokat. Még soha senkit nem kívánt ennyire; tisztában volt vele, mennyire nehezen fogja 
megállni, hogy ne nyúljon Emilyhez, és ez meglepte. Mindig sikerült erősen visszafognia magát, ha nőkről volt szó. 
Vedd el, amit kínálnak, de ne keveredj bele érzelmileg! - régóta ez volt a mottója. 

- Várj a dicséretekkel, míg meg nem kóstoltad a főz-tömet - tanácsolta Emily. - Gyere! Azt ígértem, megmu-
tatom az utat a szobádba. - Átvágott a konyhán, a férfi szorosan a nyomában. 

A ház előkelő központi előcsarnokából kecses lépcső vezetett a felső szintre. Épp a lépcső aljához értek, amikor 
megkondult a csengő, majd kinyílt az ajtó, és belépett rajta egy idősebb házaspár. 

- Rina, Dr. Sam! - üdvözölte őket Emily megfordulva. Aztán visszapillantott Michael Devlinre, és így szólt: - Az 
emeleten balra, a második ajtó. És gyere le, bemutatlak a barátaimnak! - A férfira mosolygott, mielőtt odalépett 
másik vendégeihez, hogy köszöntse őket. 

Devlin felkapaszkodott a lépcsőn, és ahogy lépegetett fölfelé, hallotta, amint az imént érkezett asszony 
megjegyzi: - Szűzanyám, Emily, közelről még istenibb! Biztosan azt akarod, hogy maradjunk vacsorára? Én I 
helyedben szőröstül-bőröstül megtartanám magamnak! - Devlin elvigyorodott magában. 

- Rina, még a végén meghallja! - pisszegte le Emily lángoló arccal. 
Dr. Sam Seligmann erre jót rotyogott. - Én nem megyek sehova, Rina. Marhasült illata csiklandozza az i 

>rromat. 
- Mintha én nem főznék soha ilyet! - méltatlankodott Rina Seligmann, ahogy átmentek az ízléses társalgóba. 

Levetette magát egy kényelmes klubfotelbe. 
- Jól főzöl, de nem úgy, mint a mi Emilynk - intette le Dr. Sam a nejét. - Töltsek valakinek egy italt? 
- Magadnak és Rínának, és Micknek, ha lejön -telelte Emily. - Bort iszunk a vacsora mellé, és ismersz, nekem 

két pohár a maximum. 



Dr. Sam kevert egy kancsó Martinit, és épp a feleségének és magának töltött, amikor megjelent Michael Devlin 
az ajtóban. Elkapva a tekintetét, Dr. Sam felemelte a kancsót, és kérdőn megbillentette a fejét. 

- Martini? - kérdezte Devlin. 
- Aha - bólintott Dr. Sam. 
- Bor lesz a vacsorához - vetette közbe gyorsan Emily. 
- Akkor én inkább sherryvel oltom a szomjamat, ha van - jelentette ki Devlin. 
- Egy sherry rendel - harsogta Dr. Sam, és letette a martinis kancsót. - Sam Seligmann vagyok, a falu orvosa. A 

nejem, Rina. 
- Ön fuvarozta Emilyt a városban a múltkor, ugye? - ötlött fel Devlinben a futó pillantás, amelyet Rina 

Seligmannre vetett. - Ön Aaron Fischer testvére. Igazam van? 
- A kishúga - vigyorogta Rina. - Már majdnem nyolcéves volt, amikor én világra jöttem. A család egyetlen 

szeme fénye, amíg meg nem érkeztem - kuncogta. 
- És retteg Rinától - fűzte hozzá Emily nevetve. 
- így van rendjén - helyeselt Rina önelégülten. Devlin szintén nevetett. - Én egyke vagyok - mesélte. - Irigylem, 

hogy van testvére. 
Míg így csevegtek, Emily ki-kiszaladt a konyhába, hogy felügyelje az ételt. Végül bejelentette, hogy lehet enni, 

mire mindannyian asztalhoz tódultak. Emily elfoglalta a helyét az asztalfőn, és megkérte Devlint, hogy üljön az 
asztal másik végére, Seligmannék pedig szokásuk szerint két oldalt telepedtek le. 

- Felszeletelnéd a marhasültet? - kérte Emily, és Devlin észrevette, hogy a nő már odakészítette a pecsenyés-
tálat, rajta a hússal. Előtte hevert egy csontnyelű szeletelőkés és húsvilla. Lerítt róluk, hogy ódon példányok. 

A hús tökéletes volt. Devlin szeletelés közben látta, hogy kívül félig átsült részek potyognak le a késről, míg az 
angolos rész beljebb van. Mindenkitől megkérdezte, milyen darabot kér, és a megfelelő szeleteket a tányérokra 
osztotta. Emily ezután elvette és a tálalóra helyezte a pecsenyéstálat. Majd egy tál kitűnő sült burgonya járt kézről 
kézre. Egy tányér friss spárga követte. Két mártásoscsésze is került az asztalra: az egyikben pecsenyéié, a másikban 
zöldségekre kívánkozó hibátlan holland öntet kínálta magát. Volt még finom meleg zsemle, ezüsttálkában édes vaj, 
és minden ember balján külön tányéron paradicsomos aszpiksaláta. 

Étkezés közben Devlin megtudta, hogy Dr. Sam családja Egret Pointe korai telepesei közé tartozott. Ez meg-
lepte, míg Dr. Sam el nem magyarázta, hogy ősei 1709-ben érkeztek az amerikai kontinensre. - Nem közismert tény 
Amerika történelmében - mesélte Dr. Sam -, de akadt egy pár zsidó család, aki már akkor bevándorolt. 11 arcoltunk 
a függetlenségi háborúban - közölte büszkén. - A győztes oldalon, természetesen. 

- Aztán fogta magát, és elvett egy manhattani lányt, akinek a családját egy csapat kozák űzte ki Oroszországból - 
tette hozzá Rina. 

- De hát ettől ilyen remek ez a mi országunk - szólalt meg Emily. - Népek és kultúrák csodás kavalkádja 
vagyunk. - Örült, hogy megkérte Seligmannéket, hogy leszültségmentesítsék a máskülönben kínossá válható estét. 

Amikor csaknem mindennel végeztek, amit Emily főzött, Rinával leszedték az asztalt a desszertnek, míg a két 
férfi a helyén ülve társalgott. 

- Istenem, olyan elbűvölő! - lelkendezett Rina a tányérokat tisztogatva, mielőtt bepakolta őket a mosogatógépbe. 
- Olyan, mint egy kelta herceg, és Írországnak az a finom nyoma a hangjában! - Felsóhajtott. 

- Nagyon kedves - motyogta Emily. 
- Mi? - horkant fel Rina, közelebbről szemügyre véve fiatalabb társát. - Ejha! Te belezúgtál, ugye, Emily 

Shanski? Nos, amondó vagyok, miért is ne? 
- De hát nem is ismerem! - tiltakozott Emily. - Csak kedden találkoztunk. Egyszer beszéltünk telefonon, és ma 

péntek van. 
- Elepedsz érte - vádolta Rina vigyorogva. - Világ életemben ismertelek, Em, és még sosem láttam, hogy tetszene 

neked férfi. Voltak idők, amikor eltöprengtem, nem vagy-e meleg, mint Aaron. 
- Nem epedek el, Rina, és leszbikus sem vagyok -kérte ki magának Emily. - Csak nincs időm a férfiakra, és az is 

biztos, hogy nem akartam úgy járni, mint Katy és Joe. Van fogalmad arról, milyen nehéz volt nekem a gimiben 
ugyanazokkal a tanárokkal, akik mind csak azt lestek, én mikor esem bűnbe? 

- Sosem tudták, hogy anyád bűnbe esett, ha már ilyen drámaian fogalmazol, míg le nem érettségizett, és fel nem 
vették Wellesley-be - feleselt Rina. - Nagyanyáidnak hála, a te közelgő érkezésed mindenkit váratlanul ért Egret 
Pointe-ban. 

- Pont ettől volt nekem olyan nehéz - csattant fel Emily. - Katy átverte őket. Én vajon átverem őket? Mit 
gondolsz, miért tanultam olyan keményen, hogy elkerüljek innen a főiskolára? 

- Hol van az már! - értetlenkedett Rina. - Most sikeres írónő vagy, egy dögös új szerkesztővel. Aki nőtlen. 
Mindketten szabadok vagytok. A kiskésit! Én a helyedben lefektetném! 

- Miért szajkózza ezt nekem mindenki? - mérgelődött Emily. 



- Ki mondta még? - faggatta Rina. 
- Savannah. A napokban beszéltem vele. Devlin a szerkesztője volt Londonban, és többet akartam tudni róla - 

közölte Emily. 
- És? - Rina olyan leplezetlen kíváncsisággal bámult rá, hogy Emilynek nevetnie kellett. 
- Hogy Savannah-t idézzem, ragadnak rá a nők, mint legyek a lépes mézre, de ő szereti saját maga megválogatni 

a barátait - ecsetelte Emily. - Kétlem, hogy én lennék a zsánere. 
- Szerintem te pontosan a zsánere vagy. Devlin ír, az isten szerelmére! Az írek azt szeretik, ha az asszonyuk 

intelligens, jó szakács, és egy kicsit gyámoltalan a megfelelő pillanatban. El tudod játszani a gyámoltalant, nem, 
aranyom? Mi a desszert? 

- A hűtőben van! - füstölgött Emily. - Én nem vagyok gyámoltalan, Rina! 
Rina Seligmann kinyitotta a hűtőszekrény ajtaját, és kiemelt egy hatalmas üvegkelyhet. - Ne akard velem 

elhitetni, hogy meg sem fordult a fejedben, hogy a lábaid közé engeded, mert úgysem veszem be! Fából kell lennie 
ahhoz egy nőnek, hogy ránézzen erre a csődörre, és ne akarja megszerezni! Ez meg mi? - Gyanakvóan belepislogott 
a kehelybe, amelyet a kezében tartott. 

- Csokis trifle - hangzott a válasz. - Nem tudtam dönteni a hab és a trifle között. Ezért készítettem csokis 
babapiskótát, és habot a krém helyett eperdarabkákkal. 

Rina hahotára fakadt. - így van. Majd megveszel érte! 
- Hogy állíthatsz ilyet? - méltatlankodott Emily. Zavarba ejtőnek találta, hogy átlátnak rajta, mint a szilán. Vajon 

Michael Devlin is látja azt, amit Rina? 
- A dupla csoki tuti áruló jel - avatta be Rina. Emily dühösen elpirult. - Szerinted észreveszi? 
- kérdezte idegesen. 
- Dehogy! - biztosította Rina. - De azt ugye tudod, hogy tetszel neki? 
- Rina, még csak most találkoztunk! - hangoztatta Emily bőszen. 
- Nézd, szívecském, ha értek valamihez, akkor az a férfinép. Persze, persze. Húszéves korom óta Sam felesége 

vagyok, de akkor is ismerem az emberi természetet. Nem az a lényeg, mióta ismersz valakit. Ha pasz-szol a 
természetetek, akkor már a kezdet kezdetén is passzol. És a tiétek egyértelműen passzol. Örülj neki! Egész életedben 
keményen küzdöttél, hogy helyrehozd azt, amit Katy és Joe hibájának véltél. Emily, te nem egy hiba voltál! Ó, 
tudom. A szüleid nem voltak szerelmesek, és csak egy egyéjszakás kaland erejéig jöttek össze. De pelenkás koruk 
óta a legjobb barátok voltak. Te ebből a szerető barátságból születtél. Nem kell szentnek lenned, és helyrehoznod 
helyettük! Nemzettek és megszültek téged, aztán folytatták az életüket. Ideje túllépni ezen, aranyom! Van felverve 
tejszínhab ehhez az ördögi kreálmányhoz? 

Emily azt sem tudta, sírjon-e vagy nevessen. - Fogalmam sincs, mihez kezdenék nélküled, Rina Selig-mann - 
jelentette ki. - Te vagy az én támaszom, mióta meghaltak a nagyik. 

- Még szép, hogy az vagyok - értett egyet Rina higgadtan, és letörölte azt az egy könnycseppet, amely legurult 
Emily arcán. - A lányom lehetnél, aranyom. És nekem sosem lehet elég lányom. Samet is megkérdezheted. „A fiú 
addig fiú, amíg feleséget nem vesz magának, a lány örökké lány marad." Anyám mindig ezt hajtogatta, de az igazat 
megvallva, a bátyám jobb lánya volt az anyánknak, mint én valaha is - kuncogta. 

- Felverem a tejszínhabot - szólt Emily. - Nem tart sokáig. Kérdezd meg a fiúktól, hogy kávét vagy teát akarnak-
e! És bevinnéd magaddal azt az üveg jégbort? A poharak itt várakoznak a tálcán. - Előhúzta az édes desszertbort 
rejtő sötét, karcsú palackot, és Rina kezébe nyomta. Majd nekiállt felverni a tejszínhabot, átrakta a kész finomságot 
egy metszett üvegtálba, s mellétett a felszolgáláshoz egy csipkézett ezüstkanalat. 

Mindannyian a tea mellett döntöttek, ezért Rina főzött egy jókora kanna amerikai fekete teát, amely az egyetlen 
egyesült államokbeli ültetvényről, a dél-karo-linai Charleston mellől származott. Emily barátnője, Savannah 
Banning ismertette őket meg vele. Emily kiporciózta az étcsoki trifle-t, mindegyik adagot bőségesen megpúpozta 
frissen felvert tejszínhabbal, majd körbead-ta a tányérokat. Gyakorlatilag bennük rekedt a szó, amíg befalták. Rina 
volt a teáskanna- és jégborfelelős. 

Végül Michael Devlin hátratolta a székét, és nagyot sóhajtott. - Nem emlékszem, mikor volt részem utoljára 
ilyen pompás lakomában - dicsérte Emilyt, zöld szemét rajta pihentetve. 

- Örülök, hogy ízlett - válaszolta Emily csaknem szégyenlősen. 
Rínának feltűnt, hogy Devlin tekintete ellágyult. Hohó, gondolta. Kell neki Emily, semmi kétség. Kíváncsi va-

gyok, mennyi időbe telik, mire mindketten rájönnek erre. A férjére pillantott, s látta rajta, hogy végül ő is felfedezte 
az Emily és Michael Devlin között vibráló vonzalmat. Rina szeme csendes egyetértésben találkozott a férjéével, 
mire Dr. Sam felpattant. 

- Utálom, hogy csak eszem és már megyek is - mentegetőzött -, de holnap korán kezdődik a vizit a kórházban. 
Rina, szedelőzködj! Emily, mint mindig, most is fantasztikus volt a vacsora. Köszönöm, drágám, hogy meghívtál 



minket. Mick, öröm volt találkozni egy hasonszőrű angolos marhasültrajongóval. Remélem, lesz még szerencsénk 
egymáshoz. 

- Én is remélem, Dr. Sam - vágta rá Devlin. 
- Kikísérlek benneteket az ajtóig - ajánlkozott Emily, és úgy is tett. Integetve búcsúzott két barátjától, amint 

kiálltak kocsijukkal a háza elől. 
- Hol laknak? - tudakolta Devlin. Ott állt mellette, jött rá Emily. 
- Nem messze innen, egy villanegyedben. Úgy hívják: Ansley at Egret Pointe - tájékoztatta Emily. - Ez az 

egyetlen a faluban, már évek óta megvan. 
- Amikor keresztülhajtottam a falun, nem láttam egyetlen komoly bevásárlóközpontot sem - jelentette ki Devlin -

, és az az isteni marha igazi hentestől kellett, hogy származzon. Üljünk le! Kellemes itt kint a tágas tornácon. 
- El kell mosogatnom - tiltakozott Emily. 
- Fogadok, hogy a desszertes tálkák kivételével Riná-val már mindent berámoltatok a mosogatógépbe - vitat-

kozott a férfi gyengéden. - Esteledik, és hallom, hogy egy vörösbegy trillázik. Szívmelengetően dalolnak, és csak 
tavasszal, alkonyatkor meg hajnalban zendítenek rá. Már majdnem vége a tavasznak, Emily. Jövő évig nem hallasz 
vörösbegyet, ha most kihagyod. - Letelepedett egy terebélyes fonott hintaszékbe, s kezével egy közeli székre 
tessékelte a nőt. 

Emily leült. - Nem találkoztam még olyan férfival, aki felismerte volna a vörösbegy dalát, vagy tudta, mikor 
énekelnek - jegyezte meg halkan. 

- Vidéken nőttem fel - mutatott rá Devlin. - Ami azt illeti, jobban szeretem, mint New Yorkot. 
- Én képtelen lennék a városban élni - ismerte be Emily. - Az apám New Yorkban, anyám Washington D. C. 

mellett lakik. Én mégsem vagyok városi lány. Világ életemben Egret Pointe-ban éltem, sosem akarok máshova 
költözni. Gondolom, ennél maradibb már nem is lehetnék. - Felnevetett. - Szerettél Londonban élni? Csodálatos 
város. 

- Óriási szerencsém volt - felelte a férfi. - Egy elegáns kis sorházban laktam, közvetlenül egy aranyos parkkal 
átellenben. Tulajdonképpen a saját tulajdonom. Egy évre bérbe adtam egy vagyonos amerikai özvegyembernek a 
komornyikommal, Mr. Harringtonnal egyetemben, míg meg nem látom, hogy mennek a dolgok most, hogy 
visszajöttem. Nem biztos, hogy itt akarok maradni. 

- Ó! - nyögte Emily csalódottan. - Miért nem? puhatolózott. Majd folytatta: - J. P. az oka, ugye? Rémes az a 
nőszemély, de meg kell hagyni, a Stratfordot rendkívül nyereségessé tette, és manapság a könyvkiadásban a 
nyereség a cél. Martin nem boldogulna nélküle. 

- Akkor tudod, mi folyik itt? - kérdezte Devlin csendesen. 
- Igen, tudom - nyilatkozta Emily kertelés nélkül. Felállt. - Tényleg el kell pakolnom, és be kell indítanom a 

gépet, Mick. 
- Segítek - adta meg magát a férfi, s bekísérte Emilyt a házba. 
Szinte nem is szóltak egymáshoz, amíg leszedték a tányérokat és a poharakat az asztalról. Amikor már minden a 

mosogatógépbe került, és Emily bekapcsolta, megkérte Devlint, hogy vegye le a szép ír vászonterítőt, amellyel 
megterítette Duncan Phyfe ebédlőasztalát, és gyűjtse össze a szalvétákat. 

- Essie, a bejárónőm, majd kimossa őket hétfőn - közölte, és berakta őket a nagy konyhából nyíló mosó-
konyhában álló kosárba. 

- Az egy mosókád? - hitetlenkedett Devlin. 
- Az egyik előnye a régi házaknak - mondta Emily, miközben bekészítette a kávéfőzőt reggelre. - Aki először 

felkel, bekapcsolja. 
- Én nem szoktam szombaton korán kelni - vigyorgott a férfi. 
- Pedig én meg voltam győződve arról, hogy holnap dolgozunk - incselkedett Emily. - Annyi mondanivalóm van, 

és már a történetet is kiötlöttem. 
- Korán van még - hangzott a válasz. - Úgy gondoltam, dolgozhatunk egy kicsit ma este. 
- 0! - válaszolt csalódottan Emily. 
- Vagy kiülhetünk a tornácra még egy kicsit, és ismerkedhetünk - javasolta gyorsan Devlin, látva Emily 

csüggedését. - Te nem vagy az az éjjeli bagoly típus, ugye, Emily? 
- Nem igazán. Jobban forog az agyam, amikor fent van a nap - ismerte el a nő. 
Csaknem teljesen besötétedett, amikor ismét kiültek a tornácra. Figyelték, ahogy az éjszaka mindent beburkol 

körülöttük, és már egymás arcát sem látták, csak a sziluettjét. A csillagok feljöttek az égre, hogy fényesen 
ragyogjanak az égbolt fekete hátterén. Meséltek saját magukról, s az idő múlásával megtanulták kellemesebben 
érezni magukat egymás társaságában. 

- Mi ez? - kérdezte Devlin, amint hirtelen megütötte a fülét a faluból hallatszó csilingelés. 



- A püspöki templomnak, a Szent Lukácsnak van egy óratornya. Eddig észre sem vetted? - lepődött meg Emily. 
Annyira hozzászokott, hogy ritkán hallotta meg. 

- Nem, túlságosan lekötött, amit meséltél - vallotta be Devlin. - Egek! Már tizenegy óra, ugye? Fel sem tűnt, 
hogy ennyire elszaladt az idő. 

- Te is álomszuszék leszel éjszaka? - viccelődött Emily pajkosan. 
Devlin felnevetett. - Hagytál égve valamilyen lámpát a házban? - tudakolta. 
- Megyek, felkapcsolom, ki ne törd a nyakad, amikor bejössz - felelte Emily, és pontosan így is tett. 
Miután fény gyúlt, és látta, hova lép, Devlin megköszönte a szép estét. 
- Van saját fürdőszobád - szólt Emily a lépcsőn felbaktató férfi után. - Lehet, hogy a ház ódon, de kor-

szerűsítettem minden elektromos vezetéket. És büszke tulajdonosa vagyok három és fél fürdőszobának. Aludj 
nyugodtan, amíg csak kedved tartja, Mick. Jó éjszakát! - köszönt el Emily, amikor Devlin felért a lépcső tetejére. 

A férfi visszanézett, de Emily addigra eltűnt. Miért tűnt el? Mit csinál még? Bezárkózik? Kipakolja a tiszta 
edényeket a mosogatógépből? Egy tepsi brióst készít elő reggelre? Jól érezte magát este. ízlett neki az étel, tetszettek 
neki Seligmannék és Emily. Becsukta maga mögött a hálója ajtaját, és szétnézett. A bútor amerikai empire volt, 
terebélyes és mahagóni. A komód faragott lábakon állt. A szobában hatalmas, fej- és lábtámlás franciaágy 
terpeszkedett. Felkattintotta a kislámpát, és lehúzta az egyszerű, súlyos, fehér pamut ágytakarót, majd csinosan 
összehajtogatta, és az ágy végében lévő takarótartóra helyezte. Levetkőzött, felakasztotta a ruháját, majd megcélozta 
a fürdőt, és lezuhanyozott. Megtörölközött, kitárta az egyik hálószobaablakot, és meztelenül bemászott az ágyba. 
Mindig meztelenül aludt. Az ágy európai módon volt megvetve: lepedő volt alul, és rajta egy takaró. 
Levendulaillatot árasztott, és meglepően kényelmesnek bizonyult. Leoltotta a kislámpát. 

Nem volt még álmos. Hallotta, hogy Emily feljön az emeletre; figyelt, merre megy. Vízcsobogás ütötte meg a 
fülét, és elképzelte Emilyt pucéran a kádban, a habok közé merülve. Apró kerek mellei voltak. Tudta abból, ahogy 
állt rajta a blúz. Milyenek lehetnek a mellbimbói: kicsik vagy nagyok? Sötétek vagy hetykék, rózsaszínűbb 
udvarral? Testhez álló nadrágja elragadó kis kerek feneket takart. Devlin elképzelte, hogy addig náspángolja 

azt a vonzó kis popsit, amíg át nem nedvesedik a vágy-tól, és készen nem áll arra, hogy megdöntsék. Halkan 
felnyögött, és lenyúlt, hogy kielégítse magát; szerszáma már megnőtt és megkeményedett a buja gondolatokra. Mi a 
fene van vele? Alig ismeri a lányt, és ha az harmincegy éves, nincs se férje, se látható udvarlója, akkor könnyen 
megeshet, hogy nem is az erősebbik nemet kedveli. Ez persze nem akadályozta abban, hogy tovább vágyakozzon 
utána. Emily nem lehet leszbikus. De van benne valami ártatlan, mintha érintetlenség lengené körül, amely szinte 
könyörög, hogy derítsék fel. És ez olyan átkozottul nem szakszerű. 

Oka volt annak, hogy Martin Stratford visszahozta az Államokba. Nem okozhat neki csalódást azzal, hogy 
elveszíti a fejét, és megkettyinti Martin díjnyertes írónőjét. Rá kell vennie Emilyt, hogy írjon erotikusabb 
regényeket. Georgette Heyer és Barbara Cartland csillaga rég leáldozott. O, persze azoknak a könyveknek is volt 
még egy hűséges kis tábora, de semmiképpen sem elég nagy ahhoz, hogy kitermelje azt a fajta nyereséget, amelyet 
manapság egy könyvkiadónak ki kellett termelnie. Minden könyvnek azonnali befutónak kellett lennie. 
Bombasikernek. 

A Stratfordnak csak előnyére szolgált, hogy családi vállalkozásként működött - egyike volt a két megmaradtnak. 
Ez azt a fajta türelmet tette lehetővé, amelyet az óriási, egyre terjeszkedő társaságok tulajdonában lévő kiadók nem 
engedhettek meg többé. Michael Dev-lin tisztában volt vele, hogy képes többet kihozni Emily Shanskiból, mint 
amire a nő valaha is képesnek hitte magát. Még nyereségesebbé kell tenni a könyveit, ami persze kétélű fegyver. Ha 
A makacs hercegnő igazán nagy durranás lesz az olvasók körében - olyannyira, hogy inkább megveszik újonnan, 
mint használtan -, akkor a nagy cégek megpróbálhatják Emilyt lecsapni a kezükről. Ragyogó írói múlttal bír. És az 
ügynökét sem ejtették a fejére. A legjobb alkut akarja majd az ügyfelének. 

Rachel hagyta, hogy Emily gyakorlatilag ugyanolyan könyveket írjon. Talán nem látta. Talán végül utolérte a 
kora, és egyszerűen csak örült, hogy kap egy tiszta, jól megírt kéziratot, amivel nem kell annyit vesződnie, vagy 
rimánkodnia, hogy írják át, amikor amúgy is fenyegetően közeledik a határidő. Emily híres volt arról, hogy időben 
adta le a munkáját, keveset írta át, saját maga szerkesztette, és kérésre - ha nem előbb 

- elkészítette a kefelevonatot. Megbízható volt. Emily Shanskinál nem kellett tartani a heves vérmérséklettől, 
legalábbis aszerint, amit sikerült kiderítenie új szerzőjéről. Végül elálmosodott. Merevedése a józanabb gondolatok 
hatására lankadt, de azért még elmélázott azon, mivel foglalatoskodhat Emily éppen, amikor elnyomta az álom. 

Devlin ajtaja alatt nem világított a lámpa, amikor feljött 
- figyelte meg Emily. De amikor végzett a konyhában, hallotta, hogy a férfi zuhanyozik. Szép termetű fickó volt, 

nem volt rajta egy gramm felesleg sem. Sörhas sem domborodott Michael Devlinen, jóllehet úgy tömte magába az 
ételt, mint akit halálra éheztettek, idézte fel mosolyogva. Szerette, ha egy férfinek ízlik a főztje. És a végén nem 
bámulta őt ölbe tett kézzel, ahogy leszedi az asztalt. Azonnal kivette a részét a munkából. Kétségtelenül az ír 
nagyanyja hatása, állapította meg Emily újabb mosollyal. 



Aztán gondolatai irányt változtattak, és eltűnődött, hogy nézhet ki Devlin a méretre szabott nadrág és a nyil-
vánvalóan rendelésre készült ing alatt. A legfelső gomb ki volt gombolva, de nem vette észre, hogy szőrszál 
kandikálna ki a mellkasán. Az a kis bőrfelület, amely látni engedte magát, sima volt. Emily elábrándozott, milyen 
lenne végigfuttatni a tenyerét azon a bőrön. Vajon puha? És alatta kemény? Jó kondiban lévő, szívós férfinak tűnt. 

A kádban hűlni kezdett a víz. Gyorsan lemosakodott és kilépett, mosdókesztyűjével nagyjából leitatta magáról a 
vizet, majd a törölközőjével befejezte a munkát. Emily mezítelenül átsétált a hálószobájába, és kritikusan 
végigmérte magát a padlón álló impozáns tükörben. Szemmel láthatólag nem volt olyan sovány, mint amilyen 
Devlin modellbarátnője kellett, hogy legyen, ír családja finom csontszerkezetét örökölte, de volt mit fogni azokon a 
csontokon, ahogy lengyel rokonain is, és negyvenkettes ruhát viselt. Márpedig a negyvenkettes ebben a korban 
nagyobb méretnek számít. Vajon Devlin kövérnek találja majd? Elég csinos volt ahhoz, hogy elcsavarja a fejét egy 
olyan férfinak, aki ágyba vitte az angol nemességet? 

Keményen megbámulta magát a tükörben. A mellei szépek voltak. Aprók, de tökéletesen kerekdedek. A csípője 
ugyan kicsit széles, de kecsesen ívelt, és a combjai - hála az Istennő Edzőterem diétájának - karcsúak. A válla fölött 
megvizsgálta a hátsóját. Húsos, mégis kemény és formás. Na jó, nem volt egy tipikus mo-dellalkat, de tetszetős volt 
a teste. Vagy tetszeni fog Devlinnek, vagy nem. Mit számít, ha rá tudja venni, hogy elcsábítsa őt, és utána képes lesz 
írni a szexről úgy, hogy közben értse is, mi a fenéről ír valójában. 

Eltöprengett, hányszor lesz majd szükség rá, hogy csinálják. Elég lesz egyszer? Mi van akkor, ha többször kell 
majd, és Devlinnek nem tetszik, ahogy ő csinálja, és nem akarja majd folytatni. Nos, akkor majd egyszerűen B 
hercegéhez fordul. Nem azt sugallta talán Trahern, ha egyszer elveszti a szüzességét, akkor szívesen átveszi I )evlin 
helyét? Na jó, nem egészen így fogalmazott, de ő, Emily úgy értelmezte, hogy mihelyt megtapasztalta B szenvedélyt 
a saját valóságában, máris a rendelkezésére áll a Csatorna világában is. 

De hogyan álljon neki Devlin meghódításának? Annyira kifinomult az ízlése, és olyan emberként ismerik, mint 
aki saját maga választja meg a nőit, és saját maga hozza meg a döntéseit. Egyetlen, a közösülés részleteit és a 
pozíciókat színesen és kimerítően taglaló könyve sem szólt arról, hogyan csináljon kedvet hozzájuk a férfinak. Mit 
is tanácsolt Savannah? „Bízd magad a jóindulatára"? „Pont te vagy a zsánere"? Emily sosem hitte volna, hogy egy 
olyan előzékeny férfi, mint Devlin, akár kétszer is komolyan szemügyre venné. De talán szerencséje van, és Devlin 
ráunt az elegáns és anyagias barátnőire. Talán. Éppen csak talán megtetszik neki egy kis vidéki lány, akinek 
szüksége van a segítségére. Sikerülhet-e anélkül, hogy tiszta bohócot csinálna magából? Nos, nem kell hozzá sok 
idő, és kiderül. Emily belebújt a hálóingébe, amit előzőleg a karosszékre dobott, és eltöprengett, elugorjon-e holnap 
a faluban nyílt Csipkesemmiségek nevű boltba, hogy kiválasszon néhány szexisebb darabot, amelyben készen áll a 
csábításra. Vagy az túl átlátszó lenne? A puha, régi pamuthálóinget aligha lehetett olyan ruhadarabnak nevezni, 
amelyben bárkit is elcsábítana. Le merte volna fogadni, hogy Devlin női mind elegáns csipkés selyem fehérneműt 
hordtak, amikor Mick Devlinnel lefeküdtek. De nem lenne túlságosan nyilvánvaló, ha követné a példájukat? Mintha 
arra várna, hogy Devlin szeretkezzen vele. Kétségek közt hánykolódva mászott be Emily az ágyába. Egy-kettőre 
elnyomta az álmatlan buzgóság. Hosszú, fárasztó nap állt mögötte. És kétségtelenül kemény munka állt még előtte. 

Harmadik fejezet 
i/evlin nem volt benne biztos, hogy a kávé vagy a sülő briós illata ébresztette-e először. Hason feküdt. Lustán 

hanyatt fordult, és elismerően beleszippantott a levegőbe. A magas antik óra az emeleti hallban ütni kezdett. Kilenc 
óra. Kinézett az ablakon, és látta, milyen szép az idő. Valami oknál fogva úgy találta, hogy más szombatokkal 
ellentétben most a legkevésbé sem álmos. Egész éjszaka úgy aludt, mint a bunda. Michael Devlin kiugrott az ágyból, 
pisilt, fogat mosott, megborotválkozott és felöltözött. Aztán az Emily Shanski konyhájából áradó mennyei illatot 
követve egyenesen lefelé vette az irányt. 

- A pokolba! - Emily kihúzta a tepsit a sütőből, és gyorsan a pultra dobta, majd a kezében lévő konyharuhát a 
mosogatóba hajította. 

Mielőtt Emily észrevehette volna, Devlin ott termett mellette, megragadta a kezét, és a hideg víz alá tartotta. - 
Nem vészes. Mi történt? 

- Majdnem elfeledkeztem a briósról, és ahelyett, hogy kesztyűt rántottam volna, a konyharuhával sze-
rencsétlenkedtem - panaszolta Emily. Fejét odafordította, hogy köszönetet mondjon, de orrát hirtelen mindössze egy 
centi választotta el a férfiétől. Kék szeme elkerekedett a meglepetéstől. Ekkor Devlin váratlanul megcsókolta. 

Emily ajkai leírhatatlanul puhák voltak, s ő maga brióstól és orgonától illatozott. Devlin egyik kezét a derekára 
csúsztatta, és csókja elmélyült, mihelyt megérezte, hogy a nő megadja magát. Mi történik? Felnyögött és elengedte 
Emilyt. - Elnézést. Ezt nem lett volna szabad 

- mentegetőzött, és egy lépést hátra lépett. 
- Miért nem? - faggatta Emily hirtelen ráébredve, hogy át kell vennie a kezdeményezést. Ázsiója ellenére Devlin 

úriember volt. Milyen fantasztikusan csókolt! Emilyt még sosem csókolták így ezelőtt. Ez a csók egyszerre volt vad 
és gyengéd. 



- Szerintem erre mindketten tudjuk a választ, Emily 
- mutatott rá Devlin mereven. 
- Ülj le, Devlin - rendelkezett Emily, s már töltötte is neki a kávét a bögrébe, miközben kezével a konyhaasztal 

felé tessékelte a férfit. - Vegyél brióst, és vitassuk meg azt a tényt, hogy szemmel láthatóan vonzódunk egymáshoz. - 
Jóságos ég! Tényleg ezt mondta? A Devlin arcára kiülő döbbenet arra utalt, igen. 

- A szerkesztőd vagyok - vetette ellen Devlin. 
- És Savannah Banning szerint kiváló szerkesztő vagy - vágta rá Emily. - Miért kéne ennek megváltoznia azért, 

mert tetszünk egymásnak? 
- Ismered Lady Palmert? - lepődött meg a férfi. 
- Időtlen idők óta - hagyta rá Emily. - Én voltam a tanúja az anyakönyvi hivatalban, amikor hét éve egybekeltek 

Sir Reginaiddal. És én vagyok a Méltóságos William keresztanyja. 
Devlin csodálkozva bólogatott. Sosem fordult meg a fejében, hogy Emily Shanski ismerheti a gyönyörű és 

hivalkodó Savannah Banninget. És csak isten a megmondhatója, mi mindent pletykálhatott róla a fecsegő Lady 
Palmer. - Helytelen lenne, ha több alakulna ki köztünk munkakapcsolatnál - próbált érvelni, de érez-ic, hogy Emily 
tisztában van ezzel. 

- O, badarság! - riposztozott Emily. Egy brióst pottyantott Devlin tányérjára, és a férfi elé tolta. - Le akarsz 
feküdni velem? - Aki á-t mond, mondjonb-t is, határozta el. Végül is nem volt olyan sok ideje; a szexi, dögös 
Makacs hercegnő' december végén volt esedékes a Stratfordnál. 

Devlinnek a torkán akadt egy falat péksütemény, arca lángba borult, és fuldokolni kezdet. - Vizet! - kapkodott 
levegő után, és felpattant. Emily öntött neki. 1 )evlin nagyot kortyolva igyekezte visszanyerni legalább látszólagosan 
a lélekjelenlétét. - Most természetesen viccelsz - jelentette ki. 

- Téged ez szórakoztat? - vágott vissza Emily szárazon. Kék szemei ugyanakkor vidáman táncoltak, és ajkai 
rángatóztak, mintha bármelyik pillanatban haho-tára akarna fakadni. 

A kis boszorkány teljesen kiélvezi a zavaromat - futott át Devlin agyán. Mi történne, ha színvallásra kényszerí-
tené? Vajon a karjaiba omlana, vagy sikoltozva kimenekülne a napfényes konyhájából? Michael Devlinnek cseppet 
sem volt ínyére, hogy bolondot akarnak csinálni belőle, és mindig nagy súlyt fektetett arra, hogy ő legyen az, aki 
megteszi a szexben az első lépést. De ez egyszerűen túl jó volt ahhoz, hogy ellenálljon. Ha valaha is hitelesnek akar 
tűnni ennek az írónőnek a sze-mében, akkor már a kezdetektől fogva tudatosítania kell Emilyben, ki is a főnök. 

- Ami azt illeti - szólt belebámulva azokba a tányér-nyi búzavirágkék szemekbe -, nem akarok veled lefeküdni, 
Emily Shanski. Ne köntörfalazzunk! Meg akarlak dugni! Mióta csak először megláttalak. Abszolúte helytelen, hogy 
viszonyunk legyen, de hát sosem voltam az a fajta, aki teljesen a szabályok szerint játszik. Ha te benne vagy, akkor 
én is - közölte Devlin évődve. Kis híján felnevetett, amikor Emily hökkenten rámeredt. Megbotránkoztatta az 
elragadó Miss Shanskit meglehetősen nyers és durva modorával. 

Emily nagyot nyelt, és igyekezett nyugalmat színlelni, noha épp ez állt tőle a legtávolabb. - Rendben 
- dünnyögte végül. - Akkor legyen ma este. - Torkában dobogott a szíve. 
- Azt már nem, szépségem! - horkant fel Devlin elképedve, és nem hagyta, hogy Emily fölénybe kerüljön. - Úgy 

nem játszunk! Csak semmi randevú! Jobb szeretem a spontaneitást. Most éppoly alkalmas, hogy belevágjunk a mi 
kis kalandunkba, mint máskor, nem? 

- Felkelt az asztaltól, és elindult Emily felé, szája vido-ran rángatózott. 
- De hát reggel van! - sipította Emily meghátrálva. 
- Nem csináltad még fényes nappal, szépségem? Ez is van annyira jó. Sőt, néha még jobb is, mert nagyobb 

eséllyel lépnek be az ajtón, és kapnak rajta, miközben épp megkefélnek a tisztára sikált tölgyfa konyhaasztalodon. - 
Zöld szemei csillogtak, ahogy egyre közeledett Emilyhez. 

Emily tágra nyílt szemekkel tovább hátrált. Hogy az emberek a konyhaasztalon szeretkezzenek? Hirtelen azt sem 
tudta, megdöbbenjen-e vagy kipróbálja. Újból nyelt egy nagyot, majd hűvösen kijelentette: - Én sokkal többre 
tartom az ágy kényelmét, Devlin, és nem vagyok a kukkolás híve. - Tessék! Ettől majd eláll a szava, remélte. Mibe 
keverte magát, kérdezte egyszerre magától. Jó ötlet ez? Talán néhány felnőttvideót is elég lenne kikölcsönöznie. 

- Rendben - egyezett bele Devlin vontatottan. - A te szobád vagy az enyém? És igen, most! 
- Most nem a legjobb! - tiltakozott Emily, mire a férfi hirtelen elkapta, és a karjai közé rántotta. Szent ég, de jó 

illata van! 
- Csak nem húzod fel az embert hiába, Emily? - kérdezte a férfi lágyan, megragadva és az ágyékához szorítva a 

lány kezét. - Nem szép dolog, tudod? 
Emily ujjai önkéntelenül kitapogatták a férfi farmerjának feszülő kemény domborulatot. - 0! - súgta. Devlin 

szerszáma kőkemény volt a keze alatt. 
- Ha meg akarsz állni, Emily, akkor most szólj! De ha továbbra is így fogdosol, egyikünk számára sem lesz 

visszaút - figyelmeztette. Orrát belefúrta a lány hajába. Puha volt. 



Emilynek fogalma sem volt, mit mondjon. Túl mesz-sze ment már ahhoz, hogy mentse az irháját? Gyáva nyúl, 
sziszegte egy hang a fejében. Tudásra szomjazol, és most itt az alkalom, hogy megkapd! 

Jól van! Jól van! Megteszem, a francba - adta meg magát a bosszantó hangnak. Felnézett Devlinre, ajkai félig 
nyitva, és azon tűnődött, mi jön most. 

A férfi megcirógatta és a kezébe vette Emily arcát. A zöld szemek kutatón vizslatták tekintetét. - Nos, Emily? - 
kérdezte érdes hangon. Devlint letaglózta az a hihetetlen hatás, amelyet Emily gyakorolt rá. Minden porcikája arra 
vágyott, hogy mélyen beletemetkezzen a lányba, és az sikítva esdekeljen mindazért, amit nyújthat neki. És ő egyre 
többet és többet nyújtana, míg el nem gyengülnek és fáradnak mindketten annyira, hogy moccanni sem bírnak egy 
álló napig. Mi volt ebben a nőben, ami ilyen érzéseket keltett benne? Alig ismerte, igaz, ez sosem akadályozta buja 
vágyaiban. És mintha Emily viszonozta volna az érzelmeit, ugyanakkor félénkség és ártatlanság lengte be, amely 
gyengédséget ébresztett benne. - Emily? - ismételte. - Igen vagy nem? 

- Igen - súgta a lány. Egyáltalán nem erre számított, futott át az agyán, amint Devlin felvezette az emeletre, a 
hálószobájába. Hol maradtak a lágy esti szellőben pislákoló gyertyák? És a rózsák, hogy illatukkal belengjék a 
levegőt? Nem volt ebben semmi romantika. Csak nyers, elemi erő, de legnagyobb meglepetésére rádöbbent, hogy ez 
kell neki a férfitől. Nem voltak szerelmesek egymásba. Csak hiányzott neki valaki, aki elveszi a szüzességét, és 
megmutat neki mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy megírja azt a szexjelenetekben bővelkedő regényt, amelyet 
a Stratford elvárt tőle. Kutatómunkaként fogta fel. Kutatómunkaként, amely biztosítja a hitelességet. 
Kutatómunkaként, amely megmenti a karrierjét. A pokolba is! A szerkesztőnek az a dolga, hogy asszisztáljon az 
írónak! A hálószoba ajtajának csukódása visszarántotta a valóságba. 

- Nem félsz tőlem, ugye? - kérdezte a férfi gyengéden. - Mindketten ezt akarjuk, nem igaz, Emily? - Devlin 
tálcán kínálta a lehetőséget, hogy véget vessen ennek az őrületnek. 

Emily bólintott. Tudta, mi következik, hisz eleget olvasott a szexről az elmúlt egy hétben, de legbelül reszketett, 
és rettegett, ha megszólal, elárulja a hangja. És Devlin a végén még sem teszi meg. Sárga pamutpólót viselt. A férfi 
áthúzta a fején és a két karján, és a székre dobta. 

- Tetszik a fehérneműd - mosolyodott el Devlin halványan a csipkés kis melltartót babrálva, amelyet Emily 
viselt. - Nézzük csak, hogyan is kapcsoljuk ki! A, elöl. 

Kikapcsolta, áthúzta Emily vállán, és a póló mellé hajította. - O, Emily - mormolta lágyan, a nő melleit lixírozva. 
- Ezek milyen csodásak! - Tenyerét az egyik hal mocskára tapasztotta. Apró, hegyes, rózsaszín mellbimbói voltak. 

Hogy kell ilyenkor viselkedni? - forgott sebesen Emily agya. Nos, annyi bizonyos, hogy kezdte érteni, miért van 
szükség gyakorlati ismeretekre. A könyvei egy árva szóval sem tértek ki erre. Valószínűleg el kellene kezdenie 
vetkőztetni a partnerét. Ujjai ügyetlenül matatták I )evlin sportingén az apró gombokat. Először sikeresen 
kigombolta, majd kiszabadította a férfi széles vállát, s hagyta, hogy az ing a földre hulljon. Aztán ujjait széttárva 
tenyerét a széles mellkasra szorította, amely a bársonyos bőr alatt keménynek hatott. Emily az egyik könyvében 
látta, hogy a nő a férfi mellbimbóját csókolja. Lehajtotta hát a fejét, és követte példáját. 

Devlin eközben kicipzározta Emily nadrágját, és kiemelte Emilyt a farmerkupacból. - Ahhoz képest, milyen 
illedelmes kisasszony vagy, elég érzéki bugyit hordasz - állapította meg a selyem bikinialsóra meredve vidáman. 

- Illik a melltartóhoz - búgta Emily. - A szép fehérnemű az egyetlen gyengém - árulta el Devlinnek. Kezével 
utánozta a férfi mozdulatait; kigombolta Devlin farmerjét, és letolta teljesen hájmentes csípőjéről. - 0! 

- akadt el a lélegzete az ámulattól. - Te nem viselsz... 
- Elállt a szava. 
- Nem - felelte Devlin. - És azt akarom, hogy mostantól te se viselj! Nincs melltartó! Se bugyi, amikor velem 

vagy! Azt akarom, hogy készen állj, amikor csak megkívánlak. Nagyon jó kislány leszel, és azt teszed, amit 
mondok, ugye? - Egy vonalba emelte a lány arcát a sajátjával, miközben letépte róla a csipke-selyem bikinit. Aztán 
villámként becsúsztatta a kezét Emily lábai közé, és megmarkolta a szeméremdombját. 

Emilynek ismételten elakadt a lélegzete az ámulattól. - Nincs fehérnemű? - préselte ki a száján. 
- Semmi kedvem arra vesztegetni az időt, amikor meg akarlak dugni, szépségem, hogy téged vetkőztesselek, 

amikor ugyanazt az időt arra is fordíthatom, hogy mindkettőnket boldoggá tegyem - dörmögte Devlin. 
- Minden nőddel így bánsz? - Emily nem veszíthette el az uralmát a helyzet felett. Ó, te jó ég, milyen meleg a 

keze! Devlin ujjai a kunkori tincseket tekergették, amitől Emily képtelen volt visszatartani a borzongást, amely 
végigfutott a gerincén. 

- Jó kislány vagy, vagy rossz kislány? - firtatta a férfi. Nyelvével ingerelni kezdte Emily apró fülét. - Szerintem 
rossz kislány vagy azalatt a sok illem alatt. 

- Nem tudom, mi vagyok, de majd megsúgom utána - ígérte Emily talpraesetten. - Előttem már nem titok, hogy 
te rosszfiú vagy, Devlin. - Csupasz volt egy csupasz férfi karjaiban. És még mindig maradt ereje beszélgetni? Az 
isten szerelmére, mit gondolna róla a két nagyanyja? De ő legalább nem volt Katy. 



- Mint minden író, te is túl sokat beszélsz - szögezte le Devlin, majd keményen megcsókolta a lányt. Nyelve 
sokatmondóan végigfutott Emily ajkain, akinek ösztönösen szétnyílt a szája, hogy bejárást engedjen a férfinak. 
Nyelvük összefonódott. 

Devlin szorosan magához rántotta Emilyt. Mezítelen testük egymáshoz ért. Milyen izgató! Ezt hívják talán 
francia csóknak? - kérdezte magától Emily, amikor nyelvük ölelkezni kezdett. Nem rossz! Devlin lehelete menta és 
kávéízű volt. Emily hagyta, hogy nyelve megcirógassa a férfiét. 

I )evlin visszalökte az ágyra. Emily feneke a matracnak szorult, de lábai szerteszét kalimpáltak. Devlin lenire 
ereszkedett, felemelte Emily lábait, és a vállára helyezte őket. Mit művel ez a fickó? Széthúzta a lány lábait, és sötét 
feje lebukott közéjük. 

Emily kéjesen felsikkantott, csaknem elalélva a döbbenettől, amikor megérezte, hogy a férfi szétnyitja a sze-
meremajkait, és nyelvével simogatni kezdi a párnácská-lut, amelyekről sosem hitte volna, hogy egyszer nyelv 
elintheti őket. Homályosan felderengett előtte néhány kép a könyveiből, amelyeken a férfi a nő lábai között foglal 
helyet, de sosem értette pontosan, mi folyik ott. Nos, most már legalább érti! - O, szűzanyám! - Devlin nyelve 
kitapintotta a csiklóját, amely elképesztően érzékenynek bizonyult. A nyelv fáradhatatlanul járt fel-alá gyönyörének 
rózsabimbóján. Emily csaknem elájult az élvezettől, amellyel Devlin nyelve meglepte. Megborzongott egyszer, 
kétszer. - Kérlek! - könyörgött. - Kérlek! - Nem volt egészen biztos benne, mit kér, de valamit kért. 

Devlin megállt, kibontakozott Emily karcsú végtagjainak öleléséből. 
- Ne! - tiltakozott Emily, önmaga is megrökönyödve saját reakcióján. - Ne! 
Devlin nevetve felhúzta magához és megcsókolta. 
- Ilyen az ízed, Emily, nagyon finom vagy. - Ezzel késlekedés nélkül leült az ágyra, a térdére rántotta a lányt, és 

három ütést mért a hátsójára gyors egymásutánban. 
- Arra a következtetésre jutottam, hogy rossz lány vagy, szépségem. Rosszalkodjunk hát együtt! - Egy pillanatra 

ismét felállt, majd visszalökte Emilyt az ágyra. - Azok a drága kis kebleid elepednek egy kis kényeztetésért -mondta. 
Melléheveredett, lehajtotta sötét fejét, és száját az egyik mellbimbóra tapasztotta. - Hmmmm mormogta. - Majdnem, 
de csak majdnem olyan édes, mint a puncid. 

Úristen, gondolta Emily. A könyvei erre végképp nem készítették fel. Mit titkolnak még előle? Mutatnia kéne 
neki is valamit, hogy Devlin tudja, mennyire élvezi vele az együttlétet. - Hé, most én jövök! - kiáltotta, és elszakítva 
magát a férfitól, szájába vette annak mellbimbóit. Vakmerőn végignyalta őket, majd nyelvével egyre lejjebb 
araszolt, végig a testén, egészen a köldökéig. Devlin fanszőrzete dús csigákba kunkorodott, színe éjfekete volt. És a 
szerszáma...! Emily egy pillanatra megrémült. A képeskönyveiben a férfiak nem voltak ilyen méretesek. Devlin 
sokkal nagyobbnak tűnt. Vastagabbnak. Hosszabbnak. 

- Ne vegyél be a szádba! - nyögte Devlin. - Előbb érezni akarlak most, így első alkalommal, szépségem. Van 
óvszered? Erre nem számítottam. 

- Nincs - rázta a fejét Emily. 
- Sebaj. Voltam szűrésen. Velem minden rendben. Veled mi a helyzet? Szeded a tablettát? 
- A-ha - hazudta Emily gyanítva, hogy partnere leállna, ha bevallaná neki az igazat: mármint azt, hogy nem szedi 

a tablettát, mert nincs miért. Mert még sohasem szeretkezett ezelőtt. 
Devlin felemelte és magára húzta Emilyt, szerszámát a lány combjai között dörzsölve. Majd hirtelen legurította, 

szélesre tárta a lány combjait, és elhelyezkedett közöttük. Nagy kezébe fogta Emily arcát. - Sosem akartam még nőt 
ilyen hamar magamévá tenni - bizonygatta. - Miféle varázslat ez, Emily Shanski? - Lassan megcsókolta. 

Ez volt a legérzékibb csók, amelyet Emily valaha is el tudott képzelni. Devlin szája melegen és igézőn tapadt az 
övére. Úgy érezte, végtagjai elgyengülnek, ahogy a csók folytatódott. Mégis, Emily nagyon is tudatában volt annak, 
hogy a férfi közben a behatoláshoz helyezkedett. Megfeszült; meglepve tapasztalta, hogy Devlin azonnal észrevette. 

- Lassan fogom csinálni most az első alkalommal - nyugtatta Emilyt. - Szívem szerint alaposan eldöngetnélek, 
annyira beizgultam rád, szépségem. De szeretném, ha örökké emlékeznél arra, milyen volt az első menet Mick 
Devlinnel. - Dákójának csúcsa gyengéden, alig egy hüvelyknyire behatolt az ölébe. - Van fogalmad róla, milyen 
nehezemre esik türelmesnek lenni? Olyan szűk vagy, szépségem, és annyira készen állsz a fogadásomra! - Ismét 
megcsókolta Emilyt, kicsivel beljebb fúrva magát. 

Emily szorosan behunyta a szemét. Lélegezni is alig mert. Tudata minden rezzenésével arra koncentrált, mi 
történik vele. Devlin vastag szerszáma az ölét feszítette. Érezte, hogy teste magába zárja a hímtagot, miközben 
Devlin engesztelhetetlenül egyre beljebb hatol. Mikor lesz ennek vége? És hol van az a rejtélyes valami, amit 
orgazmusnak hívnak, és amelynek elvileg meg kellene történnie vele? Fel fogja ismerni, amikor megtörténik? 

Michael Devlin saját elsöprő vágya ellenére, erejét megfeszítve igyekezett megadni partnerének minden 
élvezetet, amelyet csak nyújtani tudott. Tudta, ha így tesz, kamatostul kapja majd vissza. Érezte, hogy a benne 
gyülemlő orgazmus kirobbanó erejű lesz. És ekkor váratlanul, legnagyobb megrökönyödésére, akadály állta útját 
lassú, mégis édes haladásának. Először azt hitte, képzelődik, de nem. - Jesszus! - káromkodta el magát. - Te szűz 



vagy! - Lepillantott a szorosan összezárt szemű Emilyre. - Nyisd ki a szemed, te agyafúrt kis cafka, és áruld el 
nekem szépen az igazat! Szűz vagy, ugye? 

Emilynek esze ágában sem volt kinyitni a szemét. - A-ha - súgta. 
- O, egek, már nem tudok megállni, szépségem -mondta. - Ne haragudj. - S ezzel minden további hűhó nélkül 

visszarántotta tajtékzó dárdáját, és áttört a hártyán. 
Emily felsikoltott. - Ez fáj! - zokogta. Miért is nem figyelmeztette senki a fájdalomra? Mindig ilyen lesz? A 

könyvei fabatkát sem érnek. 
- Maradj veszteg! - utasította Devlin. - Egy perc és elmúlik a fájdalom. Te átkozott kis szuka, szólhattál volna 

előre! - Kezével szeretetteljesen megsimogatta Emily arcát. 
- Akkor nem mentél volna bele - hüppögte a lány. 
- Valószínűleg nem - értett egyet Devlin. - Miért? 
- Muszáj ezt pont most megbeszélni? - fortyant fel Emily bánatosan. 
- Nem, szépségem, dehogy - vigasztalta a férfi. Aztán kedvesen, puhán megcsókolta a lányt nagy gyengédséggel 

mozogva rajta. 
A fájdalom csaknem olyan gyorsan elszállt, ahogy jött. Emily ismét behunyta a szemét, és átadta magát a 

tengernyi érzésnek. Teste most már sokkal könnyebben befogadta a férfit. Szeretője kurta kis utasításokat suttogott a 
fülébe, amelyeknek könnyedén engedelmeskedett. Lábait a férfi derekára fonta, és lihegett a rajta határozottan 
eluralkodó kéjtől, ahogy Devlin egyre mélyebbre hatolt. - O, igen! - hallotta saját hangját. A férfi felnevetett. 
Együttmozgásuk semmihez sem volt fogható, amit ezelőtt megtapasztalt. Csodálatos volt. 

- Rögtön elmegyek! - nyögte Devlin. - Bocs! 
És Emily már érezte is, ahogy az ondó elárasztja testét. Az élvezettől nagyot sóhajtott. - Kaphatok még, uram? - 

kérdezte. 
Michael Devlin lehemperedett Emilyről, és hosszú percekig hangosan zihált. Épp most húzta meg az első szüzet, 

aki tizenöt éves kora óta az útjába került, és nem vett volna rá mérget, hogy Maureen Duffy valóban szűz volt, még 
ha meg is esküdött rá. Emily Shanski ellenben száz százalékosan szűz volt. Feszes kis hártyája beszakadt 
fegyverének kitartó ostroma alatt. Érezte a meleg vért. Lepillantva, felfedezte a szerszámán, a lány combjain és az 
alattuk összegyűrt lepedőn. - Ez még egyszer nem fordulhat elő! - pirított rá Emilyre szigorúan. De tudta, hogy nem 
így érti. Cseppet sem érdekelte, mi vette rá a lányt, hogy nekiajándékozza a legnagyobb kincsét, és bizonyosan nem 
búslakodott miatta. Többet akart. 

Emily felkönyökölt és belenézett Devlin jóképű arcába. - Devlin - szólalt meg -, most azonnal tisztázzunk 
valamit! Ha csak nem oktatsz tovább a szenvedély művészetére, nem leszek képes megírni azt az átkozott, szexszel 
teli könyvet, amit a Stratford vár tőlem. Te is látod, mi itt a gond, ugye? És te vagy a szerkesztőm, ugye? Az a 
feladatod, hogy segítsél nekem, igaz? Ez a munkád, nem? Nem hagyom, hogy kútba essen a karrierem csak azért, 
mert J. R képtelen túltenni magát azon, hogy hét éve nem álltál a szolgálatára. 

- Szűzanyám! Te elcsábítottál engem! - Devlin hahotára fakadt. - Én meg azt hittem, én csavartam el a te fejed, 
szépségem, de pont fordítva történt! 

- így van - ismerte el Emily -, és most, hogy a szüzességem többé nem jelent akadályt, megtanítasz szépen a szex 
minden csínjára-bínjára, amire szükségem lehet, hogy megírhassam ezt a túlfűtött könyvet. Az istenfáját, Devlin, a 
te segged éppúgy veszélyben forog ebben a helyzetben, mint az enyém - vágta a férfi fejéhez. 

Devlin elvigyorodott. Hiába, nem tudott ellenállni ennek a nőnek. Azt hitte, kapott egy finomkodó höl-gyecskét, 
és vért izzad majd, hogy kifacsarja belőle mindazt, amit a Stratford akar. Emily Shanski jól behúzta a csőbe, és el 
kellett ismernie, hogy csodálta érte. Tehát túlélő típus. - Először felkelünk, asszony, reggeliznem kell, hogy 
visszanyerjem az erőmet! - szórta az utasításokat. - Aztán elmeséled, hol kapok óvszert. A drogériában? A 
bevásárlóközpontban? És jobb lesz, ha sürgősen beszerzel egy adag aktus utáni fogamzásgátlót Dr. Samtől! Meg a 
szokásos fajtából is. Mert nem szedsz tablettát, ugye, te hazug kis céda! 

- Miért is szendém? Még sosem feküdtem le senkivel - vigyorgott vissza Emily. 
- Legszívesebben elfenekelnélek, de gyanítom, hogy élveznéd - incselkedett a férfi. 
- Akkor szeretők leszünk, Devlin? - kérdezte Emily halkan. 
- Szeretők vagyunk, szépségem. Pedig nem kéne, ezt te is jól tudod - hangzott a válasz. 
- Te mondtad, hogy meg akartál dugni, amióta csak először megpillantottál! - emlékeztette Emily. 
-Az, hogy akartalak, nem feltétlenül jelenti azt, hogy meg is kellett volna - vetette ellen Devlin. - O, igen, 

hallottam, hogy emlegetnek: Devlin, az ír Casanova. De még soha életemben nem fordult elő, hogy valamelyik 
írómat elkaptam volna egy körre, Emily. Ismered a régi mondást a munkáról és a szórakozásról, nem? 

- És te azt, hogy „Nem csak munkából áll az élet?" Ha Devlin túl sokat dolgozik, hol marad az élvezet? -ugratta 
Emily. 

- Inkább eridj tusolni - javasolta Devlin. 



- Az egész házban csak a te fürdőszobádban van zuhany - jegyezte meg Emily édesdeden. - Velem tartasz? 
A férfi ámulva rázta a fejét. - Jesszus? Mit szabadítottam el? 
- Aáuuu - panaszkodott Emily kibogozva magát a lepedők közül. - Ez fáj! Te vagy a szakember, mikor múlik 

már el? 
- Várjuk meg, hogy érzed magad tusolás után - javasolta Devlin. 
Emily bólintott, és betrappolt a fürdőszobába. Devlin hallotta, hogy megnyitja a csapot. Mit művelt? - kérdezte 

újfent magától. Ez kész őrület. Mi lesz, ha Emily szerelmes lesz belé? Nyakig ülne a slamasztikában. És mi lesz, ha 
ő szeret bele Emilybe? Aztán bevallotta magának, hogy máris fülig szerelmes belé. Még egy hete sem ismerte, de 
már az első alkalommal, ahogy megpillantotta, valahol legbelül érezte, hogy Emily Shanski az a nő, akire egész 
életében várt. 

És kívánta. Az ám, majd megveszett érte. Valahányszor csak egy-két percnél tovább gondolt rá ezen a héten, 
máris állt a zászló. Hogy történhetett ilyen varázslat Michael Devlinnel, a nőcsábásszal, a szeresd-őket-kedved-
szerint-aztán-dobd-el-őket fickóval? Nem érdemelt ilyen lányt, mint Emily Shanski, és jobban teszi, ha mélyen 
hallgat erről a kamaszkori fellángolásról, amely csaknem negyvenéves testében tombol. 

Viszonyuk kizárólag üzleti alapokon fog nyugodni. A magánügyük lesz. Senkinek sem kell tudnia róla. Megtanít 
neki annyit, hogy megírja azt a könyvet, amelyet a cég kíván tőle, és ennyi. Mikor is van a leadási határidő? 
December végén, jutott eszébe. Nos, akkor együtt tölthetnek egy csodás nyarat és őszt, döntötte el Michael Devlin. 
Aztán majd bejelenti Martin Stratfordnak, hogy vissza szeretne térni Londonba. A Random House visszavárta. Még 
saját új impresszumot is ajánlottak neki, meg beosztottakat, hogy megvalósíthassa. Hadd legyen csak J. R Woods a 
Stratford vezérigazgatója. Aaron Fischer meg majd gondoskodik róla, hogy Emily jó ajánlatot kapjon, bárhova is 
megy. 

Emily törölközőt tekerve maga köré kisétált a fürdőszobából. - Te jössz - noszogatta a férfit. És mire Devlin újra 
lezuhanyozott és kijött, hogy felöltözzön, Emily már farmerban és a sárga pólóban parádézott, bugyija és melltartója 
a kezében volt. - Ezeket elteszem, találkozunk lent a konyhában - mosolygott, és kivonult a hálószoba ajtaján. 

- Rendben - bólintott Devlin, miközben csupasz teste átforrósodott, ahogy Emily elismerően végigmérte. A 
teremburáját! Már megint kezd felállni. Szedd össze magad, Devlin - korholta magát. Előbb harap valamit, ráér 
majd azután is visszahozni Emilyt az ágyba a nap hátralévő részére. Magára rántotta a farmert, és hunyorogva 
konstatálta az ágyékában érezhető feszülést. Az előbb mezítláb battyogott le, mert ehhez szokott hozzá otthon. S 
mivel Emily nem tiltakozott, most is cipő nélkül indult le. 

Emily épp tojást vert fel. - A tekintetedből ítélve - jegyezte meg pajkosan -, erőre lesz szükségünk. Egy kis 
fehérje nem árthat. 

Devlin mögé lépett, egyik kezével átkarolta a derekát, a másikkal benyúlt a póló alá, és megmarkolta Emily 
mellét. - A tojás jó lesz - közölte, és megrágcsálta a fülcimpáját. Hüvelykujjával Emily mellbimbóját cirógatta. 

- A másik serpenyőben kolbász sül - intett Emily a fejével. Mellei megkeményedtek, és hirtelen ragacsos 
nedvességet érzett a lábai között. - Devlin, ha így folytatod, a konyhaasztalon kötünk ki. Hagyd abba! Különben 
mindent szénné égetek. Nem akarom, hogy az egész falu rólunk pletykáljon. 

Devlin elvette a kezét, de továbbra is magához szorította a lányt. - Miért vagy, azaz voltál szűz harmincegy 
évesen? - kíváncsiskodott. 

- Tudod, hogy a két nagyanyám nevelt fel. Hogy a szüleim egymás szomszédságában nőttek fel. Ez a nagyi háza 
- O'Malley nagyié. Ő volt az Egret Pointe alapítói közé tartozó Dunhamek ágának utolsó leszármazottja. O volt Katy 
anyja. Ezt a házat és a másikat, jobbra tőle, egy Dunham építtette az ikerlányainak, amikor férjhez mentek 1860-ban. 
Nagyi az egyik lány, Mary Anne Dunham leszármazottja. A testvére, Elizabeth Maude kapta meg a másik házat, de 
az ő vonala 1954-ben megszakadt, amikor unokái, a vénkisasszony ikerlányok meghaltak. Ekkor vette meg a házat 
Shanski nagypapa. Katy 1957-ben, Joe 1956-ban született. Valójában hat hónap választotta el őket. egymástól, ezért 
jártak ugyanarra az évfolyamra az iskolában. Az anyám márciusban, Szent József napján született, az apám szeptem-
berben, Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok ünnepén - magyarázta Emily, miközben tojást kanalazott egy a 
sütőben előmelegített tányérra, és kolbászt pottyantott melléje. - Legjobb barátok voltak. Ülj le, Devlin, és egyél! 

Azután amikor utolsó évesek lettek, Joe vezette a helyi gimnáziumunk csapatát az első állami focibajnokságon. 
O volt az a hátvéd, akiket azokban a hollywoodi filmekben láthatsz, amelyeket a negyvenes években készítettek. 
Katy volt a pomponlányok cuki kékszemű vezetője. Mindenki ismerte Joe Shanskit és Katy O'Malley-t. És mindenki 
szerette őket. Még az osztálytársaik is. Aznap berúgott az egész város. Katy és Joe egy kicsit még náluk is jobban 
becsípett, és Joe kocsijának hátuljában folytatták az ünneplést. Reggel mindketten belátták, hogy hiba volt. Úgy 
határoztak, fátylat borítanak az afférra, és ismét barátként folytatják tovább. Joe szerint mindketten kissé 
kellemetlenül érezték magukat. - Emily tojást és kolbászt halmozott a saját tányérjára is, és letelepedett az asztalhoz 
a férfi mellé. 

- De megérkeztél te - mosolyodott el Devlin. 



- így történt - adott igazat Emily. - Megérkeztem. Amikor Katy rájött, szólt Joe-nak, és elmondták a na-gyiknak. 
Shanski nagypapa már meghalt; a nagyim pedig özvegyen egyedül maradt a két fiukkal, akiket fel kellett nevelnie. 
Ez márciusban történt. Katy már ösztöndíjat nyert Wellesley-be, Joe a Princetonra. Ösztöndíj nélkül nem mehettek 
volna ilyen neves intézményekbe, és mindketten komoly karrierterveket dédelgettek. Ezért Katy elrejtette a 
terhességét, nehogy kirúgják a gimnáziumból, és a nagyik kicsempészték őket egy másik városba, egy szép polgári 
esküvőre, hogy ne törvénytelen gyerekként kelljen a világra jönnöm. Érettségi után Katy bejelentette, hogy 
körbeutazza Európát, mielőtt elkezdi a főiskolát. Valójában bevonult egy rossz kislányoknak fenntartott, kedves 
egyházi otthonba, míg meg nem szülte a gyermekét. Úgy tervezték, hogy örökbe adnak egy jó katolikus családba, de 
mihelyt a nagyik megpillantottak, úgy döntöttek, nem engednek ki a kezeik közül, inkább ők maguk neveltek fel. 

- Akkor elváltak a szüleid? - tudakolta Devlin. 
- A polgári esküvőt érvénytelenítették, mégpedig azzal az indokkal, hogy Katy nem érte el a törvényes kort, 

amikor egybekeltek. Kényelmesen átsiklottak ama tény fölött, hogy elsődlegesen a szüleik intézték az esküvőt. Ez 
lehetővé tette Katynek is és Joe-nak is, hogy egyházi esküvőjük legyen, amikor majd egy nap párt választanak 
maguknak, és persze így is történt. Katy a Wellesley után jogot tanult a Yale-en, és végül feleségül ment IV. Carter 
Phelpshez. Két gyermeke született, Phoebe és V. Carter. Joe orvos, pontosabban gyermekorvos lett. Elvett egy 
kedves ír leányzót, aki a Mary Shannon névre hallgatott, és most van három fiúk: Joe, Frank és Sean. 

- Nem hívod a szüléidet anyunak és apunak- jegyezte meg a férfi. 
- Sosem gondoltam úgy rájuk - vallotta be Emily. - Az anyám és én sosem láttuk egymást, kivéve karácsonykor, 

de akkor is csak azért jött haza, mert O'Malley nagymama ragaszkodott hozzá. Nem hiszem, hogy valaha is gondolt 
rám, kivéve akkor, amikor nem volt más választása. De kérlek, ne értsd félre! Katy aranyos nő, és jó anyja a 
mostohatestvéreimnek, engem viszont csupán ballépésnek könyvelt el, amit jobb elfeledni. Természetesen, amikor 
férjhez ment IV Carterhez, beszámolt neki a kis botlásáról, mielőtt az eljegyzést bejelentették. Mindketten tudták, 
hogy IV. Carter politikusi pályára készül. Ezért O'Malley nagyival felettébb előkelő helyet kaptunk a felső 
tízezerből válogatott vendégsereg körében megtartott nászúkon. IV Carter azt szerette volna, ha én vagyok a 
koszorúslány, de Katy tudta, hol a határ - kuncogott Emily. - Engem úgy mutattak be, mint az érvénytelenített futó 
kamaszházasságból született gyermekét. Kedvelem Cartert és a gyerekeit. Sőt, a mostohahúgom egyike a 
rajongóimnak. Katyt teljesen elképeszti a munkám és a sikerem. Néha elővesznek a médiában, és ilyenkor én 
vagyok a virginiai Phelps szenátor mostohalánya. De azért nem túl gyakran. Jobban szeretek a magam ura lenni. 

- Erre már rájöttem - tréfálkozott Devlin egy újabb briós után nyúlva, és vastagon megvajazta. Emily egy 
szenátor mostohalánya? Deportálhatják azért, mert vadul szeretkezett egy szenátor szűz mostohalányával? 

- És mi a helyzet apáddal? 
- Joe rendes fickó. Gyerekkoromban sűrűbben találkoztam vele, mint Katyvel, csak hát az orvosi egyetem sok 

időt vesz el. De a születésnapom azért mindig eszébe jutott. Mikor elvette Mary Shannont, Mary azt akarta, hogy 
velük éljek, de a nagyik karöltve a sarkukra álltak. Ezért Mary fogta magát, és szült magának három fiút. Joey és 
Frank most gimnáziumba járnak, Sean felső tagozatos. Persze mindig meghívnak az ünnepekre. Mary Shannon 
belevaló, jóságos ír lány, s bár Shanski nagyit kissé taszította a lelkesedése, annál többre értékelte szerető 
természetét. De megértheted, miért nem hívom őket anyunak és apunak. Életet adtak nekem, tagadhatatlan, mégsem 
voltak a szüleim. 

- Felállt. - Végeztél, Devlin? Rosszul leszel, ha még egyet eszel abból a briósból - figyelmeztette és elvette a 
tányérját. - Már négyet befaltál. 

- Vár ránk a munka, Emily Shanski - vigyorgott Devlin Emilyre. - De előbb el kell ugranom a patikába óvszerért. 
Elárulod, hol van? 

Emily elárulta, majd hozzátette: - Próbáld meg nem felhívni magadra a figyelmet, Devlin! Úgy értem, azon 
túlmenően, hogy feltűnő pasas vagy, és egy Healyt vezetsz. - Sóhajtott. - Nem lenne jó, ha arról sutyorognának a 
Stratfordnál, hogy viszonyunk van. És Egret Pointe-ban sem szeretném szétkürtölni. Tudod, ez csak egy falu. 

- Én is falun nőttem fel - csitította a férfi, és már ment is integetve kifelé a hátsó ajtón a kocsijához. Tudta, mit 
akar: a forgalomban lévő legvékonyabb óvszert, síkosítva. Remélte, hogy tartanak az üzletben, ahova Emily küldte. 
Emilynek pedig be kellett szerezni azokat a tablettákat. Semmi kedve nem volt többször felhúzni azt az átkozott 
óvszert, mint ahányszor feltétlenül muszáj. Nem akarta, hogy bármi is közé és Emily Shanski forró, nedves puncija 
közé álljon. Óvatosan kitolatott a feljáróról, és végighajtott a Founders Way-en, miközben Rina Seligmann épp 
befordult Lexusával a kis utcába. Intettek egymásnak. 

Hova igyekszik? - tűnődött Rina, miközben beparkolt Emily háza elé. Hangosan kiáltott, amikor belépett a 
bejárati ajtón: - Emily, Rina vagyok! 

- Az emeleten ágyazok - kiáltott vissza Emily. - Egy pillanat és lent vagyok. 
- Nem, feljövök és segítek - ajánlotta Rina, s már iparkodott is fel a lépcsőn. - Miért váltasz lepedőt a 

vendégszobában? Ez nem a Grand Hotel, aranyom, és biztos vagyok benne, hogy Mr. Elalélok-tőle is aludt már 



ugyanazon a lepedőn több egymást követő éjszakán. - Ekkor megakadt valamin Rina szeme. - Ó, istenem! - 
sopánkodott drámai hangon. - Te lefeküdtél vele! Hú-zott óvszert? Szólok Samnek, hogy írjon fel neked valamit. 
Nem, inkább megkérem, hogy adjon neked néhány havi adagot a mintakészletéből. Már csak az hiányzik, hogy az 
egész falu arról fecsegjen, hogy a szerkesztőddel hemperegsz. Sosem kérdeztem még, de ugye, most csináltad 
először? És jó volt? 

Emily a haja tövéig elvörösödött Rina nyers kérdésére. - Ha most csináltam volna először, Rina - felelte -, akkor 
honnan tudnám, jó volt-e? 

- Tudnád - vágta rá Rina. - Megérzés. 
- Akkor jó volt. 
- De miért most? És miért vele? - faggatta Rina. - 0, az az átkozott erotikus regény! - Nekilátott felhúzni a friss 

huzatot a párnákra. 
- Hé, a szerkesztőm, az a dolga, hogy segítsen - vigyorogta Emily. - És az ő karrierje éppúgy kockán forog, mint 

az enyém. Nem nős, senkivel sem jár, miért ne lehetne ő? 
- Hát - látta be Rina -, remek választásnak tűnik ahhoz, hogy ő legyen az első. Miért nem használtad a Csatornát? 
- Úgy néz ki, az ő valóságuknak és ennek a valóságnak szinkronban kell lennie, hogy működjön - magyarázta 

Emily. Sóhajtott egyet. - És az új főhősöm Devlin kiköpött mása. Na, ezt add össze! 
Rina bólogatott. - Akkor már a kezdet kezdetén kiszemelted magadnak - vonta le a következtetést, ahogy 

betűrték a lepedőt, és felrázták a paplant. 
- Ez a legfurcsább a dologban, Rina. Abban a pillanatban, hogy találkozott a szemünk, úgy éreztem, mintha 

valaki gyomorszájon vágott volna. Úgy éreztem, mintha ismerném Michael Devlint, még akkor is, ha előtte sosem 
láttam. Na, ezt bogozd ki! Ne rakd rá azt az ágy terítőt! 

Rina felnevetett. - Rendben - vigyorogta. - Akkor jobb lesz, ha megyek. Szerzek neked fogamzásgátlót Samtől. 
Tablettát vagy tapaszt? 

- Devlin elszaladt óvszerért. Szerintem az elég lesz a hétvégére - biztosította Emily. 
- Hacsak nem ő volt az első - vette fontolóra Rina. 
- Rina, tudod, a nők nem esnek teherbe rögtön az első alkalommal! - okította Emily. 
Rina Seligmann arcára egyszerre ült ki döbbenet és riadalom. - Ezt meg ki a csuda adta be neked? - dohogta. - 

Nem a nagyanyáid, az biztos. 
- Azt hiszem, nem gondolkoztam túl tisztán abban a pillanatban - dünnyögte Emily. 
- Menten lehidalok! - dühöngött Rina. - Mikor a szerkesztőcskéd holnap elhúzza a csíkot haza, azonnal 

beirányozod magad hozzánk, Emily Shanski, és hagyod, hogy Sam megvizsgáljon! Megígértem mindkét 
nagyanyádnak a halálos ágyán, hogy vigyázok rád, és nem vagyok hajlandó megszegni az ígéretem. 

- Úgy érted, hogy ... teherbe eshettem ettől az egy alkalomtól? Úristen, Rina! Akkor miért mondták a barátnőim a 
főiskolán, hogy nem? - Emily határozottan elkámpicsorodott. - Istenem, megismétlem Katy O'Malley történetét, 
hiába küzdöttem ellene olyan keményen. - Látszott rajta, hogy rögtön itatni kezdi az egereket. 

Rina vigasztalón átkarolta Emilyt. - Bogaram, minden rendben. Több mint valószínű, hogy nem vagy terhes, de 
vigyáznod kell. Az iskolában a lányok mindenféle butaságot elhisznek, hogy igazolják a viselkedésüket, amiről 
pontosan tudják, hogy helytelen. - Könnyedén felkacagott. - Gyere el egy vizsgálatra Samhez hétfőn, miután Mr. 
Dögös visszaindult a városba, de biztos vagyok benne, hogy minden rendben van veled. - Eltolta magától Emilyt, és 
letörölte arcáról a könnyeket. - És cseppet sem hasonlítasz Katy O'Malley-re. Te édes vagy és gondoskodó és 
nagyon drága. Abba a nőbe, aki megszült téged, a fenti tulajdonságok egyike sem szorult. 

- Sosem kedvelted az anyámat, ugye, Rina? - vádolta Emily az idősebb asszonyt. 
- Nem, tényleg nem kedvelem. De azt sem mondom, hogy ellenszenvesnek tartom. Szimplán csak nem az én 

esetem, csillagom. Azt hiszem, attól a túl-menő, túl-maga-biztos-vagyok viselkedésétől tör ki a frász. Emlékszem, 
amikor meghalt a nagyid. A saját anyja, és ide sem dugta az orrát, csak a temetés reggelén. Emlékszem, limuzin 
hozta. És utána azonnal távozott. Még a torra sem maradt, amit a gyászolóknak tartottál. 

- Vissza kellett érnie Washingtonba, azt állította -idézte fel az esetet Emily. - Egy fontos tanúvallomásra, ha jól 
rémlik. Valami komoly ügyön dolgozott éppen. 

- Attehette volna másik napra! A saját anyjáról volt szó, az isten szerelmére! - csattant fel Rina. - De a nagyid 
mindig azt hajtogatta, Katy nem hagyja, hogy bármi is a sikerének az útjába álljon. Még a kisbaba sem, akit szült. - 
Felkapta a lepedőt. - Ezt bevágom a mosógépbe kifelé. Nem akarok Devlinbe botlani, mikor visszaér a patikából. 

- Köszönöm - szólt Emily. - És Rina... Az idősebb asszony megfordult. - Igen? 
- Szeretlek - mondta Emily. 
- Ezt meséld a nénikédnek! - vetette oda Rina Seligmann, Emily O'Malley nagymamájának a kedvenc kifejezését 

kölcsönvéve. Aztán egy mosoly kíséretében leviharzott a lépcsőn. 



Emily körbehordozta a tekintetét a szobán. Semmi sem változott, mégsem fog már többé ugyanolyan szemmel 
nézni rá. Ez volt az a szoba, ahol elveszítette a szüzességét. Halványan még érezte a fájdalmat, de túl fogja élni. 
Hallotta, hogy kinyílik és becsukódik a bejárati ajtó Rina után. Nos, az lesz a legjobb, ha ő is lemegy, és kitalálja, mi 
legyen vacsorára. Tegnap estéről maradt marhasült. És pecsenyéié. Sok-sok pecsenyéié. Meleg marhahúsos 
szendvics salátával jól hangzik. És desszert. Összeüt gyorsan egy egyszerű piskótát, málnalekvárt ken a három réteg 
közé, és porcukrot szór a tetejére. 

Michael Devlin a konyhában találta Emilyt, amikor visszaérkezett bevásárló körútjáról. - Küldetés teljesítve! - 
kiáltotta egy kis szatyrot lengetve. - De mielőtt ismét ágyba viszlek, Miss Shanski, hallani akarok arról a könyvről, 
amit írni fogsz. És tudni akarom, van-e Egret Pointe-ban olyan remek étterem, ahol ma este vacsorázhatnánk. 
Gyorsan foglalok asztalt. 

- Azt hittem, én készítek ma vacsorát kettőnknek. Csak maradék lesz, meg ez a süti, amit épp beteszek a sütőbe - 
sorolta Emily. - De uzsonnára is ehetünk belőle. 

- Nem, szeretnélek elvinni vacsorázni - kötötte az ebet a karóhoz határozottan Devlin. 
- Hadd gondolkodjak - töprengett Emily. Egek, szombat este mindenki, aki Egret Pointe-ban él és mozog, 

étterembe megy vacsorázni. Ha meglátják egy idegen férfival, akár mérget is vehet rá, hogy beindítja a 
pletykaáradatot. És cseppet sem fűlött ahhoz a foga, hogy keresztkérdésekre válaszolgasson. Legalábbis egyelőre 
nem. - Azt hiszem, a legjobb étterem a környéken az az ódon fogadó ott fent East Harborban. Kocsikázni kell egy 
kicsit, de az út az öböl partján fut, és a táj igazán csodás. Nem baj? 

- Nem - örült Devlin. - Milyen hosszú az út? 
- Úgy fél óra - felelte Emily becsukva a sütő ajtaját a három tortaforma mögött, és beállította a főzőórát harminc 

percre. Kihúzta a konyhaszekrény egyik fiókját, és kihalászta a helyi telefonkönyvet. - Tessék. Jobb lesz, ha most 
rögtön felhívod őket. Szombat este nagy a nyüzsgés, különösen az évnek ebben a szakában. A tavasz mindenkit 
kicsábít a szabadba. 

Devlin elvette tőle a telefonkönyvet, kikereste a számot, és lefoglalta az asztalt a mobilján. - Nyolc óra megfelel 
neked? - kérdezte. 

Emily bólintott, majd hozzátette: - Megyek, lehozom a jegyzeteimet. Mivel a piskóta a sütőben sül, szívesebben 
dolgoznék itt, ha nem bánod. - Devlin nem bánta. Emily hamar visszaért egy drótkosarat és egy rózsaszín mappát 
cipelve. - Ülj le! - utasította a férfit, és ő maga is helyet foglalt. 

- Még nem írtál semmit? - hitetlenkedett Devlin. 
- Nem - rázta a fejét Emily. - Csak néhány jellemzést. Szeretném, ha megbeszélhetnénk először. Rachellel min-

dig így csináltuk, a cselekmény kielemzésével általában minden világosabbá válik számomra. Dolgozhatnánk most 
is így? 

- Természetesen - egyezett bele a férfi. - Nem azért vagyok itt, hogy változtassak a munkamódszereiden. Hanem 
azért, hogy a megfelelő irányba tereljelek. A szex, mint ahogy azt ma saját magad is megtapasztalhattad - vigyorogta 
pajkosan -, a való életben is megtörténik, ezért a könyved cselekményének a való életet is tükröznie kellene. 

- Még nem tudok eleget a szexről - közölte Emily -, ezért mi lenne, ha a cselekmény fő vonalával kezdenénk? 
- Helyes - bólogatott Devlin. 
- Ismered a Vörös Pimpernel történetét? - kíváncsiskodott Emily. 
- Igen. Sir Percy Blakely izgalmas, hetvenkedő meséje Orczy bárónő tollából. 
- Na, hát ez ugyanaz, csak Sir Percy szerepébe a saját hősnőmet helyeztem - vázolta Emily. 
- Miért? 
- Mit miért? 
- Miért utazik Franciaországba, hogy kimentse az embereket a Terror karmaiból? - faggatta Devlin Emilyt. - 

Átkozottul jó oka kell, hogy legyen. 
- Az anyja francia nemesasszony, az apja angol gróf. Caroline tizenhét éves, és csaknem egy évet tölt 

Normandiában az anyjával. Előző nyáron is meglátogatták az anyja családját. A grófnak hírül adják, hogy elkapták a 
hitvesét és a lányát, amikor az asszony családját letartóztatták. Mindannyiukat bebörtönzik a francia nagypapa 
pincéjébe. Caroline apja minden szálat megmozgat, hogy kiszabadítsa őket. Ezalatt a hitvese és a lánya a túlélésért 
küzd Franciaországban. Caroline felkelti bebörtönzőjük figyelmét, de az anyja megmenti saját magát kínálva fel 
neki helyette. A férfi aztán továbbpasszolja az asszonyt az embereinek, mert Caroline anyja nem adja meg neki azt a 
gyönyört, amelyet egy gyűlölt arisztokrata megerőszakolásától remélt. Mire a parancs a két nő kiszabadítására 
megérkezik Robespierre polgártárstól, aki elfogadta a busás váltságdíjat az angol gróftól, Caroline anyja halálosan 
belebetegszik a durva bánásmódba. Az anya megesketi a lányát, hogy sosem árulja el, mi történt, majd éppen akkor, 
amikor a hajójukról már látni az angol partokat, meghal. De lehet, hogy változtatok még rajta, mielőtt nekilátnék az 
írásnak. 



- Remek kezdet - dicsérte Devlin. - Drámai, megrendítő. Tetszik. Na jó, tehát hogyan jut el mások 
megmentéséig? Úgy értem, ha tizenhét éves, aligha van abban a helyzetben, hogy bármihez is kezdjen a György kori 
Angliában. 

- Az apja beleőrül hitvese elvesztésébe, és öngyilkosságot követ el. Előtte azonban gondoskodik a lányáról. A 
gróf várományosa senkiházi öccse, aki ugyan örökli a nemesi rangot, de a gróf birtoka nem jár együtt az örökséggel. 
A gróf végrendeletet készít, amelyben a vagyona javát a lányára hagyja, a többit pedig letét formájában helyezi el, 
hogy abból gondoskodjanak a birtokról, és biztosítsanak csekély jövedelmet az öccsének. 

Majd meglátogatja egy barátját, Malincourt hercegét, az idős, gyermektelen férfit. Megbeszélik, hogy a herceg 
feleségül veszi Caroline-t, hogy a vagyonát biztonságba helyezzék az öccse elől. A házasság természetesen csak 
névleges. A vagyon Caroline-ra száll, amikor a herceg meghal, és ő fiatal, gyönyörű és gazdag özvegy hercegnőként 
kitűnő parti lesz majd annak a férfinak, akibe végül szerelmes lesz. Ha Caroline nem ment volna férjhez a 
herceghez, a nagybátyja hozzáfért volna a pénzéhez, és nagy valószínűség szerint elkártyázza, Caroline pedig 
szegény marad, mint a templom egere. Caroline semmit sem sejt apja terveiről, de szófogadó lányaként, és a 
Franciaországban történtek miatt még mindig sokkos állapotban elfogadja döntését a herceggel kötendő nászról. Az 
esküvőt követő napon a gróf főbe lövi magát. 

A fájdalomtól sújtott Caroline elborzadva ismeri meg az igazságot kedves öregedő urától, miként védte meg az 
apja, mielőtt kioltotta az életét. A lány ott helyben megfogadja, hogy bosszút áll Franciaországban a for-
radalmárokon, amiért elpusztították a családját. Saját köreiben felkutatja azokat, akik hozzá hasonlóan gon-
dolkoznak, majd megkezdi működését. Ellenségei Levendulaként ismerik, mivel mindig hátrahagy egy virágzó ágat, 
amikor kimenekít valakit Madám la Guillotine markából. 

- Nagyon jó - ismerte el a férfi -, de hol fog ideilleni a szex, drágám? 
- Az idős herceg meghal, amikor Caroline húszéves - folytatta Emily. - A herceg örököse az unokaöccse, és az 

unokaöccs hitvestársnak akarja Carót. Az idős herceg is tud erről, sőt, a beleegyezését adja. Még azt is javasolja 
Caroline-nak, hogy az illő hosszúságú gyász után menjen hozzá feleségül. Caro azonban természetesen tart attól, 
hogy egy ifjú és éber férj felfedezné, mivel foglalatoskodik, ezért ellenáll. De az új herceg, Justin Trahern elrabolja a 
szívét. Caro kiköti, hogy a felesége lesz, de csak saját magának tartozik elszámolással, senki másnak. Trahern 
beleegyezik, hisz fülig szerelmes belé. 

Véletlenül, és ne kérdezd miként, mert még nem döntöttem el, Caro tevékenykedése Trahern fülébe jut. Először 
éktelen haragra gerjed azon, hogy viselkedhet így egy nő. Aztán félteni kezdi. Közli Caróval, hogy tud mindent, 
mire a lány, hogy megértesse vele, mit-miért tesz, beavatja a férjét a titokba, hogy mi történt az anyjával. Trahern 
rájön, hogy az egyetlen esélye, hogy a szeretett nőt megmentse az állandó veszélyektől, ha megkeresi azokat a 
férfiakat, akik tömlöcbe vetették őket és megerőszakolták Caro anyját, és végez velük. 

-Tetszik-nyilatkozottMichaelDevlin.-Kifejezetten tetszik. Okos történet, s ebben a szerelmi viszonyban izzhat a 
levegő Caro és Trahern között. Azok a nők, akik éltek már át nehéz időket, könnyedén azonosulnak majd a 
hősnővel. Egyértelműen a túlélők bűntudatától szenved, és ilyenkor az ember olyan dolgokat is elkövet, amelyeket 
máskor esze ágában sem lenne. 

A főzőóra csipogni kezdett a pulton, ezért Emily felkelt, hogy ellenőrizze a süteményeit. Tökéletesek voltak. 
Elzárta a sütőt, kihúzta a tepsiket, és óvatosan a pultra helyezte őket, hogy kihűljenek, mielőtt kiborítja a piskótákat 
a süteményrácsra. 

- Finom illata van. Mi lesz belőle? - kíváncsiskodott Devlin. 
- Csak egy régimódi süti, amit még a nagyijaimtól tanultam. Málnalekvárt kenek a rétegek közé, a tetejére pedig 

porcukrot szórok - magyarázta Emily. 
- Az én nagyim is készített ilyet annak idején Írországban - jegyezte meg Devlin. - Mindig a kedvencem volt. 
- Szerintem neked minden a kedvenced - nevetett Emily. - Eddig még nem főztem olyat, amit ne lapátoltál volna 

be az utolsó morzsáig, mint aki az éhhalál szélén áll. Biztos galandférges vagy - ugratta Emily. 
- Marhasült, csokis trifle, lekváros piskóta - sorolta Devlin. - Melyiket nem kéne szeretnem? 
Emily ismét felnevetett. - Tetszel nekem, Devlin - állapította meg. - Nagyon kiborultam, amikor megtudtam, 

hogy Rachel itt hagyott, de most már nem vagyok annyira elkenődve. 
- Még nem szerkesztettem a kéziratodat - intette óva a férfi vigyorogva. Majd így folytatta: - Azt hiszem, ideje 

lenne szerepet cserélnünk, Emily Shanski. Készítek neked ebédet. Szükségem lesz kenyérre, cheddar sajtra, mézes 
mustárra és olívaolajra vagy vajra. Meg egy öntöttvas serpenyőre. 

- Grillezett sajtos szendvics! - ujjongott Emily. - Ez meg az én kedvencem! 
- Szaporán, asszony hozd a hozzávalókat! - noszogatta Devlin Emilyt, és finoman a lány fenekére csapott. 
- Igenis, uram! - kiáltotta Emily, és elsietett, hogy előszedje a szükséges dolgokat. - Szeretném, ha tudnád, hogy 

ínyenc grillezettsajt-szakértő vagyok! Ajánlom, hogy jó legyen! 
- Én mindenben jó vagyok, aminek nekilátok, Emily, erre hamarosan te is rájössz - okította Devlin. 



Emily felkacagott. - Majd meglátjuk! - felelte. 
Devlin elvigyorodott, hirtelen boldognak érezte magát. Pedig Michael Devlin már az idejét sem tudta annak, 

mikor volt utoljára igazán boldog. 
Negyedik fejezet 
Emily lesietett a lépcsőn. Devlin a nagyija divatjamúlt szalonjában várt rá, amely a modernebb nappalival 

szemben helyezkedett el. A szoba zsúfolásig tömve volt azokkal a bútorokkal, amelyek a nagyi kislánykorában 
voltak használatosak a házban. - Hogy festek? - kérdezte Emily a szalonba érve. Ibolyamintás krémszínű ruhát viselt 
belevarrt fűzővel, és kacér, mögötte úszó, csipkézett szegélyű szoknyát. Sarkon perdült, hogy Devlin maradéktalanul 
kiélvezhesse a látványt. Délután a férfi másodszor is szeretkezett vele, utána együtt szundítottak Devlin ágyában. A 
második alkalom még jobb volt, mint az első, és Emily sokkal nyugodtabbnak érezte magát, mint életében bármikor. 
A szeretkezés valósá-gos reveláció volt számára, mégis eltűnődött, vajon más lenne-e egy másik férfival. Jobb vagy 
rosszabb? 

A zöld szemek elismerően siklottak végig rajta. Devlin végül nekiszegezte a kérdést: - Van rajtad bugyi és 
melltartó, Emily? 

- Még szép! Szórakozni megyünk - mentegetőzött a lány. 
- Nem, nem - rázta Devlin a fejét. - Azt hittem, világosan beszéltem ma reggel. Amikor velem vagy, nem viselsz 

fehérneműt. Vedd le! 
- De hát nyilvános helyre megyünk, Devlin! - tiltakozott Emily. 
- És mi van, ha félreállunk hazafelé, mert szeretkezni akarok veled a kocsiban? - kardoskodott a férfi. - Ha 

megkérdőjelezel, Emily, talán jobb lesz, ha keresel magadnak másik szeretőt! 
- A teremtésit, Devlin! Nem kell nekem másik szerető! Hol találnék ebben a faluban? És a legkevésbé sem 

hiányzik, hogy rólam és valami helybéliről pletykáljon mindenki. Te vagy a tökéletes szerető. A városban élsz. 
Mellesleg érted a dilemmámat, és azt, hogy miért csábítottalak az ágyamba. Nem fogsz nekem támadni, amikor azt 
mondom, eleget tanultam tőled, és szépen megkérlek, hogy ne keress többet - kelt ki magából Emily. 

- Akkor bízz bennem, és tedd azt, amit mondok - rótta meg a férfi. - Ha azt akarod, hogy a tanárod legyek, akkor 
engedelmeskedned kell! Nem foglak bántani, szépségem! Ami azt illeti, most rögtön mutatok neked valamit a 
szenvedélyről. Le azzal a bugyival és melltartóval! 

Emily felemelte a kezét, kikapcsolta a melltartóját a ruháján keresztül, leengedte a kelme alatt először az egyik 
pántot, utána a másikat, majd kihúzta a melltartót a ruha rövid ujján át, és lefektette egy burgundivörös empire 
bársonyszékre. 

- Úgy vetkőzöl, mintha nem először csinálnád - vigyorogta Devlin. 
- Fogd be! - durcáskodott Emily. - Ez a leggyorsabb módja annak, hogy megszabadulj a melltartótól, amikor 

hazaérsz, ezt minden nő tudja. - Benyúlt a szoknyája alá, kilépett a bugyijából, és a székre hajította a melltartó 
mellé. - Elégedett vagy? Egek, remélem, nem látszik át a ruhám - motyogta Emily idegesen. - Szerinted? 

- Nem - állította Devlin, de hazudott. Emily karcsú lábainak halvány árnyéka jól kivehető volt. 
- Akkor most mehetünk? - kérdezte Emily. 
- Nem - jelentette ki Devlin. - Húzd fel a szoknyád, hadd lássam a puncid! 
- Devlin! - Emily hangja döbbenetről árulkodott. 
- Húzd fel a szoknyád! - parancsolta a férfi keményen. 
- Milyen otrombaság! - nyafogott Emily, majd visítani kezdett, amint a férfi a csuklójánál fogva megragadta, 

hassal a kanapé magas, hengeres karfájára húzta, felrántotta a ruháját, és nekilátott elnáspángolni, míg a másik kezét 
a vesetájékán tartva, lenyomta Emilyt. 

- Nagyon, nagyon, nagyon rossz lány vagy, Emily Shanski - dörmögte, és minden egyes szót a lány pucér 
hátsójára mért ütéssel tett még hangsúlyosabbá. 

Emilyt inkább meglepte az akció, mintsem fájdalmat érzett, sőt, az igazat megvallva, meglehetősen izgatónak 
találta. A csiklója már határozottan bizseregni kezdett. 

- Most pedig kérj bocsánatot, és ígérd meg, hogy soha többé nem leszel ilyen rossz lány - követelte Devlin. 
- Eszemben sincs! - rikkantotta Emily belemelegedve a játékba, és arra várva, hogy még jobban elfenekel-jék. - 

És nem kényszeríthetsz! 
Devlinnek széles jó kedve kerekedett, hogy Emily ilyen gyorsan átlátta a helyzetet. - De igenis megteszem! -. 

pirított rá, és a keze ezzel megint a lány tomporán csattogott, míg az rózsaszínűvé nem vált, és Emily végül 
esdekelve nem kérte, hogy hagyja abba. - Maradj úgy, ahogy vagy! - adta ki az utasítást Devlin. 

- Igenis, uram! - gúnyolódott Emily. Majd meghallotta a férfi zipzárjának halk hussanását, és a tépődő óvsze-res 
tasak zörgését. - O - súgta Emily. - Meg fogsz dugni! 



-Akarod, hogy megdugjalak? - kérdezte Devlin, megragadta Emily csípőjét, hogy moccanni se tudjon, és 
egyetlen szabályos mozdulattal becsusszant az ölébe. Emily már nagyon nedves volt, a verés szemmel láthatólag 
kihozta belőle a buja vágyakat, jegyezte meg Devlin, miközben Emily az ágyékának dörzsölte a hátsóját. 

- Akarod? Mondd ki, Emily! Mondd ki: „Azt akarom, hogy megdugjál!" - Devlin tökéletes mozdulatlanságba 
dermedt a lányban. 

Emily határozottan érezte a férfit. Hatalmas volt, vastag és hosszú. Mohón lüktetett az ölének feszülve. 
- Azt akarom, hogy megdugjál! - kérlelte minden késlekedés nélkül. O, igen! Valóban azt akarta, hogy megdugja 

az ük-ük-ükanyja, Mary Anne bársonykanapéjára hajolva. - Gyerünk! - sziszegte, de már el is akadt a lélegzete. 
Devlin szerszáma mozogni kezdett, és valami olyasmit ért el benne, amely gyönyörhullámokat indított el a testében. 
- 0, istenem! Mi történik? - Sohasem érzett még ilyen kéjt. - Meg ne állj! Meg ne merészelj állni! O, istenem! 

A férfi megtalálta a G-pontját, és keményen dolgozott rajta. Emily sírva nevetett, ahogy a szenvedély 
végigsöpört a testén. Devlin dárdája fel-alá járt, fel-alá, még tovább csigázva Emilyt. A lány gyönyörsikolyai 
Devlint még jobban felizgatták, úgy érezte, mindjárt kirobban, de visszatartotta, hogy időt adjon Emilynek. És akkor 
megtörtént. 

Emily közel járt az ájuláshoz. Teste mintha belülről felrobbant volna. A remegés hullámokban rázta meg a testét, 
amely a legleírhatatlanabb érzéseket szabadította fel benne, és tudta: Tehát ilyen az orgazmus! Csodálatos! 
Csodálatos! - Gyerünk, Devlin, a pokolba! 

- sivította. - Azt akarom, hogy együtt menjünk el most először! 
- Készen állsz? 
- Gyerünk! - sikította Emily. 
Devlin belehúzott, és egy röpke pillanatig úgy tűnt, mintha mindkettejüknek örökké tartana. De végül rá-omlott a 

lányra. Mindketten hangosan ziháltak. Aztán a férfi felemelkedett Emilyről. - Jól vagy? - kérdezte kissé aggódva. 
- Sosem leszek már jól - felelte Emily. - Ez fantasztikus volt! - Feltornázta magát. - Egek, mit gondolhatnak 

rólunk most az őseim? - És halkan felkacagott a szalon falán lógó három arcképet tanulmányozva. 
- Gyanítom, hogy használták már a kanapé karfáját hasonló foglalatosságokra a múltban, szépségem -vigasztalta 

Devlin. - Azok a viktoriánusok nagyon kéjsóvár emberek voltak ám, minden heves tiltakozásuk ellenére. Nos, ha 
eddig nem lettem volna, hát az fix, hogy mostanra farkaséhes vagyok - jelentette ki. 

- Én is - ismerte be Emily. - Adj egy pár percet, hogy gyorsan megmosakodjak, esetleg te is megszabadulhatnál 
attól - mutatott Emily a férfi szerszámán fityegő teli óvszerre. 

- Rendben - somolyogta a férfi. - Szépségem, te tényleg a legjobbat hozod ki belőlem. 
- Csak egy kanos fickó vagy, Devlin - ugratta Emily, és már el is viharzott. 
Tizenöt perccel később már a Healyben ültek, és lefelé araszoltak Emily feljárójáról. A tornácon előrelátóan égve 

hagyták a lámpát a hazaérkezésre is gondolva. Emily utasításait követve Devlin egy bájos kis kétsávos alsóbbrendű 
útra hajtott, amely az Egret Pointe-öböl kék víztömege mellett futott. Az út másik oldalát buja sárga-zöld májusi 
növényzet szegélyezte. A férfi halászsasfészkekkel teli teraszokra lett figyelmes, amelyeket már benépesítettek a 
lakók. Csodás vidék volt. Eltűnődött, vajon találhat-e nyárra egy bérbe adó lakot Egret Pointe-ban. Békésebb 
helynek tűnt, mint amilyennek Montauk ígérkezett a nyári hónapokban. 

Keveset beszéltek az úton. Devlin nem volt benne biztos, milyen illemszabályok vonatkoznak egy olyan 
szerkesztőre, aki az egész napot a szerzője kettyintésé-vel töltötte. És Emily milyen gyorsan tanult! Megértette 
azokat a finom kis buzdításokat abban a félig leigázott helyzetben, amelyet épp most játszottak el Emily házának 
elegáns kis szalonjában. Ez a nő felkeltette a kíváncsiságát és lenyűgözte. Ha arra gondolt, hogy a nyári hétvégeken 
együtt fognak dolgozni, a dákója bizseregni kezdett. Ezért gondolatait kevésbé csapodár irányba terelte. 

- Kezdj el lassítani - tanácsolta Emily. - A következő kanyar után jön jobb kéz felől az East Harbor Fogadó. A 
parkoló az út szélén van. 

A Healy bedőlt a kanyarban, és lendületesen beállt a parkolóba. Devlin kiszállt, és körbesietett az alacsony 
felfüggesztésű sportautó körül, hogy kinyissa Emilynek az ajtót. Az East Harbor Fogadó elbűvölő volt, erőteljesen 
kolóniái stílusú, némi Laura Ashley beütéssel. Az étteremben gerendás mennyezet és sok-sok gyertya fogadta őket, 
amelyek részben a gerendákról alálógó ónötvözet csillárokban, részben az asztalokon világítottak. Emily 
megkönnyebbülésére az étteremben nem volt tömeg, és egyetlen ismerős arccal sem találkozott Egret Pointe-ból. 
Eddig jól mentek a dolgok. 

- Ma nincs nagy forgalom? - kérdezte a pincért, aki kijött felvenni a rendelésüket. 
- Később telt ház lesz - hangzott a válasz. - Ma van a tavaszi musicalek nyitóelőadása az Egret Pointe-i 

Színházban. Fél tizenegy után tele leszünk. Javasolhatom a homárt? Épp most délután érkeztek a kikötőbe a ha-
lászhajón. 

Rendeltek. Devlin nyers osztrigát kért előételnek, utána homárt és tavaszi salátát. Emily gyümölcskompótot 
választott egy kis gombóc házi eper szörbettel, spenótos-sajtos raviolit és salátát. A pincér Lenz Blanc de Noir-t 



ajánlott mellé, így Devlin abból is rendelt egy üveggel. A kiszolgálás kényelmes volt, de egyszer sem kellett 
hosszasan várakozniuk a fogások között. Amikor kihozták a desszertlapot, mindketten házi Creme Brulée-t és kávét 
kértek. 

- Ha most július lenne, én a szilvatortára szavaznék 
- mondta Emily. - Egyszerűen szenzációs. Csak akkor készítik, amikor a szilvát frissen szerzik be az egyik helyi 

gazdaságból. 
- Akkor nekem is meg kell majd kóstolnom - szögezte le Devlin. - Azon töprengek, Emily, tudsz-e olyan 

nyaralóról itt a környéken, amelyet bérbe szoktak adni. Úgy terveztem, hogy Montaukban lakom majd, de Egret 
Pointe sokkal inkább megfelel az ízlésemnek. Csendes. Nincsenek álhírességek, és nem kell azzal vesződnöm, hogy 
átverekedjem magam Hamptonon, hogy idejussak. 

- Nem nálam fogod tölteni a hétvégeket? - szomorodott el Emily. 
- Augusztus nagy részében szabadságon leszek 
- közölte a férfi. - Egész hétvégén igen összehangolt erőfeszítéseket tettél, nehogy meglássanak velem, és ezt 

nem leszel képes hosszú távon fenntartani. Egy szerkesztő, aki hétvégenként leruccan hozzád dolgozni, ez ésszerű 
magyarázat, így valószínűleg megúszhatjuk, még akkor is, ha az egyik szomszédod végül felfedezi, hogy a Healy 
minden hétvégén a feljáródon parkol. De ha heteket töltök veled, akkor lőttek a jó hírednek, szépségem. 

- Majd megkérdezem Rinát - felelte erre Emily. - O mindent tud. 
És Rina valóban tudta. Tökéletes megoldással állt elő, amikor hétfő reggel leültek egy kávé mellett beszélgetni 

Emilyvel. - Aaron és Kirk nyaralója - vágta rá egy zselécukorka után nyúlva. - Augusztusban Olaszországba utaznak 
a srácok. Béreltek egy házat Toscanában pár hétre egy barát ajánlására. És Aaron Caprira is el akar ugrani néhány 
napra. Kirk szerint bolondok háza lesz augusztusban, de tudod, mennyire kiszolgálja a bátyám hóbortjait. Ma 
felhívom Aaront, és ő telefonálhat Mr. Dögösnek. így kedvükre megállapodhatnak. És ha már a szerkesztődről van 
szó, mikor jön újra? 

- Egyelőre minden hétvégén itt lesz. Igaz, a következőn nem. Az hosszú hétvége, úgyhogy Londonba repül, hogy 
ellenőrizze a bérlőjét. Van ott egy háza, amit kiadott egy amerikainak egy évre - magyarázta Emily. 

- Hiányozni fog a szex? - szegezte neki Rina nyíltan a kérdést. - Ja, és Sam azt üzeni, ez alkalommal megúsztad 
szárazon, de légy óvatos, és kezdd el szedni a tablettát! 

- Semmit sem lesz időm hiányolni - közölte Emily a barátnőjével. - El kell kezdenem írni. Még ma. És légy 
szíves, köszönd meg a nevemben Dr. Samnek. - 

Odahajolt és átölelte az idősebb nőt. - És köszönöm, hogy nem vágod a fejemhez, milyen ostoba liba vagyok. 
- A nagyik semmit sem mondtak neked? - lepődött meg Rina. Katya Shanski persze zárkózott asszony volt, de 

Emily O cseppet sem tűnt annak. 
- A szex határozottan tabu téma volt mind a két házban. Szerintem igyekeztek túllépni azon a tényen, hogy a 

gyerekeik egyszer lefeküdtek, és ennek én lettem az eredménye. Mindketten közel jártak az ötvenhez, amikor 
megszülettem, sőt, a nagyapáim el is múltak már ötvenévesek. Ráadásul elég rossz év volt. Joe bátyját megölték 
Vietnámban, és Frank nagypapa állapota hanyatlásnak indult, amelybe végül bele is halt, mielőtt betöltöttem volna a 
hármat. Nem is emlékszem rá. 

- Igen, Frank Shanski szívből szerette a nagyobbik fiát. Joe bármit is tett azután, semmi sem lehetett elég jó a 
nagyapádnak. Emlékszem, Frank állandóan azt hajtogatta: „Hát, ezt Frankié jobban és gyorsabban csinálta volna", 
vagy valami hasonlót. Az az igazság, hogy Frankié egy mamlasz melák volt, és Joe volt az ész a családban. De ami 
történt, megtörtént - sóhajtott Rina. - És akkor hogyan tanultad meg azt a keveset, amit a szexről tudtál? 

- A gimiben egészségügyi felvilágosító órákra kellett járnunk - mesélte Emily. - Elég kínosnak találtam. 
Megtanultam, amire feltétlenül szükségem volt, hogy átmenjek, aztán kitöröltem az emlékezetemből. 

- Nem izgatott, mi lehet azon túl? - álmélkodott Rina. Neki minden furfangot be kellett vetnie, hogy a gyerekei 
ne csak a szexről kérdezzenek és olvassanak. És felhagyjanak a gyakorlati vizsgálódással. 

Emily a fejét ingatta. - Attól tartottam, hogy olyan leszek, mint Katy és Joe, és csalódást okozok a nagyiknak - 
ismerte el. 

- Nos - sóhajtotta Rina -, csodálatos munkát végeztek azzal, hogy felneveltek, még ha nem is voltak tökéletesek. 
És Michael Devlin átkozottul jó szerető kell hogy legyen, csillagom. Sosem láttalak még így ragyogni, mint most. 

- Rina - szólt Emily lassan -, mi lesz, ha beleszeretek? 
Rina megvonta a vállát. - Akkor beleszeretsz - jelentette ki végzetszerűen. - Mi lehet a legrosszabb, ami 

történhet? Legfeljebb összetörheti a szívedet. A szív begyógyul. Higgy nekem! Én tudom. 
- Azt hiszem, képtelen lennék lefeküdni vele, ha nem tetszene. És Rina, tényleg nagyon-nagyon tetszik - súgta 

Emily lágyan. 
- Ne mutasd ki neki, aranyom! Abban a pillanatban, hogy érzelgősre váltasz egy olyan fickónál, mint a te Mr. 

Devlined, az pánikba esik, és azonnal felrántja a nyúlcipőt. Ez egy minden hájjal megkent agglegény, egy 



szoknyavadász. Csak ha ő mondja először, hogy tetszel neki, pendítheted meg, hogy esetleg, de csakis esetleg 
kölcsönös lehet az érzelem - tanácsolta Rina. 

Emily hazament. Felmászott az őrtoronyba, ahol a dolgozószobája és a könyvtára helyet kapott. Számítógépet 
használt szövegszerkesztőként, de nem csatlakozott az internetre. Letelepedett a nagy, síkképernyős montor elé és 
rámeredt. Végül tudván, hogy az egyetlen módja egy regény elkezdésének az, hogy az ujjait a billentyűzetre helyezi 
és ír, így tett. Középre helyezte a címet: A makacs hercegnő. Aztán lejjebb görgetett, és a lap bal oldalán, kicsit 
alább begépelte: Emilie Shann regénye, Aaron Fischer címén: Browne és Fischer, New York City, Park Avenue 
500A, 10022. Tel: 212/477-1548. AF@BrowneFischer.com. A következő oldalra gördült a kurzorral. Bevezetés. 
Ezzel nekilátott, hogy megírja Caroline-nak, Malincourt hercegnőjének a háttértörténetét arról, miként vált belőle 
Levendula, a vakmerő nő, aki kimentette az elnyomottakat a terror uralmának karmai közül a forradalmi 
Franciaországban. Besötétedett, mire befejezte. 

Emily egész héten és még a nyár első hivatalos hétvégéjén is dolgozott. Essie, a házvezetőnő gondoskodott róla, 
hogy legyen mit ennie, sőt még a hétvégére is fagyasztott le valami harapnivalót. Emily legnagyobb bosszúságára 
Devlin csupán kétszer telefonált: egyszer hétfőn délelőtt, hogy megköszönje a hétvégét, és egyszer csütörtökön, 
hogy szóljon, indul Angliába, és majd felhívja kedden, amikor visszaért az irodába. Megkérte, hogy köszönje meg 
Rínának az ötletet: kibérelte Aaron és Kirk nyaralóját augusztusra szeptember első hétfőjével bezárólag, amíg a 
férfiak Olaszországban járnak. 

- Nem is vagy kíváncsi rá, mivel foglalkozom? - kérdezte tőle Emily csütörtökön. 
- Dolgozol a könyveden, mint a kisangyal, remélem 
- felelte a férfi. 
- A bikinialsómban és csipkemelltartóban vagyok 
- incselkedett vele Emily. - Abban, amit levetettél velem múlt szombaton, mielőtt elmentünk vacsorázni. 

Emlékszel? 
- Aha, halványan rémlik - ment bele a játékba a férfi. 
- Húzd le a bugyid, Emily! - Devlin a mobilján beszélt vele, így biztonságosnak érezte. 
- Miért? - búgta a lány. 
- Azért, mert azt akarom, hogy eljátssz azzal a te kis kéjsóvár gombocskáddal, most pedig, mondd el pontosan, 

mit csinálsz, és milyen érzés - követelte a férfi rekedtes hangon. 
- Levettem, Devlin - dünnyögte Emily halkan. -A jobb kezemmel végigsimítok a muffomon. Majdnem olyan, 

mintha itt lennél, de azért mégsem ugyanaz. 
- Nyúlj magadhoz! - hangzott az utasítás. - Mondd el, melyik ujjadat használod! 
- A középsőt. Óó, már most nedvesedek, Devlin. Bárcsak a nyelved lenne! Óó. Óóó, milyen jó. Te ágaskodsz 

már? 
- Igen - vallotta be Devlin. 
- És nem vagyok ott, hogy a számba vegyelek - sajnálkozott Emily. - Megtanítod legközelebb, hogyan fu-

rulyázzak rajtad, Devlin? Óóóóó. Hmmmm. Ez nagyon jóóóó! Nem annyira, mint a nyelved, de most ez is megteszi. 
A férfi felnyögött. - Kerülj csak a kezeim közé, Emily, megbánod még, hogy így ingerelsz! - fenyegetőzött. 
- Levettem a melltartómat, Devlin. Teljesen mezítelen vagyok itt fent, a dolgozószobámban. A kezemet a 

mellemre tapasztom, és a mellbimbóim hegyesen előremerednek, mert elképzelem, hogy szopogatod őket. 
- Tedd vissza a kezed a puncidra - szólt Devlin. -Játssz magaddal ismét, Emily! Azt akarom, hogy elmenj! 

Gondolj arra, hogy benned van a dákom, egyre beljebb, és eléri azt a kis pontot, ami lángba borít, és amitől si-
koltasz. Hozok neked valami ajándékot Angliából, hogy könnyebben kikapcsolódhass, amikor nem vagyok veled. 
Ismerek egy üzletet Londonban, ahol nagyon malac erotikus játékszereket árulnak, majd keresek egy különlegeset 
csak neked, Emily. 

- Hmmmmmmm. - Sóhajtott a lány a telefonba, ahogy megjutalmazta magát egy finom kis csiklóinger-léses 
orgazmussal. - Ez nagyon jó, Devlin, de nem olyan jó, mint te - mondta a férfinak. - Igen, hozzál nekem valami 
játékszert! Sosem kaptam még. 

- Viszlát, szépségem! - búcsúzott el hirtelen a férfi, és a vonal megszakadt. 
Emilyn ingerültség lett úrrá. Több mocskos beszédet várt volna Devlintől. Remélem, hogy a merevedése 

legalább fél órát kitart - gondolta neheztelve. Most, vasárnap hajnali kettőkor hiányzott neki Devlin. És hiányzott a 
féktelen szex, amelyben előző hétvégén része volt. Felkelt, lebaktatott a hálószobájába, megkereste és kézbe vette a 
távirányítót. Aznap még korábban megrendelte a Csatornát egész hétvégére. Egyedülálló nőként lehetősége volt rá. 
Nem fenyegette a veszély, hogy egy kislány bekapcsolja a tévét, és szembe kerül az ábrándjaival, mielőtt készen 
állna rájuk. Emily beütötte a megfelelő számokat, és Entert nyomott. Azonnal egy gyertyafényben úszó háló-
szobában találta magát. 
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Igen, így tökéletes, gondolta, de ne legyen a bársonyfüggöny vörös helyett inkább zöld? És a gondolattal az 
ablakon és az ágyon a függönyök tökéletes fenyőzöldre változtak, amelyeket súlyos, bojtos aranykötelek fogtak 
össze. Nadrágot és lovaglócsizmát viselt, köpenye nedvesen csillogott az odakint záporozó esőtől. 

- O, naccsága! - A hercegnő komornája szaladt be a szobába. Fiatal fruska volt, nem idősebb, tapasztaltabb 
matróna. - A herceg egy órája ért haza. Azt mondtam neki, nem tudom, lejön-e estebédre, mert nem érzi jól magát. 

- Ügyes vagy, Mary! - dicsérte a hercegnő. - Segíts ki ezekből az ázott göncökből! 
- Sikerrel járt az útja Franciaországban, naccsága? - kérdezősködött Mary. Őt is beavatták a titokba, miként segít 

az úrnője másokon, és roppantul csodálta érte. Egyébként ő maga is segített az úrnőjének, amikor a menekültek 
megérkeztek Angliába; ő foglalkozott a szolgálókkal, ha azokat is kimenekítették, és ő gondoskodott a gyerekekről. 

- Nagyon is - felelte az úrnő. - Kiszabadítottuk dAlmay hercegnőt, a húgát és a gyermekeiket közvetlenül 
Madame la Guillotine karmai közül. Monsieur Robespierre-nek lesz mit magyaráznia a Közjóléti Bizottságnak. - 
Felkacagott, miközben lehúzta a csizmáját és átnedvesedett harisnyáját. 

- Készítettem naccságának egy forró fürdőt - tudatta Mary. - Naccsága mindig pontos, még akkor is, amikor az 
utak nehezen járhatóak. 

A hercegnő megvált minden ruhadarabjától, bemászott a kádba, amelyet a komornája már a tűz elé tolt a 
hálószobában. Alig merült el a vízben, amikor felpattant a hálóba vezető ajtó, és besétált rajta a herceg, lornyonját a 
szeméhez emelve, hogy azon át mustrálja kíváncsian a nőt. 

- Mary említette, hogy nem érzi jól magát, asszonyom, s én fürdőzni látom! - méltatlankodott Justin Trahern, 
miközben zöld szeme lustán végigvándorolt rajta. 

- Meglehetősen kimerültem a héten, uram - riposztozott a hercegnő. - De ez még nem akadályoz abban, hogy 
tisztán tartsam magam. Egyébiránt a fürdőtől mindig felüdülök, és még az is megeshet, hogy csatlakozom önhöz az 
asztalnál. Hogy állnak a dolgok Londonban? 

- Unalmasan - felelte Trahern, és ásítást színlelt. 
- Itt a hálójában is elkölthetjük a vacsorát, asszonyom. Nem szívesen tenném próbára az erejét. Van rá esély, 

hogy másállapotban van? Malincourtnak elkelne egy örökös, mivel nekem egy sincs. 
- Ez nem egészen igaz - vetette ellen a hercegnő. 
- Ott van a húga fia. 
- Ő nem felel meg - legyintett a herceg. - Mary! Ez a neved, ugye? 
- Igen, uram - szólt Mary, és pukedlizett. 
- Eridj, szólj a szakácsnak, hogy a méltóságos asszony és én itt fent fogyasztjuk el a vacsorát. De egy órácskáig 

még nem. Senki se zavarjon minket addig! Értetted, Mary? 
- Igenis, uram - cincogta Mary, és szalmasárga haja tövéig elpirult. Aztán sarkon fordult, és kirohant a szobából. 
- Igazán, Trahern, ez nem volt különösebben tapintatos - pirongatta urát a hercegnő. 
- Cseppet sincs kedvem tapintatosnak lenni, meg finomkodni, asszonyom! Londonban a legkívánatosabb nők 

környékeznek meg sorra, és nekem nem kell más, csak a saját hitvesem! Kénytelen vagyok hazajönni Ma-
lincourtba. Megdöbbentő a dolgok ilyetén állása, asszonyom, nemdebár? - Kibújt palackzöld lenvászon frakkjából, 
és félretette. Kioldotta széles fehér selyem nyaksálját, és a frakkra fektette. Majd lassan kigombolta fodros ingét, s a 
frakk és a nyaksál mellé helyezte. Leült, lehúzta csillogóra fényesített lovaglócsizmáját, majd ismét felállt. 

- Trahern, mi a szándéka? - méltatlankodott a hercegnő. 
- Magamévá akarom tenni, kedveském - felelte a herceg tréfásan, miközben kigombolta szűk lovaglóbri-cseszét, 

és letolta az alsónadrágjával együtt. - Még nem állok készen arra, hogy szeretőt tartsak, és kegyed még nem 
ajándékozott meg örökössel. Mihelyt szült nekem két fiút, Caro, nem zaklatom tovább, ha ez a kívánsága. Addig 
azonban visszafogom a társasági életemet, hogy csak kegyednek és sarjaink nemzésének szentelhessem magamat. 

Tudom, miért adta feleségül az atyja megboldogult nagybátyámhoz. Azért, hogy megvédje magácskát és a 
vagyonát saját nincstelen fivérétől. A nagybátyám kívánsága az volt, hogy vegyem asszonyomul, amikor ő meghal, 
és én örökölök utána. Beleegyeztem, mivel egy nő sem volt az életemben, akiről úgy éreztem volna, alkalmas rá, 
hogy a hercegnőm legyen. Megvártam, hogy leteljen a gyász éve, Caro, és egybekeltünk. Az első frigye szűz volt. 
De a mi kötelékünk nem az, és nem is annak rendeltetett. Türelemmel vártam azon fáradozva, hogy figyelembe 
vegyem érzékenységét. De nem kívánok többé türelemmel várni! Most pedig szálljon ki abból a kádból, asszonyom! 

- Nem tagadtam meg öntől a jogait, uram - emlékeztette a hercegnő hűvösen. 
- De nem is vetette bele magát lelkesen a hancú-rozásba! - panaszolta a herceg. - Úgy hever alattam, mint egy 

darab fa. Hát nem perzseli a szenvedély tüze? Kőből van kegyednek a szíve? Van egyáltalán szíve? 
A hercegnő kiemelkedett porcelánkádjából. A víz lezúdult buja testén. - Van szívem, uram - hangsúlyozta a 

hercegnő. - Csak még nem állok készen arra, hogy benépesítsek egy gyerekszobát. Az alatt a három év alatt, amíg a 
nagybátyja hitvese voltam, őt ápoltam. Majd újabb egy évet gyászoltam. Alig telt le a gyászév, egy hónapra rá már 
nőül mentem önhöz. Mintegy hat hónapja, hogy házasok vagyunk. Ön ideje javát Londonban tölti. Én a vidéket 



szeretem. Nincs hát jogom néhány hónap nyugalomhoz, uram, mielőtt magamra veszem családalapításunk roppant 
felelősségét? És ho-gyan engedhetném meg magamnak - gondolta magában, - hogy állapotos legyek, amikor Anglia 
és Franciaország között utazgatok, hogy megmentsem az ártatlanokat? 

- A pokolba is, Caro, szerelmes vagyok kegyedbe! -kelt ki magából a herceg. - Mindig is az voltam, attól a naptól 
fogva, hogy a nagybátyám az új hitveseként bemutatta kegyedet. Az öreg herceg tudta, hogy érzek. És azt is tudta, 
hogy egyikünk sem fogja soha elárulni. És nem is árultuk el soha. Ráébredt, hogy ön a távozása után mellettem 
biztonságba lenne. Ezért ígértette meg velünk, hogy egybekelünk. Azt akarta, hogy kegyed rendes életet éljen. 
Olyan életet, amilyen egy nőnek kijár. És azt is akarta, hogy megkapjam kegyedet. - A herceg lerántott egy jókora 
törölközőt a tűz melletti állványról, majd a hercegnőhöz lépve betekerte, és kiemelte a vízből. - Már csaknem két 
éve, hogy a nagybátyám jobblétre szenderült. Gyerekeket akarok, most! - Nagyjából megtörölte a hercegnőt, majd 
felkapta, és az ágyhoz vitte. 

- Trahern! - tiltakozott a nő. - Úgy viselkedik, mint valami barbár! 
- Úgy viselkedem, mint egy férj, aki kívánja a hitvesét - vetette ellen a herceg fogcsikorgatva. - Vissza merészel 

utasítani, asszonyom? 
Ilyennek akarom megírni ezt a jelenetet? - mélázott Emily, és felébredt a saját ágyában. Nem kéne Trahernnek 

szerelmet vallania? Az éjjeli szekrénykéjén álló órára pillantott. Éppen hajnali négyet mutatott. Hát, ennyit a 
Csatornáról. Ma este korábban kell majd bejelentkeznie. Igen, a hercegnek szerelmet kéne vallania. A hercegnőt 
csak a bosszú iránti szenvedélye tartja vissza attól, hogy bevallja, ő is szerelmes az urába. Igen, így jónak tűnik. 
Megfordult, megpaskolta a párnáját, és megkísérelt elaludni. 

Pont akkor csusszant ki a Csatornából, amikor Trahern szeretkezni készült a hercegnőjével. De most először 
Emily nem csak egyszerűen megfigyelő volt. Belebújt a hercegnő bőrébe. O volt Caroline Trahern. Érdekes élmény 
volt. Érdekes élmény, mégsem állt készen arra, hogy szeretkezzen a herceggel. Nevetségesnek találta, mégis úgy 
érezte volna, hogy megcsalja Devlint. Pedig a herceg kiköpött mása volt Devlinnek. És a Csatorna csak egy 
ábrándvilág, nem a valóság, nem igaz? Vagy inkább arról volt szó, hogy túl szégyenlős volt ahhoz, hogy a 
Csatornában szeretkezzen, és az ott szerzett tapasztalatait megjelenítse a könyve oldalain? Ugyanakkor azt nem esett 
nehezére megírni, amit Devlinnel csináltak. 

Devlin nem fog kedd előtt visszaérni New Yorkba. Egret Pointe-ba pedig hiába is várja péntek estig. Bőven volt 
ideje, hogy megírja az első nyílt szerelmi jelenetét, mielőtt Devlin megkérné, hogy mutassa meg az addigi munkáját. 
De nem! Nem jut el addig a cselekménnyel péntek estére. Esetleg megmutathatná a korai szexuális feszültséget Caro 
és Trahern között addigra. Hadd legyen Devlinnek fogalma arról, merre is tart. És aztán szeretkezik vele. Emily nem 
sejtette előre, hogy mihelyst belekóstol a szexbe egy olyan férfival, aki tetszik neki, mennyire szeretné majd újra és 
újra megismételni az élményt. Pedig így történt. 

Hiányolta éjszaka a férfi testét maga mellől. Hiányolta Devlin ránehezedő súlyát, belehatoló szerszámának 
leírhatatlan érzését, érzékeny bőrét felfedező száját. Emily megborzongott. Alvásra volt szüksége. El kellett 
menekülnie gondolatai elől, amelyekben egyre csak egymásnak feszülő mezítelen testüket látta. Vajon minden nőből 
ilyen érzéseket vált ki az első viszony? Kimászott az ágyából, becsattogott a fürdőszobába, és kinyitotta a padlótól a 
plafonig érő keskeny gyógyszeresszekrényt, hogy elővegye az aszpirines üveget. Két extraerős tablettát pottyantott a 
tenyerébe, és lenyelte őket egy kis vízzel. A vak is láthatta, hogy túlságosan fel van ajzva ahhoz, hogy el tudjon 
aludni. Az aszpirin majd megnyugtatja felborzolt idegeit. Emily bekapott két savlekötő tablettát, amelyek arra voltak 
hivatottak, hogy tompítsák a gyomrában az aszpirin hatását, majd visszaslattyogott az ágyához, hanyattfeküdt, és a 
tenyerét legyezőszerűen széttárta, hogy a feszültség ki-szálljon belőle. 

Amikor felébredt, majdnem delet ütött az óra, és az eső vastag rétegekben patakzott le a hálószobája ablakán. 
Egyértelműen olyan nap volt, amikor az ember bevackolja magát a meleg paplanok közé. De előbb harapnia kellett 
valamit. Kimászott az ágyból, és lebotorkált a konyhába. Kinyitott egy húsmártásos ravioli-konzervet, beledöntötte 
egy nyeles porcelántálkába, és bedobta a mikroba. Essie olyan alkalmakra tartogatta a raviolit, amikor beugrottak 
hozzá az unokái. De a gyors házi koszt mégiscsak gyors házi koszt. Ha már nem részesülhetett vad szexben 
Devlinnel, akkor kénytelen volt raviolival és habcsókkal beérni. A tálkát egy tálcára téve átkutatta a kamrát, és rálelt 
a legnagyobb bűnre: olyasvalamire, amit vészhelyzet esetére rejtett el. A tálcára helyezte a dupla doboz csokis 
habcsókot, és előhúzott a hűtőből két kis üveg ásványvizet. Szalvéta. Villa. Egy kis doboz reszelt parmezán. Felvitte 
a tálcát az emeletre. 

Miközben az ágyban trónolt a tálca tartalmát majszolva azon töprengett, szeret-e Devlin az ágyban enni. 
Szédületes menüt kínál majd neki hálószobai fogyasztásra, ha majd itt lesz jövő hétvégén. Nyers osztrigát héjában, a 
sós lében, chili mártással. Báránybordát spárgasalátával. Etcsokiba mártott friss helyi szamócát egy tál tejszínhabbal, 
amelybe belemártogathatják. És egy üveg első osztályú gyümölcsbort isznak majd hozzá, aztán szeretkeznek. Ó, 
egek! Már megint hova kalandozott! Mennyi ideje is van még a Csatorna kezdetéig? Majdnem nyolc óra - micsoda 



pech! Akkor aludni fog, és amikor majd újból felébred, bekapja a másik doboz habcsókot vacsorára, és felhörpinti a 
másik üveg ásványvizet. A terv megszületett. 

Az eső még mindig hangosan dobolt az ablakon, amikor Emily újból felébredt. A hálószoba ablakán szürkés fény 
szűrődött be. Emily hasra gurult, és megnézte az óráját. Épp hét óra múlt. Kevesebb, mint egy óra, és kezdődik az 
adás a Csatornán. Van elég mersze hagyni, hogy az események ma este szabadon kibontakozzanak? Majd a Trahern 
és Caro menyegzője előtti hónapra gondol. Nem. Az nem lesz jó. Egy ilyen jelenetet bármikor megír behunyt 
szemmel. Jobb lesz, ha a nászéjszakára koncentrál. Caro első együttléte a kifinomult Trahernnel. Igen! Ez olyan 
nemi élményt tenne lehetővé számára, amellyel elvehetne az élét a Michael Devlin utáni epekedésének. De valóban 
így lenne? Nos, hamarosan megtudom, gondolta Emily. 

Trahern úgy nézett ki, mint a szerkesztő. Emily tudatalattija alkotta ilyennek. A herceget azonban valami halvány 
durvaság lengte be, amely egészen elütött a sima modorú, elegáns Michael Devlintől. A herceg igencsak a saját 
korának való volt, ahogy lennie is kellett. A zöld szemekben veszély villódzott. Az a fajta ember volt, akit igencsak 
nagy elégedettséggel tölt el, hogy kicsoda-micsoda is ő valójában. Olyan fából faragták, aki érvényt szerez az 
akaratának. Emily megborzongott. De ennek így is kellett lennie. Eddig a hősei kivétel nélkül messze civilizáltabbak 
és udvariasabbak voltak, mint Trahern. Trahern jószerével visszalépés volt egy korábbi évszázadba. De Emilynek 
tetszett, és tudta, hogy az olvasói egy emberként szeretnek majd bele. A rosszfiúk mindig sokkal érdekesebbek, mint 
a jók. Michael Devlin egyértelműen az - gondolta kis vigyorral az arcán és a szájába pottyantotta az utolsó 
habcsókot a második keskeny dobozból. Fele akkorák voltak, mint a többi habcsók, futott át az agyán bosszúsan. 
Igaz, így viszont csak fele akkora lelkiismeret-furdalással kellett megküzdenie. 

Emily felkelt, levitte a tálcát, elöblítette a nyeles tálkát, és betette a mosogatógépbe. A habcsókfogyasztás 
árulkodó nyomait kihajította a kukába, a két zöld üveget a gyűjtőbe dobta. Majd felvonult az emeletre, vett egy 
pazar habfürdőt, belebújt egy tiszta hálóingbe, és mihelyt az emeleti óra nyolcat ütött, a távirányítót megragadva 
bekapcsolta a televíziót. Szinte azonnal megpillantotta a szürke kőből épült vidéki templomot. A templomot övező 
táj minden mozzanatával az őszt dicsőítette. A tölgyfa és a kőrisfa aranyban és vörösben pompázott. A hercegi hintó 
megállt a templom előtt. Egy inas leugrott a bakról, és sietett ajtót nyitni és leengedni a lépcsőt a jármű jobb oldalán. 
Majd kisegítette Caro Trahernt. 

A hercegnő halványkék moaré selyemruhába öltözött. A bő pliszírpzott szoknya szinte a földet súrolta. A 
testhezálló ingváll és a szoknya egy ruhát alkotott. Ugyan a kivágás mély volt, a menyasszony finom csipkéből 
készült kendőt vetett a vállára, amelyet elől gyönyörűséges gyöngyberakásos arany melltűvel fogott össze. A ruha 
ujját könyöknél összehúzták, és onnantól ugyanaz a finom csipke csüngött alá, mint amelyből a vállkendő is készült. 
Lapos sarkú, kerek orrú cipőjén hímzés ékeskedett. Fején csipkével és szalagokkal szegélyezett széles karimájú 
kalapot viselt. És a kezében rózsabimbó-levendulabokrétát tartott, amelyet hozzáillő kék szalagokkal és csipkével 
kötöttek át. 

Emily kinyúlt, és megnyomta a távirányítón az Enter gombot, miközben a hercegnő belépdelt a kis templomba. 
Zene hangzott fel a kis orgonából, amelyet egy meglehetősen tagbaszakadt legény pumpált hevesen, akiben Emily a 
kovács fiára ismert. Ismét belebújt a hősnő bőrébe. A herceg a templom előcsarnokában várakozott rá. Szemük 
találkozott. Megfogta a herceg karját, és együtt vonultak végig a kis templom középső folyosóján oda, ahol Mr. 
Playfair tiszteletes már várta őket. A gyülekezet falusiakból és cselédekből állt. Caro második házassága nem volt 
grandiózus esemény, tekintve, hogy Caro alig tizenhárom hónapja özvegyült meg. Az egyszerű anglikán szertartás 
hamar lezajlott. Az esküvői pár végigvonult kifelé a padsorok közti folyosón. 

Odakint Malincourt hercege és hercegnője köszöntötte a falubelieket, akik megéljenezték őket, miközben a rájuk 
váró nyitott hintó kigördült, hogy visszavigye őket a Malincourt-kastélyba. Olyan csodás nap volt, hogy könnyek 
szöktek Emily szemébe. Új ura észrevette, s bár nem szólt semmit, megszorította a kezét. A hercegnő felnézett rá, és 
halványan elmosolyodott. 

- Mi jár a kis fejében? - érdeklődött végül a herceg. 
- Az a nap, amikor a nagybátyjával esküdtünk Londonban, a Szent György-templomban - felelte a hercegnő. - 

Június havában jártunk, s a király és a királyné is eljött. Atyám még be sem vezetett a társasági életbe, de ő és az ön 
nagybátyja mégis ragaszkodtak hozzá, hogy a menyegzőnkből nagy társasági esemény kerekedjék. Mindent 
elkövettek, hogy nagydobra verjék, nehogy Richárd nagybátyámnak alapja legyen magának követelni az 
örökségemet. Természetesen nem sejtettem, hogy atyám azt tervezi, végez magával. Az ön Godric nagybátyja 
végtelenül jó volt hozzám. De úgy vélem, ha őszinte akarok lenni önhöz, be kell vallanom, hogy ez a menyegző 
jobban tetszik, mint a másik. Nem vagyok oda a hivalkodásért. 

- Remélem, ez a vőlegény szintén jobban tetszik, mint a másik - jegyezte meg a herceg. - És ma este igazi 
nászéjszakában lesz része. Olyanban, amilyet a nagybátyám nem adott meg kegyednek, tudom. 

A hercegnő bájosan elpirult. - Uram, ön túl vakmerő - súgta halkan. 



A herceg áthajolt és a fülébe dörmögte: - Nyilván nem titok kegyed előtt, mennyire szeretnék önnel szeretkezni, 
Caro, drágám. Tudom, hogy ártatlan, ezért türelmes és gyengéd leszek. De holnap reggelre már nő lesz, a szó szoros 
értelmében. Én nem vagyok Godric nagybátyám. Én férfiasságom teljében vagyok. Nagyon kívánom, Caro. Csak 
remélni merem, hogy kegyed is kíván engem. - Puha csókot nyomott a hercegnő fülére. 

Caro arca lángolt. - Nincs tudomásom arról, mit vár tőlem, uram. Nem szeretnék csalódást okozni, de szív-
ügyekben járatlan vagyok. 

- És számomra páratlan örömet jelent, hogy én vezethetem be annak rejtelmeibe, drágám - nyilatkozott a herceg. 
Caro hiába igyekezett, tovább irult-pirult, ezért végtelenül megkönnyebbült, amikor a házhoz értek. Odabent a 

fényűző étkezőben könnyű lakomát tálaltak fel a fogadásukra. Csendben elköltötték az estebédet, és amikor 
befejezték, visszavonultak a nagy szalonba. Késő délutánra járt. A cselédek gondoskodtak a tűzről, és a helyiség 
kényelmes volt. 

- Miért nem vonul vissza a szobájába, és szunyókál egyet? - javasolta a herceg. - Olvasni támadt kedvem. 
Később csatlakozom kegyedhez. 

A hercegnő felpattant, pukedlizett és így szólt: - Fárasztó napon vagyunk túl, uram. Megfogadom a jó tanácsát. 
- Akkor ez valószínűleg egyike lesz azon ritka alkalmaknak, amikor így tesz, Caro - szögezte le a herceg egy 

szemvillanással. Majd jót derült hitvese meglepett arckifejezésén. - Szaladjon, kedveském! 
Nos - gondolta Emily, ahogy a hercegnő feliramodott a felső szintre a hálószobájába -, még a végén kiderül, 

hogy egészen érdekes ember vagy. A hercegnőmnek minden leleményességére szüksége lesz ahhoz, hogy ura 
véletlenül se fedezze fel, miben mesterkedik immár három éve. Szegény Godric sosem jött rá, de hát öreg és beteg 
volt, s csak a kényelme érdekelte. Amíg az megvolt, és Caro meglátogatta, valahányszor hazatért Londonból, ahol 
állítólag töltötte az időt, Godric Trahern elégedetten élte az életét. Azért vette nőül a lányt, hogy megvédje, és Caro 
sosem hitte volna, hogy gondoskodik majd a jövőjéről, amikor már nem lesz az élők sorában. Mégis így történt. 
Először megígértette unokaöccsével és egyben örökösével, és azután vele is, hogy feleségül megy Justin Trahernhez 
alig egy év gyász után. 

- Nem később, Caroline! - figyelmeztette. - Dúsgazdag hölgy vagy saját jogodon, atyád nem akarta, hogy 
kihasználjanak; és én sem. Keveset tudsz a világ dolgairól, kedveském. Meg kell védenünk. 

Igen, az első hercege jó ember volt. 
Emily visszaváltott a készülékén a hercegnőre, aki a hálójába érve megkérte a komornáját, Nancyt, hogy segítse 

ki a ruhájából. Miután lemosakodott egy mosdótál illatosított vízben, hagyta, hogy a lány ráadjon egy lágy, halvány 
barackszínű selyem hálóköntöst. 

- Nem lesz rád szükségem ma este, Nancy - közölte a pihenéshez leheveredve. Amikor a hercegnő ismét ma-
gához tért, odakint az égbolt már feketéllett. Hallotta, hogy kinyílik a herceg szobájából nyíló ajtó, és amikor 
megfordult, a tűz fényében megpillantotta az urát. 

- Ne keljen fel - mondta Trahern halkan. - Azért jöttem, hogy csatlakozzam kegyedhez, Caro. 
A hercegnő nagyot nyelt. Ez az ura természetesen élni fog majd házastársi jogaival amint csak lehetséges, 

márpedig ez volt a nászéjszakájuk. - A vezetésére bízom magam, uram. Mint azt már előzőleg említettem, a ta-
pasztalatom a nullával egyenlő. - A lángok fényében látta, hogy a herceg vörös kasmírmintás selyemköntöst tekert 
maga köré, de gyanította, hogy alatta ádámkosztümöt visel. 

- Ismervén első frigye körülményeit, nem is várnám el, hogy bármiféle tapasztalattal rendelkezzen, kedvesem. 
Tudom, hogy szűz. A nagybátyám biztosított erről, mielőtt jobb létre szenderült. - Besiklott mellé a takaró alá. - A 
helyemben számos férfi elvenné azt, amit a jussának tartana, s még az engedelmét sem kérné. Én azonban rájöttem, 
hogy az a nő, amelyik élvezi a párzást, sokkal jobb társ a hancúrozásban. - Szelíden visszanyomta a hercegnőt a 
párnára, és ajkaival súrolta az övét. - Ma este szeretkezni fogok kegyeddel, Caro, lassan és nagyon gyengéden. És 
holnap este elkezdi megtanulni, hogyan válaszoljon rá. - Ismét megcsókolta puhán, nyelvével Caro ajkainak vonalát 
követve. 

- Óó - sóhajtott a hercegnő halkan. 
Trahern felemelkedett, és a könyökén egyensúlyozva, elővigyázatosan kioldotta hitvese neglizséjének de-

koltázsán a szalagokat. A ruha szétnyílt, és felfedte Caro hófehér kebleit. A herceg lehajtotta sötét üstökét, és 
csókokkal illette a hibátlan halmokat. Szabadon ma-radt kezével még jobban félretolta a kelmét, miközben ajkaival 
körülölelte az egyik tökéletes kis rózsaszín bimbót. Nyelvével végigsimított rajta, majd fogaival óvatosan rágcsálni 
kezdte. 

Mindent érzek, döbbent rá Emily elragadtatottan. Mindent érzett, amit a hercegnőnek éreznie kellett: a halvány, 
alig érezhető bizsergést a lábai között, a vágyakozást, amelyet nem értett előtte. Karjait a herceg köré fonta. - Ó, 
Trahern - motyogta a férfi fülébe. - Miféle varázslatot űz velem? 



Válaszul a herceg letépte róla a finom selyemnegli-zsét, hogy teljes hozzáférhessen a kecses testhez. Kezét az 
egyik domborulatra tapasztotta. Orrával megdöfködte, majd szájába vette a hegyesen előremeredő mellbimbót. - 
Imádlak, Caro! - súgta a fülébe. - Csak gyönyört és még több gyönyört szeretnék nyújtani neked. 

A hercegnő Trahern köntösének masnijával matatott. - Vedd le, Trahern! - kérlelte. - A csókjaid és az ölelésed 
felkeltették a kíváncsiságomat. Többre vágyom! Mindenre! Szaporán, milord! 

A herceg röviden kibontakozott Caro karjaiból, hogy lerázza a köntöst izmos testéről. És amíg ő ezzel fogla-
latoskodott, Caro lehúzta magáról neglizséjének foszlányait, és hanyagul a padlóra vetette. Majd Trahern ismét a 
karjaiba kapta hitvesét, és addig csókolta, míg az bele nem szédült. - Tudod, mit fogok most veled tenni, imádnivaló 
kis asszonykám? - súgta a férfi. 

- Meg fogsz dugni - súgta vissza a nő. - És akarom, hogy megdugj, Trahern! Ó, mennyire akarom, hogy 
megdugj! 

De a herceg tartotta magát az elképzeléséhez. Végigcsókolta Caro minden szabadon lévő porcikáját. Erre-arra 
forgatta, ajkaival szeretgette, nyelvének csapásaival addig tüzelte, amíg a nő teste lángba nem borult. Amikor egy 
ujjával benyomult, Caro lélegzete elakadt, enyhe félelem söpört rajta végig, de a férfi megérezte aggodalmát, és 
lecsillapította, noha immár egy második ujj is csatlakozott az elsőhöz, és fel-alá járni kezdett benne. 

Carót olyan vágy emésztette, amelyet hírből sem ismert előtte. - O! - kiáltotta. - Ó! - ahogy az ujjak 
kicsusszantak belőle, és az egyik ujjbegy megérintette a szeméremajkai közt rejtőző rózsabimbót. Az ujjbegy tovább 
ingerelte az érzékeny kis rügyet, míg Caro már-már zokogott a perzselő szenvedélytől. 

Trahern ekkor fölétornyosult, nagy kezével szétnyitotta a tejfehér combokat, és bevezette szerelmi dárdáját Caro 
ölébe. Caro szüzessége hamar megadta magát, s a herceg vadul lovagolhatott rajta. Hatalmas hímtagja fel-le járt 
benne, s a nő halk nyögései egyre fokozódtak, míg kis híján felsikított a gyönyörtől. Aztán felrobbant körülötte a 
világ, s a herceg lehajolt, és a fülébe súgta: - Szavamat adtam, Emily, hogy roppant elragadó kalandra indulunk, és 
most tényleg neki is vágtunk, drágám. 

Orgazmusa kemény, forró hullámokban árasztotta el testét, miközben a szeme felpattant, és elkerekedett a herceg 
szavai hallatán. - Trahern! - kiáltotta, és eszméletét vesztette, amint a férfi gerjedelme szerelmi nedv formájában 
vastag sugárban lövellt ki. Mire Emily megint kinyitotta a szemét, ismét a saját ágyában találta magát. Az ablakban 
már hajnal pirkadt, és a televízió képernyője hótól fehérlett. 

Emily Shanski csendesen feküdt a hátán. A hálóinge a derekáig felcsúszott, s combjai nedvesen ragadtak össze. 
Szentséges ég! Mi történt vele? Belebújt Caro hercegnő bőrébe, legalábbis így hitte. A herceg mégis tisztában volt 
vele, hogy ő van ott. És a tökéletes gyönyör pillanatában ezt a tudomására is hozta azzal, hogy a nevén szólította. 
Hirtelen megrémült. Talán mégsem olyan jó ötlet kapcsolatba lépnie a szereplőivel. De azt be kellett ismernie, hogy 
nyugodtabbnak érezte magát most, mint amikor bekapcsolta a Csatornát nyolc órával ezelőtt. A testét feszítő vágy 
teljesen elmúlt. 

Emily kimászott az ágyból, és mezítláb kisietett a hallba, fel a lépcsőn az irodájába. Sebesen papírra kellett 
vetnie a jelenetet, amelyet a herceggel előadott, mielőtt elhalványulnak a részletek. Egy kis szerencsével egészen 
eddig a jelenetig elkészülhet az egész cselekménnyel, mire Devlin megjön péntek este. Vajon elégedett lesz vele? 
Hát, nagyon remélte. A karrierjénél fontosabb dolog nem létezett most számára. Ezért inkább megtanulja, hogyan 
kell nyíltan erotikus jelenetekkel teletömnie a regényeit. És most már két szerető is volt a tarsolyában, akitől 
kitanulhatja a mesterséget - döbbent rá Emily. 

Bekapcsolta a számítógépet, és lezuttyant a székre. Két szerető. Devlin természetesen kizárólag a maga 
érdemének tulajdonítja majd az átváltozását, kuncogott Emily magában. Nos, csak tegye. A Csatorna különleges 
hely volt, és csak a nők számára készült. A férfiaknak nem kellett róla tudniuk. Legalábbis ezt mondta neki Rina, 
amikor megmutatta Emilynek. Finom, mocskos kis titok volt, s bár Emily szerette megfigyelőként elképzelni a 
regényeit, hogy azok minél hihetőbbek legyenek, kénytelen volt belátni, mennyivel több szórakozást jelent a 
fantáziavilágban való aktív részvétel. És életében először Emily elhatározta, hogy szórakozni akar. Nekilátott írni, s 
az elkövetkező négy órában ki sem dugta az orrát a tetőtéri kuckójából, ahol dolgozni szokott. 

A nap éppoly meleg és tiszta volt, mint amilyen hűvös és esős az előző. Megéhezett, így hát úgy döntött, 
összedob magának egy vasárnapi reggelit, még ha hétfő is volt. Rina és Sam később beugranak érte, hogy elvigyék a 
háborús hősök emléknapi felvonulásra, s a klubban fognak majd ebédelni. Bundáskenyér! Ez az, amire vágyott. 
Bundáskenyér sok-sok vajjal, sziruppal és kolbásszal. Elkezdte előkészíteni a hozzávalókat, amikor megcsörrent a 
telefon. Felvette, s mihelyt meghallotta Devlin hangját, szíve máris hevesebben vert. 

- Az éjszakai járattal jöttem haza. Magányos voltam Londonban. Azt hiszem, hiányoztál - közölte a férfi. - Mit 
szólnál, ha szabadságot vennék ki péntekre, és már csütörtök este nálad lennék, szépségem? 

- Csak akkor, ha eszel velem az ágyban báránybordát spárgával - mosolygott boldogan Emily. - És helyi epret. 
Belemártom őket Grand Marnier-s étcsokiba. És lesz hozzá egy tál tejszínhab is. 

- Nem ígérhetem, hogy a tejszínhabot az eperre korlátozom - figyelmeztette Devlin Emilyt. 



- Miért, hova szánod még? - faggatta Emily. Szinte hallotta, ahogy a férfi elvigyorodik. 
- Hát rád! Bekenlek vele tetőtől talpig, és komótosan lenyalogatom rólad - részletezte Devlin. 
- Ne várass sokáig! - búcsúzott Emily 
- Nem foglak - nevetett Devlin, és letette a kagylót. 
A valóság jobb - döntött Emily boldogan, s megfordította a kolbászokat a serpenyőben. Devlinnek hiányzott. 

Hát, annyi bizonyos, hogy neki is veszettül hiányzott Devlin. 
Ötödik fejezet 
kedd reggeli szerkesztői megbeszélés a Stratford Kiadónál a végéhez közeledett. A tárgyalóasztal egyik végén 

Martin Stratford ült, és azon töprengett a csészéje alján maradt kávét lötykölve, hány ilyen ülésen jelent meg az 
elmúlt negyven évben. Alig várta, hogy végre elutazhasson az Eastern Long Island-i North Forkon fekvő 
nyaralójába. Július derekára járt, és a város elviselhetetlen volt. Az asztal másik végén a cég elnöke, J. P. Woods 
foglalt helyet hűvösen és nyugodtan, mint mindig. Martin elgondolkozott egy pillanatra, vajon szokott-e J. P. valaha 
izzadni. Az átkozott némbernek még egy hajszála sem állt ferdén, de azt tudta, hogyan vezessen egy kiadót. Ezt el 
kellett ismernie. Mégsem szerették a szakmában, ezért is merült fel benne, hogy másnak adja a székét jövőre. 

- Devlin! - recsegett J. P. hangja munkáltatója fülébe. - Mi a helyzet Emilie Shann-nal? Hogy áll a könyve? 
Készüljünk fel ismét egy háromszázötven oldalas émelyítően csöpögős sztorira? Vagy hagyja végre, hogy a hősnőit 
ledöntsék a lábukról? 

Martin Stratford felvonta a szemöldökét J. P. nyerse-ségére. - Vigyázz a nyelvedre, J. R! - figyelmeztette. 
- Jól halad a könyv, J. P. - szólt Michael Devlin higgadtan. 
- Láttad már? Időben kész lesz? Vagy elgyengült a mi kis Szende Szűz kisasszonyunk, és késni fog a leadással, 

mert szexről kell írnia? 
Néhány fiatal szerkesztő vihogni kezdett az asztalnál. 
- Késett-e valaha is Emilie Shann a leadással, J. R? 
- kérdezte Devlin finoman. 
- Láttad már a könyvet? Beleolvastál, hogy mit írt? 
- kardoskodott J. P. 
- Egész nyáron minden hétvégét Egret Pointe-ban töltök - felelte Devlin. - És kibéreltem Aaron Fischer 

nyaralóját augusztusra. Bízz bennem, J. P! A könyv jó lesz, a hősnő nemileg kielégül. Kellő beharangozással és 
megfelelő reklámmal mindannyiunk örömére jelentősen meg is növeljük Miss Shann olvasótáborát. 

- Szende Szűz kisasszonynak elég a saját neve - vetette ellen J. P. 
- Martin? - fordult Devlin a cég fejéhez. - Megkértük Emilyt, hogy változtasson a stílusán, és szőjön több erotikát 

a regényébe. Szükségünk van reklámra és hírverésre, hogy szétkürtöljük ezt a változást, és több olvasót vonzzunk. 
Az eladásoknak tükröznie kell ezt a változást, amikor kikerül a boltokba A makacs hercegnői 

- Már van olvasótábora, Devlin - kötözködött J. P. 
- Te kérted, hogy változtasson, s ezáltal növeljük az olvasótáborát. A viszonteladásokból semmit sem 

profitálunk, J. P, ráadásul Emily felhasználási szerződésében sem mérséklik az előleg összegét. Ennek a regénynek 
nagy hírverést kell csapnunkelőször a könyvterjesztőkés könyvesboltlácok, majd az olvasók körében. 
Emlékeztetnélek, hogy ez az utolsó könyve a jelenlegi szerződésében. Ez a regény bombasiker lesz, J. E Ha nem 
kötjük szorosan magunkhoz Emilyt néhány újabb könyv erejéig, valaki még elhappolhatja az orrunk elől. Aaron 
Fischert nem ejtették a fejére. 

Vagy talán alkuháborúba akarsz bocsátkozni egy olyan szerzőért, akinek a cég az éves bevétel legalább egy 
negyedét köszönheti? 

- Ennyire jó? - Martin Stratford a jobbján ülő férfihoz fordult. 
- Ennyire jó, Martin - biztosította Michael Devlin. 
- Ez az eddigi legjobb munkája. Minden erejét megfeszítve dolgozik, és még engem is meglep, mennyire sza-

badjára engedi a fantáziáját. Az olvasók imádni fogják. És a pénztárkönyvünk is. 
- Akkor - egyezett bele Martin Stratford - megfogadjuk a tanácsodat, és beharangozzuk. Igaz, J. R? 
- Ha te mondod, Martin - szívta a fogát J. R Fenyegető pillantást lövellt Michael Devlin felé. - A vakációd előtt 

még Londonba kell utaznod, Devlin! Prunellának gondjai támadtak Savannah Banninggel. Nyilván hiányzol neki; 
nincs, akiből ihletet meríthetne - célozgatott J. P. sértésnek szánt kétértelmű kijelentésével. 

- Lady Palmernek nincs szüksége rám az ihlethez. Ott van neki a férje. És nem utazom Londonba. Majd felhívom 
Prunellát, és meghallgatom a mondandóját, azután tisztázom Lady Palmerrel a dolgokat. 

- Ha azt mondom, hogy Londonba kell utaznod, Devlin, akkor odautazol! - csattant fel J. P. Woods. 
Az asztal körül ülő fiatal szerkesztők idegesen fészkelődtek a székükön, s igyekeztek kerülni egymás tekintetét. 

A felelős szerkesztőjük - aki a jófiúk közé tartozott 



- és a társaság elnöke - aki viszont a frászt hozta rájuk -közötti feszültség közismert tény volt. Am egészen eddig 
a pillanatig sosem érezték ilyen nyilvánvalónak. 

- Azt hiszem, a megbeszélésnek vége - szólt közbe Martin Stratford halkan. - Sipirc, emberek! J. R, Devlin! 
Maradjatok! 

- Te, seggfej! - sziszegte J. P. dühösen ellenlábasának. - Hogy merészelsz így zavarba hozni a beosztottjaim 
előtt? 

- Na, idehallgass, te kis kurva - hördült fel Michael Devlin bőszen. - Ne merészelj arra célozgatni, hogy 
lefeküdtem Savannah Banninggel! Először is, nem igaz, és nemcsak Lady Palmert és a férjét rágalmazod meg, 
hanem engem is. Még egyszer ilyet szólsz, és a Stratford nyakig ül a pereskedésben. És mi a jó büdös francnak fúrod 
Emily Shanskit? Mit követett el ellened az a nő? Fontos a cégnek. 

- Gyerekek, gyerekek - nyugtatta őket Martin Stratford megtévesztőén kedvesen. - Szépen játsszatok! Micknek 
igaza van, Jane Patrícia! Te kezdted. Most fejezd be! És Mick, tisztában vagyok vele, mennyit ér Emily a Strat-
fordnak. Mindig vigyáztam rá, ahogy ő is vigyázott ránk. Ezért nem megy sehova. Világos? 

- Köszönöm, Martin - enyhült Michael Devlin mérge. 
- Nem vagyok olyan ostoba, hogy szabotáljam az íróinkat - dünnyögte J. P. Woods. 
Devlin felvonta egyik szemöldökét, de nem tett megjegyzést. 
- Megkérnélek benneteket, hogy béküljetek ki - dörmögte Martin Stratford némi humorérzékkel -, de azáltal 

váltam sikeressé ebben a szakmában, hogy sosem kértem lehetetlent az alkalmazottjaimtól. Mick, ha rendbe tudod 
hozni a Prunella-Savannah Banning ügyet telefonon, akkor jó. Legyen úgy. Tudom, hogy csak első osztályon utazol, 
és ha arra költöm a pénzemet, hogy kellő hírverést csapjak A makacs hercegnőnek, akkor ott kell lefaragnom a 
kiadásokból, ahol lehet - eresztett meg egy halvány mosolyt. - És most, biztonságos magatokra hagyni titeket? 
Szeretnék eljutni az Orientbe egy kései ebédre. Sosem jártam még Egret Pointe-ban, Mick. Milyen? 

- Új-angliás - felelte Michael Devlin. - Bájos kis falu, kellemes, tetszetős házakkal. És East Harbornál a 
fogadónak van egy pompás étterme. Aaron és Kirk háza úgy néz ki, mintha Devon környékéről telepítették volna 
ide. Alig várom az augusztust, bár munkával fog telni a nyaralás. 

- Tényleg jó a könyv? - hitetlenkedett J. P. 
- Tényleg jó - bólintott Michael Devlin. 
- Alig várom, hogy elolvassam - felelte J. P. -Nem hittem volna, hogy képes rá. Mindig prűd úri kisaszszonynak 

láttam. Hiszen a harmincas éveiben jár, nincs férje, és két öregasszony nevelte fel. Mit tudhat ő a szexről. Olyan 
nagy kebelbarátnők voltak Rachellel, hogy gyakran megfordult a fejemben, biztos leszbikus. 

Michael Devlin hangos hahotára fakadt. Nem tehetett róla. - Nem hallottad még a régi mondást, miszerint lassú 
víz partot mos? - kérdezte. Te jó ég! Ha sejtené, milyen vad és szenvedélyes Emily Shanski! Szerszáma megrándult, 
de igyekezett megőrizni a hidegvérét, és uralkodni magán. Képtelen volt úgy gondolni Emilyre, hogy ne kívánja. 

- A régi mondások általában nem többek, mint régi mondások - jegyezte meg J, P. 
- Nem mindig - dünnyögte Martin Stratford, és kíváncsian szemügyre vette Michael Devlint az olvasószemüvege 

felett. Mick, Mick, miben mesterkedsz? -tűnődött magában. Csak nem szűri össze a levet az egyik legjobb 
szerkesztője egy íróval? Nem. Ennél több szakszerűség szorult Mickbe. Sosem tenne ilyet. Vagy mégis? - Ha ti 
ketten türtőztetni tudjátok magatokat, és nem estek egymás torkának - hangoztatta -, akkor én most leruccanok Long 
Islandre. Mick, értesíts, hogy alakul Lady Palmer ügye! Ott kint megtalálod a számát, de a titkárnőmtől is 
elkérheted. - Felemelkedett, rájuk villantotta a mosolyát, és már el is tűnt. 

- A cég az enyém - támadt rá }. P. - Megdolgoztam érte, és nem hagyom, hogy besétálj ide Londonból, és 
kirántsd alólam. Megértetted, Mick? 

- Hát a fütyim nem kéne? - méltatlankodott Michael Devlin. - Egyébként nem fenem a fogam a cégre. Szerkesztő 
vagyok. Átkozottul jó szerkesztő. És az is akarok maradni. Nekem mindig lesz állásom. Még ilyen munkahelyi 
légkörben is, J. P. 

- De kéne a fütyid - vigyorgott J. P. Woods. Michael Devlin felnevetett. - Miért nem vagyok 
meglepve? 
- Tényleg nem kell neked a Stratford? - kérdezte J. P. már-már aggódva. 
Devlin felsóhajtott. - Nem, tényleg nem kell. De nehogy elkotyogd Martinnak! Hadd játssza csak a kisded 

játékait velünk, és higgye azt, hogy ő maga hozta a döntést! Ha nem tudsz velem dolgozni, visszamehetek Londonba 
a Random House-hoz. Állandóan hívnak. 

- Könnyebb lenne, ha maradnál - ismerte el a nő. 
- Tudom, hogy nem vagyok egy közkedvelt figura a szakmában. Mellesleg, nem engedhetem meg magamnak, 

hogy elveszítsem azt a szerkesztőt, aki rávette Szende Szűz kisasszonyt, hogy írjon erotikusán. Hogy sikerült 
elérned? 

- Üzleti titok, J. P, de talán egy nap majd elmesélem. 



- Most nem nevethetett. Nem árulhatta el magát. Most nem. És nem bánthatta meg Emilyt, nem hozhatta őt nehéz 
helyzetbe. - Nézd, jó vagyok abban, amit csinálok. Ennyi az egész, de tényleg. Mindig is jóban voltam az írókkal. 
Empátia kérdése csupán. Látod, én Lady Palmert is rávettem, hogy időben adja le a kéziratát, mikor senki más nem 
volt képes ezt elérni nála. 

- És ezt hogy érted el? - csodálkozott}. P. 
- Savannah feje általában zsúfolásig tömve van történetekkel. Megmutattam neki, hogyan szervezze meg jobban 

az idejét. Semmi fakszni. Nem ördöngösség. Előttem az összes szerkesztő el volt ájulva tőle. Mindig büntetlenül 
megúszta. Én nem hagytam. És mihelyt közös nevezőre jutottunk, minden megoldódott - magyarázta. - Az írók is 
emberek, J. P. Csak egy kicsit több dédelgetésre van szükségük, mint az átlagnak. 

- Emilie Shannt is dédelgeted? - szegezte neki a kérdést J. P. ravaszul. 
- Ami azt illeti, ő dédelget engem. Fantasztikusan főz. Hiányozni fognak a hétvégék a főztje miatt - tette hozzá. - 

Keményen bele kellett húznom az edzésbe a munkahétvégéink után. - Jót vidult. Ezen az információn elrágódhat J. 
P., de ez legalább biztonságos információ. így J. P. továbbra is jámbornak tartja majd Emilyt. 

- Hát persze, hogy főz - jegyezte meg J. P. epésen. - Trifle-t is készít? 
-A tíz ujjadat is megnyalod a trifle-ja után, és ami pedig a Creme Brulée-jét illeti, hát az mennyei - vágta rá. 
- Jesszusom, ne is folytasd! - kiáltotta J. P. - Még elhányom magam. - Az órájára pillantott. - A szentségit! 

Perceken belül ideér az egyik könyvterjesztő. - Sarkon perdült, és szó nélkül távozott a tárgyalóteremből. 
Nos, ez érdekes volt - vonta le a tanulságot Devlin, és beirányozta magát az irodája felé. 
- Savannah Banning van a vonalban Angliából - fogadta a titkárnője. - Tajtékzik, Mick. Ragaszkodott hozzá, 

hogy tartsa a vonalat, amíg ki nem jössz a megbeszélésről. 
- Mennyi ideje? 
- Már jó öt perce - tudatta a titkárnő. 
- Ne zavarjon senki! - utasította a nőt, ezzel becsukta maga mögött az ajtót, és felvette a telefont. - Savannah! 

Hogy vagy? Ha jól értem, egy kis gond adódott. Miben lehetek a szolgálatodra? 
- Abban lehetsz a szolgálatomra, hogy visszatolod az ír seggedet Angliába, a pokolba is! - robbant ki Savannah. - 

Az a nő egy idióta, Mick! Cseppet sem ért meg engem! 
- Nem megyek vissza Angliába, Savannah - közölte Devlin halkan. 
Hosszú szünet következett a vonal túlsó végén, majd ismét megszólalt Savannah: - Hogy van Emily? 
- Jól - felelte Devlin. - De most rólad beszélünk, Savannah. Beletelik egy kis időbe, mire hozzászokik az ember 

Prunellához, drágám. Sosem dolgozott még amerikaival. 
- Részletes vázlatot követel tőlem! Azt állítja, szüksége van rá az értékesítési osztálynak - nyüszítette Savannah. 
- Majd felhívom, és megmondom neki, hogy te nem vesztegeted az idődet vázlatokkal - biztosította csendesen. 
- Részeket akar látni a kéziratomból - folytatta Savannah. 
- Megmondom neki, hogy te egészben adod le a kéziratot, és nem részletekben - ígérte Mick. - Van még más is? 
- O nem te vagy! - kiáltotta Savannah Banning, és könnyekre fakadt. 
Michael Devlin lágyan felnevetett. - Te is hiányzol nekem, drágám. És hiányzik jó öreg Reg is, meg a gyerekek, 

és azok a remek családi hétvégék Suffolkban. De úgy hiszem, most maradok a Gyarmatokon. Jobb lesz, ha ehhez 
mindketten hozzászokunk. 

- Tehát Martin téged nevez ki - vonta le a következtetést Savannah. 
- Remélem, hogy nem - vallotta be Michael Devlin. 
- Szeretem a foglalkozásomat, és J. R valóban alkalmasabb rá, hogy elvezessen egy kiadót, mint én. 
- Te is megtanulhatnád - nyöszörögte Savannah. 
- Megtanulhatnám, de semmi kedvem - érvelt Devlin. 
- Csak könyveket akarok szerkeszteni. Elrendezem közted és jó öreg Pruny között a dolgokat, Savannah. 

Rendben? 
- Rendben - egyezett bele Savannah. - És most, mesélj nekem rólad és Emilyről. 
- Nincs mit mesélni - hazudta a férfi. 
- Marhaság! - tiltakozott Savannah. 
- Lady Palmer! - kiáltotta Michael Devlin. - Meg vagyok döbbenve. Meg vagyok döbbenve! 
- Remélem, hogy már szeretők vagytok, Mick. Emily olyan cukorfalat, szüksége van egy jó emberre - erősködött 

Savannah. 
- Savannah, ne ásd alá a hírnevemet! Büszkén sorolom magamat a rosszfiúk közé, te is tudod - bizonygatta 

Devlin. - Nem emlékszel, az elmúlt években mennyi örömet leltem Londonban a minibotrányaimban? Apropó, 
hiányzom a lányoknak? 

- Mick, te olyan butus vagy néha - jegyezte meg Savannah. - Emily szűz volt? Valahogy az volt az érzésem, 
hogy az lehet. 



- Savannah! - figyelmeztette Devlin. - Ne felejtsd, céges telefonon beszélünk! És ha most nincsen más, akkor 
leteszem. Holnap felhívom Prunyt. Már biztos hazament az irodából az időeltolódásból ítélve. Üdvözlöm Reget és a 
gyerekeket. Pá! - Letette a telefont, s már nyúlt is a mobiljáért, s megnyomta az egyes gombot. 

- Halló? - csendült fel Emily hangja tisztán és édesen. 
- Hiányzol - szólt bele. 
- Még alig egy napja, Devlin - évődött Emily. 
- Másfél - pontosított a férfi. - Vasárnap késő délután jöttem vissza. Már csak egy hét, aztán miénk az egész hó-

nap. 
- Devlin, dolgoznom kell, ha azt akarom, hogy a könyv időben készen legyen - emlékeztette Emily. 
- Benned akarok lenni - dörmögte Devlin. - Ilyen alkalmakra küldtem neked azt a kis játékszert. Amikor nem 

lehetünk együtt, szeretnék telefonon játszani veled. 
- Devlin! - könyörgött Emily. 
- Kerítsd elő! - parancsolta a férfi. - Szükségem van rád. 
- Tartsd egy kicsit. Elrejtettem, nehogy Essie ráakadjon - súgta félig Emily. 
- Azt hittem, nem engeded fel az irodádba - hökkent meg Devlin. 
- Nem is, de sosem lehet tudni. Rendben, megvan. - Emilyt elfogta az izgalom. Már a férfi telefonba zengő 

hangjától benedvesedett. 
-Vedd elő a dobozból, szépségem! Olyan, mint az igazi, ugye? - kérdezte. 
- Pont olyan, mint te, Devlin - replikázott Emily. 
- Mi van rajtad? - kíváncsiskodott a férfi. 
- Még nem sikerült kihámoznom magamat a hálóingből - árulta el Emily. 
- Tartsd a jobb kezedben - utasította a férfi. - Kezdd el nyalni! És a bal kezeddel játssz magaddal! Azt akarom, 

hogy finom nedves legyél, szépségem - sorolta, miközben lehúzta a cipzárt a nadrágján, és kiszabadította 
szerszámát, amely már kezdett megnőni Emily hangjára. Elképzelte, ahogy Emily hanyatt dől a kényelmes 
bőrfotelben, hálóinge a derekáig felhúzva, és bársonyos, kerek csípője puhán nekisimul a fekete bőrnek. 

- Óó, Devlin, ez olyan jó! - suttogta Emily a telefonba. - Hmmm. Hmmm. Hhhmmmmmm. - Élénken szopni 
kezdte a kezében ágaskodó műpéniszt. Michael Devlin nemi aktus közben meghosszabbodott, vastag farkának 
pontos mása volt. Természetes színű gumiból készült, és egy fényezett kőrisfából készült hajlott rúdra 
fröccsöntőitek. 

- A csiklóddal játszol? - faggatta Devlin. A cuppogás csaknem az őrületbe kergette. Szinte érezte a hímtagján 
Emily száját. 

- A farkaddal játszol? - kérdezett vissza Emily. 
- Olyan kemény vagyok, hogy le lehetne törni - nyögte Devlin. 
- Én meg olyan nedves, hogy a Kapitány rögtön be fog csusszanni egészen tövig - vágta rá Emily. - Már készen 

áll, Devlin. Akarod, hogy betegyem? Akarod? - Hangja zihált a szenvedélytől. 
- Még ne! Azt akarom, hogy még jobban kívánd, szépségem - ugratta Devlin. 
- Az egész irodát be fogod teríteni, Devlin, ha nem állsz le - intette óva Emily. - Jobb lenne, ha hagynád, hogy 

megkettyintsem magamat, te meg lehiggadsz! 
- Te némber! - nyögte. Igaza volt. Zsebkendőért nyúlt, hogy felfogja az ondóját, amelyet képtelen volt tovább 

magában tartani. 
- Ááááhhhh! Úristen, de jó! - Emily bedöfte, és sebesen ki-be járatta ölében a műpéniszt, míg hosszú, elnyújtott 

sóhajjal el nem élvezett. - De nem annyira, mint az igazi, ugye, Devlin? - panaszolta. - Te is hiányzol nekem. 
- Beszéltem ma Lady P.-vel. Csókoltat - újságolta a férfi. 
- Majd írok neki később egy e-mailt - hagyta rá Emily. - S bár kellemes volt ez a kis közjáték, azt hiszem, 

mindkettőnket vár a munka, Devlin. 
- Igen - dörmögte. - Munkaebéd vár egy szexi új szerzővel. 
- Gondolj rám, amíg vele vagy! - incselkedett Emily. 
- Hát, itt a bibi! Ha rád gondolok, azonnal ágaskodik. És nem akarjuk, hogy egy másik nő félreértelmezze, nem 

igaz, szépségem? 
Emily felkacagott. - Viszlát, Devlin! - köszönt el, és letette a kagylót. Nem válaszolt a kérdésre. Nem tudott 

válaszolni. De az igazság az, cseppet sem volt ínyére, hogy Devlin más nőkkel találkozgat. Majdnem tizenegy hete 
volt annak, hogy Michael Devlin besétált az életébe. Elveszítette a szüzességét, és életében először fülig szerelmes 
lett. Micsoda buta liba! Beleszeret egy férfiba, akinek Londonban van háza, és akiért úrinők küzdenek. - Teljesen 
elment az eszed, Emily - pirongatta magát fennhangon. 

Elcsábította Devlint, hogy megtudja, milyen a szex, és megírhassa azt a regényt, amelyet a Stratford kívánt tőle. 
Megzsarolta, hogy legyen a szeretője, és tanítsa meg mindarra a csodálatos, finom, érzéki élvezetre és játékra, 



amelyre szüksége van. Devlinnek ő csak munka, semmi több. Ó, nem vitás, kellemes munka - mindkettejüknek az, 
ha őszinte akart lenni önmagához. De nincs joga belehabarodni egy olyan férfiba, mint amilyen Michael Devlin. 
Össze fogja törni a szívét. De legalább addig is ki fog élvezni minden egyes percet, amit a férfival tölthet. Közeleg 
az ősz. A könyvet novemberre befejezi, amilyen tempóban írja. És akkor vége. 

Emily elsírta magát. Nem akarta, hogy vége legyen. Azt akarta, hogy örökké tartson. Ha a hősnői boldogan 
élhetnek, míg meg nem halnak, akkor ő miért nem? Megszólalt a házitelefon. Emily nagy nehezen összeszedte 
magát. - Igen, Essie, mi újság? 

- Megjött Rina. Azt állítja, együtt ebédelnek. Nem említette, hogy társaságot kapunk! A nagyija ezüstjét fé-
nyeztem - zsörtölődött Essie. 

- Étterembe megyünk, Essie. Ezért nem kértem, hogy készítsen ebédet - nyugtatta meg Emily. - Mondja meg 
Rínának, hogy öt percen belül lent leszek! 

- O, akkor minden rendben - könnyebbült meg Essie, és a házitelefon elhallgatott. 
Emily elücsörgött egy kis ideig. Azután észrevette, hogy a műpénisz még mindig az asztalán hever, a hálóinge 

pedig a derekáig fel van csúszva, és önkéntelenül is vihogni kezdett. Kész szerencse, hogy Rina nem jött fel, futott át 
az agyán, és nem látta, hogy az antik asztalon széttett lábakkal dugja magát, miközben szextelefont folytat a 
szerkesztőjével. Leöblítette a műpéniszt a kancsóban lévő vízzel, és visszahelyezte a krémszínű arany 
selyemdobozba, amelyben kapta, majd az egészet elrejtette az íróasztal legalsó fiókjába, és ráfordította a zárat. 
Felkelt, lesimította a hálóingét. Lesietett a fürdőszobába, megmosta az arcát és a kezét, magára kapta a ruháját, és 
végighúzta párszor a hajkefét gubancos vörös-arany haján. 

- Csini vagy - jegyezte meg Rina, amint Emily lelépdelt a lépcsőn. - Tetszik a halászgatyád. 
- Hova megyünk? - érdeklődött Emily. 
- Azt hittem, a klubba - csodálkozott Rina. - Most nyugi van, amíg a gyerekek a táborokban vannak. 
- Essie, elmentem! - köszönt el Emily a házvezetőnőjétől. 
Rina Lexusán hajtottak az Egret Pointe-i Klubba, leparkoltak, átbattyogtak a báron a medencék melletti teraszra, 

és letelepedtek egy ernyős asztal alá. A pincér jeges őszibarackteát hozott nekik, felvette a rendelésüket, és távozott. 
Senki sem úszott, és csak egy másik pár üldögélt egy asztalnál a medence túloldalán. Emily felismerte Nora 
Buckley-t és a munkáltatóját, Kyle Bar-ringtont. 

- Ez a pasi olyan dögös - vetette oda Rínának. 
- Valóban? - kuncogott Rina. - De rossz, komisz és vészt hozó, mint Lord Byron. Legalábbis így hírlik. Mint 

hallom, zátonyra futott már miatta egy házasság, és aláásott legalább két másikat. És mintha csak szórakozásból 
tenné. Fütyül az összes nőre, akit megkefél. Nem értem, hogy dolgozhat neki Nora, de állítja, hogy jó főnök, kedves 
vele, és sosem próbálkozott nála. 

- Szerintem Nora az, aki kedves - mutatott rá Emily. - És olyan bátor, azok után, ami történt. A szomszédod, 
ugye? 

Rina bólintott. - Igen, és valóban kedves. Aáá, megjött az ebéd. 
A pincér eléjük helyezte a salátás tálakat egy-egy kanál csirke- és burgonyasalátával, majonézes káposztával és 

paradicsomszeletekkel. A két nő nekilátott. Emily képtelen volt ellenállni a kísértésnek, hogy ne vegyen a 
kenyereskosárban magukat kellető mini áfonyás muf-finokból. A szextől mindig megéhezett. 

Rina jót derült, amikor társa a második muffinért nyúlt. - Tehát jól megy a munka - állította. 
- Igen - bólogatott Emily, vajat kenve a kis muffinra, és bepottyantva a szájába. - Sosem hittem volna, hogy így 

is tudok írni, de tudok. 
- És az sem árt, hogy a jóképű szerkesztőd minden hétvégén az ágyadban köt ki - mormogta Rína halkan az orra 

alatt, és lecsapott az utolsó muffinra. 
- És a Csatornát is használom - vallotta be Emily. - Ezelőtt mindig csak megfigyelő voltam, de most belebújok a 

hősnő bőrébe, Rina. A herceg Devlin kiköpött mása, bár a személyisége meglehetősen eltérő. 
Rina barna szemei elkerekedtek. - Ott is szexelsz? -susogta alig hallhatóan. - Szűzanyám! Gondoltam, hogy 

fáradtnak tűnsz, de azt hittem, a munkával járó stressz az oka, meg az, hogy ilyen drasztikusan meg kellett vál-
toztatnod a stílusod. Emily, nem vagyok biztos benne, hogy jó ötlet így használni a Csatornát. O, tudom, sok nőnek 
van ott szeretője, mert így nem buknak le, nem kapnak el semmit, és terhesek sem lesznek. És egy idő után a legtöbb 
nőnek szüksége van arra, hogy elszakadhasson egy kicsit a párjától. A Csatornában úgy élhetjük ki a fantáziáinkat, 
hogy nincs az a bűntudat, amely a mi világunkban gyötörne minket. De szerintem veszélyes játékot űzöl, Emily 
szívem. 

Emily a fejét rázta. - Nézd, Devlin azért teszi velem, amit tesz, hogy átsegítsen, már megbocsáss a hasonlatért, de 
átsegítsen a nehezén, ami az új stílussal jár. O a szerkesztőm. Ez a feladata. De mihelyt befejeztem a könyvet, az 
egésznek vége. És akkor csak a Csatornában lesznek szeretőim. Még az is megeshet, hogy Devlin visz-szamegy 
Londonba. 



- Szerelmes beléd - jegyezte meg Rina csendben. 
- Dehogy! - kiáltott fel Emily. Vágyakozón sóhajtott egyet. 
- Szívecském, az anyád lehetnék. Ismerem ezeket a dolgokat. Felismerem a jeleket. Láttam veled Michael 

Devlint. Láttalak benneteket kettesben East Harborban legalább kétszer. Egyszer a Homár Csapda eldugott kis 
zugában falatoztatok. Sammel régiségeket nézegettünk, és ott ebédeltünk, amikor felfedeztünk benneteket. Kint 
maradtunk a kerthelyiségben, nehogy észrevegyetek minket, és zavarba jöjjetek. Lerítt rólatok, hogy csak egymás 
társaságára vágytok. Aztán egy másik alkalommal a fogadóban pillantottunk meg benneteket, amikor ünnepeltük az 
évfordulónkat. O, Emily! Ahogy rád néz. Nem úgy bánik veled, mint szerkesztő az írójával. Sokkal inkább úgy, 
mint a szerelmes férfi az imádottjával. Adj neki esélyt, és meglátod! 

- Nem több munkakapcsolatnál, Rina! Meglátod - suttogta Emily halkan, és visszapislogta a könnycseppeket, 
amelyek vészesen gyülekeztek kék szemében. 

Rina elmosolyodott és a fejét ingatta. - Nem, meglátod, hogy igazam van. 
- Desszertet hozhatok, hölgyeim? - tudakolta a pincér melléjük lavírozva. 
Rina kajánul rávillantotta a szemét. A pincér vigyorgott egyet, és a kezükbe nyomta az étlapot. 
- Én trópusi citrompitét kérek - felelte Rina gondolkodás nélkül. 
- Én három bogyós sörbetet szeretnék - döntött Emily. - Ma milyen gyümölcsökből készül? 
- Egy gombóc eper, egy gombóc málna és egy földi szeder - sorolta a pincér. 
- Hm, jól hangzik. Akkor így kérem - bólintott Emily a pincérnek, aki eltrappolt, hogy kihozza a desszertet. 
A medence túloldalán felemelkedett a pár, és az asztalukhoz sétált az új-guineai nebáncsvirágok, petúniák és 

kúszó meténgek között kanyarogva. Rina és Nora Buck-ley szeretetteljesen üdvözölték egymást, míg a magas, sötét 
hajú, fess Kyle Barrington szenvtelenül várakozva mögöttük szobrozott. 

- Ismered Emily Shanskit, ugye, Nora? - kérdezte Rina. 
- Emlékszem rád még kislány korodból - mesélte Nora -, és a regényeid is nagyon tetszenek. Hogy haladsz a 

legújabbal, kedveském? 
- Nagyon jól, köszönöm - mondta Emily azon tűnődve, miből jött rá Nora Buckley, hogy éppen egy új könyvön 

dolgozik. 
- Hogy vannak a gyerekek? - érdeklődött Rina. - Ezer éve nem láttalak. 
- Lefoglal a munkám - magyarázta Nora. - A gyerekek jól vannak, Jill néhány héten belül megkezdi az utolsó 

évét a jogon, J. J. pedig idén lesz harmadikos. És remek hírem van: Margó végül beleegyezett, hogy feleségül 
menjen Taylorhoz. Folyton kikosarazta; egyre azt hajtogatta, hogy nem akar még egyszer megözvegyülni. Erre 
kiderül, hogy Taylor öt évvel fiatalabb, mint az anyám! - Felnevetett. 

- Nora! 
- Ó, elnézést, Mr. Barrington. Most mennünk kell, Rina. Hívj fel! Viszlát, Emily! Örülök, hogy újból talál-

koztunk. - És ezzel Nora már el is tűnt. 
- Közelről még dögösebb - jegyezte meg Emily, mihelyt a pár hallótávolságon kívül került. - De fagyos a tekinte-

te. És már attól kiráz a hideg, hogy itt állt mellettem. 
- Rossz, komisz és vészt hozó - ismételte Rina. - De úgy látszik, Nora elégedett vele, és szereti a munkáját. 
Kyle Barrington elismert szakértője a tizenhetedik-tizennyolcadik századi angol és amerikai bútoroknak, ha 

valaha is biztosítási megfontolásból vágysz valamire a házba. 
- Nincs értelme biztosítást kötni a régiségekre, ha a szívedhez nőttek, mondogatta volt a nagymamám. Ha 

ellopják, vagy odavesznek egy tűzben, a pénz nem hozza vissza őket - érvelt Emily 
Elfogyasztották a desszertet, majd Rina hazafuvarozta Emilyt. - Mikor találkoztok Devlinnel megint? - faggatta, 

ahogy végighajtottak a fákkal szegélyezett úton. 
- Hát, augusztusban nem lakik nálam, mert kibérelte Aaron házát - nyilatkozott Emily. - Már elég jól 

megbirkózom a könyvvel. 
- De vajon magaddal is jól megbirkózol? - szegezte neki Rina a kérdést. 
- Szereted, Emily? 
- Nem számít, ha igen - hangzott a válasz. 
- Megmondtam, szerelmes beléd - folytatta Rina. 
- Szerintem nem, és nem fogom kínos helyzetbe hozni azzal, hogy szerelmet vallok neki - vitatkozott Emily a 

barátnőjével. - Te jó ég, Rina, hogy elidegení-tene az minket egymástól. Soha többé nem szerkeszthetné a 
regényeimet, ha érzelgősre váltanék. Pedig jó szerkesztő. A legjobb, akivel valaha is találkoztam. Rachel is jó volt, 
de be kell ismernem, hogy Devlin még jobb. 

- Hátul, a nyaraló mögött, a fapallós részen van egy csodás jakuzzi - tájékoztatta Rina Emilyt. - Nagyon-nagyon 
eldugott helyen. - Rina pajkosan rávigyorgott fiatalabb társára. - Csináltuk ott egyszer Sammel, amikor a srácok nem 
voltak itthon. 



- Nem vagyok kíváncsi rá! - nevetett Emily. -Gondolni sem akarok arra, hogy az orvosom kettyint a feleségével, 
aki olyan nekem, mint egy második anyám. 

Rína jót derülve beparkolt Emily hatalmas háza elé. 
- Hé, még nem dobtam fel a pacskert, kölyök! - szólt Emilyre. 
- Nem ezt mondtam, Rina, nem is gondoltam ilyet 
- magyarázkodott Emily, ahogy kiszállt a Lexusból. 
- Köszönöm az ebédet! - Ezzel besietett a házába. 
- Hívták az irodai telefonon, amíg távol volt - üdvözölte Essie. - Befejeztem a nagyija ezüstjét, és most ha-

zamegyek. - És kisétált az ajtón, amelyen Emily épp az imént lépett be. - Mintha az ügynöke lett volna. 
- Majd megnézem. Köszönöm - kiáltotta Emily a házvezetőnő távolodó hátának. 
Felszaladt a lépcsőn, és egy üzenetet talált Aarontól. Beütötte ügynöke magántelefonjának a számát. - Mi újság? 

- tudakolta, amikor a férfi felvette. 
- Jó hírek! Jó hírek! J. P. Woods felhívott ma. Új ajánlatot akar nekünk tenni. - Örömmámorban úszott. 
- És mit mondtál neki...? 
- Majd amikor visszaérek Olaszországból - kuncogott Aaron. - Mondtam neki, most nincs időnk kitárgyalni a 

szerződésedet úgy, hogy az mindkét félnek kölcsönösen kedvező legyen. A szerkesztőd nagyon elégedett lehet 
veled. 

- Annak tűnik - jegyezte meg Emily könnyedén. 
- Dolgozni fogunk, amíg itt van. Majd szólok neki, hogy fizessen Essie-nek, hogy tartsa rendben a házat. Az agg-

legények olyan rendetlenek tudnak lenni. 
- Köszönöm, drágám. Szólj Micknek, hogy hetente egyszer jön a kertész, nehogy váratlanul érje, ha Tony 

megjelenik. Valószínűleg már nem beszélek vele, mielőtt elutazunk. 
- Mikor indultok? - kérdezte Emily. 
- Holnap este - mesélte Aaron. 
- Akkor érezzétek jól magatokat Caprin - felelte Emily. 
Aaron felnevetett. - Ciao, bella! - búcsúzott, és letette a telefont. 
Emily visszahelyezte a kagylót. Délelőtt Devlinnel, délután Aaronnal beszélt. Alig néhány óra múlva kezdődik 

az adás a Csatornán. Volt egy nagyon szenvedélyes jelenet, amit el akart játszatni a hercegnővel és a herceggel. 
Trahern váratlanul rájön, hogy asszonya titokban eljár Malincourtról, és gyanakszik. A hercegnőnek biztonságba 
kell ringatnia a herceget, de az képtelen megnyugodni. Caro ezért minden női fortélyt bevet, hogy elvonja ura 
figyelmét ama szándékáról, hogy lerántsa a leplet titkos életéről. Igen. A hercegnő személyisége a bosszúálló, 
eltökélt lányéból egy hatalommal bíró nőévé fejlődött, aki saját maga rendelkezik az élete felett, bármibe kerüljön is 
az. Justin Trahernen múlik, megmenti-e Carót saját magától. 

Emily meglehetősen érdekes képeket látott az egyik nemi felvilágosító könyvében. Számos olyan pozíciót 
bemutatott, amely Emily szerint leginkább akrobatamutatványnak illene be, de akadt köztük néhány, amely 
könnyedén köthető az 1793-as évhez. Különösen az, amelynek egy elegáns gobelines füles karosszék a kelléke, 
illetve az is, ahol egy kis selyempárnás karfátlan széket fogtak be a célra. A zsámolyt unalmasnak és némileg 
nyaktörőnek ítélte. Talált még háromszemélyes jeleneteket is, amelyek lenyűgözték, de nem volt rá mód, hogy az 
ilyesfajta játékot A makacs hercegnőhöz kapcsolja. 

Kuncogott egyet. Majd egy másik könyvben felhasználja. }. P. Woodsnak leesne az álla a meglepetéstől! 
Az isteni ebéd után Emily nem kívánta a felmelegítésre váró vacsorát, amelyet Essie a hűtőben hagyott neki. 

Inkább készített magának egy paradicsomos-szalonnás szendvicset sok-sok majonézzel. Semmi sem esett jobban, 
mint a paradicsomos-szalonnás szendvics, amikor a paradicsomnak szezonja volt. A konyhaasztalon ott állt egy 
kosár paradicsom - ajándék Essie kertjéből. Az asztalnál ülve elmajszolta a szendvicset, jeges teát kortyolva mellé, 
és várva a nyolc órát, hogy nekiláthasson dolgozni. Illetve, a dolgozni talán mégsem az a szó, amit keresett. 

Megcsörrent a telefon. Felvette. - Halló? 
- Már csak negyvennyolc óra, és ismét veled leszek 
- dorombolta Michael Devlin hangja a fülébe. - Túlságosan is hiányzol, szépségem. 
- Ma már beszéltünk egyszer - incselkedett Emily. 
- Napi adagban méred? - ugratta a férfi. 
- Fontolóra veszem - mélázott Emily. 
- Dolgozol? - kíváncsiskodott Devlin. - Megbocsátok, ha megzavartam a múzsát, szépségem. - Hangja meleg 

volt, és már a hallatára izgalomhullámok söpörtek végig Emily gerincén. 
- Tartottam egy kis szünetet, hogy készítsek egy szendvicset - közölte Emily. Te jó ég, mennyire vágyott 

Devlinre! A karjaira a dereka körül, a csókjaira a nyakszirtjén és a vállán, a meleg, párás leheletére a bőrén. Nem 
lenne szabad szeretnie, mégis szereti. 



- Velem töltenéd a hétvégét a nyaralóban? - kérdezte a férfi. - Beugrom New Yorkban Leonardóhoz, és hozok 
egy pizzát. 

- Egy mindent-bele pizzát? - kérdezett vissza Emily. 
- Csak egy mindent-bele pizzával vesztegethetsz meg! 
- Kívánsága parancs, asszonyom! - évődött Devlin. 
- Akkor hozom a salátát, meg egy palack bort - ígérte Emily. 
- És a kis játékszeredet! - tette hozzá Devlin. - Mutatok neked valami újat péntek este, jó? - Megdörzsölte magát, 

mert már Emily hangjától is merevedése támadt. Nő még soha nem volt rá ilyen erős hatással, mint Emily Shanski. 
Nem akarta, hogy véget érjen a kapcsolatuk. Nem akarta, hogy Emily más férfival összeszűrje a levet. Nem állt még 
készen arra, hogy teljesen elkötelezze magát neki, de nem ejtették a fejére. Michael Devlin tudta, csak idő kérdése, 
és megkéri Emily Shanski kezét. 

- Oóó, rosszalkodni fogunk, Devlin? - cicázott vele Emily. Hangja hirtelen nagyon erotikusra váltott. 
- Nagyon rosszak leszünk - biztosította Devlin. - Jó éjszakát, szépségem. Ne dolgozz túl keményen, rendben? 
- Hozok neked olvasnivalót péntekre - jelezte Emily. 
- Szombat délelőttre - igazította ki Devlin. - A péntek este már foglalt, szépségem. 
A telefon kattant egyet. 
Emily arcán boldog mosoly terült szét. Bár Devlin sosem fogja tudni, imádta, mindig imádni fogja. De talán a 

szenvedélynek, amelyben részük van, nem kell véget érnie, amikor befejezi a könyvet. Mégis, a kapcsolatuk üzletről 
szólt. De muszáj, hogy csak üzlet legyen? Valóban ilyen hidegvérnek lennének? Emily tudta magáról, hogy ő nem 
az. Ugyanakkor hogyan deríthetné ki, van-e valami más is köztük azon a kölcsönös vágyon kívül, hogy megmentsék 
a karrierjüket? A romantikus regények írónői nem érdemelnek boldog végkifejletet? 

Rina szerint Devlin szerelmes belé, de tényleg az? Tényleg? Vagy csak Rina csodásan romantikus bolond? 
A nagy magas óra a hallban ütni kezdte az egészet. Emily felkelt az asztal mellől, bedugta a tányért és a poharat 

a mosogatóba, bezárta a konyha- és a bejárati ajtót éjszakára, és elindult az emeletre. Levetkőzött, belebújt egy 
kényelmes hálóingbe, leöblítette az arcát és a kezét, és fogat mosott. Bemászott az ágyba, fogta a távirányítót, és 
bekapcsolta a tévét. Beütötte a Csatorna számát, és amikor feltűnt a herceg otthonának grandiózus előcsarnoka, 
határozott mozdulattal megnyomta az Enter gombot. 

A hercegnő a hallban állt, és az esőt rázta le hosszú köpenyéről. Ura hangjára riadtan perdült meg. 
- Hol a pokolban járt az elmúlt öt napban, asszonyom? - esett neki Justin Trahern hitvesének. 
- Londonban - felelte a hercegnő. 
- Kegyed gyűlöli Londont, különösen, amikor elkezdődik a társasági idény - vetette ellen Trahern. 
- így van - bólintott a hercegnő. - De a bácsikám komornyikja értem küldetett. A gróf beteg volt, és ő aggódott 

érte. 
- Kegyed a bácsikáját is gyűlöli - vitatkozott Trahern. 
- A gyűlöl szó, uram, talán egy kicsit erős. Se nem szeretem, se nem utálom. Mindazonáltal megboldogult atyám 

ifjabbik fivére. Nincs senkije rajtam kívül, és vérrokonaként kötelességemnek érzem, hogy segítsek neki, ahol tudok 
- érvelt a hercegnő hűvösen. 

- És miféle betegségben szenvedett? Nyilván olyanban, amit a túl sok bor, a léhűtő társaság és a kicsapongó 
életvitele okozott - gúnyolódott Justin Trahern. - Az a fickó reménytelen eset. Vele hal a nemesi cím, mert egy 
tisztességes nő sem megy hozzá feleségül, és egy tisztességes családfő sem adja a lányát Eddis Thorntonnak, hiába 
az ősi rang. Még egy gazdag kereskedő sem áldozná fel eladósorban lévő, bőséges hozományú leányát, hogy 
családja a nemességig vigye. 

- Amiért én rendkívül hálás is vagyok - fűzte hozzá a hercegnő higgadtan -, ugyanis Chetwyn grófságot a 
másodszülött fiúnknak szánom egy nap, uram. És mivel én vagyok a Thorntonok utolsó sarja, ön pedig jó 
kapcsolatokat ápol mind a királlyal, mind a koronaherceggel, jó eséllyel megszerezhetjük, mihelyt a bácsikám a 
sírba itta magát. 

- Hát ezért kényezteti az öreget! - vonta le a következtetéseket Justin Trahern nem kis csodálattal a hangjában. 
- Igen - felelte fagyosan a hercegnő. 
- Pénzzel is traktálja? - firtatta a herceg. 
- Természetesen - szögezte le a hercegnő. - Isten a megmondhatója, van belőle elég, atyámnak hála. A be-

fektetései a Kelet-Indiai Társaságban szépen megtérültek. Nem adok sokat a bácsikámnak. Fizetem az inasát, az 
italszámláját, és épp annyit a szerencsejáték-adósságaiból, hogy tovább játszhasson. 

- így gondoskodik róla, hogy továbbra se vessen szemet az öregre, mint lehetséges férjjelöltre senki, és finoman 
noszogatja a sír felé - motyogta a herceg. - Nagyon bölcs, drágám. Azt mondja, atyja nemesi címét a másodszülött 
fiúnknak szánja, de még egy fiúnk se született. Se lányunk, Caro! És kegyed nem Londonban volt, kedvesem. 
Legalábbis nem a bácsikájánál. 



- Honnan tudhatná, uram? - A hercegnő elindult felfelé a lépcsőn. 
- Onnan, hogy követtettem - közölte Justin Trahern asszonya sarkában. - Bolondnak nézett, Caro? Még egy éve 

sem vagyunk házasok, és állandóan eltűnik Malin-courtról. Nem a hintóján megy, hanem magányosan lovagol ki. 
Felértek a lépcső tetejére, és a hercegnő szinte futva indult a szobája felé. 
- Hova jár? Szeretőt tart? Akkor vette pártfogásba az illetőt, amikor a nagybátyám haldokolva feküdt? 
- acsargott a férfi. 
- Nem hiszem, hogy kételkedhet abban, hogy szűz voltam, amikor frigyre léptünk - felelte a hercegnő fagyosan. - 

Nem az a fajta nő vagyok, aki megszegi az esküvői fogadalmat. Hogy merészeli kétségbe vonni a becsületemet, 
uram? - Hálószobájának ajtajához ért. - És most távozzon! Fáradt vagyok, fázom és átáztam. Nem vágyom másra, 
mint egy forró fürdőre, egy tálcára és az ágyamra. - Dölyfösen az urára pillantott. 

- Megkapja a forró fürdőt és a tálcát, asszonyom 
- biztosította Trahern. - De ma este osztozik velem az ágyán, mert már hosszú éjszakák óta hiányolom a tár-

saságát. 
- Maga elviselhetetlen alak! - dühöngött a hercegnő, és belépett a szobájába a herceg orrára csapva az ajtót. 
De az ajtó felpattant mögötte, és a herceg besétált. - Kifelé! - rivallt rá Trahern a hitvese komornájá-ra. - A 

méltóságos asszony majd hív, ha szüksége lesz rád! - Szinte kituszkolta a lányt a szobából. Megfordult, és 
megtévesztőén halkan így szólt: - Most pedig, Caro-line, elmeséli szépen nekem, hol is járt pontosan, és kivel 
kamatyol! Ha nem hajlandó, bezárom a szobájába, amíg elő nem áll a farbával! 

- Nem tenne ilyet! - kiáltotta elakadó lélegzettel a hercegnő. 
- De tennék, asszonyom! Igenis tennék - erősködött Trahern. 
- De nem értené meg, Justin - könyörgött a hercegnő kétségbeesésében a keresztnevén szólítva a férfit. - Hogy is 

érthetné? Mit tudhat a rengeteg borzalomról, amit láttam? 
- Semmit, amíg el nem mondja - enyhült meg a herceg. 
Caro ura karjaiba vetette magát, lehúzta magához a fejét, és szenvedélyesen megcsókolta. - Szeretkezz velem! - 

esdekelt. - 0, kérlek, szeretkezz velem! 
Ruhájuk mintha levegővé vált volna, ahogy leráncigálták egymásról. Trahern mezítelenül felkapta a hercegnőt, 

és a tűz mellett álló kényelmes füles karosszékhez vitte. Közben megállás nélkül csókolták egymást, míg ajkaik bele 
nem sajdultak a horzsolásokba és sebekbe, amelyeket szenvedélyük és szerelmük ejtett. Szorosan egymáshoz 
simultak, és lassú felfedezőútra indultak egymás testén. A herceg Caro apró, tökéletes kis halmaira tapasztotta 
hatalmas tenyerét, és addig szopogatta a mellbimbóit, míg hegyesen előre nem meredtek, mint két apró, dércsípte 
rózsabimbó. Fogaival gyengéden megrágcsálta mellein az érzékeny bőrt. 

A hercegnő élvezettel felsóhajtott, amint a herceg magával szemben a székre emelte, és szája végigsiklott a 
testén. Caro ujjai beletúrtak Trahern sötét hajába, és kezével a koponyáját dögönyözte, ahogy egyre nőtt a vágya, 
hogy a férfi a magáévá tegye. Karcsú lábai ura vállain nyugodtak. De Trahern, akármennyire kívánta is a nőt, még 
nem állt készen arra, hogy betetőzze kettejük szenvedélyét. Végignyalt hitvese testén, megízlelve a tenger sósságát a 
bőrén. Majd felemelte, és ráültette hatalmasra nőtt hímtagjára. Caro ismét felsóhajtott. 

- És most, asszonyom - szólalt meg a herceg kimért hangon -, felel a kérdéseimre, vagy ne várjon tőlem több 
gyönyört! 

A hercegnő kék szeme elkerekedett a döbbenettől. Érezte, ahogy ura vastagon lüktet az ölében. - Justin 
- nyöszörögte. - Kérlek! - Megpróbált mozogni rajta, de a férfi keményen szorította keskeny derekát, ujjait 

kegyetlenül a húsába mélyesztve. - Kérlek! 
- Hol jártál? - szegezte neki Trahern megint a kérdést. - Hol? 
- Franciaországban - zihálta a hercegnő. - Franciaországban jártam! 
- A többit majd elmondod utána - parancsolt rá a herceg felemelkedve. - Kulcsolj át a lábaddal, Caro! 
- Átszelte a szobát az ágyig, lefektette a nőt, fölé magasodott, és eleinte lassú, majd egyre hevesebb mozgásba 

lendült, míg Caro kielégülésért nem könyörgött. Kielégülésért, amelyet Trahernnek nem állt még szándékában 
megadni neki. A herceg gyorsan elélvezett, majd visszavonult Caro lángba borult testéből. Egy mosdótállal és egy 
kancsóval az asztalhoz lépve megfürdette elégedett szerszámát. 

- Szemét alak! - sziszegte a hercegnő. Minden porcikája sajgott a vágytól. 
- Amint elmeséltél mindent - ígérte a herceg -, csillapítom azt a szemérmetlen kis kéjvágyadat, kedvesem. De 

addig nem. Érted? - Visszamászott az ágyba, és átölelte hitvesét. - És most, miért jártál Franciaországban? 
- Hallottál már Lady Levenduláról? 
- Aki megmentette DAlmay hercegnőjét és a gyermekeit? Természetesen. Erről beszélt az egész város néhány 

hónapja. Miért? 
- Mert én vagyok Lady Levendula, uram. Én és a nők, akikkel itt és Franciaországban dolgozom, mi mentjük 

meg a zsarnokság és igazságtalanság áldozatait. Nemcsak a nemeseket, hanem a tisztes munkásembereket is, aldket 



feljelentettek a Közjóléti Bizottságnál. Mindössze annyi a teendő, hogy be kell dobni egy névvel ellátott papírfecnit 
azokba a dobozokba, amelyek most kint állnak Párizs-szerte és minden francia kisvárosban. Ma egy 
szőlőtulajdonost, a feleségét, agg édesanyját, egy öregecske vénkisasszonyt, és három gyermeket hoztunk vissza. 
Legutolsó utunkon d'Islay bárónőt, a komor-náját, és a koros varrónőt menekítettük meg, aki évek óta varr a 
bárónőnek. És Justin, még oly sokaknak van szüksége a segítségünkre! 

A herceg megdöbbent a vallomás hallatán, aztán dühbe gurult. - Hogy merészeled veszélybe sodorni az életedet, 
Caro! És kik ezek a nők, akik veled dolgoznak? Mindannyian halálos veszedelemnek teszitek ki magatokat! Ennek 
most vége! Megértettél? Ennek most vége! 

- Nem, nem! - tiltakozott a hercegnő. - Túl sokan vannak olyanok, akiket még meg kell menteni! 
- Nem tűrhetem, hogy az asszony, akit szeretek, ilyen veszélybe sodorja magát! - korholta hitvesét Justin 

Trahern. - Szeretlek, Caro! Érted? Szeretlek! Még ha te nem is szeretsz, én szeretlek! Az első naptól fogva, hogy 
találkoztunk, és legnagyobb bánatomra megtudtam, hogy a bácsikám menyasszonya vagy. Türelmesen vártam rád. 
Nem vagyok hajlandó elveszíteni téged! 

- Óó, Justin - kiáltott fel lágyan a hercegnő. - Én is szeretiek. Az első naptól fogva, hogy találkoztunk, és a 
bácsikád hitvese voltam. De a bácsikád értette fiatal szerelmünket, ezért is intézte úgy, hogy halála után egy-
békéljünk. Tudta, hogy amíg él, egyikünk sem fogja elárulni. Olyan remek ember volt, mint atyám. Ezért is voltak 
legjobb barátok. És ezért egyezett bele a nászúnkba, hogy megvédje a vagyonomat Eddis Thorntontól, miután atyám 
elhunyt. A bácsikám megörökölte a nemesi címet, de atyám arra hagyta a vagyonát, akire akarta. A bácsikám 
kezében azonnal elolvadt volna a pénz, engem pedig eladott volna a legtöbbet ígérő kérőnek, csak hogy tovább 
finanszírozhassa a rossz szokásait. 

- De ha szeretsz, akkor miért teszed ki magad ilyen halálos veszedelemnek? - értetlenkedett a herceg. 
A hercegnő nagyot sóhajtott. - Az anyám francia volt, Justin. Ő volt Medoro hercegének legidősebb leánya. 

Nagyapámnak nem született fia, csak három leánya: Claire, az anyám, Justine és Louisa. Anyámmal minden nyáron 
Franciaországba utaztunk, hogy együtt legyünk nagyapával és a családjával. Azon a nyáron, amikor tizenhat éves 
lettem, atyám kérve-kérte, hogy ne utazzunk el. Azt mondta, túl veszélyes. A La Bastille utáni évben volt. A 
társadalom zúgolódott, nagy volt az elégedetlenség. De Mama biztosította, hogy Normandiába megyünk, nem 
Párizsba, és minden rendben lesz, ráadásul a nagyapa beteg. így hát elutaztunk. 

Atyámnak igaza volt. A forradalom első évfordulóján gyülevész had jelent meg a kastélynál. Amikor nagyapám 
tiltakozott a birtokháborítás ellen, megölték. Néhány szolga elmenekült, de a többségünket, Mamát, engem, tante 
Justine-t és a kisfiát, és az én tante Louisámat - aki alig volt két évvel idősebb nálam - , lehajtottak a kastély 
zárkáihoz, és tömlöcbe vetettek. A Mama komornájának azonban sikerült megszöknie a kastélyból. Egyenesen a 
part felé vette az irányt, átkelt Angliába, és Chetwynbe sietett, hogy beszámoljon Papának arról, hogy mi történt. 

Trahern karjai még szorosabban ölelték hitvesét, amint csókot nyomott a homlokára. - Nem kell ismét beszélned 
róla, ha felkavar, Caro - motyogta. 

- Nem, Justin, meg kell értened, miért teszem, amit teszek - jelentette ki a hercegnő. - A szolgálókat meg-
félemlítéssel rábírták, hogy borzalmas, szemenszedett hazugságokat állítsanak rólunk. Az egyik inast arra 
kényszerítették, hogy mondja azt, ő az atyja az én tante Justine-em fiainak. El is vették őket tőle. Az a két kisfiú alig 
volt három- és ötéves. Jó pár hétre rá engedélyezték tante Justine-nek, hogy találkozzon velük. A fiúk leköpdösték, 
és mocskos arisztokratának hívták. Soha többé nem látta őket. Sem az urát, aki Párizsban tartózkodott az új 
kormánnyal, s azon igyekezett, hogy rendet teremtsen a káoszban. 

De nem ez volt a legrosszabb. Az őrzésünkkel megbízott férfiak éjszakánként elvitték a női szolgálókat. Egyesek 
visszatértek, mások nem. Persze megerőszakolták őket. Majd egy nap értem jöttek. Anyám könyörgött a vezetőnek, 
hogy őt vigyék inkább helyettem. Azt mondta nekik, ő egy angol úriember hitvese, és a lánya angol. Atyám busás 
váltságdíjat fizet értem, ha biztonságban átadnak neki, de csak akkor, ha a hajam szála sem görbül. Mindkettőnket 
magukkal rángattak, s végig kellett néznem, ahogy anyámat újra és újra megerőszakolják. Valahányszor 
megpróbáltam elfordulni, megvertek. Anyám és a nagynéném mindketten meghaltak, engem pedig visszatoloncoltak 
a zárkába, ahol együtt zokogtunk tante Louisával. Napokkal később érte jöttek, és megint végig kellett néztem a 
brutalitásukat. Legkisebb nagynéném szűz volt. Amikor ezt megtudták, semmi sem lehetett elég bestiális számukra. 
Nagynéném a forradalom karjaiban lelte halálát. 

Megint eltelt jó pár nap, s végre ismét értem jöttek. Biztosra vettem, hogy ez alkalommal engem erőszakolnak 
meg úgy, hogy belepusztulok. De atyám volt az a forradalom kapitányával, aki nagyapám kastélyát őrizte. 
Szerencsés kis arisztokrata vagyok, mondta nekem. Atyám hatalmas összeget fizetett azért, hogy biztonságban 
kiszabaduljak, és mivel angol vagyok - és ezután nagyot köpött -, engedélyezték a távozásomat. Arnaud kapitány. 
Sosem felejtem el sem őt, sem a talpnyaló szolgáját, Leon polgártársat. És nem lesz nyugodalmam addig, amíg meg 
nem bosszulom ezeken a nyomorult gazembereken a nagyapámat, az anyámat, a húgait és az egész családunkat. És 
ez csak úgy lehetséges, ha megmentek másokat tőlük. Justin, hagynod kell, hogy folytassam! Hagynod kell! 



Azoknak a testét, akiket lemészároltak, egy közös gödörbe vetették. Még egy fejfa sem emlékeztet rájuk! Anyám 
háznépe előkelő és nemes volt, de senki sem maradt belőle. Odavesztek! Mind odavesztek! - Ezzel a hercegnő 
keserves sírásra fakadt. 

- Segítek neked bosszút állni - ígérte Justin Trahern - de ennek egyszer s mindenkorra vége! 
Hatodik fejezet 
JVLichael Devlin letette az oldalakat, amelyeket éppen elolvasott. - Ez csodás anyag, Emily - jelentette ki. - Caro 

háttértörténete különösen szívbemarkoló. De jó lenne, ha szorulna belé egy kicsi a tizennyolcadik századi túlélők 
fájdalmából - tanácsolta. - Attól meg-nyerőbbé válna. 

- Egyetértek. A ridegség természetesen csak pajzs, amely mögé a bánatát rejti - magyarázta Emily. - Mutatnom 
kell valamennyit abból a bánatból, hogy rokonszenvezzen vele az olvasó. Tetszik a herceg? 

- Igen. Más, mint a többi főhősöd. Férfiasabb. Van benne valami fenyegető, kivéve, amikor a feleségéről van szó. 
Ezt a gyengeségét nagyon kedvesnek találom, az olvasóid is így lesznek ezzel. Honnan tudsz ennyit a szerelemről? - 
Melegen rámosolygott, amitől Emily egészen ellágyult, mint mindig, amikor Devlin rávillantotta azt a bizonyos 
mosolyát. 

- Nem tudom - ismerte el Emily. - Azt hiszem, egyszerűen csak megpróbálom olyanra formálni a szereplőimet, 
amilyennek az embereket szeretném látni. 

- Sosem voltál még szerelmes? - kíváncsiskodott Devlin. 
- Egyszer - vallotta be Emily. - Mindössze egyszer. 
- És mit történt? - faggatta tovább a férfi. 
Emily a fejét ingatta. - Valószínűleg nem voltam az esete - találgatott. 
- Ostoba fickó! - méltatlankodott Devlin. 
Voltál valaha igazán szerelmes? - töprengett Emily. Szerelmes lennél belém? De nem merte hangosan feltenni a 

kérdést. Nem akarta látni a férfi szemeiből sütő szánakozást. Abba belepusztulna, ha Devlin lesajnálná. 
- Októberben Frankfurtba kell mennem - folytatta Devlin. - Hazafelé útba ejtem Angliát. Savannah-nak és 

Prunynak közvetítőre van szüksége. Találkozhatnánk Angliában, szépségem - javasolta. - Tudom, hogy odavagy 
Angliáért. 

- Lakhatnék Savannah-nál - bökte ki Emily elgondolkozva. - De nem lehet hosszabb egy háromnapos hétvégénél, 
Devlin. Közeledem a célhoz, és időben le akarom adni a könyvet. Nem szeretnék J. P-nek alkualapot adni, amikor 
leül Aaronnal tárgyalni. J. P. felhívta és új szerződést ajánlott neki, mielőtt Kirkkel elmentek nyaralni. 

- És mit felelt erre Aaron? - Tehát J. P. végül hallgatott rá. 
- Azt, hogy megbeszélik, mihelyt hazaért Olaszországból - vigyorgott Emily. 
Michael Devlin bólintott. így korrekt. Aaronnak megvan a magához való esze, nem engedi J. P-t belenézni a 

kártyájába - el akarja érni, hogy J. P. jobban vágyjon a szerződésre, mint amennyire szemmel láthatólag ő vágyik rá. 
- Rendben - ugrott Emily Devlin ölébe. - Munkának ezennel vége! Most nyaralsz. Ki szeretnéd próbálni a fiúk 

meseszép füles karosszékén? - Kék szeme pajkosan csillogva méregette a férfit. 
- Ha beborítom a kárpitot ondóval, egyikük sem fog repesni értünk - vette fontolóra Devlin komolyan. - De egye 

fene, szépségem, mindig is az volt az álmom, hogy füles karosszékben csináljam. - Lenyúlt, lerántotta a cipzárját, és 
a szerszáma szinte kivágódott. 

- Tyűha! Jaj nekem! - kiáltott Emily rászegezve a szemét. - Látom, a lompos már készen áll! - Elhúzódott a 
férfitól, és felemelkedett. - Hadd szórakoztassalak el egy kicsit! - énekelte, miközben kibújt világoszöld trikójából, 
és hanyagul áthajította a szobán. Majd sokat sejtetően megnyalta ajkait, és megrázta a melleit a férfinak. - Hadd 
csaljak mosolyt az arcodra! - Csábos vonaglások közepette megszabadult rövidnadrágjától. 

- Hadd mutassak néhány trükköt! Régit és újat vegyesen. Nagyon ru-gal-mas va-gyok! - A rövidnadrág követte a 
trikót. Emily már majdnem pucér volt, és elkezdett úgy lejteni, ahogy szerinte a sztriptíztáncosnők szoktak, 
körbeugrálva és körberiszálva a helyiséget. 

- És ha igazán jó vagy, gondoskodom róla, hogy jól érezd magad. Jókedvre derítelek! - Megrázta a fenekét a 
férfinak. - Hát, hadd szórakoztassalak egy kicsit! És nagyon jól fogjuk érezni magunkat! Ó, igen! - Magát illegetve 
Devlinhez lépett. - Nagyon ... jól... fogjuk... érezni... magunkat! 

Devlin megragadta Emilyt, és ráültette hímtagjára. 
- 0, igen! Nagyon jól fogjuk érezni magunkat - fújta. 
- Vadállat! - pirított rá Emily. - Ó, istenem, nem lenne szabad, hogy egy férfi ilyen jó legyen, Devlin! 
Devlin odanyúlt, egyik kezével megragadta Emily mellét, és végighúzta rajta a nyelvét. - És nem lenne szabad, 

hogy egy halandó nő ilyen jó legyen! Mintha rám öntöttek volna, szépségem! Ülj nyugodtan egy percet! Ha 
megmozdulsz, elmegyek. Még nem akarok. 

- Majd ismét felállítom a zászlót, Devlin - ígérte Emily. Lehajolt, megcsókolta a férfi fülét, és végignyalta a 
peremét. - Imádok veled dugni! 



- Ne Lord Palmeréknél lakjunk, amikor Angliában vagyunk! - javasolta Devlin. - Van egy remek kis fogadó a 
falujukban. Semmi kedvem megosztani a szenvedélyünket Savannah-val. Te is ismered milyen vakmerő, még az 
ajtónknál hallgatózna. - Jót derült. Elengedte Emily mellét, és megkeresve az ajkait, hosszan, gyengéden 
megcsókolta. 

- A Sárkány feje - dünnyögte Emily a férfi szájára tapadva. - Igen, szálljunk meg ott! Majd foglalok szobát, ha 
meglesz, mikor mész. Ó, istenem, Devlin! Nem bírom már sokáig. 

- Azt hittem, előjátékra áhítozol - évődött vele Devlin a fülét rágcsálva. 
- Pokolba az előjátékkal! Téged akarlak, meg azt, hogy együtt élvezzünk el! - nyögte Emily. - Engedj el! Meg 

akarlak lovagolni, de keményen, Devlin. Nagyon keményen! - Küszködve a férfi köré fonta a lábát, mire Devlin 
elengedte a csípőjét, és felcsúsztatta a kezét a derekára, hogy kitámassza. Emily fel-le mozgott Devlin kemény 
hímtagján, keze a férfi vállán, szeme behunyva a férfi utáni édes vágyakozásban, ahogy hátrahajolt. 

Devlin elnézte Emily arcát, és elbűvölte a nő egyre növekvő szenvedélye. Büszkeség, szinte tulajdonosi büsz-
keség söpört rajta végig. Emily a szeretője. Elvette a szüzességét, és megtanította neki a bujálkodás örömeit. 
Tehetséges tanítványnak bizonyult. Soha senki nem tette a magáévá rajta kívül. És nem is fogja rajta kívül soha 
senki, határozta el Michael Devlin. 

- Ó! Óóó! Óóóóó! - Emily sikoltásai még jobban felcsigázták. 
- Oda vagyok érted! - súgta Devlin a fülébe, s lehunyta szemét, ahogy az intenzív gyönyör egyre jobban 

elhatalmasodott rajta. Aztán kirobbant, és ondójának vad folyama elárasztotta Emily ölét. 
- Devlin! - zokogta Emily a nevét, ahogy egyik összehúzódás a másik után rázta meg testét. A nyavalya törje ki! 

Boldog végkifejletet követel! A férfira borult, arcát annak vállába és nyakába temetve. 
- Egyre jobban élvezzük egymást - nyilatkozta Devlin pár perc elteltével. 
- Nincs mihez viszonyítanom - jegyezte meg Emily gyengéden. Pedig persze, hogy volt. De ha megpróbálta 

volna elmagyarázni a Csatornát, Devlin nem értette volna meg. És tényleg minden alkalommal egyre jobban 
élvezték egymást. Soha senki nem fogja kielégíteni, az elbűvölő Michael Devlint leszámítva. Varázsolhatna egy 
sereg szeretőt a Csatornába, s lehetnének azok akármilyen ügyesek, egy sem lenne soha Michael Devlin - bal-
szerencséjére. 

- Örülök, hogy nincs mihez viszonyítanod a teljesítményemet - ugratta Devlin. - így én lehetek a legjobb, akivel 
valaha is találkoztál, szépségem. 

- Én is a legjobb vagyok neked? - szegezte Emily a férfinak a kérdést vakmerően. 
- Igen - vágta rá Devlin habozás nélkül. - Persze, van még egy s más, amit nem tanítottam meg neked, de 

csodásan tanulékony vagy, kedvesem. 
Aztán hosszú csókot nyomott Emily homlokára, majd némi humorérzékkel hozzátette: - Ha nagyon vigyázunk, 

talán sikerül elkerülnünk, hogy Aaron és Kirk bútorára rákerüljön erőfeszítésünk eredménye. Kielégítőnek találod a 
kutatási eredményeket, szépségem? 

- Aha - bólogatott Emily, s óvatosan kibontakozott Devlin öleléséből. - De még mindig jobban tetszik az ágy, 
Devlin. Mit kell még tanítanod nekem? 

A férfi tétovázott. Amivel elő akart rukkolni, az nem mindenkinek való, de jó lenne, ha Emily legalább egyszer 
kipróbálná. - Azt hiszem, itt az ideje, hogy betömjem a kis segged lyukát a farkammal - állt elő végül a farbával, s 
gondosan figyelte Emily reakcióját. 

Emily nagyot nyelt. Elég viktoriánus pornót olvasott ahhoz, hogy tisztában legyen vele, mit jelentett a felkérés. - 
Szereted ezt csinálni a nőkkel? - kérdezte Devlintől lassan. Egyáltalán nem volt biztos benne, hogy bele szeretne 
vágni. 

- Néhány nő élvezi - közölte Devlin köntörfalazás nélkül. - Ugyanakkor egyike azon dolgoknak, ahol teljesen 
meg kell bíznod bennem ahhoz, hogy félelem nélkül megtapasztalhasd. Lehet, hogy még nem vagy rá kész. Lehet, 
hogy egyáltalán nem akarod. De az is lehet, hogy most az egyszer kipróbálod. 

- Leállnál, ha azt mondanám, nem tetszik? - kérdezte Emily. - Úgy értem, nem olyan lenne, mint első 
alkalommal, amikor nem tudtál leállni egy bizonyos pont után, ugye? 

- Ha csináljuk, és azt mondod, álljak le, azonnal leállók - biztosította Devlin a nőt. - Valószínű, hogy úgysem 
csináljuk végig az első alkalommal. Fontos, hogy ne félj. Ha már egyszer csináltad, lehet, hogy nem lesz hozzá még 
egyszer kedved, szépségem, de élvezni fogod. És te leszel a helyzet ura teljesen, nem én. 

Emily a javaslatot mérlegelve felállt. Ismerte Devlint annyira, hogy tudja, megbízhat benne. És őszintén szólva 
az anális szex gondolata - annak tiltott volta - igen felcsigázta és izgatta. Van elég mersze belevágni? Gondolkozott 
egy percig. Igen! Ki akarta próbálni, még ha csak egyszer is. Devlin megígérte, hogy ura lesz a helyzetnek, 
ugyanakkor az, hogy odatolja neki a hátsóját tömésre, behódoló pozíciónak tűnt számára, és deviáns cselekedetnek 
minősült. Ugyanakkor... - Benne vagyok - egyezett bele végül. - Félek, de benne vagyok. 



Devlin bólintott. Nem volt biztos benne, hogy Emily kipróbálja a nemi örömök eme új formáját, de egyre inkább 
ráébredt, hogy Emily tökéletes kutató. És nem volt titok előtte, hogy kis játékuk végül felbukkan majd egy 
könyvben, ha nem is ebben, akkor majd a következőben. - Adj egy percet, hogy összeszedjem magam azok után, 
hogy így elláttad a bajomat - szólt pajkosan. 

- Találkozunk a hálóban. A vendégszobában, ahova bekvártélyoztad magad, pont olyan hatalmas ágy ter-
peszkedik, mint a fiúk hálószobájában. Szerinted sejtették, hogy meg foglak látogatni? 

Devlin hahotára fakadt. - Szerintem nagy valószínűség szerint te vagy az egyetlen nő, akinek abban a 
szerencsében volt része, hogy valaha is itt alhatott, nemhogy még kufircolt is egyet - nevetett. 

Emily megeresztett Devlin felé egy vigyort, majd eltűnt a férfi hálószobájában. Devlin várt egy pár percet, míg 
meghallotta a zuhanyt, aztán óvatosan felkászálódott, és követte Emilyt. Kihámozta magát a ruháiból, majd 
csatlakozott Emilyhez a meleg víz lüktető sugara alatt. Emily a kezébe vett egy Olaszországból származó olívaolaj 
szappant, és nekilátott, hogy végigdörzsölje Devlin széles, sima mellkasát. A férfi behunyta a szemét az egyszerű 
gyönyörre, amelyet Emily érintése nyújtott. Emily lejjebb siklott a szappannal a feszes hasra. 

- Figyelembe véve a korodat - ugratta -, igen jó kiállású vagy, Devlin. 
- Aúú - dörmögte a férfi. - Ez övön aluli ütés volt! Csak nemrégen töltöttem be a negyvenet. Apropó, tetszett az 

ajándékod - felelte. - De nem tartott sokáig. 
- Bármikor kaphatsz még belőle - ajánlotta Emily, s kezeivel olyan finom mozdulatokkal szappanozta át a férfi 

heréit, hogy Devlin kis híján felvisított, mint egy srác, akihez először nyúlnak. Emily megfordította, és lemosta a 
vállát, kezével végigszánkázott a hátán, hogy szappanos ujjaival átgyúrja kicsit a férfi fenekét. Majd ismét 
szembefordította. 

Válaszul Devlin lapáttenyere megszorongatta Emily hátsóját, egyik kezének élét végigcsúsztatva a két halom 
közti vágás mentén. Emily alig érezhetően megfeszült, de Devlin keze már el is tűnt, mielőtt tiltakozhatott volna. - 
Szálljunk ki! - szólt a férfi. 

Kiléptek a zuhany alól, és megtörölték egymást, mielőtt visszatértek a hálószobába. Devlin lerántotta a paplant, 
felfedve a sima, világos barackszínű dzsörzélepe-dőt. - Úgy vetik meg az ágyukat, mint Európában és Angliában - 
mutatta. - Nekem tetszik. Csak alul van lepedő, és arra jön a paplan, nincs köztük még egy lepedő. - Hanyatt vetette 
magát, magával rántva Emilyt. Aztán legurította magáról a nőt, és az oldalánál fogva megringatta. - Ajánlatos kis 
lépésekben haladni - taglalta. - Csak szeretkezni fogunk, viszont ez alkalommal a popsidat fogom kényeztetni, nem a 
melleidet, jó? Most nem fogom magamat rád vetni, szépségem. Mint említettem, ura leszel a helyzetnek. Ha azt 
mondod, állj, leállók. 

- Szereted seggbe dugni a szeretődet? - kíváncsiskodott Emily. 
- Változatosságot jelent - felelte Devlin megfontoltan. - Nem nagy öröm, ha a partnerednek nem tetszik. Nem 

vagyok híve a másik megalázásának. Olyan, mint bármely más szeretkezési mód: ha a partnered élvezi, akkor 
valószínűleg te is fogod. Nem muszáj csinálnunk, Emily. 

- Nem, ki akarom próbálni - jelentette ki Emily. 
- A tiltott dolgok mindig csábítóak, Devlin. - Erezte, hogy a férfi keze végigsimít a hátán, gyengéden megérintve 

fenekét. Miért olyan érzékenyek a nők a hátsójukra? 
- tűnődött Emily. A mellünket gondolkozás nélkül megmutatjuk a férfiaknak. Devlin kezének éle ismét a hasíték 

mentén futott. Enyhén megfeszült, mire Devlin keze azonnal irányt változtatott. Rendben. Betartja az ígéretét 
- gondolta. - De ha már attól ideges leszek, hogy a környéken matat, mi a fene fog történni, amikor a lényegre 

térünk? Tényleg ezt akarom? Igen. Az ismeretlen mindig félelmetes. 
Devlin imádta Emily bőrének tapintását, fenekének gömbölydedségét. Keze visszavándorolt a két domborulatot 

elválasztó árnyékos barázdába. Emily ismét megfeszült, de hamar elernyedt, ahogy Devlin követte a vágás vonalát. 
Keze finom nyomással behatolt a farpofák közé. Lassú dörzsölő mozdulatok közepette egyre mélyebbre nyomult, 
majd ott megpihent. - Lélegezz! 

- utasította Emilyt megneszelve idegességét. Kezének kisujja felemelkedett, hogy lágyan nekifeszülve megci-
rógassa a végbélnyílást. 

-Ó! 
- „0" jó, vagy „ó" rossz? - kérdezte. 
- Sosem hittem volna, hogy ilyen érzékeny lehet ott az ember - csodálkozott Emily. 
- Ez is erogénzóna. Csak nem nagyon használják -kommentálta Devlin. 
- Érj hozzá megint! - kérte Emily, s Devlin úgy tett. - 0, nagyon jó, Devlin - biztosította Emily a férfit. Aztán 

elakadt a lélegzete, ahogy Devlin kisujjának csúcsa belehatolt, még ha hajszálnyira is. - O! 
Devlin egy pillanatra ott tartotta az ujját, majd visszahúzta. A következő órában gyengéden eljátszott Emilyvel. 

Leemelt egy tubus síkosítót az éjjeli szekrényről, de Emily meg se nyikkant. A műpéniszre szokták kenni, de 
megértette, miért van rá szükség ebben a helyzetben. Devlin egyfolytában csókolta, hogy szertefoszlassa Emily 



idegességét. Egyetlen síkosítóval befedett ujj nyomakodott előre a fenekébe. - Minden rendben, szépségem - súgta 
Devlin a nő fülébe, amikor ismét megérezte a feszültségét. És amikor Emily válasz helyett elernyedt a nyugtató 
szavaira, kicsit határozottabban nekifeszült a záróizomnak, míg az utat nem nyitott, és be nem engedte az ujját egy, 
majd két hüvelyknyire. Itt megállt, és hagyta, hogy Emily megszokja a benyomulást. - Mi a véleményed? - tudakolta 
gyengéden. 

Emily hallgatott egy percig, majd így szólt: - Azt hiszem, jöhet még. Érdekes érzés. Egyáltalán nem ké-
nyelmetlen. 

- A farkam sokkal nagyobb ennél - emlékeztette Devlin. - Próbáljuk ki két ujjal, s majd meglátjuk, hogy viseled, 
jó? 

- Jó - egyezett bele Emily nyugtalanul, amint megérezte, hogy a magányos ujj visszavonul. Aztán ismét nyomást 
érzett a lyukon. Lassan, fokozatosan és nagyon óvatosan, Devlin behelyezte két ujját. Emily meglepve tapasztalta, 
milyen izgató. - O! O, jó! O, érdekes - lelkendezett. 

Devlin elámult, Emily milyen jól kezeli a helyzetet. Nem hitte volna, hogy elsőre menni fog a közösülésnek ez a 
fajtája, de most úgy látta, Emily készen áll rá. - Kipróbáljuk, milyen igaziból? - kérdezte megcsókolva a nő vállát. 

- Igen - bólogatott Emily. - Próbáljuk ki! 
- Tudod, milyen pozíciót kell felvenni? - faggatta Devlin. - Benne van a könyveidben? - tudakolta pajkosan 

tréfálkozva, ahogy visszahúzta az ujjait. 
- Ami azt illeti, benne van - közölte Emily, áthemperedett, felhúzta maga alatt a térdét, és karjait a párnákon 

pihentette. 
Devlin szerszáma már alig várta, hogy akcióba lendülhessen. Felhúzott egy síkosítóval vastagon befedett óvszert, 

és nagy adag zselét kent Emily végbélnyílására. Majd mögé térdelt, beállította a fütykösét, és kitartó nyomást 
gyakorolt, melyről tudta, hogy szétnyitja majd a kis izomgyűrűt. A bejárat feltárult, Devlin előredőlt, és lassan, 
nagyon lassan bearaszolta magát a nyílásba. Emily lélegzete elakadt, amint Devlin kezdte kitölteni a szűk járatot, de 
nem kiáltott fel. Devlin azt sem tudta, hogy büszke legyen, vagy meglepődjön. Emily belevetett bizalma szemmel 
láthatólag teljes volt. 

Ó, istenem! Ó, istenem! - suttogta Emily halkan magában. Hihetetlen érzés volt Devlint, a vastagságát, a tömegét 
érezni, ahogy olyan helyre hatol be, ahova sosem hitte, hogy egy pénisznek be kéne hatolnia. Vegyült ugyan bele 
egy csipet fájdalom, de teljes mozdulatlanságba merevedett, és Devlin is rendkívül gyengéd volt. Most, hogy Emily 
a péniszének egész hosszára szorosan rásimult, Devlin megállt, és hagyta, hogy mindketten kiélvezzék szerszáma 
lüktetését Emily hátsójában. Emily még sosem élt át ehhez foghatót. - Mozognod sem kell - zihálta. - Nem kell 
hozzá sok, hogy elélvezzek. 

- Csak egy kis cirógatás itt - dünnyögte Devlin, és Emily alá nyúlt, hogy avatott, incselkedő ujjaival meg-
csipkedje Emily csiklóját. 

- Úristen - sikoltotta Emily alig hallhatóan, s kirobbanó orgazmusától kifulladva levegő után kapkodott. 
Devlin kirántotta óriásira nőtt hímtagját Emily fenségesen szűk hátsójából, letépte az óvszert, Emilyt a hátára 

gurította, és becsusszant az ölébe. Péniszének lassú, határozott mozdulataival ismét nekilátott, hogy lángra lobbantsa 
Emilyt, míg Emily fejét hányta-vetette, és Devlin már csak ködfátylat látott saját szeme előtt. Micsoda érzés! 
Elárasztották az érzések: Emily ölében az izmok, ahogy keményen megszorongatják, a belsejében uralkodó forróság 
és nedvesség. Gerjedelme egyre nőtt, amint észrevette, hogy Emily ismét kitörni készül. És amikor kitört, és 
második orgazmusa túltett az elsőn, Devlin szenvedélye hasonló erővel és eltökéltséggel csatlakozott Emilyéhez, 
amint nedvei kilövelltek. 

Hosszú percekig hallgattak. Végül Devlin megszólalt: - Na, mit gondolsz, szépségem? 
- Azt hiszem, nem szeretném még egyszer csinálni, Devlin, de egy kis kitérőnek megfelelt - vallotta be nyíltan. 

Az oldalára gurult, feltámaszkodott a könyökére, és belenézett a férfi arcába. - Köszönöm, hogy ilyen gyengéd 
voltál. Képzelem, hogy egy rosszul megválasztott szeretővel milyen fájdalmas élményben lett volna részem. 

- En sem vagyok oda érte - ismerte be Devlin -, de van néhány nőismerősöm, aki csak akkor jutott el a csúcsra, 
amikor egy farok volt a seggében. - Ölelő karjaiba vonta Emilyt. - Meg kell mondanom, hogy a tiéd nagyon édes. 

Emily arcát elöntötte a pír. - Fogd be! - pirított rá. 
- Maradj velem ma este - kérlelte Devlin. Hüvelykujját végighúzta Emily ajkain. 
- Nem maradhatok. Égve hagytam a lámpákat. Ha nem megyek haza reggelig, észre fogják venni, és biztos 

lehetsz benne, hogy Egret Pointe-ban mindenki kérdezősködni kezd majd, még az is lehet, hogy kikül-denek egy 
rendőrautót, hogy ellenőrizzék, jól vagyok-e. Szeretem, hogy ami köztünk van, arról nem tud senki, egyedül a 
miénk. 

- Mi van köztünk? - szegezte neki Devlin a kérdést azon tűnődve, mi az ördög szállta meg, hogy így hangot ad a 
bizonytalanságának. 

- Amit csak szeretnél, Devlin - hagyta rá Emily. Kicsusszant a férfi karjaiból, felkelt és a fürdőbe ment. 



Devlin szótlanul hevert, s hallgatta a zuhany alól kihallatszó vízcsobogást. Néhány perc elteltével Emily ismét 
megjelent, felöltözött, és egy gyors csókkal búcsúzva már el is tűnt a hálóból. Devlin hallotta, hogy becsukódik 
mögötte a nyaraló ajtaja, és felbőg a Healy motorja, ahogy kigurul a ház elől, és végighajt a hosszú kocsifeljárón, ki 
a kétsávos útra, amely ismét hazaviszi. Szerette Emilyt. Ó, igen, szerette. Megpróbálta, de nem sikerült kipuhatolnia, 
hogyan érez iránta Emily. Létezik még olyan nő ezen a világon, aki szerelmes lesz az első férfiba, aki elkapja őt egy 
körre? Vagy személye csupán Emily Shanski kutatási céljait hivatott szolgálni? A gondolatra, hogy egy másik férfi 
szeretkezik vele, dühében felment a vérnyomása. Szerette Emilyt, de vajon elvárhatta-e tőle, hogy viszontszeresse 
őt? Nem tudta. Michael Devlin még sosem találta magát ilyen helyzetben. 

Ugyanezek a gondolatok jártak Emily fejében is vezetés közben. Egy ponton azt mondta Devlin: „Oda vagyok 
érted." Vajon ez azt jelenti, hogy szereti? Devlin megkérdezte tőle, mi van köztük. Vajon csak tesztelte, hogy biztos 
legyen benne, Emily nem hozza zavarba azzal, hogy gyerekesen megvallja neki az érzelmeit, amelyeket ő, Devlin 
képtelen viszonozni? Életében először Emily Shanski sajnálta, hogy tapasztalatok híján van a férfiak terén. A 
szerelem terén. Felnőtté válás közben egyszer sem találta el Ámor nyila. Sosem törték még össze a szívét egyszer 
sem, annyira igyekezett, hogy véletlenül se hasonlítson az anyjára és az apjára. Talán egyszer fittyet hányhatott 
volna a veszélyre, de a gondolat, hogy a nagyiknak csalódást okoz, mindig megálljt parancsolt neki. 

A nagyanyái ugyanis feladták életük delének és alkonyának éveit, hogy felneveljék őt. Hogy szeressék őt, és 
olyan embert faragjanak belőle, amilyennek Katyt és Joe-t szerették volna. De saját gyermekeik egyetlen ostoba 
cselekedettel a szögre akasztották az erkölcsöt, amit gyermekkorukban beléjük sulykoltak. Csak a nagyik 
higgadtsága, világos gondolkodása, és az őket övező tisztelet mentette meg mindannyiuk becsületét. Ők mentették 
meg az én becsületemet - gondolta Emily. Igen, a szülei egybekeltek, amikor ő világra jött. De a helyi bíró 
közreműködésével gyorsan érvénytelenítették a nászt még a hálaadás előtt. És senki előtt sem volt titok a faluban, 
miért házasodtak össze. Ha nem lettek volna a nagyik, Emily Shanskinak sokkal küzdelmesebb sors jutott volna. 

Emily gondolni sem mert arra, mit szólna a két nagyi az elmúlt három hónaphoz. Úristen, a ma este után akad 
még egyáltalán olyasmi, amit nem csinált Michael Devlinnel? A gondolat - bár kijózanító volt - vigyort csalt az 
arcára. Nagyon izgató volt tiltott módon csinálni, de az anális szex nem az a fajta dolog, aminek a megismétlésére 
nagyon vágyott volna - még a herceggel sem. Készen állt a Csatornára mindazok után, amiben ma része volt? Nem. 
Ma este hazamegy, bebújik az ágyba, és alszik egy jót. Miután evett egy kis Tiltott Csokifagyit. Valami oknál fogva 
hirtelen majd elepedt a csokoládéért. Befordult a Founders Way-re, és végighajtott az utcán, fel a feljárójára. Épp 
amikor kiszállt az autóból, megcsörrent a mobilja. Mosolyogva felvette: 

- Most értem haza. Radarod van, Devlin? 
- Bent vagy a házban? 
- Most nyitom ki a konyhaajtót - mondta Emily, s elfordítva a kulcsot a zárban besétált a házába, majd becsukta 

és bezárta maga mögött az ajtót. - Bent vagyok, bezárkóztam. 
- Átjöhetek? - könyörgött Devlin panaszosan. 
- Nem. Szeretnék egy jót aludni. Holnap dolgoznom kell. Jó éjszakát, Devlin! Szép álmokat. A puncim és én 

gondolni fogunk rád. - Csókot imitálva belecuppogott a telefonba. 
- A farkam és én gondolni fogunk mindkettőtökre 
- ígérte a férfi, és visszacuppogott a kagylóba. - Jó éjt, szépségem. - Ezzel letette. 
Emily felsóhajtott. Miért kell a szerelemnek ennyire fájnia? 
Az augusztus gyorsan elrepült. Forró, száraz hónap volt. Devlin reggelenként megjelent Emilynél reggelizni, ha 

Emily nem a nyaralóban töltötte az éjszakát. Együtt jártak úszni a klubba. Devlin kibérelt egy hónapra egy kis 
vitorláscsónakot, és azon ringtak délutánonként az öbölben. Emily születésnapját ágyban, pezsgővel, tejszínhabbal 
és csokoládékrémmel ünnepelték. A Perseidák meteorraj érkezésének csúcsán tiszta volt az ég. Újhold volt, és le is 
ment éjfél után, fő műsoridőben. Egy kétszemélyes klubfotelben feküdtek a nyaraló keskeny tengerpartján, és nézték 
a hullócsillagokat. Utána komótosan, ráérősen szeretkeztek, elszundítottak, és amikor pirkadni kezdett, úsztak egyet 
az öbölben. Emily nem emlékezett olyan időre, amikor ilyen maradéktalanul boldog lett volna életében. 

Michael Devlin sem, bár ezt megtartotta magának. 
Szeptember első hétfőjén Rina Seligmann ragaszkodott hozzá, hogy Sammel meghívják őket vacsorára a klubba. 
- Egy hónapja bujkálsz - pirongatta meg Emilyt. - Nem válaszolsz az üzenetekre, és Essie-nek fizetett szabadsá-

got adsz egész augusztusra. Hogyan jusson el hozzám a pletyka, ha nincs ott Essie? 
Emily felnevetett. - Sehogy. Ez a hónap csak a miénk, és még nekem is jogom van egy kis magánélethez egyszer 

egy évszázadban. Mikor találkozzunk? Devlin vasárnap este visszamegy, hogy elkerülje a hétfői dugókat. 
- Szombat este. Nyolc órakor. Hallottál Aaronról? 
- Két képeslapot küldött Capriról. Az utolsóban arról panaszkodott, hogy Kirk nem engedi, hogy tovább 

maradjon, hanem vissza akar térni Toscanába - mesélte Emily. 
Rina jót derült. - Mekkora nagy csavargó a bátyám! 



- jegyezte meg. - Nem vádolom Kirköt. Mikor jönnek haza? 
- Vasárnap este - tájékoztatta Emily. - Akkor viszlát szombat este! 
- Muszáj mennünk? - sopánkodott Michael Devlin. 
- Igen, muszáj - bólintott Emily. - Rina olyan nekem, mint az anyám, és a bátyja az ügynököm. Gyakorlatilag 

családtag. Neked is tetszett, és Dr. Sam majd kordában tartja, ígérem. Meglep, hogy hívott. Azt hittem, a Bátor 
táborban lesz ezen a hétvégén. Sam biztos ügyeletes a kórházban. 

- Mi az a Bátor tábor? - kíváncsiskodott Devlin. 
- Rina és Ansley Court-beli szomszédai huszonöt éve vásároltak egy hatalmas öreg házat a hegyekben egy tónál. 

A nők minden évben ott töltötték a nyarat a gyerekekkel. A gyerekek nevezték el Bátor tábornak. A férfiak a 
hétvégekre ruccantak ki oda, vagy ott nyaraltak augusztusban egy-két hetet. Legalább nem nyüzsög majd mindenki a 
klubban szombat este - dünnyögte Emily. 

Aznap este Devlin kocsiján mentek. Amikor megérkeztek az Egret Pointe-i Klubházba, egy golfpályára néző 
asztalhoz vezették őket. 

- Szoktál játszani? - faggatta Devlin. 
Emily a fejét ingatta. - Nem vagyok egy sportos alkat - vallotta be. 
- Én másképp látom - vigyorgott a férfi. 
Emily felnevetett, majd így szólt: - O, a csudába! Ott van Carla Johnson és a férje, Rick. Meg Tiffany és Joe 

Pietro dAngelo. 
- Ők kicsodák? - tudakolta Devlin. 
- Rina szomszédai. Ricknek és Joe-nak van egy kis ügyvédi irodája a faluban - magyarázta Emily. - De azt 

hittem, a Bátor táborban lesznek. A fene egye meg! Megláttak minket. - Viszonozta Carla Johnson barátságos 
integetését. - Megölöm Rinát! 

- Miért ölnéd meg a feleségemet? - értetlenkedett Dr. Sam, csatlakozva hozzájuk. Puszit nyomott Emily arcára. 
- Az egész falu itt nyüzsög - motyogta Emily. - Megmondtam Rínának, hogy nem akarok ma este a klubban 

vacsorázni, de hogyhogy Carla és Tiffany nem a hegyekben van? Nem ez az utolsó nagy hétvége a nyáron, amit a 
Bátor táborban szoktak tölteni? 

- Erdőtűz ütött ki a tábor mellett - mondta Dr. Sam. 
- Igen nagy a szárazság. A tűzoltóság már ura a helyzetnek, de evakuálták a környéket, biztos ami biztos. 

Ulrichék Európában vannak - tette hozzá még utólag. 
- Ismered Rinát. Szeret foglalkozni az emberekkel. Nyilván most is azt ecseteli annak a két nőszemélynek, hogy 

Mick a szerkesztőd, és tudod, Carla mennyire rajong az erősebbik nem jóképű tagjaiért - kuncogott Dr. Sam. 
- Még két percet adok neki - dörmögte Emily sötéten. 
Michael Devlin felemelkedett. - Bízd csak rám 
- mondta, s rávillantotta a mosolyát. Majd átszelve a klubház éttermét odalépett Rinához, aki elmerülten 

társalgott két barátnőjével, karon ragadta, s így szólt: 
- Rina, drágám, nem tudunk rendelni, amíg nem ülsz le hozzánk, pedig kopog a szemem az éhségtől! - Ezzel 

rávi-gyorgott Carla Johnsonra és Tiffany Pietro dAngelóra. 
- Michael Devlin vagyok, Emily szerkesztője. Remélem, nem bánják, ha elrabolom Rinát. - Félrevonta Rinát a 

két nőtől, és átkísérte a helyiségen. 
- Neked aztán van vér a pucádban, aranyom - mormolta Rina útközben. 
- Emily kiborult. Valami oknál fogva, dunsztom sincs miért, titokban akarja tartani a szerelmünket, Rina - érvelt 

Michael Devlin csendesen. Az asztalhoz érve nagy dérrel-dúrral leültette az idősebb nőt, majd ő maga is 
letelepedett. 

Rina rotyogott. - Tetszik nekem ez a pasi - súgta Emily fülébe. - Áldásomat adom rád, tégy vele azt, amit akarsz, 
gyermekem. 

Emily hahotára fakadt. - Ez tökös húzás volt, uram! - dicsérte a szeretőjét. 
- Egyetértek a feleségemmel, de amúgy is mindig egyet értek vele, nem? - vetette közbe Dr. Sam. Majd a 

pincérhez fordult, aki ott lézengett a közelükben. - Egy pisztrángot kapormártásban, de rizst kérek hozzá, nem azt a 
vörös burgonyát, amit mindig próbálnak rám sózni! Balzsamecet legyen a salátán, és ne csak egy áfonyás muffin 
árválkodjon abban a kosárban ma este! 

Míg falatoztak, a zenekar hangolt, s mire a desszerthez értek, az emberek táncolni kezdtek. A zene a közönségre 
való tekintettel nem a legújabb slágerekből állt. Sokkal inkább foxtrottot, keringőt, rumbát és szambát játszottak. 
Seligmannék elmentek táncolni, és Emily mosolyogva nézte őket. 

- Hát nem édesek? - kérdezte. - Dr. Sam imádja Rinát, és ő is imádja Dr. Samet. 
- Jó emberek. Örülök, hogy ők a barátaid - felelte Devlin. 



- Szerencsés vagyok - ismerte el Emily. - Csak Amerikában fordulhat elő, hogy egy lengyel-ír katolikus lánynak 
zsidó szülőfigurái legyenek. Sam felmenői és az én Dunham őseim Egret Pointe alapító atyái közé tartoztak. Mióta 
csak létezik a falu, mindig volt egy Dr. Seligmann. 

- Nekem sosem jut eszembe, hogy az Államoknak olyan régre visszanyúlik a történelme - vallotta be Michael 
Devlin. - Nem foglak felkérni táncolni, szépségem, mert mindkettőnket kínos helyzetbe hoznám. Nem tudlak úgy 
átölelni, hogy ne álljon fel. 

Emily elpirult, de közben lágyan felkacagott. - Mi lesz velünk, Devlin? Kicsúsztak a kezeink közül ezek a kis 
magánórák, nem? 

- Nem tudom - mondta a férfi megfontoltan. - Én nem érzem magam boldogtalannak, sőt, inkább nagyon is 
boldognak. És te? 

- Én is így vagyok ezzel - árulta el Emily halkan. 
- Majd meglátjuk, hogy jövünk ki egymással az úton. Mikor mész Frankfurtba? 
- Október elején - közölte Devlin. - Találkozunk tizedikén Angliában? 
- Akkor holnap foglalok szobát a barrow-i fogadóban 
- vágta rá Emily. - Meddig akarsz Palmeréknél vendégeskedni? 
- Tizennegyedikén vissza kéne jönnöm, hogy aznap már az irodában lehessek - nyilatkozta a férfi. - Nem 

akarom, hogy J. P. kérdezősködni kezdjen, hova tűntem ilyen sok időre. Mivel el kell rendeznem Sava és Pruny 
között a dolgokat, majd azt mondom, munkaügyben voltam távol, és mivel ott jártam, meg kellett néznem a házamat 
is, hogy minden rendben van-e. Nálad ki fogja tudni, hogy nem vagy itthon? 

- Rina és Essie - felelte Emily. - Én majd tizenhatodikán repülök haza, hogy Savával a női dolgokra is jusson 
időnk. Emlékszem, három napot mondtam, de már olyan régen jártam Angliában, majd kutatóútnak hívom. 

- Ti ketten miért nem ropjátok már a parketten? 
- lihegte Rina az asztalhoz visszaérve. - Belevaló zenét játszanak. 
- Élvezzük, hogy iszogathatjuk a borunkat és beszélgethetünk - mentegetőzött gyorsan Emily. - Amúgy sem 

szeretnénk, ha a barátnőid pletykálni kezdenének rólunk, nemde? 
- így is pletykálni fognak - somolygott Rina. - Ezzel telik minden hétfő reggelünk: fánkot falunk, kávét hör-

pölünk, és pletykálkodunk. Már évek óta így van. Most, hogy mindannyian dolgozunk, csak annyi a változás, hogy 
korábban találkozunk. És el kell ismerned, hogy évek óta senki sem látott a klubban vacsorázni egy jóképű, 
partiképes férfival, Emily. - Rina Michael Devlinhez fordult. - Tudom, hogy partiképes vagy, és azt is, hogy 
belevaló fickó - sorolta Rina. - Ó, Emily hallgat, mint a sír, de lerí róla, mennyire boldog. Olyan kár lenne, ha meleg 
volnál. Valahányszor elnézem azokat a pasikat a Ferde szemmel című műsorban, sírni támad kedvem. Az a Kyan! 
Olyan helyes, olyan dögös! És Jai... Jait hazavinném és elbabusgatnám! Olyan aranyos! 

- Nekem Carson kéne kebelbarátnak - szólt közbe Emily. - Megnevettet, és olyan okos. De kedves is. 
Az este a végéhez közeledett. Már csak néhányan táncoltak. Az étterem elcsendesedett. Dr. Sam ragaszkodott 

hozzá, hogy ő állja a számlát, és együtt távoztak, elhaladva a most üres asztal mellett, ahol Rina barátnői ültek. A 
parkolóban puszizkodva elbúcsúztak, majd beszálltak az autóba. Elsőként Seligmannék Lexusa hajtott ki. Michael 
Devlin Healyje követte. 

- Devlin szerelmes belé! - jelentette ki Rina diadalittasan. 
- Maradj ki ebből, Rina! - figyelmeztette a férje. 
- Csak azt szeretném, ha Emily boldog lenne, Sam. Megérdemli a boldogságot. 
- Igen, megérdemli - értett egyet a férfi. - Ezért maradj ki belőle. Mindketten felnőtt emberek, majd megtalálják a 

módját. Úgy lesz, ahogy lennie kell. 
- Gyönyörű menyasszony lenne - sóhajtott Rina. Sam Seligmann jót derült, ahogy továbbhajtottak. 
- Feleségem, a házasságközvetítő - ugratta szeretetteljesen. - Egy lány és két fiú után még mindig nem elégedett. 

Most már tudom, mivel foglalkoztak az őseid Oroszországban. 
A nő is nevetni kezdett. - Tehát én vagyok Gol-da, a házasságközvetítő - tréfálkozott. - Perelj be! 
- Majd elkomolyodott. - Szerinted Devlin elveszi feleségül? 
- Azt mondtad, szerelmes Emilybe - érvelt a férje. 
- De negyvenéves, és még sosem volt nős - nyugtalankodott Rina. 
- Szerinted Emily szereti Devlint? 
- Hát nem látod? Igen, Sam! Emily szereti Michaelt 
- jelentette ki Rina magabiztosan. - Devlin az első szerelme, és gyanítom, hogy az utolsó is. Nem az a fajta lány, 

aki könnyedén odaadná a szívét. O, istenem! Mi lesz, ha Devlinnek esze ágában sincs megnősülni? 
- Úgy lesz, ahogy lennie kell - ismételte Dr. Sam. 
- Már meg van írva az élet könyvében, Rina, kedvesem. Ezért inkább maradj ki belőle! - Befordult a kocsival 

Ansley Courtre. 



A Healy behajtott Emily felhajtójára. Együtt sétáltak a házba. 
- Ennél valamit? - kérdezte Emily. 
Devlin a karjaiba vonta. - Csak téged. - Szájával birtokba vette Emilyt, puhán az ajkaira tapadt, megízlelte a 

nyelvével, s eljátszott Emily viszonzásul felkínált nyelvével. - Hogy lehet mindig ilyen finom ízed? - mormolta a 
rövid vöröses szőke hajba. - Sosem bírok betelni veled. - Kezével felhúzta a selyemszoknyát, megölelte Emily 
csípőjét, és csintalanul megdögönyözte a fenekét. Aztán pajkosan villogó szemekkel nekitolta a konyhaasztalnak. - 
Az asztalon fogjuk csinálni - dörmögte a fülébe. - Most azonnal, szépségem! 

- Devlin! - Emilynek elakadt a lélegzete, ahogy a férfi felemelte. Remegett az izgalomtól. Holnap Devlin 
visszamegy a városba, és nem látja majdnem egy hétig. Hátsója alatt megérezte a tölgy érdességét, ahogy a férfi 
ráültette. Devlin feje Emily széttárt combjai közé bukott a nő lényege után kutatva, s amikor megtalálta, játszani 
kezdett vele. - 0, igen! Igen! Igen! Igen! -bátorította Emily. Mellbimbói megkeményedtek és bizseregtek. Ruhájának 
pántját lecsúsztatta a vállán, és kiszabadította a mellét a kelme fogságából. Devlin előrehúzta Emilyt, rá a 
szerszámára. Ajkaival a mellbimbójára tapadt. - O, atyám! - Belehatolva eleinte lassan, majd egyre gyorsabb és 
erőteljesebb lökésekkel mozgott. Emily egyik mellbimbóját mohón szívva a csúcsra juttatta mindkettőjüket. Emily 
felsikoltott, ahogy lángoló szenvedéllyel együtt elélveztek. 

Mi az ördög van velem? - kérdezte magától Michael Devlin, miközben elhúzódott Emilytől. Szereti Emilyt. 
Tényleg vissza akar menni a városba holnap reggel, hogy nélküle töltse az egész napot? De mi van akkor, ha nem 
tart soká? Mi van akkor, ha az egész csak egy vad, fantasztikus tombolás volt Emily kezdeményezésére, hogy 
tanulhasson a szexről? És ez volt az ő - kettejük - eredeti szándéka. Lehet, hogy ő is azok közé a nők közé tartozik, 
akiknek a szabadság mindennél fontosabb? Több időre volt szüksége. Túl öreg volt már ahhoz, hogy 
odaajándékozza a szívét egy nőnek csak azért, hogy az visszautasítsa. 

- Muszáj visszamenned holnap? - kérdezte tőle Emily. 
- Igen - felelte Devlin. - Ha dél körül elindulok, akkor elkerülhetem a torlódásokat. A Healy nem szeret a 

dugókban rostokolni. 
- Itt hagyhatnád a Healyt, és bemehetnél vonattal kedden reggel - javasolta Emily mintegy mellékesen. 
- Bérelt helyem van a ház mélygarázsában, ahol lakom - hangzott a válasz. 
- Ó. - Emily csalódott volt. 
- De miénk az éjszaka nagy része, és a holnap reggel 
- vigasztalta Devlin Emilyt, és lesegítette a konyhaasztalról. - És ha azt akarod, hogy visszajöjjek jövő hétvégén, 

el tudok szabadulni. 
Emily bólintott. - Azt hiszem, vissza kell jönnöd minden hétvégén, amíg el nem készül a könyv - közölte. - És 

azután, csak ha szeretnél, Devlin. 
A férfi megborzolta Emily puha haját. - Szeretnék, szépségem. - Vajon csak egy odavetett javaslat volt ez Emily 

részéről? Vagy jelent neki valamit? Lehetséges, hogy Emily épp úgy szereti őt, mint ő Emilyt? 
- Menjünk, feküdjünk le! - kiáltotta Emily boldogan. A férfiak olyan süketek. Devlin tényleg azt hiszi, hagyni 

fogja, hogy elmeneküljön tőle most, hogy rátalált? Ha szereti őt, ahogy Rina állítja, nem akarja majd elhagyni. 
Emilynek alig maradt ideje, hogy reggelit adjon Dev-linnek, olyan sokáig időztek a takaró alatt másnap. De nem 

engedte, hogy a férfi anélkül induljon el, hogy egy késői reggelit el ne költsön, aztán még a Healybe is tömött egy 
táskát tele szendviccsel és friss barackkal. 

- Hívj fel, hogy tudjam, épségben hazaértél! - kérte édesen megcsókolva Devlint a hátsó tornácon, ahol senki sem 
láthatta meg őket. 

Devlin bólintott, hosszan, keményen visszacsókolt, és megölelgette Emily hátsóját. - Jó legyél, szépségem! 
- búcsúzott, majd lelépett a tornácról, és beszállt a kocsiba. 
- Csak veled akarok rosszalkodni, Devlin - jegyezte meg Emily integetve, miközben a férfi kitolatott a 

felhajtóról, és végigzúgott a Founders Way-en. Hát, ez azért nem száz százalékig igaz, jutott eszébe utólag. A 
herceggel is szeretett rosszalkodni. De a herceg nem volt valóságos. Csak a képzelt szeretője. Emily eltöprengett, 
vajon más képzelt szeretői is lesznek-e most, hogy erotikusabb stílusra váltott. A Csatorna biztonságos szexet kínált. 
Nincs nem kívánt terhesség. Se nemi úton terjedő betegségek. Csak a teljes, fantasztikus gyönyör. Nem volt igazi, 
de egyértelműen igaznak tűnt, amikor része volt benne. Bement a házba, és fontolóra vette, hogy megrendelje-e a 
Csatornát ma estére, de ez ilyen hamar csaknem hűtlenséggel ért volna fel Devlinnel szemben. Már egyetlen 
éjszakát sem képes kibírni szex nélkül? Elvigyorodott. Most, hogy tudta, miről szól, nem volt benne biztos. 

Devlin felhívta négy óra körül, hogy szóljon, hazaért a lakásába, és a Healy a garázsban áll. - Jobban szereti a 
feljáródat, mint az épületben a helyét. 

- Hiányzik a Healymnek a tiéd - viccelődött Emily. - Szerette, hogy orrtól orrig áll a Healyddel a felhajtón. 
Milyen volt a forgalom? 

- Jó, bár a város fele már sűrűsödött - mesélte a férfi. 



Beszélgettek még pár percet, majd Devlin elbúcsúzott: - Lejárt a játékidő, szépségem. Menj vissza dolgozni! 
Néhány nap múlva hívlak. 

- Rendben - köszönt el Emily. - És viszlát jövő hétvégén! 
- Igen, viszlát - ígérte Devlin. 
Emily letette a kagylót, majd tekintettel arra, hány óra volt, tárcsázta Savannah mobilszámát. Még nem járt olyan 

későre Angliában, és Sava amúgy is éjjeli bagoly volt. 
- Halló? 
- Devlin visszament a városba, most egyedül vagyok - darálta egy szuszra Emily. 
- Egy egész hónapig a tiéd volt. Nem vagy fáradt? Nem untál rá? - faggatta Savannah. 
- Devlin sosem fog fárasztani vagy untatni - jelentette ki Emily őszintén. 
Savannah felnevetett. - Örülök, hogy végre megtudtad, mi a szerelem, cica. És a szex? Még mindig csúcs? 

Mindig azt hallottam, hogy ő a legjobb. 
- Te jó ég, hát persze! - sóhajtott Emily. - Tudom, hogy ő az én első és egyetlen szeretőm, és akadnak, akik azt 

mondanák, fogalmam sincs, miről beszélek, pedig van. Azt hiszem, ösztönösen megérzem, Sava. Lehet, hogy a 
herceg úgy néz ki, mint ő, de egyáltalán nem olyan, se személyiségében, sem a budoárban. Őrültségnek hangzik? 

- Nekem nem - biztosította Savannah. - A Csatornában élő úriembereknek saját személyiségük van. Nem egészen 
értem, de nem is akarom megkérdőjelezni. 

- Jövő hónapban átruccanok Angliába. Devlin Frankfurtba utazik, és aztán találkozunk. Leugrunk Barrowba, 
eltöltünk ott néhány napot. Foglalj nekem egy szobát a falusi fogadóban, légy szíves! A legjobbat, amijük van. 

- Nálunk fogtok lakni - tiltakozott Savannah. 
- De nem most! - adta értésére Emily. - Romantikus közjátékra vágyunk, és abban nemigen lehet részünk a 

birtokon. Mellesleg a kulcslyukon át szoktál hallgatózni, ne is tagadd! 
Savannah kuncogott. - így szereztem az első tapasztalataimat a szexről - ismerte be. - Mama minden alkalmat 

megragadott, hogy ágyba bújjon apám fivérével. Persze ő özvegy volt, de Dorian bácsi nős volt. Mama mindig 
nyitva hagyta a hálószobaajtót, kivéve, amikor Dorian bácsi jött. Nem értettem, miért. Mindenesetre az igaz, hogy 
sok mindent láttam és hallottam az első leselkedéskor. A dadusom rajtakapott, arrébb hurcolt, és arról karattyolt, 
hogy a rossz kislányoknak rossz végük lesz - hahotázott Savannah. - Hála istennek, hogy itt a Csatorna, mert nagyon 
úgy fest, a mamám vad libidóját örököltem. De sosem hoznám zavarba Reget. Nagyon szeretem. 

- Akkor lefoglalod nekünk a szobát? 
- Mikorra? - kérdezte Savannah. 
- Október tizedikén érkezünk. Devlin tizennegyedikén jön vissza. Én pedig felmegyek a birtokra tizenhatodikáig, 

ha neked is megfelel - nyilatkozta Emily. 
- Az remek lenne - örvendezett Savannah. - Reg minden hónapban felutazik néhány napra Londonba, akkor majd 

megbeszéljük a női dolgokat, ha elment. A Csatorna valami újdonságot tesztel itt Angliában és Franciaországban, és 
tökéletes alkalmunk lesz rá, hogy kipróbáljuk. 

- Mi az? - tudakolta Emily. 
- Egy új távirányító. Emlékszel, amikor lecserélték a régit olyanra, amivel egyszerűen az Enter gomb meg-

nyomásával bejuthatunk? Hát, most megint új van, amit úgy programozhatsz, hogy ugyanabban az időben egyszerre 
két nő lépjen be ugyanabba a fantáziavilágba! Az utóbbi időben egy viktoriánus bordély ötletén dolgozom. 
Egyszerűen csodálatos. Tudod, milyen prűdnek tartották a viktoriánusokat. Pedig, ami a szexet illeti, igazi 
vadállatok voltak, drágám! Amíg jó öreg Reg Londonban jár, mi elszórakoztathatjuk szemérmetlen kis magunkat a 
Farok és Muffban. így hívom a helyet - ecsetelte Savannah vidáman. 

- Nagyon szégyentelennek tűnik - bökte ki Emily lassan. - Nem hiszem, hogy az én stílusom lenne, Sava. Te 
sokkal kalandvágyóbb vagy, mint én. 

- Emily, miénk a hatalom a Csatornában. Ezért olyan tökéletes a kísérletezésre. Ha azt mondod „Állj!", akkor 
leáll. Nem úgy, mint a való világban, ahol nem mondhatod, hogy „Hohó", amikor a fickó túllép azon a ponton, 
ahonnét már nincs visszaút - emlékeztette Savannah Emilyt. - Tudom, hogy az utóbbi hónapokban szerepeltél a 
Csatornában, nem csak megfigyelőként voltál jelen, de azt is tudom, hogy valószínűleg nem kockáztattál. Próbálj ki 
valami újat, ami egy kicsit veszélyes! Együtt leszünk, drágám. Cseppet sem vagy kíváncsi arra, milyen lenne több 
partnerrel egyszerre? Nem szeretnél úgy eltölteni egy éjszakát, hogy több szerszámot szórakoztatsz el a puncidban? 
Ugyan már, ismerd be! Minden nő fantáziál erről, és a megfelelő körülmények között a legtöbbjük legalább egyszer 
ki is próbálná. Úriemberek csodás kompániáját alkottam meg. Ott van Bertie és Willie, Freddie és St. Albans. És 
még sokan mások. Még sok is, annyian vannak. Ne dönts most! Várj, amíg ideérsz. Engem nagyon izgat a dolog. 
Képzeld csak el, hogy a legjobb barátnőddel léphetsz be a Csatornába! 

- Csábítóan hangzik - vette fontolóra Emily elgondolkodva. 



- Devlin a gépen csücsülve repül majd vissza az Államokba. Jó öreg Reg Londonban lesz, és te meg én az 
elképzelt világunkban alaposan eldöngettetjük magunkat. Tudom, nem a te korszakod, de a szex az szex. Még akár 
olyasmire is szert tehetsz, amit felhasználhatsz A makacs hercegnőbenl 

- Talán - mélázott Emily. 
Savannah felnevetett. - Furdalja az oldaladat a kíváncsiság, nem igaz? 
- Bevallom - felelte Emily 
- Akkor bele kell vágnunk, drágám - döntötte el Savannah mindkettejük nevében. 
- Gondolom, aznap éjszaka elég elfoglaltak leszünk 
- tette hozzá Emily. 
- Szűzanyám, micsoda buja megjegyzés! - bolondozott Savannah. 
- Aznap éjszaka jó sok buja hancúrban lesz részünk, ugye, Sava? 
Savannah felnevetett. - Te jó ég, hát remélem! Ezer éve nem volt részem egy jó kis orgiában, neked meg még 

egyáltalán nem volt. Úgy szeretném, ha élveznéd az első orgiádat, drágám. 
- Most elbúcsúzom, Sava - köszönt el Emily. - Még hívlak, mielőtt találkozunk. Kérd meg a fogadót, hogy 

jelezzenek vissza nekem e-mailen a foglalásról! 
- Persze. Megmondom Regnek, hogy csókoltatod 
- felelte Savannah. - Tudod, mennyire megdugna, ha hagynád, Emily. Mindig tetszettél neki. 
- Én viszont nem dugnék vele. Nem dugnék a legjobb barátnőm férjével - döbbent meg Emily. - Nyomj egy 

puszit William és a kis Selena pofijára helyettem, jó? 
- Hát, csak gondoltam megkérdezem most, hogy már téged is rendesen betörtek. Reg néhány hét múlva ünnepli a 

születésnapját, és mesés ajándék lennél neki. Mármint egy újabb bolti vacak nem lenne igazi meglepetés. 
- Savannah! Borzalmas egy nőszemély vagy! - jelentette ki Emily félig nevetve. - Az egyetlen nő, aki miatt nem 

kell aggódnod Reggel kapcsolatban, az én vagyok. Mivel a férjed, feketelistán van, legalábbis ami engem illet. A 
regényem szereplői sem hasonlítanak rá, még véletlenül sem. Fúúúújj! Hátborzongató. Na, puszi a srácoknak, jó? 

- Rendben - adta meg magát Savannah. - Jó éjt, drágám. Viszlát jövő hónapban! 
- Jó éjszakát, Sava - hadarta Emily, és letette a kagylót. Ami azt illeti, megkönnyebbült, hogy Lord Palmer 

Londonban fog időzni, amíg ő Savannah-val lesz. Amikor a múltkor ellátogatott a birtokra, berontott a szobájába, és 
úgy tett, mintha tévedésből keveredett volna oda, mint tréfásan megjegyezte: összekutyulta a dolgokat. De Emily 
tisztában volt vele, hogy barátnője férje pontosan tudta, hova nyit be. Amerikai kifejezéssel élve, egy véreb, 
gondolta magában. Savannah valószínűleg szintén tudott az esetről, de szerette Reget és a gyermekeiket, no és 
szeretett Lady Palmer, Tilbury bárónéja lenni. És Reg sosem hagyná el a nejét, még ha lenne is lehetősége rá. 0 is 
szerette Savannah-t a maga módján. 

Szerelem. Milyen furcsa érzés - gondolta Emily. - Testi és lelki. Csodás nemi vágy, ugyanakkor olyan érzelem, 
amelyre nincsen szó. Legalábbis így érzett Devlin iránt. Rina szerint Devlin szereti. De Devlin sosem állított ilyet. 
Még legforróbb szenvedélyük hevében sem ejtette ki ezt a szót. Legközelebb, ami ehhez áll, az az volt, amikor 
bevallotta, hogy odavan érte. Odavan érte azt jelenti, hogy isteníti. Gyengéden szereti. Tehát Devlin gyengéden 
szereti. Erre is lehet építeni, nem igaz? 

Emily csapdába csalta Devlint, hogy a férfi elcsábítsa őt múlt tavasszal, és ő, Emily megtanulhassa, miről szól a 
szex. Azt nem tervezte be, hogy szerelmes lesz Michael Devlinbe; és az sem jutott eszébe, hogy a férfi is 
belészerethet. De Emily Shanski szerelmes lett Michael Devlinbe, és semmit sem akart a világon jobban, mint azt, 
hogy az imádott férfi is szerelmes legyen belé. A boldogító igenre vágyott, melyet díszes esküvő, nászút, és két vagy 
három gyerek tesz teljessé. Ha a hősnői megkaphatják, neki miért ne járna? Az ágyába is becsalta. Vajon az oltár elé 
is sikerül? 

A telefon megcsörrent. Emily meglepetten felvette. 
- Emily, itt Aaron. Órák óta próbállak elérni - tódította drámaian. 
- Aaron, isten hozott újból itthon! Milyen volt Olaszország? És Capri? - kérdezte Emily. 
- Toscana mennyei volt. Caprit túlbecsülik. Túl sok a csinos fiú. Tánc, tánc, tánc és ivászat éjjel-nappal. Úgy 

volt, hogy egy hétig maradunk, de két nap után elegünk lett. Kirknek igaza volt - újságolta Aaron Fischer. - De a 
Kék Barlang, az valami csoda. Na és, hogy halad a könyv, és jól kijössz Michael Devlinnel? Elégedettnek tűntél, 
amikor elmentünk. 

- Szeretők vagyunk - hallotta Emily a saját hangját. Hosszú szünet következett, majd így szólt Aaron: 
- Bölcs dolog ez, aranyom? Ez a fajta kapcsolat író és szerkesztő között mindig is tiltólistán szerepelt. Mi lesz, ha 

véget ér? Hogy fogtok egymással dolgozni? És hogy magyarázod majd meg, ha nem tudtok? 
- Rina szerint szerelmes belém, és Aaron én is szerelmes vagyok belé. Nem jár nekem is egy kis boldogság? 
- kérdezte Emily halkan. 



- Rina! Tudhattam volna! A nyugati világ minden lében kanala! Ne hallgass a húgomra, Emily! Nincs kap-
csolatban a valósággal! 

- A könyv háromnegyede elkészült - váltott témát Emily. - Időben leadom. Jövő hónapban egy hétre Angliába 
utazom. Barrowban leszek, meglátogatom Savát. 

Aaron Fischer jól hallhatóan felsóhajtott. - Tehát nem osztod az aggodalmamat - sopánkodott. - Nem tetszik, 
ugye? Megígértem Emily Ónak, hogy úgy vigyázok rád, mint a lányomra, ha lenne lányom. A halála előtt 
megismételtem a fogadalmamat. Milyen apa lennék, ha nem aggódnék? Michael Devlin elbűvölő, és csodás, 
tehetséges szerkesztő. De soha a legkisebb jelét sem adta, hogy családot szeretne alapítani. Ha ezt megérted, és tudsz 
ezzel élni, ám legyen! 

- Nem csak szexről van szó, Aaron - vitatkozott Emily. - Jól kijövünk egymással. Ugyanazokat a dolgokat 
szeretjük, ugyanazon a viccen nevetünk, és szereti a főztömet. 

- Mindenki szereti a főztödet - szólt közbe Aaron. 
- Egyszerűen nem hiszem el, hogy Mick olyan fölényes volt, hogy elcsábított. Azt hittem, több szakértelem 

szorult belé. 
- Én csábítottam el, Aaron. Megpróbált ellenállni, de eltökélt voltam - vette védelmébe Devlint Emily. 
- Menten eldobom magam! - füstölgött az ügynök. 
- Hát, ha más nem is, a bánat, ami úrrá lesz rajtad, ha ennek vége, remélhetőleg még jobb regényeket szül majd. 
Emily felkacagott. - Nagy csirkefogó vagy te, Aaron. És mi van akkor, ha úgy dönt, hogy családot alapít, és 

feleségül vesz? 
- Ha Michael Devlin megkéri a kezed, aranyom, akkor én vezetlek az oltár elé és házasítalak ki a Szent Anna-

templomban - ajánlotta Aaron Fishcer. - Talán mégsem lenne olyan rossz - okoskodott. - És most, azért hívtalak, 
hogy lássam, minden rendben van, és elmeséljem, hogy holnapra találkozót beszélek meg J. P. Woodsszal, hogy 
tárgyaljunk. Küldd el e-mailben, amit eddig írtál, hogy elolvashassam, mielőtt asztalhoz ülök vele. 

- Első dolgom lesz reggel, Aaron. És Aaron! A kiadónál senki sem tud a dologról, csak te és Sava! Nem 
szeretném, ha Devlint kínos helyzetbe hoznák a pletykákkal. 

Aaron bölcsen kuncogott. - Tehát nem elég, hogy az ágyadba csaltad, most ismét kiveted a hálódat, hogy oltár 
elé vidd - vonta le a következtetéseket. - Nos, aranyom, jó vadászatot! Néhány nap múlva hívlak, és beszámolok a 
fejleményekről. Jó éjt! 

- Jó éjt, Aaron! Add át az üdvözletem Kirknek! - Emily letette a kagylót. Aztán bezárkózott éjszakára, és 
felvonult az emeletre. Nem arról van szó, hogy kiveti a hálóját Devlinre! Nem! Nem fogja leteperni és gúzsba kötni! 
Egyszerűen csak itt az ideje, hogy mindketten gondoljanak a házasságra. 

r i\ I 
Hetedik fejezet 
i lesz velem, ha kiskegyed befejezi a könyvet? - siránkozott alkotójának Justin Trahern, Malincourt hercege. A 

herceg könyvtárában ácsorogtak. 
- Ezt hogy érti, Trahern? Mindörökre halhatatlan marad - értetlenkedett Emily. 
- Igazán írhatna még egy regényt Malincourtról -alkudozott a férfi. - Hát nem én vagyok a leglenyűgözőbb és 

legérdekesebb hőse, akit valaha is elképzelt? 
- Nos, annyi bizonyos, hogy ön a legarrogánsabb -nevetett Emily. 
- Kegyed nagyszerű hercegnő, asszonyom - bókolt Trahern. 
- Önhöz méltó hercegnőt adtam önnek, uram - felelte Emily. - Caro önnek a tökéletes nő. Magam után min-

táztam, hogy örömet szerezzek önnek, éppúgy, ahogy ön is Michael Devlinre hasonlít. De ön nem Michael Devlin, 
és én sem vagyok Caro. 

- Kegyed igenis Caro, amikor a karjaimba zárom - feleselt Trahern évődve. - Honnan tudhatná különben, hogy 
mit érez Caro, kedveském? - Emily kacsójáért nyúlt, megragadta, és magához vonta Emilyt. - Mesélje el, hova 
megy, amikor eltűnik Malincourtról, asszonyom! Nem hinném, hogy szeretőt tart, annál sokkal több tisztesség 
szorult kegyedbe! - Erős karjaival átölelte, és lenézett az apró, szív alakú arcba. 

 
- Uram, könyörgöm, ne kérdezze, és engedje meg, hogy azt tegyem, amit tennem kell - hadarta a hercegnő. - 

Nem csalom meg, és ezzel be kell érnie. - Trahern kemény teste mámorítóan simult az övéhez. Legszívesebben 
örökre védelmező karjai közt maradt volna. Ha tehette volna, de nem így volt megírva. Még maradéktalanul bosszút 
kellett állnia azokon, akik először megbecstelenítettek, majd meggyilkolták az anyját. És a nagynénjeit. Különösen a 
drága legifjabb nénit, Louisát. 

A hercegnő testével ura széles, védelmező mellkasának törleszkedett. A hercegnek sejtelme sem volt arról a 
három évvel ezelőtti nyárról, amikor anyjával látogatóba mentek a nagyszüleihez Franciaországba. Atyja, Chetwyn 



grófja nem akarta, hogy menjenek. Franciaországban a politikai helyzet napról-napra romlott. De gyönyörű francia 
anyja, Claudine csak nevetett ura félelmein. 

- A legtöbb zavargás Párizsban van, mon chou - nyugtatta. - Caroline-nal nem megyünk messzebb Norman-
diánál. Ott alig volt zavargás. Mellesleg Papa megállapodást kötött Lafayette márkival és a többiekkel. Nagy 
változásokra van szükség ahhoz, hogy Franciaország túlélje, és Monsieur le Roi-t és Madame la Reine-t meg kell 
nyerni az ügynek. Mindig szánalmat éreztem az iránt a szegény kis osztrák hercegnő iránt, akinek egybe kellett 
kelnie Kövér Lajossal. De mindenki tudja, hogy atyám, a herceg, és egész kiterjedt családja a forradalom pártján áll. 
Tökéletes biztonságban leszünk, ma coeur. 

így aztán Chetwyn grófjának vitorlásán áthajóztak a Csatornán Normandiába, hogy néhány hónapot a grófné 
szüleivel töltsenek. És először pont olyan is volt, mint minden más nyár, amelyet Lady Caroline Thornton 

Franciaországban töltött az anyai nagyszülők bájos kis kastélyában. Anyja két húga is ott volt vele. Az idősebbik 
a Loire-völgyében élt a családjával. A fiatalabbik annyi idős volt, mint Caroline, alig néhány hét különbséggel. 
Tizenhét évesek voltak, és idejük java részében a szabadban lovagoltak, vagy a fák alatt sétáltak a gyümölcsösben. 
Úgy tervezték, hogy a következő nyáron Caroline-t bevezetik a londoni társaságba, és meghívták a kedves Louisát, 
hogy ossza meg vele az élményt, mivel a társasági élet Franciaországban a legjobb esetben is kiszámíthatatlan volt. 
A két lány együtt kacarászva képzelte el, milyen ruhákba bújnak majd, és hamarosan milyen férjet találnak majd 
maguknak az előkelő úriemberek között. Forró, napos idő volt. Olyan tökéletes volt minden, hogy még véletlenül 
sem fordult meg a fejükben, hogy ez az utolsó alkalom, amikor boldogok lehetnek együtt. 

Aztán egy délután szakadt csürhe jelent meg a kastély kapujában bebocsátást követelve. Megpillantva őket a 
herceg tétovázott eleinte, de végül engedélyezte nekik a belépést. Jó fia volt a forradalomnak. Ám amikor a banda 
benyomult, Caroline nagyapját letartóztatták, és azzal vádolták, hogy elárulta a köztársaságot. Egy névtelen 
bejelentés érkezett ellene a dobozba, amelyet a Közjóléti Bizottság állított fel a faluban. A herceget azzal vádolták, 
hogy javakat halmoz fel, és rosszul bánik bizonyos Agramant polgártárssal. A kastélyt átkutatva azt állították, hogy 
az éléskamra készletei nyilvánvaló bizonyítékai a javak felhalmozásának. 

A herceg tiltakozott. Ami az éléskamrájában található, az egy népes család és szolgálói átlagos élelmiszer-
ellátmányának mondható. Ami pedig Agramant polgártársat illeti, valaha istállófiúként állt a herceg alkalmazásában. 
De rajtakapták, amint ételt lopott az éléskamrából, és a kabátja alatt egy palack bor is lapult a herceg pincéjéből. 
Megostorozták, mindössze tíz csapás volt a büntetése, és elbocsátották a herceg szolgálatából. Ha Agramant 
polgártárs éhes volt, jelentette ki a herceg, és urához fordult volna, a herceg a saját készleteiből juttatott volna neki. 
De nem volt éhes, és a hercegnek bizonyítéka volt arra, hogy az istállófiú már máskor is lopott tőle, és a zsákmányt 
a többszöröséért adta el a faluban. 

A banda tagjai azonban nem hallgattak rá. A herceget elhurcolták, háza népét pedig bebörtönözték a kastélyban. 
Napokkal később hírül hozták nekik, hogy a herceget kihallgatták, bűnösnek találták a köztársaság elleni 
bűncselekmények elkövetésében, és Caenba vitték, hogy kivégezzék. Testét sosem látták viszont. A hírek hallatán a 
hercegné a szívéhez kapott, és összeesett. Néhány nappal később meghalt. Mivel a szolgálók többé nem 
szolgálhatták ki őket, a család női tagjai voltak kénytelenek megásni a sírját a családi temetőben. A hálószobában 
rejtélyes módon felbukkant egy koporsó. Senki sem beszélt róla, vagy kérdezte, honnan származik. Az idős 
hercegnét halotti lepelbe bugyolálták, és behelyezték a koporsóba. Az asszony két leánya és leányunokái kérel-
mezték, hogy a férfiszolgák kiszállíthassák a koporsót a sírhoz. 

A férfi, aki a szakadt banda kapitányának nevezte magát, bizonyos Arnaud kapitány végigmérte őket, megnyalta 
az ajkát, és kijelentette: - Minden szívességnek ára van, gyönyörű kis arisztokratáim. Mit tudtok cserébe felajánlani? 

Caroline anyja azonnal levette a nyakában lógó arany-gyöngy láncot a rajta függő kereszttel, és átadta: - Ez 
megfelel? - kérdezte halkan. 

- Egyelőre - felelte Arnaud kapitány az asszonyon legeltetve a szemét. 
Nem értették, mire gondol, de néhány nappal később Caroline-t, az anyját, a nagynénjeit, és az összes fiatal 

cselédlányt letoloncolták a kastély zárkáihoz, és tömlöcbe vetették őket. Arnaud kapitány minden este megjelent a 
jobb kezével, Leon polgártárssal. Kiválasztottak két cselédlányt, és csak reggel engedték őket vissza. Egyik-másik 
lány napokig nem tért vissza, akadt, aki sosem. 

- Mi történik velük? - faggatta Caroline az anyját. 
- Jobb, ha nem tudod - mondta az anyja. 
És jobb is volt addig az estéig, amikor is Arnaud kapitány virsli ujjával Caroline-ra nem bökött, és magához nem 

intette. 
- Non! - kiáltott az anyja, felpattant és fogva tartójuk szemébe nézett. - A leányom egy angol lord egyetlen 

gyermeke. Az uram magas váltságdíjat fog fizetni érte, ha leányomnak nem esik bántódása! - A hercegné külön 
megnyomta a nem esik bántódása szavakat. - Már említettem, Arnaud kapitány! Az uram minden itt lévő nőért 
fizetni fog. Csak küldessen a vitorlásához, ami most a falu öblében horgonyoz, és várja, hogy visszavigyen minket 



Angliába. Kérjen annyit, amennyit csak akar. Az uram, Chetwyn grófja fizetni fog. Hát nem vágyik arra, hogy 
gazdag ember váljék magából? 

- Miért hiszitek, ti átkozott arisztokraták, hogy mindenre a pénz a válasz? Azért jöttem, hogy elvigyek egy nőt, 
aki éjszaka elszórakoztat. Ha nem akarod, hogy a lányodat vigyem, akkor gyere velem te magad! A húgod pedig 
megteszi Leonnak! 

Lady Caroline Thornton akkor még nem tudta, mekkora áldozatot vállalt érte anyja és a nénjei azon és az 
elkövetkező éjszakákon: Arnaud kapitány és Leon polgártárs ugyanis nagy élvezetüket lelték a két nő 
megalázásában. A két testvér mégis mindennek ellenére megőrizte a méltóságát. Anyjának sikerült pár sort írnia a 
grófnak, és az üzenet a kastély szakácsának segítségével el is jutott a vitorlás kapitányához, aki azonnal kihajózott, s 
elindult Angliába. És Chetwyn grófja késlekedés nélkül útra kelt, hogy kimentse családját a forradalom karmaiból. 

De túl késő volt. Amint ráunt a két testvérre, Leon polgártárs megparancsolta az embereinek, hogy tartsák fogva 
őket, miután a tömlöcökből a szalonba terelték mindegyiküket. Azután kényszerítették őket, hogy végignézzék, 
ahogy a legifjabb Louisát megerőszakolja először Arnaud kapitány, majd Leon polgártárs, és végül másik hat ember 
a szakadt bandából. Nénje eleinte küzdött és sikoltozott a nővéreinek, azután a Szűzanyának, hogy mentse meg. A 
lány szüzességének elvétele fájdalmasnak bizonyult, és szenvedéseit sóvár erőszaktevői csak tovább fokozták. 
Siralmas kiáltásaitól Caroline tante Justine-je éktelen haragra gerjedt. Vad viaskodás-ba kezdett fogva tartóival, s 
váratlanul kiszabadította magát. Kirántott egy tőrt az egyik bandita övéből, és halálos szúrással leterítette azt, mielőtt 
megfékezték és elvágták a torkát a többiek. 

Ekkor Caroline megdermedt a félelemtől, hogy mi jöhet még. De legnagyobb meglepetésére, visszakísérték a 
kastély tömlöcébe. Anyját nem látta többé. Az egyik cselédlány visszatért reggel, és beszámolt róla, hogy pauvre 
Madame Claudine-t megfojtották, de előtte még kényszerítették, hogy minden lehetséges megaláztatást 
elszenvedjen, amelyet férfi asszonyra mérhet. Újra és újra megerőszakolták és megverték. Ami tante Louisát illeti, 
nem sokkal élte túl, hogy Caroline-t elvitték a szalonból. így Caroline magára maradt. De Arnaud kapitány nem 
bökött rá még egyszer vaskos ujjával. Hetekkel később átvezették Caroline-t a tömlőéből a kastély elegáns 
szalonjába, ahol ott találta atyját a kapitány mellett várakozva. Atyja letette érte a váltságdíjat, és ő szabadon 
távozhatott Franciaországból. 

Chetwyn grófja, bár felesége halála összetörte a szívét, sosem ismerhette meg, hogyan hunyt el valójában 
hitvese. Azt mondták neki, hogy a nyirkos, hideg cella okozta az asszony és a húgai vesztét. És Caroline sosem 
árulta el atyjának az igazságot. Hogy is tehette volna? És ha nem árulta el atyjának, hogy árulhatta volna el urának? 
Hogyan magyarázta volna meg, hogy amikor eltűnik Malincourtról, Franciaországba hajózik atyja megviselt 
vitorlásán, amely most már hozzá tartozott? Megértette volna a herceg, hogy ő Levendula, a megmentő, akiről 
ország-világ beszél, és hogy közeli barátnői közül legalább fél tucat Levendula Hölgyei közé tartozik? Az volt a 
küldetése, hogy megmentse azokat a szerencsétlen lelkeket, akik a forradalmi terror áldozatai lettek. Nem számított, 
arisztokraták vagy burzsoák-e. De legfőbbképpen az lebegett a szeme előtt, hogy bosszút álljon Arnaud kapitányon 
és Leon polgártárson. Csak még meg kellett őket találnia. Nagyapja kastélyából ugyanis eltűntek. 

- Vallja be nekem, hova megy, Caro! - kérte még egyszer a herceg. 
Caro kétségbeesett szemekkel rámeredt, és megrázta a fejét. - Bíznia kell bennem, uram! 
- Hogyan bízzak kegyedben, amikor kegyed sem bízik bennem, szerelmem? - vetette ellen a herceg aggodal-

masan. 
És ekkor meghallotta a csengő csilingelését, és Emily az ágyában ébredt. A televízió képernyőjén havazott, mint 

mindig, amikor a Csatorna adása véget ért aznap estére. Emily kipillantott az ablakon. Sárgultak a levelek, s ő 
néhány napon belül Angliában lesz. Devlin már múlt csütörtökön elutazott Frankfurtba, és hiányzott neki. 
Felsóhajtott, behunyta a szemét, és álomba parancsolta magát. Mozgalmas napok álltak előtte, és reggel át fogja írni 
a jelenetet, melyet épp most játszott el a Csatornában. Sokkal jobb volt, mint az első változat. Úgy érezte, semmit 
sem aludt, amikor Essie felrázta. 

- Komolyan mondom, Emily - korholta az idős asz-szony -, abba kellene hagynia ezt a sok éjszakázást, leányom! 
Elmúlt kilenc óra. Az irodai telefon már kétszer csörgött. Készíthetek valami reggelit? Ma ablakot mosok, és 
lecserélem a huzatokat a nappaliban. Októberben szoktam az őszi nagytakarítást végezni. 

- Hozzon nekem egy joghurtot és egy angol muffint az irodába! - ásított Emily átvetve a lábát az ágy szélén. 
- Kávét? - ajánlotta Essie távozóban. 
- Te jó ég, igen! - Emily bebotorkált a vendégfürdőbe, és megnyitotta a csapot. Essie-nek igaza van: abba kell 

hagynia ezt a sok éjszakázást. Essie persze megrökönyödne, ha tudná, mire föl éjszakázik ennyit. Most, hogy 
Michael Devlin nem volt vele, Emily felfedezte, hogy napi rendszerességgel igényli a szexet, bár ezt sosem hitte 
volna régebben. Mióta Devlin visszament a városba szeptember első hétfőjén, és a látogatásai csak a hétvégekre 
korlátozódtak, telhetetlensége nőttön-nőtt. Minden éjszakát, amikor Devlin nem volt vele, a Csatornában töltött a 



herceggel hancúrozva. Reggelenként pedig papírra vetette a tapasztalatait. Emilyt őszintén meglepte saját étvágya a 
kettyintésre. 

Belépett a zuhany alá. Már attól, hogy szexre gondolt, áttüzesedett a teste. Magára kente a tusfürdőt, és úgy 
érezte, mintha érdes nyelv szánkázna rajta végig. Mellbimbói megkeményedtek, combjai között sajgás lüktetett. 
Egyik kezét betolta a szeméremajkai közé, és játszani kezdett a csiklójával. Átkozottul jól - gondolta Emily sóhajtva, 
majd összeszedte magát. Kezével gyorsan elfordította a zuhany kallantyúját egészen balra. Éles kiáltást hallatott, és 
összerázkódott, ahogy a jeges víz a testére folyt, de így legalább elterelte a gondolatait a vég nélküli szexről. Ennek 
véget kell vetni! Devlin kell neki - nemcsak hétvégenként, hanem örökkön örökké. 

Már csak két nap, és Angliába repül. Becsomagolt. Anglia ősszel Suffolkban. Szüksége lesz a lovaglónadrágjára, 
ami el volt téve, de tudta, hol keresse. Muszáj lesz egy kicsit átalakítani. Szüksége lesz még a csizmájára és a 
tweedzakójára, két pantallóra, kötött pulcsikra, egy kis fekete ruhára - mert sejtette, hogy legalább egyszer 
étteremben esznek - és a London Fog esőkabátjára. Savannah-nak van gumicsizmája, ha az idő lucskosra fordulna. 

Ellátogatott a Csipkesemmiségek nevű boltba, és felpakolt néhány formabontó darabot: két harisnyakötőt, egy 
feketét, és egy vad bíborvöröset, a hozzájuk illő harisnyával; négy rettentően buja baby-dollt, egy nagyon dögös 
rózsaszínt, egy vöröset, egy krémszínűt és egy feketét. Vásárolt még egy szemérmetlen fekete magas sarkú cipőt, 
amelynek strasszkővel ékesítették a sarkát, és egy rózsaszín tollboának sem tudott ellenállni. 

A helybéli lány, aki összeadta a szerzeményeit, kérdőn rásandított. - Ez mind önnek lesz, Miss Shanski? - 
tudakolta egyik szemöldökét alig láthatóan felvonva. 

Emily közismerten az elegáns fehérneműt kedvelte, ezeknek a cikkeknek egy része azonban kifejezetten obszcén 
volt. 

- A barátnőmnek, Savannah Banningnek. Holnap meglátogatom Angliában - magyarázta Emily. - Egyszerűen 
imád mindent, amit itt vásárolok, és közeleg a születésnapja. 

- Óóó - dünnyögte a lány mosolyogva. így máris értelmet nyert. Olvasta Savannah Banning regényeit. - Igen, 
akad itt a tételek között néhány igencsak frivol darab. - Elvigyorodott. - Remélem, elnyerik majd Miss Banning 
tetszését. 

- Biztos vagyok benne - lódította Emily. Miért hiszik azt az emberek, hogy csak olyasvalaki húzhat magára 
sikamlós fehérneműt, mint Savannah Banning? Persze tudta a választ a kérdésre. Emilie Shann romantikus szerelmi 
történeteket írt, szűzies hősnőkkel és férfias hősökkel, akik csak utalásokat tettek a szexre. Nos, ennek már vége! Kis 
híján hangosan felkacagott. 

Az út tökéletes volt. Emily mindig első osztályon repült. Ez is a gyengéi közé tartozott, mint a csábos fehérnemű. 
Megengedhette magának, és szerette kinyújtóztatni a lábát. És mindig lefoglalta az egész sort, hogy ne kelljen 
beszélgetnie, ha nem akar. Akadt azonban egy rajongója az első osztályon egy fiatal légikisasszony személyében, 
aki vég nélkül áradozott, és csaknem elájult, amikor Emily beleegyezett, hogy aláírja a Vanessa és a vikomte éppen 
nála lévő példányát. Az idősebb légikisasszony, akinek már máskor is volt szerencséje Emilyvel repülni, és ismerte 
Emily szokásait, együtt érző mosollyal bólintott utasának. Majd halkan a fiatalabb nő fülébe súgott valamit, és 
Emily útjának hátralévő része már nyugalomban telt el. Lord Palmer kocsija várta. Sima útjuk volt a suffolki 
Barrowba. 

- Nem hiszem el, hogy itt vagy! - visította Savannah Banning kiszáguldva a házból, hogy vendégét üdvözölhesse. 
Kivételesen gyönyörű nő volt ébenfekete hajzuhatagával, hófehér bőrével és szürke szemével. - Megálltál a 
fogadónál, hogy lepakold a táskáidat? Devlin telefonált Londonból. Uzsonnára leér, itt találkozik veled. - Hátralépett 
és megnézte magának Emilyt. - Ó, istenem, te tényleg szerelmes vagy belé! 

Emily nevetett. - Igen - vallotta be. - Már csak rá kell vennem a döntésre, ahogy a regényeimben mondják. 
- Elolvastam, amit átküldtél e-mailben, drágám -említette Savannah, és Emilyre villantotta macskás kis mosolyát. 

- A rajongóidnak egyaránt lesz részük döbbenetben és élvezetben, Em. Imádtam A makacs hercegnó'Ú 
- Akkor írj nekem ajánlást - kérte Emily. - Annak örülne J. P. 
- Pokolba J. P.-vel! Az a nő egy átkozott némber, de ha tudná, hogy te megszerezted azt, amit ő nem, gyanítom, 

hogy felrobbanna a benne fortyogó méregtől, drágám! - hahotázott Savannah. - Jó Devlin? Tényleg jó? 
- Savannah, ezt a beszélgetést már megejtettük egyszer, és nincs igazi összehasonlítási alapom - kacagott Emily. 

A két nő karöltve bevonult a házba. 
- Nem hasonlít rá a herceg? - kíváncsiskodott Savannah. - Gondoltam várunk a teával, amíg Devlin ideér. 
- Hasonlít is, meg nem is - közölte Emily, ahogy le-tottyant a virágos kanapé párnái közé. - Trahern érde-sebb, 

de hát a tizennyolcadik században él, Sava. 
- Ami engem illet, én meglehetősen álmodozónak találtam - motyogta Savannah. - És fülig szerelmes a makacs 

hercegnőjébe, drágám. Csodálatos könyv. Egy zsák pénzt fog hozni neked a konyhára. - Emily hitetlenkedő 
pillantására Savannah Banning jót derült. 

- Tudom, tudom - adta meg magát. - Az írók nem szedik meg magukat. Csak a kiadók. 



- Ha a korai regényeim nem lettek volna, nem engedhettem volna meg magamnak az egyszerű falusi életet 
- nyilatkozta Emily. - Mikor láttad utoljára a királyi család tagjait? 
- Ó, ne beszéljünk könyvkiadásról! - intette le Savannah. - Mintha motorzúgást hallanék. - Felkelt, és a kiugró 

ablakfülkéhez lépett. - Igen, megérkezett Devlin. 
Emilynek a torkában dobogott a szíve. Itt van Devlin! Ugyanúgy érez majd, mint majdnem két hete, mielőtt 

elutazott Frankfurtba? És ő? A társalgó ajtaja felpattant, és ó, igen, ugyanúgy érez! Emily megindult Michael Devlin 
felé, aki Emily láttára hirtelen szélesen elmosolyodott. 

Karjaival szorosan átölelte Emilyt. - Szia, szépségem, hiányoztál! - üdvözölte, és megcsókolta. 
- Megyek, megnézem, hogy áll a tea - ajánlkozott diplomatikusan Savannah azon töprengve, egyáltalán 

meghallották-e, hogy távozott a helyiségből. 
- Nem bírom tovább! - morogta Devlin Emily fülébe. Lerántotta a cipzárját. 
- Én sem! - nyögte Emily, miközben a férfi sarkon perdítette, a kanapé párnázott karfájára döntötte, és felrántotta 

a szoknyáját. - Ó, atyám, igen! - biztatta Emily elcsukló hangon, amint a férfi hosszú, vastag hímtagja belehatolt. 
Devlin keze szilárdan tartotta, csípője egy ütemre mozgott a férfiéval. Amikor Devlin egy pillanatra szünetet tartott, 
Emily a férfi tehetséges szerszámának lüktetésére beleszédült saját perzselő vágyaiba. - Repíts a csúcsra, Devlin! - 
könyörgött. - Annyira hiányoztál! 0, igen! És újra igen! 

A férfi gerjedelmük motorja lett. Érezte, hogy keményebb, mint amilyen valaha is volt. Eleinte lassú, szinte 
méltóságteljes mozdulatokkal mártogatta dorongját Emily mélységeibe. Mivel Emily nyöszörgött a vágytól, növelte 
a sebességet, egyre gyorsabb iramban mozgott, míg Emily az orgazmus közelébe nem került. Ekkor lelassított, mire 
Emily tiltakozni kezdett, de Devlin nevetve megcsókolta, és megcsipkedte a nyakszirtjét. 

- A türelem rózsát terem, szépségem! Azt akarom, hogy ez alkalommal mindkettőnknek még fantasztikusabb 
legyen. - Aztán ismét mozgásba lendült, és egyre keményebbeket döfött, míg Emily sikoltozva a csúcsért nem 
könyörgött. És megkapta, Devlin vastag sugárban lövellt az ölébe. Aztán egy nyögéssel egy pillanatra Emily hátára 
zuhant, s kezét köré fonva megragadta a mellét. 

Lord Reginald Palmer, Tilbury bárója nem sokkal azután botlott bele a jelenetbe, hogy az elkezdődött. 
Elmosolyodott, és nézte, ahogy Michael Devlin megdugja az imádnivaló kis Emily Shanskit, miközben dákója egyre 
keményebb lett. A jelenet mintha az örökkévalóságig tartott volna, és Lord Palmer igencsak nagy kísértésbe esett, 
hogy ott vegye fel a fonalat, ahol az ír fickó elejtette. De ekkor a felesége kiemelte hímtagját a lovaglóbri-cseszéből, 
letérdelt, és a szájába vette, hogy elélvezzen. 

- Jó kislány - mormolta Lord Palmer halkan, miközben az asszony az utolsó cseppig lenyelte férje sós ondóját. 
- Hallottam, hogy bejössz - súgta Savannah. - Nagyon rossz fiú vagy, Reg, hogy itt leskelődsz Emily és Mick 

után. - Felállt, és lesimította a ruháját. 
- Úgy hágta meg, mint a csődöröm a kancát - ecsetelte csodálattal Lord Palmer. - Semmi tétovázás. És megeszem 

a kalapom, ha Emily nem élvezte, Sava! Nem is tudtam, hogy Emily szokott dugni. Szerinted lenne kedve 
csatlakozni hozzánk egy hármasra? 

- Már megkérdeztem, szerelmem, de nemet mondott. Gondoltam, kedves meglepetés lenne a születésnapodra. 
Sajnos engem vettél el feleségül, és ez feszélyezi Emilyt. Sajnálom. Szóltam Robertsnek, hogy adjon nekünk tíz 
percet, aztán szolgálja fel a teát. Szerencse, hogy nem kapott minket rajta, de persze nem ez lenne az első alkalom. - 
Belekarolt a férjébe. - Azt hiszem, már végeztek - suttogta, belesve a társalgó ajtaján, amelyet nem csukott be 
teljesen. - Menjünk be! Emily, Mick, nézzétek, ki jött meg az istállóból! - Bevezette a férfit a helyiségbe. 

Emily arca lángolt, de sikerült felkászálódnia a kanapéról, amin ült. - Reg, mennyire örülök - mondta, miközben 
arcon csókolták egymást. 

- Te ragyogsz, Emily, kedvesem - felelte Lord Palmer. Emilyt alig érezhetően belengte a szex illata, amit a férfi 
roppant erotikusnak talált. Ezután Michael Devlinhez fordult. - Mick, hogy vagy? - Ostoba kérdés. A fickó úgy 
festett, mint egy jóllakott óvodás, és miért is ne? Épp most volt része egy féktelen kefélésben egy bájos asszonnyal. 

Alig telepedtek le ismét, amikor megjelent Roberts egy kis cselédlány kíséretében óriási ezüsttálcát cipelve. 
Letette a tálcát a tálalókocsira. - Tölthetek, asszonyom? - kérdezte Savannah-t. 

- Igen, de csak az első csészét töltse ki, Roberts. Aztán Agnesszel elmehetnek - hangzott a válasz. Sa-vannah 
szemrevételezte a tálcát. Vízitorma, uborka, marhás-sajtos szendvicsfalatkák. Kuglóf, devoni tejföl és eperdzsem. 
Egy tányéron Mrs. Munson citromos minilepénye és aszaltgyümölcsös kosárkák. Egy másik tányéron vékony 
gyümölcstortaszeletek. Egy kicsit szegényes, de megteszi. Végül is a teához már kissé késő, és a vacsorára is 
gondolni kell. 

- Nem adtak enni a repülőn? - kérdezte Lord Palmer Emilytől ártatlanul. 
- Az angol levegő mindig meghozza az étvágyamat 
- jelentette ki Emily elhappolva az utolsó marhás-sajtos szendvicset a tányérról. - Sava, ez a mustár mennyei. Hol 

veszed? Francia? 



A dada, egy kimért külsejű idősebb nő, behozta William úrfit és Selena kisasszonyt a társalgóba, hogy 
üdvözöljék a vendégeket, és jó éjszakát kívánjanak a szüleiknek. Frissen voltak fürdetve, pizsamát és hálóköntöst 
viseltek. Selena, anyja kicsinyített mása, félénk volt, hisz alig ismerte Emilyt, de Michael Devlinre emlékezett, és 
nem telt bele sok idő, máris az ölében kucorgott. 

- Anyja lánya - mosolygott Emily. 
William azonban felismerte a keresztanyját. Átkarolta hát Emily nyakát, és puszit nyomott az arcára. 
- Hoztál nekem ajándékot? - tudakolta. 
- A fogadóban van, holnap elhozom neked - ígérte Emily. 
- Mi az? - kíváncsiskodott a kisfiú. 
- Meglepetés, William - hangsúlyozta Emily. Negyedóra múlva a dada bejelentette, hogy William 
úrfinak és Selena kisasszonynak ideje menni. A vacsorájuk már várja őket a gyerekszobában. A gyerekek jó 

éjszakát kívántak a szüleiknek és a vendégeknek, és zokszó nélkül távoztak a társalgóból. 
- Csodásan viselkednek - méltatta őket Emily. Aztán az órájára pillantott. - Azt hiszem, mennünk kell, Sava. 

Kimerít ez az időeltolódás. 
- Azt hittem, itt maradtok vacsorára - tiltakozott Savannah. 
- Ma este nem - közölte Emily. - Pihennem kell. Otthon már elmúlt tizenegy óra. - Felemelkedett. 
- Béreltem autót - jegyezte meg Michael Devlin, és ő is felállt. - Visszatalálunk a fogadóba. 
- Holnap tíz körül kilovagolunk - bökte ki Savannah. - Csatlakoztok hozzánk? 
- Hoztam bricseszt - tájékoztatta Emily. - Megvan még az a kedves szürke herélt, amit úgy szeretek? Olyan 

drága, és olyan peckesen jár. 
- Azt hiszem, csak a látogatásaid miatt tartjuk még, drágám - szólalt meg Lord Palmer. - Gondoskodom róla, 

hogy felnyergelve várjon. És neked, Mick? Az a gálád fekete jószág jó lesz, mint mindig? 
Michael Devlin bólintott. - Tökéletes. Savannah, drágaságom, köszönjük a finom teát. Reg, viszlát holnap 

délelőtt! - Megfogta Emily kezét, és ott hagyták vendéglátóikat. - Jaguárt béreltem - dicsekedett, ahogy jöttek kifelé 
a házból, majd besegítette Emilyt az autóba. - Rendeljek vacsorát a szobába? 

- Igen - helyeselt Emily tudván, hogy boldog éjszaka vár rá a férfi karjaiban. - És pezsgőt, Devlin. 
- Mit ünneplünk? - kérdezte a férfi. 
- Azt, hogy Angliában vagyunk - felelte Emily köny-nyedén. Hogy a farkad ismét a puncimban van. Hogy 

szerelmes vagyok beléd - gondolta magában. 
Savannah elintézte, hogy egy elbűvölő kis lakosztályt kapjanak kis társalgóval és hálószobával, mindkettőben 

kandallóval. Az ágy széles volt és virágos függöny ölelte. A fürdő parányi volt, de a célnak megfelelt. A szobalány 
már kicsomagolta a poggyászaikat. Emily elmosolyodott, amint eltűnődött, vajon mire vélhette a szegény vidéki 
fruska a sok céda fehérneműt. Elköltötték egyszerű vacsorájukat a társalgóban a tűz előtt, és felhajtották 
pezsgőjüket. Szundítottak egy keveset a terebélyes ágyon, felébredtek, gyengéden szeretkeztek, és ismét elaludtak. 
Amikor megpirkadt, egy kis ideig egymás karjaiban hevertek, és együtt nézték, ahogy a nap beköszönt a kertbe a 
hálószobájuk ablaka alatt. 

- Olyan nagyon hiányoztál nekem - nyomatékosította Michael Devlin. Kezében tartotta Emily pracli-ját. 
Pocsékul érezte magát Emily nélkül, és döbbenten ébredt rá, hogy egyáltalán nincs ínyére, ha nincsen vele. 
Szüksége volt rá, amit nehezen vallott be, mert Michael Devlinnek soha senkire nem volt szüksége azelőtt - 
különösen nem egy nőre. De erre a nőre szüksége volt. Emily azonban soha egyetlen szóval sem jelezte, hogy bármit 
is érezne iránta, pedig szemmel láthatólag élvezte a szenvedélyüket, és lelkes társnak bizonyult az ágyban. Lehet, 
hogy nem is érez iránta semmit? Lehet, hogy számára csak a szexről szól az egész, meg arról, hogy megtartsa a 
karrierjét. Nos, ezzel is együtt tud élni, ha kell, nem igaz? 

- Te is hiányoztál nekem - ismerte be Emily. -Olyan csodás volt augusztusban, amikor mindig együtt lehettünk. 
Örülök, hogy megkértél, hogy találkozzunk Angliában. - A férfi vállához törleszkedett. - Rina fél, hogy ártasz a 
hírnevemnek. 

- Remélem is - ugratta a férfi. - Téged elrontani a legélvezetesebb mulatság, szépségem. - Odahajolt, és lassan, 
édesen megcsókolta Emilyt. 

Emily boldogan felsóhajtott, ahogy ajkaik összeértek. De amikor a csók kezdett komolyabbra fordulni, 
elhúzódott. - Megígértük az uraságnak és az asszonyságnak, hogy kilovagolunk velük tíz órakor - emlékeztette 
Emily Devlint. - Fel kell kelnünk. Reggeliznem kell. Savát és Reget ismerve jó pár órát távol leszünk, uzsonnáig 
nem látunk ennivalót. - Kicsusszant a férfi karjaiból, s ki az ágyból. 

Együtt zuhanyoztak, felöltöztek, majd lebaktattak a fogadó kis éttermébe enni. Épp időben érkeztek, közölte 
velük a fogadósné, miközben bejelentette, hogy már csak tojásrántotta és kolbász maradt, majd egy rakás pirítóst 
pottyantott az asztalukra, és megkérdezte, kérnek-e kávét vagy teát. Amikor végeztek a reggelivel, áthajtottak 



Barrow falun, és mérföldekkel arrébb megérkeztek a Tilbury birtokra, ahol Lord és Lady Palmer már az istállónál 
várt rájuk a lovakkal. 

Ahogy felhágtak az állatokra, Devlin észrevette, hogy Lord Palmer elismerően méregeti Emily hátsóját, amely 
különösen vonzó látványt nyújtott a szürkésbarna lovaglónadrágban. Éktelen haragra gerjedt. Ismerte Palmerék 
vonzódását a gruppenszex iránt. Őt is hívták egyszer, hogy csatlakozzon hozzájuk, de nemet mondott. Ennek a 
mocsok tetűnek semmi joga ilyen szemeket mereszteni Emilyre - mintha egy átkozott róka szuggerálna egy 
kiváltképp ínyencfalat csirkevacsorát. És ekkor Michael Devlin döbbenten ébredt rá, hogy féltékeny. Féltékeny! 
Féltékeny, mert szereti Emilyt. És Emily is meg fogja szeretni őt, majd gondoskodik róla! 

Gyönyörű nap volt, és órákig lovagoltak. Savannah utasítására Roberts piknikebédet vitt egy tisztáson megjelölt 
helyre, egy kanyargó csermely partján árnyékot adó fűzfacsoport alá. Amikor végül visszaértek az istállókhoz, 
megszólalt Reg telefonja a hazafias Uralkodj, Anglia! csengőhangon. Néhány velős szó után bemasírozott a házba, 
sarkában a feleségével, aki odakiáltott vendégeiknek, hogy fáradjanak be egy teára. 

Emily elkapta Devlin karját, és visszarántotta a sötétedő istállóba. A lovakat már lenyergelték és lecsutakol-ták, 
abrakos vödrüket megtöltötték. Egy istállószolga sem volt a láthatáron. 

- Egész nap dörzsölte a nyereg a csiklómat - súgta Emily Devlin fülébe. - Mindig arra vágytam, hogy 
megdugjanak egy istállóban. Nincs kedved elkapni egy körre itt a szénán az egyik sötét bokszban? - Megnyalta 
Devlin fülét, és megrágcsálta a fülcimpáját. Majd lehúzta a férfi lovaglónadrágjának cipzárját, és kiemelte a szer-
számát. Letérdelve lehúzta a férfi nadrágját, és játszadozni kezdett vele: orrával megdöfködte és végignyalta a 
golyóit, majd megbillentette a fejét, hogy bekaphassa őket. Nyelvével lassan ide-oda görgette őket szája nedves 
melegében. 

Michael Devlin sípolva szedte a levegőt. Hol tanulta ezt Emily? Hát persze, a felvilágosító könyveiből. De, te jó 
ég, milyen mesterien csinálja, amit csinál! - Nem mintha nem értékelném az ajánlatot - préselte ki magából a férfi -, 
de ahhoz le kell vetned a nadrágodat, és nehéz lesz bele visszabújni, ha hirtelen megjelenik valaki. 

Emily elengedte a férfi golyóit. - Nem lesz nehéz 
- nyugtatta meg. - Egy kicsit átalakítottam a bricse-szemet, Devlin. Mondtam, mindig arra vágytam, hogy Lady 

Chatterly módjára megdugjanak egy istállóban. Bízz bennem! - Végigfuttatta nyelvét párszor a hímtagon, mielőtt 
bevette a szájába, és szopogatni kezdte. 

Devlin ujjai Emily koponyáját dögönyözték. - Az minden vágyam, hogy a te Lady Chatterlyd kertésze legyek 
- nyögte -, de nem akarok a szádba élvezni, szépségem. 
Emily bólintott, és folytatta dákójának édes kínzását, amely akkorára dagadt és nőtt, hogy Emily lassan 

fuldokolni kezdett. 
- Elég - dörmögte Devlin, és felemelte Emilyt. - És most, asszonyom, mutassa meg nekem, hogyan dugjam meg 

ebben az átkozott nadrágban! - Mire Emily megragadta a kezét, a bricsesz sliccéhez vonta, és széthúzta az anyagot. - 
Hol a csudában szerezted ezt a bricseszt? 

- álmélkodott Devlin elragadtatottan, amint a szénába heveredtek. 
- Én varrtam - mormolta Emily, bevezetve a férfi dorongját nedvességtől átázott muffjába. - Ó, istenem, annyira 

kívánlak, Devlin! Nem hiszem, hogy sokáig tudok várni. 
- Tegyük fel a lábaidat a vállamra! - javasolta. - Egészen mélyre akarok hatolni! 
És úgy is tett, egyre keményebb és gyorsabb lökésekkel döngette Emilyt, míg az halkan felsikoltott, ahogy elérte 

a csúcsot, és ő olyan intenzíven élvezett el, hogy mindkettejüket megrázta a gyönyör ereje. 
- O, ez fantasztikus volt - lihegte Emily, miután kezdett lecsillapodni. - Még annál is jobb volt, mint amilyennek 

gondoltam. 
- Örülök, hogy a szolgálatára lehettem, asszonyom 
- nyöszörögte Devlin alig hallhatóan. - Egyre telhetetlenebbé válsz, szépségem. Ezt imádom. 
Imádta Emilyt. Szeretett vele szeretkezni. Lehetséges, hogy őszinte érzelmeket táplál iránta? Hát persze. Szerette 

Emilyt. - Jobb lesz, ha összekapjuk magunkat - jelentette ki végül Emily. - Sava nem bolond, már rájött, mivel 
foglalatoskodunk. Nem akarom, hogy Reg szemtelenül bámuljon minket, amikor bemegyünk teázni. 

- Értettem! - Devlin feltápászkodott, és magával rántotta Emilyt. - Ne felejtsd el összezárni azt a bricseszt! 
Mellesleg hogyan sikerült átalakítanod? 

- Tépőzárral - vigyorogta Emily. 
Devlin még mindig hahotázott, amikor beléptek az urasági kastély társalgójába teázni. 
Savannah egyedül volt, és roppant bosszúsnak tűnt. 
- Regnek holnap Londonba kell utaznia - háborgott. -Az az átkozott nő! - tette hozzá, s úgy elkámpicsorodott, 

mintha rögtön könnyekre fakadna. Pedig Savannah Banning sosem sírt. 
- Miféle nő? - kérdezte Emily nyomban együtt érzően. 
- Gillian Brecknock, aki színésznőnek meri mondani magát - panaszolta Savannah. 



- Azt hittem, Reg otthagyta, amikor elvett téged -lepődött meg Emily. 
- Én is, de nyilvánvalóan egész idő alatt tartott 
- állapította meg Savannah keserűen. 
- O, Sava, sajnálom! - Emily átkarolta a barátnőjét. 
- Ne aggódj. Nem vagyok Lady Di. Sosem válok el tőle. És az az igazság, hogy szeret engem. Csak olyan, mint 

ezek az átkozott brit ficsúrok: hűtlenkednie kell egy kicsit, s közben azt hiszi, hétpecsétes titkot rejteget a felesége 
elől, mert ettől lesz számára izgalmasabb a kapcsolat. Pontot tehetnék a végére, csak jelentet kéne rendeznem, de 
nem fogok. Legalább tudom, kivel tölti az idejét, amikor Gilliannel van. Ismerem annak a nőnek a fajtáját. Tudom, 
hogy Regnek lett volna alkalma elvenni feleségül, mielőtt találkozott velem, de nem tette. Lehet, hogy amerikai 
vagyok, de a déli arisztokrácia tagja, sikamlós regényeimmel hírnevet szereztem, és van mit a tejbe aprítanom. Több 
jó pontot szerzek, mint egy kis színésznőcske, aki Liverpoolból indult, és még mindig érződik a beszédén a 
tájszólás, ha dühbe gurul. Tudod, Reg a lelke mélyén sznob, és én megtettem, ami egy nemesember hitveseként a 
kötelességem. Van örököse, szültem neki egy lányt is, és a kis pálca rózsaszínű lett a múltkor, amikor rápisiltem, 
úgyhogy újabb gyerek követi az első kettőt jövő júniusban. Ezért támad ilyen könnyen sírhatnékom. Tombolnak a 
hormonok - fejezte be félszeg mosollyal. 

Emily átölelte Savannah-t. - O, de örülök neked! Még akkor is, ha Reg egy disznó! 
- Szülnöd kéne neked is - javasolta Savannah lágyan. 
- Ahhoz férjhez kell menni, hogy szülhess - felelte Emily. - Legalábbis nekem muszáj. 
- Akkor készen állsz a házasságra - kötötte Savannah az ebet a karóhoz elnézve Emily mellett, és keményen 

fixírozva Michael Devlint. 
- Ha a megfelelő ember megkéri a kezemet, akkor igen - tette hozzá Emily. 
Ebben a pillanatban belépett Lord Palmer a társalgóba. - Említette nektek Sava? - kérdezte. - Holnap vissza kell 

mennem Londonba. Az egyik ügyfelem igényt tart a szolgálataimra - jelentette ki könnyedén. - Hagyjuk a teát, Sava, 
és vigyük el Emilyt és Micket vacsorázni! Az az elbűvölő kis francia étterem, ami néhány hónapja nyitott Barrow 
másik végén, remek lenne, nem gondolod? La Belle Auberge a neve. 

- Milyen ragyogó ötlet, drágám - mosolygott Savannah a férjére. 
- Akkor átöltözünk a fogadóban, és találkozunk az étteremben - rendelkezett Michael Devlin. - A recepciós majd 

elmondja, hogyan jutunk oda. 
- Tökéletes! - értett egyet Savannah. - Lefoglalom az asztalt. Nyolc óra megfelel? - Emily hajához nyúlt, és 

kihúzott belőle egy szalmaszálat. - Ne késsetek! - utasította őket pajzán vigyorral. 
- Mennyi időnk van? - kérdezte Emily a szeretőjétől, amikor visszaértek a fogadóban lévő szobájukba. 
- Kicsivel több, mint három óránk - felelte a férfi. 
- Miért? 
- Gondoltam, szívesen megnéznéd, mit vettem, mielőtt ideutaztam - felelte Emily ártatlanul, de szája sarkában 

kis mosoly kunkorodott. 
- Erkölcstelen? - kíváncsiskodott a férfi. 
- Igen - vágta rá Emily -, de hogy mennyire, az rajtad múlik, Devlin. 
A férfi bólintott, s leült a társalgóban lobogó tűz előtt álló fotelbe. - Várom, milyen gyönyöröket tartogatsz 

nekem, szépségem - jelentette ki somolyogva. Szerette, hogy Emily hirtelen újabb és újabb ötletekkel rukkolt elő, 
hogy a kedvében járjon. Vajon azért csinálja, mert szereti, vagy ismét csak kutatómunkát végez? Honnan a csudából 
tudhatná igazán? Ugyanakkor elég világosan megmondta Savannah-nak, hogy készen áll a házasságra és a 
gyerekekre. De vajon ő, Devlin is készen áll? Igen, úgy szerette Emilyt, mint még soha egyetlen nőt sem. De készen 
állt-e arra, hogy feladja a szabadságát, és egész életében kitartson egyetlen nő mellett? Ha megnősül, az örökre szól. 
Hiszen írnek született, az isten szerelmére! 

Emily a fürdőszobába ment, és gyorsan letusolt. Alaposan megtörölközött, majd felcsatolta a fekete haris-
nyakötőt, felhúzta a fekete combfixet, melyen kristálypor csillogott mindenütt, és felvette a fekete baby-dollt. Alig 
ért a köldökéig, keskeny selyempánt tartotta, és apró szív alakú kivágások tették lehetővé, hogy mellbimbói 
kikandikáljanak az anyagból. Belebújtatta a lábát a fekete selyem strasszköves tűsarkú cipőbe, gyorsan átkefélte 
vörösesszőke haját, ellenőrizte magát a szekrény ajtajára illesztett emeletnyi magas tükörben, és elégedetten 
elmosolyodott. 

- Csukd be a szemed, Devlin! - parancsolt rá a férfira. - Aki bújt, aki nem, megyek! - Ezzel besétált a szobába, 
megállt a férfi előtt, és így szólt: - Rendben, most kinyithatod a szemedet. - Fenekét kidugva provokatív pózba vágta 
magát. 

A férfi szeme elkerekedve méltatta Emily megjelenését. - Igen - szűrte a szót lassan. - Valóban nagyon 
erkölcstelen, szépségem. Most pedig, maradj, ahol vagy, mert találtam néhány dolgot egy frankfurti boltban, amivel 
eljátszhatunk. - Felpattant, átsietett a hálószobába, s egy pillanattal később már ismét fel is bukkant. 



- Ez - mutatta Emilynek - egy fenekelő kesztyű. Látod a tenyerén a kis szegecseket? A ruha, amit viselsz fe-
nekelésért kiált, ezért most elfenekellek, szépségem. 

- Kinyújtotta a kezét. - A térdemre! - Az ölébe fektette, s minden további nélkül náspángolni kezdte Emily 
ennivaló hátsóját. Eszébe jutott, milyen kiguvadt szemekkel méregette Lord Palmer korábban, mire ütései egyre 
keményebben csattantak. 

A szegecselt kesztyű eleinte csak csípett. Aztán elkezdett égetni, és Emily popsija, de különösen a csik-lója 
felforrósodott. A fenekelés felizgatta az érzékeny kis gombot. Emily visított és vonaglott, megpróbált menekülni a 
kesztyű alól, de Devlin keze visszafogta határozottan megmarkolva a derekát. Végül, amikor már nem bírt többet 
elviselni, könyörögve kérte a férfit, hogy hagyja abba. Devlin azonnal abbahagyta, térdre emelte, és a nadrágjából 
előrántotta óriásira duzzadt farkát. 

- Szopjad! - utasította Emilyt. - Míg el nem megyek! 
- És Emily bekapta tövig, s hagyta, hogy a férfi ondója lecsusszanjon a torkán. De saját gerjedelme még mindig 

ott buzogott benne. 
Kérlelőn felnézett a férfira. - Devlin! 
A férfi felállt, felemelte Emilyt, és bevezette a hálószobába. - Feküdj le! - hangzott a következő parancs. Majd a 

zsebébe nyúlt, előhúzott két kis sima elefántcsont golyóbist, és megforgatta őket a tenyerében. 
- Ezeknek a belsejében egy parányi csepp higany van 
- tájékoztatta Emilyt. - Amikor egymáshoz ütődnek, meglehetősen stimuláló a hatásuk. Tedd szét a lábaidat 

nekem - mondta, és amikor Emily széttette, óvatosan behelyezte mindkét golyóbist az ölébe, jó mélyre feltolva őket. 
- És most kelj fel, és vágj át a szobán abban a trágár bóvli cipőben, ami olyan tökéletesen illik a baby-dollhoz és a 
harisnyakötőhöz! 

Emily lecsúsztatta a lábát az ágyon, felállt, és elindult. De lélegzete elakadt, és hirtelen megtorpant. Testét 
elöntötte a forróság. - Ó, istenem! - kiáltott fel. Újból tett néhány lépést. - Devlin, ez kínzás! - Ráadásul a feneke 
még mindig lángolt a férfi bőrkesztyűjétől. A kettő együtt halálos volt. 

- Csak teszik a dolgukat - mutatott rá Devlin. - Mire visszaérünk a vacsoráról, alig várod majd, hogy meg-
dugjalak, szépségem. 

- Azt akarod, hogy ezeket tartsam magamban, miközben Savannah-val és Reggel vacsorázunk? Ha az, ahogy 
most érzem magam, fokozódni fog, még Reg Palmert is jóképűnek fogom látni. Van fogalmad arról, mit művelnek 
ezek velem? - háborgott Emily. - A pokolba, már most is készen állok rá, hogy megdugjál! 

- Tudom, mi a dolguk - felelte a férfi -, és szemmel láthatólag már el is kezdték. De bízz bennem: sok-kal-sokkal 
jobb lesz vacsora után. De - csipkelődött 

Emilyvel gyengéden - ha úgy érzed, nem bírod ki, kiveszem őket. 
Devlin kihívást intézett felé. Emily megfontoltan visszalépdelt a hálószobán. - Nem - határozta el. - Kibírom. - 

De abban nem volt egészen biztos, hogyan. Valahányszor azok az átkozott kis golyók egymásnak koccantak, érzéki 
hullám söpört rajta végig, és minden vágya az volt, hogy Devlin méretes dorongját a muffjá-ban tudja. 

Devlin a karjaiba vonta, és lassan megcsókolta. 
- Jó kislány - súgta. - Nem fogod megbánni, ígérem. 
- Becsúsztatta a kezét a tiszta selyem baby-doll alá, és megcirógatta a mellét. 
- A francba veled! - csattant fel Emily, és elhúzódott. 
- Szunyálok egyet, mielőtt öltöznünk kell a vacsorához. 
- Én is - vigyorgott Devlin. 
- De nem itt - vágott vissza Emily. - Nem lehet, hogy a kecske is jóllakjon, és a káposzta is megmaradjon, 

Devlin! Aludj a nappaliban! 
- Rendben - felelte a férfi kissé letörve, és magára hagyta a nőt. 
Emily arra a röpke időre, amíg szundított, megmenekült az elefántcsont golyóbisok kifinomult kínzásától. Talált 

egy kényelmes pozíciót, és úgy maradt. Devlin csókokkal ébresztette, s Emily egy pillanatra megfeledkezett a kis 
gömbökről - míg a vágy első hulláma végig nem söpört rajta. Lerántotta a baby-dollt, és felvette a kis fekete ruhát. 
Mély kivágása látni engedte a melleit, japánujj díszítette, és kacér fodros szoknyája éppen csak súrolta a térde 
kalácsát. Aztán fittyet hányva a csillogó-villogó tűsarkúnak, lábát fekete selyemcipőbe bújtatta. El tudta képzelni, 
mit gondolna Lord Palmer a tűsarkú láttán. Letelepedett a kis fésülködőasztalhoz, és széthúzta ékszeres szütyőjének 
a száját, de Devlin mögé lépett, és finom aranyláncot csúsztatott a nyakára, amelyen apró gyémántszív csillogott. 

- Ezt is Frankfurtban találtam - jegyezte meg gyengéden, és csókot nyomott Emily vállára. 
- Hogy lehetsz az egyik percben akkora barom, a másikban meg ilyen kedves? - hitetlenkedett Emily a láncot és 

a gyémántot csodálva. 
- Tetszik? - faggatta Devlin. 
- Hát persze! Gyönyörű! - álmélkodott Emily még mindig. 



- Hogy lehetsz olyan szende szűz az egyik pillanatban, a másikban meg ilyen érzéki? - kérdezte lemosolyogva rá. 
- Ajánlom, hogy később a legjobb orgazmusban legyen részem, amit valaha is átéltem, különben véged, Devlin! - 

fenyegetőzött Emily. - Ezek az átkozott kis golyók felérnek egy kínzással. De legalább már nem ég a fenekem. 
- Később majd gondoskodunk a cuki kis sejhajod-ról, és olyat fogsz élvezni, mint még soha, ígérem! - 

fogadkozott Devlin, és felhúzta Emilyt. - Jobb lesz, ha indulunk. A mixer szerint legalább húsz perc az út. 
Lementem megkérdezni, amíg aludtál. 

A Jaguár átszáguldott az estén, körülöttük a táj sötétbe borult, csak egy-két lakból világított fény. Végül 
megérkeztek a La Belle Auberge-höz, leparkoltak és bementek. Sava és Reg már ott volt. Emily egy ponton úgy 
érezte, menten felsikít, amikor a kis golyóbisok újra meg újra egymásnak koccantak. Volt egy kis táncparkett, és 
Reg ragaszkodott hozzá, hogy csörögjön egyet Emilyvel. A férfi olyan szorosan ölelte magához Emilyt, hogy az 
érezte a merevedését, és tekintettel a néma kínzásra, amit ki kellett állnia, ez nagyon jól esett Emilynek. Végül 
elhallgatott a zene, és Emily elnézést kérve kicsoszogott a mosdóba. Savannah követte. 

- Mi a baj? - tudakolta Emilytől. - Sápadtnak tűnsz. 
- Mert két kis golyóval a muffomban járkálok - bökte ki Emily. 
- Úristen! Rávett, hogy viseld őket az étteremben? - kerekedett el Savannah szürke szeme. - O, bogaram, akkorát 

fogsz élvezni később, mintha holnap itt lenne a világvége! Azok a golyók nagyon-nagyon gátlástalan kütyük. Devlin 
kalandvágyóbb, mint gondoltam, mármint ha azt vesszük, hogy ő is nemet mondott nekünk, akárcsak te. Reg 
általában sosem kér meg más férfiakat, hogy csatlakozzanak hozzánk. Féltékeny a pasikra, akik körüldöngenek. És 
persze, szeret biztosra menni, hogy a gyermekeim valóban tőle vannak. Ezért csak nőket szokott meghívni. De 
egyszer megkérdezte Devlint, lenne-e kedve velünk múlatni az időt hármasban, mert tudta, milyen dögösnek 
találom, és gyanítom, hogy valami nagyon rossz fát tett a tűzre, amiről sejtelmem sem volt, és így próbálta 
elhallgattatni a lelkiismeretét. Mindenesetre jobb lesz, ha rövidre zárjuk a mai estét. 

- De előtte még eszem egy desszertet - vetette ellen Emily. - A legcsokisabb csokihabot akarom, most! 
Savannah felnyerített. - Remélem, Mick készen áll egy vég nélküli menetre! - jegyezte meg. - Jó pár órába fog 

telni, mire lecsillapítja azt a szemérmetlen kis kéjvágyadat, amit gerjesztett benned. 
- Még a te buja Regedet is vonzónak látom - motyogta Emily. 
- Gyűlölnéd magad holnap reggel - vihogta Savannah. 
- Tudom - hunyorgott Emily, mire legjobb barátnőjét még hevesebben rázta a nevetés. 
A két nő visszatért az asztalhoz, és megrendelték a desszertet. Emily azon panaszkodva, milyen elfogad-

hatatlanul kicsi volt az első adag, befalt két pohár csokihabot. Leöblítette pezsgővel, és bejelentette, készen áll, hogy 
hazamenjenek a fogadóba. Az étterem előtt a két nő a levegőbe cuppantva elbúcsúzott: Lord Palmer ragaszkodott 
hozzá, hogy arcon csókolja Emilyt, de valójában csak mentséget keresett, hogy megszorongathassa Emily hátsóját a 
dereka köré csúsztatott karjával magához húzva. Még mindig tartott a merevedése. Hát, legalább Savannah-nak is 
biztosítva volt egy jó kis kufirc éjszakára. 

Elindultak hazafelé, de Devlin hirtelen lehúzódott az útról egy csoport fa alá. Alig állt le a motor, máris a 
karjaiba rántotta Emilyt, és mohón csókolta. 

- Merevedése volt, amikor táncoltatok! Nekidörgölte a puncidnak? - támadt neki. 
- Igen - súgta Emily a férfi fülébe. - És még akkor is tartott neki, amikor jó éjt puszit adott, és megszorította a 

fenekem. Féltékeny vagy, Devlin? - incselkedett a férfival, és nyelve hegyét ingerlőén a fülébe fúrta. 
- Kívántad? - Devlin hangja érdes volt a haragtól. 
- Megfordult a fejedben, milyen érzés lenne, ha a farka kitöltené a muffodat, szépségem? 
- Csak téged kívánlak, és ahelyett, hogy visszavinnél a szobánkba, ahol baszhatnánk, mint a nyulak, nekem esel 

itt a kocsiban, mint valami féltékeny eszelős. Reg Palmernek, mint szeretőnek már a gondolatától is hányok. De ha ő 
lenne a leghelyesebb, legelbűvölőbb férfi a világon, akkor se feküdnék le vele. A legjobb barátnőm férje, és bennem 
is van tisztesség - ripakodott rá Emily fagyosan. - És most, indítsd be azt az átkozott kocsit, és vigyél vissza! 
Annyira elepedek érted, hogy rögtön belepusztulok, Devlin! 

A férfi nyögött egyet. - Ne haragudj! - szégyellte el magát. - Csak elfog a féltékenység, amikor látom, hogy az 
ágyába képzel téged. 

- Miért? - kérdezte Emily halkan. 
Devlin nem volt biztos benne, hogy Emilyt hallotta. - Miért? - visszhangozta. 
- Igen, miért fog el a féltékenység? - ismételte meg a kérdést. 
Miért? Mert szerette Emilyt, hát ezért! De képtelen volt kipréselni a szavakat a száján, így inkább hallgatott. 
- Tetszem neked, Devlin? - faggatta Emily gyengéden. - Azért vagy féltékeny más férfiakra, mert tetszem neked? 
- Azt hiszem, igen - vallotta be a férfi. - Igen, a pokolba is, erről van szó! - Mekkora barom vagyok, gondolta. Mi 

az istennyila baja van, hogy képtelen elmondani Emilynek, hogy szerelmes belé? Hogy sosem szeretett még nőt úgy, 
mint őt. De képtelen volt kimondani, mert ha megteszi, akkor kapcsolatuk többet jelent már Emilynek futó afférnál. 



És ő örökké szeretni akarja Emilyt. S ez gyerekeket jelentett. Örökké-éltek-míg-meg-nem-haltak-ot jelentett, és 
Michael Devlin nem állt készen, hogy beismerje: ugyanazok az igényei, mint a többi férfinak; ugyanúgy vágyakozik 
egy társ után, utódok után, egy meghitt otthon után, ahova hazamehet. És mi van akkor, ha Emily nem szereti? Mi 
van akkor, ha az egész csak a szexről szól, semmi többről? Emily karrierjéről? 

- Fordítsd el a slusszkulcsot, Devlin! - utasította Emily. - Ha nem szeded ki belőlem hamarosan azokat a pokoli 
elefántcsont golyóbisokat, máris kezdheted ásni a sírodat! Apropó, teljesen véletlenül te is tetszel nekem. - Tessék! 
Kimondta! És Devlin is hallotta, hogy kimondta. Tetszik Devlinnek. Vajon a tetszik röviden annyit tesz: szereti? A 
férfiak mindig olyan nehezen szánják rá magukat, hogy kiejtsék a szájukon a szerelem szót. A tetszel jobb, mint az 
odavagyok érted? Ha visszaérnek az Egyesült Államokba, nagyobb nyomás alá fogja helyezni Michael Devlint. Már 
nem érte be annyival, hogy a férfi csak a szeretője legyen. Férjnek akarta, persze a megrögzött agglegényeket sosem 
egyszerű rávenni arra, hogy szánják el magukat a nősülésre. Aaron szerint a kapcsolatuk tiltólistán van. De nem kell, 
hogy azon legyen. Miért ne lehetne a való élet éppoly könnyű, mint a regényeiben? Malincourt hercegével, 
Throttlesby grófjával és a társaikkal sikerül megbirkóznia. De sikerül-e rávennie Michael Devlint, hogy kérje meg a 
kezét? Ha nem, vénlányként fog meghalni, mert Emily Shanski nem az a fajta nő volt, aki egynél többször odaadja a 
szívét, márpedig Devlinnek egyszer már odaadta. 

Nyolcadik fejezet 
c4 
ni 
Jl-ogy működik? - kérdezte Emily Savannah-tól. Lady Palmer terebélyes ágyán hevertek összegömbölyödve. 

Lord Palmer Londonban volt, Michael Devlin pedig épp visszarepült New Yorkba. Emily alig várta, hogy utána 
indulhasson. Két éjszakával ezelőtt a legszédületesebb szexben volt része Devlinnek Még többet akart. 

- Ami azt illeti, úgy működik, mint a régi, csak ha kétszer nyomod meg az Enter gombot, akkor mindketten 
beléphetünk ugyanabba a képzeletvilágba - magyarázta Savannah. - Világszerte most tesztelik néhány jó ügyféllel. 
Még egy barátnőmmel sem próbáltam ki, de gondoltam, itt a ragyogó alkalom. 

- Nem is tudom, Savannah - habozott Emily. 
- Most, hogy tudod, miről szól valójában a szex -érvelt Savannah -, egy icipicit sem vagy kíváncsi, milyen érzés 

perverznek lenni? Ismerlek, Emily. Ha Devlin nem kéri meg a kezedet, sosem fogsz férjhez menni, és újabb szeretőd 
sem lesz, sem a Csatornában, sem azon kívül. Itt az alkalom, hogy felfedezd a szex erkölcstelen oldalát! 

- Devlinnel volt már részünk orális és anális szexben - vitatkozott Emily. - És néha napján szeret elfene-kelni. 
- Több partnerrel is próbáltátok már? - kardoskodott Savannah. - Hát persze, hogy nem. Vannak dolgok, amiket 

meg kell tapasztalni, még ha csak egyszer is. Bármikor visszautasíthatod, vagy mondhatsz nemet. És én is veled 
leszek. 

- Hol? - kérdezte Emily. 
- Londonban, 1870-ben. Készítettem egy luxusbordélyt, Farok és Muff a neve. Benépesítettem egy bizonyos 

Madame Rose-zal, csinos kurvákkal és sok-sok buja úriemberrel. Csak dúsgazdag urak engedhetik meg maguknak a 
Farok és Muffot. Mi a lányok közé tartozunk. Te leszel Molly, én meg Polly. Unokatestvérek vagyunk, és a férfiak 
megőrülnek értünk. 

- Gyanítom, hogy nem kéne megkérdeznem - vetette közbe Emily -, de milyen ruhát fogunk viselni? 
- Hát, először is, mindkettőnknek hosszú, göndör haja van, leér a derekunkig - taglalta Savannah. - Szeretnéd 

megváltoztatni a tiéd színét? Én szeretem a magamét feketén, különösen jól megy a fehér bőrömhöz. Szerintem a 
tiéd is tökéletes. 

- Milyen ruha lesz rajtunk? - ismételte Emily. 
- Nem sok minden - vihogott Savannah. - Fekete selyemharisnya, amelyet harisnyakötő tart a combnál, és rövid 

színes selyemköntös széles selyemövvel. 
- Milyen rövid a rövid? - faggatta Emily. 
- Alig takarja el a puncidat - vallotta be Savannah. 
- Elég provokatívnak tűnik - jegyezte meg Emily. - De azt hiszem, jobban szeretnék karcsúbb derekat és nagyobb 

ciciket. Mit szólsz hozzá? 
- Darázsderék, kerek csípő - sorolta Savannah. - Nagyon divatos, Em! És húszévesek leszünk. Tökéletes kor. 

Akkor benne vagy? 
- Nem kéne - mondta Emily -, de ha már néhány órát külön töltök Devlintől, rettenetesen begerjedek, Sava. Nem 

értem, mi jött rám; állandóan a szexre vágyom. Néha úgy érzem, jobban jártam volna, ha megmaradok szűznek. 
- Nem jártál volna jobban! - szögezte le Savannah. 
- Nézd, a szex jó móka. És a szex a Csatornában nemcsak, hogy jó móka, de még bűntudat sincs. Ezek a fan-

táziálások a mi titkaink. Nem meséljük el őket a férfinak, akit szeretünk, sőt a többi nőnek sem. A férfiaknak 



megvan a saját titkos fantáziaviláguk. Egyeseknek nem is annyira titkos, ott van például a jó öreg Reg, aki Gilliant 
töcsköli ma este. Akkora tehén az a nő! Nem értem, Reg mit lát benne. 

- A tiltott gyümölcsöt - felelte Emily bölcsen. - Aaron szerint az én kapcsolatom is tiltott gyümölcs Devlinnek 
- Felsóhajtott. - Sosem hittem volna, hogy fülig szerelmes leszek belé. És ha szerelmes vagyok belé, akkor mit 

kamatyolok más férfiakkal a Csatornában? 
- A férfiak, akikkel kamatyolni készülünk, a fantázia szüleményei. Nem léteznek a valóságban, Emily. Csak 

semmi bűntudat! - biztatta Savannah szelíden. 
- Mellesleg Devlin még nem kötelezte el magát neked. És isten a megmondhatója, egész sereg nője volt a maga 

idejében. Neked ő az első - érvelt Savannah. - Jól fogjuk magunkat érezni, ígérem, és bármikor kiszállhatsz, amikor 
csak kedved tartja. De lefogadom, hogy nem akarsz majd kiszállni. 

- És ha mégis, azzal a te estédet is elrontom? - puhatolózott Emily. 
Savannah a fejét rázta. - Nem. A katalógusból az derült ki számomra, hogy együtt lépünk be a Csatornába, de 

nem kell, hogy együtt is szálljunk ki. Természetesen a díj ugyanannyi. Itt fogunk felébredni. A Farok és Muff-ban 
mi vagyunk az általános hódolat tárgyai, Miss Molly. Az összes férfi minket imád, és persze, mi vagyunk Madame 
Rose kedvencei. - Oldalra billentette a fejét. - Készen állsz egy pajzán kalandra? 

Emily felnevetett. Miért is ne? - gondolta. - A való világban sosem csalnám meg Devlint, különösen akkor nem, 
ha már összeházasodtunk. Valószínűleg ez életem egyetlen lehetősége, hogy kitomboljam magam. És Savannah-val 
együtt tökéletes lesz. Olyan dolgokra tud rávenni, amelyeket sosem próbálnék ki különben. - Készen állok - 
jelentette ki. 

Savannah a hatalmas plazmatévére irányította a távkapcsolót. Lenyomta a gombot és bekapcsolta. Beütötte a 
megfelelő számot, mire a képernyőn megjelent egy előkelő szalon. A kanapékat rubintvörös bársonnyal kárpitozták, 
s így jól illettek az ablakokat borító súlyos függönyhöz. A sárgaréz veretű sötét mahagónibútor empire stílusban 
készült. Néhány asztallapot márványból faragtak. A padlót borító, keleti stílusú szőnyeget vastag gyapjúból szőtték. 
Minden fényűző volt és a legkiválóbb minőségben készült: a mennyezetet díszítő, aranyozott gipsz 
gyümölcskoszorú közepéről alácsüngő Waterford-csillártól a mahagóni pohárszéken álló likőrös üvegeken át a 
falakon függő súlyos aranykeretes festményekig, amelyek istenek és istennők, szatírok, nimfák és kentaurok 
üzekedésének változatos, ám ízléses jeleneteit ábrázolták. 

Egy lila-türkiz csíkos szaténnal áthúzott jókora pamlag kellős közepén terebélyes, kéjsóvár asszonyság trónolt 
álomszép, élénkzöld selyemruhában, amelynek mély nyakkivágása jócskán látni engedte dinnyényi hófehér kebleit. 
Smaragdok és gyémántok csillogtak-villogtak a nyakán és a füleiben. Vörös haját kontyba fogta, és krémszínű 
kaméliákkal tűzdelte tele. - Hol van Miss Molly és Csini Polly? - kérdezte az asszonyság kissé érdes hangon, amely 
rácáfolt elegáns külsejére. 

Körülnézett a tágas szalonban, amely tele volt fess ura-ságokkal és lenge ruházatú fiatal lányokkal. 
Savannah kétszer megnyomta az Enter gombot. - Itt vagyunk, Madame Rose! - szólt hangosan, és besétált 

Emilyvel a szalonba. 
Madame Rose kritikusan szemügyre vette a két nőt. - Sosem láttam még e kettőnél csinosabb tisztátalan 

galambpárt - mosolygott rájuk. Kivillantak kortól sárgás lófogai, Madame Rose ugyanis korát tekintve már bő fél 
évszázados volt. - Gyertek, üljetek mellém, kedveskéim! Gyanítom, hogy néhány törzsvendégetek hamarosan beállít 
ma este, és mint két szorgos kis méhecske foglalkoztatjátok majd buja farkaikat nedves muffocskáitokban. - 
Felvihogott. Megpaskolta a pamla-got, amelyen terpeszkedett. 

- Ha leülünk, az uraságok látni fogják a puncinkat - szenvelgett Savannah. A Csatornában Csini Polly alakjában 
megszabadult tizenöt évtől. A mellei hetykék és kúp alakúak voltak a rövid kis fekete selyemköntös alatt. A szín 
előnyösen kiemelte világos, krémes bőrét. 

- Nemsokára látni fogják a puncitokat - kuncogta a madám -, és nagyon is csinos kis puncik azok, kedveskéim! 
Az a sok dús fekete csiga. Csodálkozom, hogy te és Miss Molly első ágon unokatestvérek vagytok. Cseppet sem 
hasonlítotok egymásra sem vonásaitokban, sem személyiségetekben. 

-Viszont mindketten első osztályú szajhák vagyunk, nem? - bizonygatta Savannah. - És Nagysága nem kapta 
volna meg Miss Mollyt, ha nem veszem rá, hogy csatlakozzon hozzám. 

- Igaz, igaz - értett egyet a madám. - És mindketten kiváló lányok vagytok, engedelmesek és kalandvágyók, bár 
Miss Mollyt gyakran kell győzködni. Senki sem zokog olyan meggyőzően, mint Miss Molly - jelentette ki a madám 
helyeslően, és megpaskolta Emily kerek rózsaszín térdét. 

Emily hallgatott, mióta csak beléptek a Csatornába. Lenyűgözte a környezete. Az ötlet, hogy egy bordélyban 
örömlány legyen, felkeltette a kíváncsiságát. Tiszta, világos, levendulaszínű selyemköntöst viselt, amely alig ért a 
combjáig. Akár mezítelen is lehetnék - futott át a fején, mégis, öltözéke illett jelenlegi helyzetéhez. 

Hirtelen egy csapat szilaj uraság csörtetett be a szalonba. Előírásos esti viseletben jelentek meg. Köpönyegüket 
és kalapjaikat egy kis cselédlánynak penderítve körbehordozták tekintetüket. Mihelyt megpillantották a két fiatal nőt 



Madame Rose oldalán, egyenesen feléjük indultak. A csapat vezére felkapta Madame Rose kezét, és csókot nyomott 
rá. Az asszonyság negédesen rámosolygott. 

- Bertie, maga rossz fiú, tudom ám, mire vágyik, és meg is kapja! - jelentette ki olyan széles mosollyal, hogy az 
összes foga kilátszott. 

- Mindkettőt akarjuk, Madame Rose. Ma este hatan vagyunk, és szükségünk van erre a két elragadó kis 
fehércselédre, hogy elszórakoztassanak minket. Megkaphatjuk a különleges nagyszobát, vagy már foglalt? 

- Mondtam már, hogy tudom, mire vágyik - vihogott Madame Rose. - E finom úri társaságnak tartogattam a 
nagyszobát. Találnak ott pezsgőt, jól behűtve, és soksok játékszert. Mind magukra vár. Miss Molly és Csini Polly 
alig várta, hogy megérkezzenek - biztosította a kompániát. - Szaladjatok, lányok, a finom uraságok-kal, és 
szórakoztassátok el őket szépen! - parancsolt rá Savannah-ra és Emilyre, és gyengéden letuszkolta őket maga mellől. 

- Jöjjenek, uraim - vette át a kezdeményezést Savannah, megragadva Lord Albert Bowen és Sir William Cunliffe 
kezét. 

A Méltóságos Frederic Sinclair átkarolta Emily derekát, és ledéren levigyorgott rá. - Jöjjön, Miss Molly! 
Elepedek a csókjaiért. 

- És hová szeretné kapni azokat a csókokat, Freddie Úrfi? - hallotta Emily az alteregóját. Aztán kuncogva 
megpaskolta a férfi nadrágjának elejét. 

Az úgynevezett nagyszobához érve az úriemberek levetették a zakójukat és a mellényüket. Pezsgőt töltöttek, és 
felszabadultan döntötték magukba az italt. 

Amikor az első palack kiürült, megszólalt Lord St. Albans: - Nyissátok ki a köntösötöket, leányok, hadd lássuk, 
miféle kincset tartogattok a számunkra! 

A két nő engedelmesen felfedte dús keblét és bundás punciját. Emilyt lenyűgözte az a szőrmennyiség, amely-lyel 
hirtelen dicsekedhetett: a sűrű vörösesszőke kunkorok vastagon beborították a combjai közét. A mellei hatalmasak 
és kerekdedek voltak, jócskán szembetűnő mellbimbóval. St. Albans bizalmaskodóan megfogta az egyiket, és 
megcsipkedte a mellbimbóját, amely azonnal megkeményedett. 

Everhard báró lassan megnyalta az ajkát, és kijelentette: 
- Látni akarom, lányok, ahogy szembeálltok egymással, és egymásnak dörzsölitek a ciciteket! 
A lányok megmarkolták a mellüket, majd egymással szembefordulva mellbimbóikat a másikénak dörzsölték. 

Emily mellbimbói ismét azonnal kihegyesedtek, mire a férfiak rotyogni kezdtek. Emily elpirult, de Savannah 
pajkosan rámosolygott, majd Emilyhez hajolva megcsókolta jobb mellbimbóját. 

- Álljatok közelebb egymáshoz, lányok, karoljátok át egymást, és dörzsöljétek egymásnak a puncitokat! - 
utasította őket St. Albans. 

A férfiak kiguvadt szemekkel figyeltek, ketten közülük észrevehetően izgalomba jöttek az előttük kibontakozó 
jelenet láttán. Savannah előrehajolt, és szájon csókolta Emilyt. Ujjai eltűntek Emily fanszőrzetében, amitől Emily 
szemei meglepetten elkerekedtek. 

- Baszassuk meg a lányokat! - óbégatta az egyik. - Jó kezdet lesz egy egész éjszakába nyúló dugáshoz, toszás-
hoz, szopáshoz! 

- Ragyogó ötlet, Johnnie! - lelkendezett egy másik. 
- Várjatok! - vetette közbe St. Albans kéjvágytól csillogó szemekkel. - Minek vesztegessük az időt azzal, hogy a 

hölgyeket bámuljuk, amikor mi magunk is meg-farkalhatnánk őket? Vesse magát hanyatt, imádnivaló kis Miss 
Mollym! 

- O, uram, aligha állok még készen egy olyan előkelő úr hímtagjára, mint az öné! - motyogta Emily még mindig 
tányérnyi szemekkel, egy ujját a szájába dugta, amitől igen ártatlannak tűnt. 

- Akkor megkapja Műfasz urat, és egy kis nyírfa-vesszőzést a seggére bemelegítésként, kedvesem - felelte St. 
Albans. - Uraim, ha kérhetném, ketten fogjátok meg Mol lábait, és húzzátok fel egészen a nyakába, hogy tökéletesen 
hozzáférjek a muffjához! 

- Fel kell készíteni a műfaszra! - okoskodott Sir William. - Hadd készítsem fel én! - És szétterpesztett lábakkal a 
heverőre hágva előrehajolt, szétnyitotta Emily szeméremajkait, és szakértelemről tanúskodó nyelvcsapásokicai 
nyalni kezdte a rózsaszín párnácskákat. 

Emily felnyögött a meglepetéstől, hisz egy vadidegen férfi izgatta. Eltűnődött, hogy vajon helyes-e ez. De a 
nyelv nagyon ügyesen cirógatta, s amikor a férfi a csik-lóját kezdte morzsolgatni a fogaival, nem bírta elfojtani a 
gyönyör sikolyát. 

Sir William röhögve feltápászkodott, és kimászott Emily lábai közül. - És most, St. Albans, kóstoltasd meg vele 
a nyírfavesszőt, és máris készen áll rád! 

Emily éles kiáltást hallatott, amikor a nyírfavesz-sző egyszer, kétszer, háromszor is csattant gömbölyű fenekén. 
Ezután a férfi a kezébe vette a műpéniszt, és óvatosan behelyezte Emily ölébe további három csapást mérve 
hátsójára a vesszővel, majd elkezdte ki-be húzogatni a műpéniszt eleinte lassan, aztán egyre gyorsabban. 



Savannah leheveredett barátnője mellé, és a fülébe súgta: - Tégy úgy, mint aki elélvez, különben egész éjszaka 
ezt fogja csinálni! Csak hunyd be a szemed és nyögjél! És a fejedet is csapkodd! 

Emily behunyta a szemét. A bőrből készült mű-pénisz inkább irritáló volt, mint izgató. - 0! O! Oó! Óóóóó! - 
vörösesszőke fejét ide-oda hányta-vetette. - Óóóóóó! - Testét megfeszítette, és megrázkódott. -
Oóóóóóóóóóóóóóóóó! 

St. Albans kihúzta a műpéniszt Emily öléből. Nadrágján hatalmas dudor feszült. - Gondoskodjatok Polról, fiúk, 
amíg én megjutalmazom a mi Miss Mollynkat azzal, amire igazán vágyik! - kiáltotta, s kigombolva nadrágját 
szabadjára engedte a szerszámát, amely, Emily szerint még nagyobb volt, mint a huszonhárom centi hosz-szú, 
bőrből készült műpénisz. - És most, drágám - dörmögte Emily combjai közé csusszanva -, olyan jó kislány volt, 
hogy megkóstolhatja az igazit! - Rőtes bajszával megcsiklandozva szájon csókolta Emilyt. 

- Ó, uram, ön milyen méretes! - hűlt el Emily. 
A férfi engedékenyen bazsalygott, elégedettséggel töltötte el Emily megjegyzése. - Hadd lássuk, mennyit tud 

bevenni egy huszonhat centis farokból! - Elkezdett belehatolni. 
Emily átkulcsolta lábával a férfi törzsét, mire az beleegyezően felhorkantott. Valóban gigászi volt, de Emily 

meglepődve - vagy inkább örömmel? - tapasztalta, hogy könnyedén magába fogadja, s a gyönyörtől a férfi fülébe 
dorombolt, amint az buján döngetni kezdte. Lelkes mozdulatai izgatóan hatottak Emilyre, aki minden további 
töprengés nélkül átengedte magát a gyönyörnek, amelyet a férfi szerzett neki, és amelyet szemmel láthatólag ő is 
szerzett a férfinak. A fülébe súgta: - O, uram, ön egy csődör, én pedig az ön kis kancája! O, uram, érzem, ahogy a 
roppant golyói csapkodják a sejhajomat! Micsoda szerető ön, uram! Igen! Igen! Óóóóó, igeeeen! - Belecsípett a férfi 
fülébe, majd nyelvét beledugva fel-alá járatta annak mozdulataival összhangban. 

St. Albans kéjesen felhördült. Alig kezdődött el az este, máris nagy siker volt. Miss Molly és Csini Polly a 
legragyogóbb kokottok, akikkel csak találkozott, és mennyi minden várt még rájuk! Döfései egyre mélyebbre 
hatoltak, és amikor érezte, hogy a lány közeledik a csúcshoz, üvöltve engedte útjára saját nedveit. 

A szoba másik végében Savannah hevert egy kanapén elnyúlva. Lord Bowen hevesen tömte, Savannah pedig 
buzgón szopta a Méltóságos Frederick Sinclair hatalmas lőcsét. Everhard báró farka Bertie hátsójában járt egy 
ütemre azzal, ahogy Bertie Savannah-ba mártogatta a dorongját. Elég jól kezdődik az este - futott át Savannah-n. 
Figyelte, ahogy Sir William átvág St. Albans és Emily kettőséhez. 

- Most hadd jöjjön más is, St. Albans! - követelte. 
- Egy kis pihenésre van szüksége, Willie - ellenkezett St. Albans. - Mol csodás numera, de látom rajta, hogy 

pezsgőre szomjúhozik. 
- Rendben - bólintott Sir William. - Hozok neki. Emily csak később tudta meg, hogy Madame Rose 
afrodiziákumot kevert a pezsgőbe, hogy hosszú órákon át fenntartsa a vágyat kurtizánjaiban és kuncsaftjaiban. 

Minél tovább időzött ugyanis egy kuncsaft egy lánnyal, ő annál több pénzt gyűjtött be. Természetesen egyes 
lányokat, mint Mollyt és Pollyt, egész éjszakát betöltő mulattságokra szokta árulni, amelyekben olyan extrák is 
magukban foglaltattak, mint az éjféli vacsora pezsgővel, nyers osztrigával és trüffelkrémmel töltött 
csokoládégolyókkal; és a tojásból, tanyasi sonkából, heringből, vajas pirítósból, lekvárból és teából álló reggeli. 

Sir William egy pohár pezsgőt nyújtott át Emilynek. - Hajtsa le, bogaram! - mondta. - Végül is már annyi 
mindent láttam ma este, hogy elepedek azért, hogy megkefélhessem! 

- Ó, uram - kuncogott Emily. - ön nagyon rossz fiú, de megteszem a tőlem telhetőt, hogy kielégítsem, ígérem. - 
Pajkosan a férfira mosolygott. 

- Ha rossz vagyok - kapott a mondatán Sir William -, akkor nincs mese, meg kell vesszőznie, angyalom, és 
azután még többet rosszalkodhatok magával. Szeretné elnáspángolni a hátsómat, Miss Molly? 

Emily csodálkozva konstatálta saját viselkedését és reakcióját a felkérésre. Hüvelykujját a szájába kapva és azt 
szopogatva szemérmesen kilesett a szempillái alól. - Üthetek keményet? - kérdezte félig súgva. 

A férfi borostyán színű szemei felragyogtak a vágyakozástól. - Amilyen keményet csak tud, aranyom. Végül is, a 
rossz fiúkat alaposan el kell fenekelni, ha azt akarjuk, hogy jól teljesítsenek! 

Ekkor Savannah is beszállt a játékba. - Pucérra kell vetkőztetni - szólt közbe. - Mindenkinek pucérra kell 
vetkőzni! A ruha csak gátlásossá teszi az embert, és úgy nem élvezhetjük ki teljesen a mi kis játékainkat. 

A férfiak szófogadóan megváltak öltözéküktől, és miközben vetkőztek, a két fiatal nő összehajtogatta a ruháikat, 
s behelyezte őket egy robosztus mahagóniszekrénybe, amely a szoba egyik oldalán állt. Majd a rézlábú asztalon 
várakozó, játékszerekkel teli öblös kosárhoz léptek, és Savannah kiemelt egy rövid rézláncon lógó, rézszegecsekkel 
kivert fekete bőr nyakörvet. Szó nélkül Sir William kezébe nyomta. A férfi kérdőn rásandított. 

- Azonnal tegye fel! - parancsolta Emily ellentmondást nem tűrően, követve a játék szellemét. - Megkeserüli, ha 
tovább engedetlenkedik, Willie! Polly, válassz nekem egy nyírfavesszőt! Olyan vastagot, mint Willie mutatóujja! 

A többi férfi köréjük gyűlt, s egymásra vigyorogtak. 
- Miért nem veszitek elő inkább a büntetőrudat, lányok? - javasolta Everhard báró. - Idehozzam nektek? 



- A, a báró szívességet akar tenni neked, Molly - jegyezte meg Savannah dévaj mosollyal. - Meg kell majd 
jutalmaznod a jó magaviseletéért! 

- 0, meg fogom - ígérte Emily somolyogva. - Igen, James, legyen jó fiú, és hozza ide a büntetőrudat a szek-
rényből! 

James Everhard báró széles vigyorral az arcán átszelte a szobát, kinyitotta a szekrényajtót, és kiemelte a kívánt 
tárgyat. Áthúzta a szoba közepére, majd lehajolt, és rögzítette a kerekeket, hogy stabilan álljon. A szerkezet két 
keskeny oszlopból állt, amelyek között egy állítható, báránygyapjúval befedett, selyemborítású rúd pihent. Savannah 
odavezette Sir Williamet a nyakörvé-nél fogva, amelyet aztán le is csatolt. A férfi előre hajolt, és a rudat olyan 
magasságba emelték, hogy az uraság ülepe könnyen hozzáférhetővé váljon. Karját két oldalt kifeszítették és 
megbéklyózták, nehogy elmenekülhessen. Lábait széles terpeszbe nyitották, és azt is megbilincselték. Ezek után Sir 
William tehetetlenül várta, hogy megbüntessék. Savannah Emily kezébe nyomta a nyírfavesszőt. 

- És most, uram - folytatta Emily katonásan. - Beismerte, hogy rossz fiú volt. Ezért először elmondja, mit 
követett el, aztán majd eldöntöm, milyen szigorú büntetést szabjak ki. Tehát, mit művelt, uram? Csak az igazat! - 
Meglengette a vesszőt, amely vad suhogó hangot adott. 

A többi férfi vigyorogva és bólogatva egymásra meredt. 
- Rajtakaptam az unokatestvéremet, Eloise-t és a ko-mornáját, Tansyt, ahogy egymás cicijét tapogatják, egymás 

muffját nyalogatják és basznak. Megfenyegettem a lányokat, hogy beárulom őket, ha Eloise addig nem szop, míg 
feláll a farkam, és aztán nem hagyja, hogy megszötyögessem a komornáját. De amikor a komorna túl hamar 
elélvezett, Eloise seggében folytattam, míg el nem sültem. Most nagyon dühös rám. 

- Kért engedélyt tőle, hogy seggbe bassza, William? - kérdezte Emily komolyan. 
- Nem - hangzott a nyűgös válasz. - Túl mérges voltam a fehércselédre, amiért előbb ment el, mint én. Eloise az 

ágyon heverészett. Kinevetett, ezért a hasára gurítottam, és egyszerűen csak megtettem. - Ledéren felröhögött. - 
Visított, mint a malac, amikor csurig töltöttem a levemmel. 

- Hát - jegyezte meg Emily -, egyértelműen nagyon-nagyon rossz fickó volt. Az ember nem dug seggbe egy 
hölgyet anélkül, hogy előtte az engedélyét kérné! Ha a cselédről lett volna szó, az más tészta lenne. Végül is a cseléd 
volt a hibás, nem az úrnője. Tíz ütés a pálcával, aztán majd meglátjuk, elég-e - közölte Emily, és lesújtott a 
nyírfavesszővel a hájas tomporra. A férfi felüvöltött, teste egyfolytában rángatózott, amíg Emily folytatta. Amikor a 
tíz csapás rózsás színt kölcsönzött sápadt bőrének, Emily megkérdezte Savannah-t: - Készen áll, Pol? Vagy kapjon 
még? 

A többi férfi Savannah-ra szegezte a szemét, aki Sir William pénisze előtt ült, és elgyönyörködött benne, ahogy 
az minden egyes csapással egy kicsit emelkedett. 

- Szerintem szükség van még öt csapásra, Molly, és azt hiszem, az is segítene, ha végignyalnám azokat a ha-
talmas, szőrös golyóit. Ha túl sokat vesszőzzük, még a végén teljesen inába száll a bátorsága. 

Emily elkezdte lassan rámérni az újabb öt csapást, miközben Savannah Sir William golyóit ingerelte kéjelgő 
nyelvével. Amikor az utolsó csapás is elcsattant, és barátai rohantak, hogy kioldják Sir Williamet, Savannah ott 
maradt, és tovább nyalta. De mihelyt a láncai lehullottak, Sir William leteperte Emilyt a padlóra, rávetette magát, és 
hevesen döngetni kezdte. Emily a férfi zsír-párnás derekára kulcsolta a lábait, és az utolsó percig kiélvezte a 
figyelmét. 

- Pezsgőt! - énekelte Savannah gyorsan, amikor Emily és Sir William felnyögött az orgazmustól. - Még több 
pezsgőt ide! Aztán Emilyvel fürdünk egyet, jó urak, mielőtt folytatjuk. Még mindig előttünk az éjszaka nagy része, 
és még nem dugtak meg mindannyian sem engem, sem az unokatestvéremet. Nem nyilváníthatom sikeresnek az 
éjszakát, amíg ez meg nem történik. 

- O, mindannyian ki fogjuk élvezni bőséges bájaitokat, gyönyörűségeim - ígérte St. Albans. 
Emily megfigyelte, hogy ő volt a társaság vezére. Mezítelensége ellenére meglehetősen fesztelenül mozgott 

barátai között. Akár a saját klubjában is lehetett volna. - O lesz a következő regényed főszereplője? - súgta barátnője 
fülébe, aki épp újratöltötte az urak poharát pezsgővel. - Nagyon helyes, és szerintem igen tiszteletet parancsoló. 

- Nem, nem ez a St. Albans - suttogta vissza Savannah. - Úgy tervezem, hogy az egyik ősét használom majd a 
következő könyvemben. Az a reneszánsz idején fog játszódni. VIII. Henrik vagy Erzsébet korában. Még nem 
döntöttem el. St. Albans egy márki örököse. Arról az elődjéről fogok írni, aki először jutott a grófsághoz. A másik 
nemesi címet csak II. Károly idején szerezték. 

Látván, hogy már mindenkinek friss pezsgő buborékul a poharában, Emily felemelte a poharát. - Fenékig, jó 
urak! Nem szeretnénk Pollyval, ha lankadnának, mielőtt vége az éjszakának! 

Az urak hahotára fakadtak, és felemelték a poharukat, hogy Pollyra és Mollyra, Anglia két legragyogóbb 
kurtizánjára igyanak. 

- A világ többi részéről nem beszélhetek, mert még sosem jártam sehol - jelentette ki a Kegyelmes John 
Stevenson lehajtva serlege tartalmát. 



A két nő ragaszkodott hozzá, hogy egyedül vegyék a fürdőt, mert tudták, ha megengednék a férfiaknak, hogy 
csatlakozzanak hozzájuk, akkor minden hiábavaló lenne. Savannah különösen körülményes volt, ami a tisztaságot 
illeti, főleg egy ilyen forduló után. Emily egyetértett. Forró vizet hozattak a nagyszoba melletti fürdőbe, és alaposan 
lemosakodtak. Majd egyesével behívták az urakat, és mindegyiknek megmosták a nemi szervét. Alighogy végeztek 
a tisztálkodással, máris kopogtattak, és az ajtónyitásra két inas és két kis cselédlány sorakozott befelé. 

A fiatalemberek szűk éjfekete szatén térdnadrágot és krémszínű mellényt viseltek, amelyet virághímzés díszített. 
Nem volt alattuk ing, a karjuk csupasz volt, és a mellkasuk kilátszott. Hímtagjuk kilógott a nadrágból, amelynek 
fenekén egy kerek kivágás fedte fel feszes pucér hátsójukat. Egyikük ezüsttálcát cipelt, a másik keze 
pezsgőspalackokkal volt tele. 

A kis cselédlányokon, akik az inasokat kísérték, csak szorosan felkötött fekete harisnya és nagy masnival 
összekötött fodros fehér batisztkötény volt. Mindketten fodros batiszt főkötőt viseltek a fejükön, és lábikráig érő 
fekete csizmát a lábukon. A Farok és Muffban a cselédek - leszámítva azt a néhány idősebb matrónát, akik 
felügyelték őket, - mind betanuló szajhák voltak, akiknek a szüzességét elárverezték, amikor betöltötték a ti-
zenhatodik életévüket. Most mosolyogva betódultak, s egyikük bejelentette: - Madame Rose úgy gondolta, szívesen 
fogadnának egy kis lakomát, uraim. Van itt nyers osztriga és pezsgő az uraknak, valamint csokoládé és pezsgő Miss 
Mollynak és Csini Pollynak. - A cselédlány pukedlizett. 

- Nem vagy már kimerült? - kérdezte Savannah Emilytől halkan. - Akarod, hogy most véget érjen a műsor? Az 
urak szerfelett lelkesek voltak ma este. 

Emily a fejét ingatta. - Nem - felelte. - A pezsgő és a csoki felélénkít, Sava. Mellesleg kíváncsi vagyok, mi jöhet 
még. Még használatba kell vennünk azt a széles ágyat, amelyen bizonyára mindannyian elférünk. 

- Rögtön használatba vesszük - kuncogott Savannah, amint a Méltóságos Frederick Sinclair és James Everhard 
báró odalépett hozzá, hogy kézen fogva az ágyhoz vezessék. Emilyért Lord Bertie Bowen és a Kegyelmes John 
Stevenson jött. St. Albans erőt gyűjtött, Sir William pedig épp az utolsó osztrigát nyelte le. 

Az ágyon elnyúlva Emily megcsókolta Lord Bowen ajkait, miközben a társa mögé került, és dús kebleit 
dédelgette. Lord Bowen ujjai eljátszottak néhány percig Emily kunkori csigáival, mielőtt szétnyitotta szemérem-
ajkait, és kitapintotta a csiklóját. Emily tovább csókolta a férfit, nyelvével forrón kergetve Lord Bowen nyelvét. 
Közben halványan érzékelte, hogy Johnnie Stevenson érzéki mozdulatokkal cirógatja a fenekét. Motyogva ne-
kinyomta a hátsóját. A Kegyelmes John Stevenson dákója állt keményen, mint a cövek. Emily buzdítására végig is 
húzta a fenekét elválasztó völgyben. 

Majd Lord Bowen felemelte Emily egyik lábát, és a dereka köré fonta, miközben vastag dorongját becsúsztatta a 
feltáruló muffba. Emily érezte, hogy a farpofáit szétnyitják, és másik partnere valami krémet paskol a popsijára. 
Majd ő is behatolt. Emily kicsit felvinnyogott, de a férfi már teljesen elmerült benne, s kezeivel ismét a melleit 
dögönyözte. - O - kiáltott Emily, ahogy a férfiak elölről-hátulról döngetni kezdték. - Oó! Óó! - Vajon megtalálják 
majd azt a bizonyos pontot? Ó, te jó ég, igen! Mindketten ezen munkálkodtak ki-ki a maga oldalán, és az élmény 
fergetegesnek bizonyult. 

- Két férfit is bevesz, kedveském - jegyezte meg Lord Bowen. 
- És később hármat is - tette hozzá Johnnie Stevenson nagyot horkantva, amint egy ütemre pumpálta barátjával 

Emilyt. - Ez az, Mol, dugja kicsit hátrébb a seggét szépen a farkamra, miközben Bertie a csinos kis punciját keféli! 
Hogy magácska milyen szoros! 

Lord Bowen felnyögött a gyönyörtől, amelyben része volt, és Emily, aki érezte, hogy a két pénisz szinte egymást 
dörzsöli, miközben az édes kis pontját cirógatják, azt hitte, belehal a kielégülésbe. Vajon meghalhat az ember a 
Csatornában? Vajon belehalhat az ember a leírhatatlan és csodálatos nemi kielégülésbe? Nem érdekelte. És ekkor, a 
legnagyobb meglepetésére mind a hárman csaknem egyazon pillanatban élveztek el. Emily elől-hátul úszott a 
spermában, és az élmény semmihez sem volt fogható. Eltépte ajkait Lord Bowenétől, és felsikított a tiszta 
gyönyörtől. Aztán elájult. 

- Ragyogó - méltatta St. Albans a triót szemrevételezve. - Ez a lány tökéletes kurva, uraim. Kerítsetek neki még 
pezsgőt, és segítsetek neki, hogy magához térjen. Ismét meg kell kapnom. Micsoda bájos segge van. Sosem láttam 
még szebbet. 

- Adjon neki időt, hogy erőt gyűjthessen, St. Albans 
- kérte Savannah. - Sosem volt még így két férfival egyszerre. Kefélt már és szopott már, és seggbe is basztak. 

De sosem volt még része abban, hogy egyszerre tömjék elölről-hátulról. Fantasztikus teljesítmény, még én is cso-
dálkozom, hogy ilyen jól ment neki. 

- És még menni is fog - kardoskodott St. Albans. 
- Ez alkalommal a seggét akarom! 
- Én meg a punciját - licitált rá Freddie Sinclar. 
- Még egyáltalán nem kóstolhattam meg. 



- Kezdjék velem, uraim! - könyörgött Savannah. 
- Addig Mollynak lesz ideje összeszednie magát. Miért csak neki jusson a java? - Térdre ereszkedett, és kidugta a 

tomporát. - Ez tán nem méltó a farkaikra, uraim? 
Sir William elvigyorodott. - Nekem a szoros segg a gyengém! - szögezte le. 
- Csini Pollynak van a legnedvesebb muffja, amivel valaha is találkoztam - vetette oda a báró. 
Ezt hallván az urak szélsebesen felnyársalták Savan-nah-t gigászi szerszámukra, és mind nagyon jól érezték 

magukat, míg a közös orgazmus teljesen el nem gyengítette őket, Savannah ugyanis mind a hüvelyi, mind a 
végbélizmait összehúzta, s ettől két lovagja olyan gerjede-lemre lobbant, hogy vadul kilövellve sültek el. Savannah 
ugyanakkor csak felfrissült a menettől. Milyen kár, hogy Reg csak egy másik nőt enged be az ágyukba. Pedig az 
ember lánya olyan csodákat tehet két férfival - fordult meg a fejében, - amelyek százszorta érdekesebbek annál, mint 
amire két nő képes együtt. Ezt meg fogja még ismételni a Farok és Muffban. Mind a mai napig ez volt a kedvenc 
képzelt világa a Csatornában. 

Emily lassanként magához tért, ezért gyorsan még több afrodiziákummal kevert pezsgőt döntöttek belé. És mivel 
szomjas volt, Emily boldogan itta. Az este valódi meglepő felismerés volt számára, legalábbis ami a nemi aktust 
illeti. A legtöbb dologról, amiben része volt, látott már képeket a kézikönyveiben, de a Csatorna valóságában sokkal 
izgalmasabbnak találta őket, mint a könyv lapjain. 

- Mennyi az idő? - kérdezte Willie Cunliffe. 
- Fél négy - felelte St. Albans -, itt az ideje, hogy elkapjam Miss Molly seggét. Jól van már, bogaram? Mint látja, 

a dákom készen várja magácskát. 
- Most másképp akarom csinálni - jelentette ki Emily. - Három farkat akarok. Sosem volt még bennem három 

farok egyszerre. 
Az ágy közepén, a párnák közt békaként elterülő James Everhard vihogni kezdett. - Akkor hadd tűzzem fel én, 

Mol! St. Albans megkaphatja a valagát, Freddie meg a száját. 
- Ó, igen! - helyeselt Emily, s terpeszállásban a férfira mászva, leereszkedett a szerszámára. Épp oly méretes 

volt, mint St. Albansé, és könnyedén besiklott az ölébe. Emily előrehajolt, hogy második szeretője is hozzáférjen, s 
már érezte is, hogy St. Albans lassan benyomul a hátsójába. A két férfi elkezdett összhangban mozogni, s amikor 
megtalálták az ütemet, Freddie Sinlcair felrántotta Emily fejét a hajánál fogva, és Savannah beirányította a dorongját 
Emily szájába. Emily rögtön szopni kezdte, de a fiatalembert már annyira felizgatta a báró és St. Albans látványa, 
hogy majdnem azonnal elélvezett. Emily azonban megértette a zavarát, s továbbra is a szájában tartotta erősen 
szopva, hogy leplezze Freddie szégyenét. 

Savannah ezalatt a Kegyelmes Johnnie lőcsén oboázott, miközben Lord Bowen buján dugta, s akit végül Sir 
William váltott. És a két nő ekkor meghallotta, hogy a kandallópárkányon az óra egészet üt. Mindketten sajnálták, 
hogy már ennyi az idő, de a Csatorna használatát szigorú szabályokhoz kötötték. Még hagyták, hogy a végső 
orgazmus végigsöpörjön rajtuk, és mire gyönyörük szertefoszlott, Savannah ágyában ébredtek. Egymásra néztek, és 
hahotában törtek ki. 

- Te vagy a legjobb és a legborzalmasabb barátnő, akit csak el tudok képzelni - vigyorgott Emily. - Sosem volt 
még részem ilyen éjszakában. Valószínűleg nem is lesz soha többé, Sava. Nem hiszem, hogy túlélnék még egy ilyet. 
Milyen züllött fantáziád lehet, hogy ilyen kéjsóvár fickókat teremtettél, mint az a hat. 

- Megismételhetnénk - próbálkozott Savannah Emilynél. - Én biztosan megteszem. 
- Nem, köszönöm szépen - hárította el Emily. 
- Volt olyan jó, mint Devlin? - faggatta Savannah. 
- Nem - közölte Emily őszintén. - Nem vagyok akkora tökfej, hogy ne tudnám, olyan emberrel is lehet részed 

nemi örömben, akit nem szeretsz, amíg jól érzitek magatokat. De teljesen más, amikor szeretsz valakit, és tudod, 
hogy szereted. Belekóstoltam a fertőbe, Sava, de ennyi elég is lesz egész életemre. 

- Pedig szemmel láthatólag élvezted a gruppenszexet 
- vitatkozott Sava. 
- Igaz, de a való világban ezt nem lehet folytatni. Egy ilyen éjszakába belehalna egy egészséges nő. És az 

érzelmek nélküli szex... hát, az egyszerűen nem helyes. Legalábbis nekem nem. Hívhatsz begyöpösödöttnek, de 
akkor is így látom. A ma éjszaka jó mulatság volt, de nem akarom megismételni. Nem hinném, hogy el tudnék 
különben számolni önmagammal. 

Savannah bólintott. - Nem hiszem, hogy megrendelem a Csatorna új szolgáltatását magamnak. Már két hónapja 
tesztelhetem, de sosem próbáltam még ki ezelőtt. Nincs rá igazán szükségem. Egymagam is ellátogathatok a 
bordélyba. De emlékezetes élmény volt, nem? 

- És közben terhes vagy a harmadik gyermekeddel 
- fedte meg Emily. 
- Akármit tehetek a Csatornában, nem árt neki 



- mentegetőzött Savannah. - Megkérdeztem. 
- Kitől kérdezted meg? - lepődött meg Emily. 
- Nem találkoztál még Mr. Nicholasszal, aki megalkotta a Csatornát? Elbűvölő ember. Egyszer meghívott teára, 

mielőtt más kötötte volna le az érdeklődését. Most valami nő vezeti helyette a Csatornát. Gondolom, ez a 
kétnyomás-a-gombon dolog ennek a nőnek az ötlete volt. De sosem találkoztam vele, Mr. Nicholasszal viszont igen. 
Egyik este bekapcsoltam a Csatornát, és egy üzenet várt. Teára voltam hivatalos Mr. Nicholashoz. Hát, nem tudtam 
ellenállni, Emily ezért elmentem. Mr. Nicholas megkérdezte, élvezem-e a műsort, meg sok minden mást. Teljesen 
ártalmatlan kis találkozó volt, viszont neki van a legfinomabb csokis keksze, amit valaha is kóstoltam. És, igazából 
nem is teáztunk. Sherryt ittunk. Mennyei sherry volt, de amikor megkérdeztem, hol lehet ilyet kapni, elnézést kért, 
és közölte, hogy külön neki palackozzák. Sosem láttam viszont, de szerintem teszettem neki -vonta le a 
következtetéseket Savannah. - Azt mondta, ha segíthet, csak hagyjak neki üzenetet, és megtesz minden tőle telhetőt. 
Hát nem kedves? Lehet, hogy egyszer megkérem, csináljon valamit Gillian Brecknockkal. Kíváncsi lennék, tudna-e. 
Utálom, hogy Reg hozzá jár. 

Emily bólogatott. - Furcsának tűnik - hümmögte. -De kedves. - Ásított egyet. - Aludnom kell egy kicsit, ha 
holnapután Londonba megyünk, Sava! - Hátat fordított a barátnőjének, összegömbölyödött, és nemsokára elnyomta 
az álom. Lady Palmer hamarosan követte a példáját. 

A két nő pihenéssel töltötte a következő napot, kilovagoltak az őszi tájba, és Savannah gyermekeivel játszottak. 
Korán lefeküdtek, és másnap reggel korán keltek. Mivel Emily este hazarepült, a két barátnő úgy tervezte, hogy 
elvásárolgatnak néhány órát Londonban, mielőtt Lord Palmer sofőrje kiviszi őket a Heathrow-ra. Késő délután 
beugrottak a Claridge's-be egy teára. 

- Keressen nekünk egy eldugott helyet! - kérte Savannah a főpincért. - Nem szeretnénk, ha megrohannának a 
rajongók, Charles. 

- Természetesen, Lady Palmer - felelte a főpincér, s egy sarokban álló asztalhoz vezette őket, ahol anélkül 
szemrevételezhették a helyiséget, hogy őket észrevehették volna. - Teás hidegvacsorát hozhatok? 

Savannah bólintott. - Az tökéletes lesz - hagyta rá. 
- Azonnal ideküldöm a pincért - tüsténkedett a főpincér meghajolva, s elsietett. 
- Imádok itt teázni - említette Emily. - Olyan előkelő, még ma is. 
- Igen - értett egyet Savannah. - Nos, készen állsz, hogy befejezd A makacs hercegnőt ez után a kis angliai kitérő 

után? 
- Az egész itt van a fejemben, csak arra vár, hogy papírra vessem. Szegény Trahern nagyon el lesz keseredve, 

hogy rögtön lejár az időnk. Elképesztően bájos figura, és az igazat megvallva élveztem, hogy vele játszhatok. 
Valószínűleg bűntudatom lett volna miatta, de Devlin után mintáztam. - Felnevetett. 

- Mick ráismer magára? - kíváncsiskodott Savannah. 
- Nem - felelte Emily. - Jellemzel egy szereplőt a kéziratodban, és elképzeled, milyen, mégis minden olvasó 

másnak látja. Devlin nem ismert magára. Furcsa. Megkedveltem Trahernt. Jó barát és bizalmas vált belőle. A 
foglalkozásomból kifolyólag nem sok baráttal dicsekedhetek. Rina Seligmann az ötvenes éveiben jár, s inkább 
pótanya szerepet tölt be nálam. Te Angliában élsz - nevetett Emily. - Az az igazság, hogy nincs túl sok időm a 
barátokra. 

- Értem, mire gondolsz - bólogatott Savannah. - Ha nem lenne Reg és a gyerekek, én is egyedül lennék, mint a 
kisujjam. Alig folyók bele a falu életébe, azt a keveset is csak érte és a gyerekekért vállalom. És nincs egyetlen 
közeli barátnőm se téged kivéve, és mint rámutattál, egy óceán választ el bennünket. Hát, ilyen az élet, ha sikeres író 
az ember, nem igaz? A munkánkért és a munkánknak élünk. Magányos pálya. 

- De neked még egy férj és gyerekek mellett is megy 
- emlékeztette Emily, majd pillantása az étterembe belépő párra esett. Ismerősnek tűnt a nő. - O, istenem! 
- nyögte, és nagy nehezen elfordította a tekintetét. 
- Mi az? - csodálkozott Savannah. 
- A férjed épp most jelent meg egy nővel, aki feltűnően hasonlít Madame Rose-ra - számolt be Emily a 

teáscsésze után matatva. - Vékonyabb, de ugyanaz az arc és lángoló vörös haj. 
- O, az Gillian Brecknock - közölte Savannah köny-nyedén. - Reg kis barátnője. 
- Idősebbnek tűnik, mint a férjed - jegyezte meg Emily leeresztett szempillája alól leskelődve. 
- Tizenkét évvel öregebb, aranyom - vágta rá Savannah vigyorogva. 
- Miért csinálja Reg? Látom rajta, hogy szeret téged és a gyerekeket - értetlenkedett Emily. 
- Hát, ezen már én is töprengtem - ismerte be Savannah -, amikor megtudtam, hogy azért jár fel időnként 

Londonba, hogy találkozzon vele. Amikor összeházasodtunk, megesküdött nekem, hogy elhagyta, de mivel 
nyilvánvaló volt, hogy nem így történt, felbéreltem egy nyomozót, hogy derítse ki, mi a helyzet. Gillian a színésznő 
szerepében tetszeleg, de már öt éve egy darabban sem játszik, vászonra meg már vagy nyolc éve nem került. El kell 



tartania magát, és Reg csak egyike a számos barátjának, akik az általam csak rosszfiú-szindrómának nevezett 
kórságban szenvednek. Gillianből domina lett. Minden a legteljesebb titokban folyik. Néhány nagyon befolyásos 
férfi eljár hozzá egy kis, úgy nevezett megrovásra. Gillian egyértelműen nagyon jó abban, amit csinál. Úgy egy éve 
a városban vásároltam, amikor megláttam őket együtt. Ekkor kezdtem el gyanakodni, de azt hiszem, ártalmatlan, és 
tudom, hogy Reg szeret engem, ezért egész egyszerűen úgy teszek, mint aki nem tud róla, hasonlóan azoknak az 
uraknak a feleségéhez, akiket Gillian szolgál. Viszont mivel Regnek már azelőtt a barátnője volt, hogy a szeretőjévé 
vált, a mi esetünk kissé más. Reg kezeli a befektetéseit, és Gillian időnként felhívja. 

- És te nem tekerted még ki a nyakát? - hüledezett Emily. - Én a plafonon lennék, arról nem is szólva, hogy 
megvesznék a féltékenységtől egy ilyen nő miatt. 

- Ó, nekem is megvan a magam kis módszere, hogyan egyenlítsem ki a számlát, amikor emlékeztetem, ki is az úr 
Reginald Charles George Arthur Palmer felett - legyintett Savannah, miközben belepottyantott egy miniatűr 
citromos túrótortácskát a szájába, és jóízűen lenyelte. - Majd meglátod, amikor megyünk kifelé. 

A két nő végzett a teával, és készülődtek a repülőtérre. Savannah felemelkedett. Lesimította világos bézs tweed-
szoknyáját és krémszínű kasmírgarbóját, ellenőrizte szájfényét, és beletúrt vállig érő ébenfekete fürtjeibe. Majd 
kisiklott az asztal mellől, kacsintott egyet Emilyre, és egyenesen a felé az asztal felé vette az irányt, ahol férje és 
Gillian Brecknock ült. Emily követte, alig bírta magába fojtani kitörni vágyó kacagását. 

Savannah megállt közvetlenül az asztal előtt. Ragyogó mosoly terült szét arcán. - Drágám! Micsoda véletlen! 
Emmel éppen megittuk a teánkat, amikor észrevettelek. Gillian, micsoda meglepetés! Jól vagy, remélem. - Lehajolt 
és az asszony arcától fél méterre a levegőbe cuppantott, miközben férje felkászálódott az asztal mellől. 

- Nagyon, drágám - felelte Gillian Brecknock roppantul affektálva. - Csodásan nézel ki ahhoz képest, hogy falun 
laksz. Ó, én is imádom a tweedet, de manapság senki sem húz ilyet Londonban. 

- Bemutatom a legkedvesebb barátnőmet, Emilie Shannt, az írónőt - mutatott Savannah Emilyre. 
- El vagyok bűvölve, Miss Shann - udvariaskodott Gillian Brecknock odadugva négy ernyedt ujját Emilynek. 
- Az anyám imádja a regényeit. Mikor jelenik meg a következő? 
Lord Palmerróí lerí, milyen kínosan érzi magát - konstatálta magában Emily elégedetten. Mekkora disznó! 
- Hát nem is tudom - mondta. 
- Reg, szerelmem - szólt derűsen Savannah -, nálam van az autó, kiviszem Emilyt a repülőtérre. Hazajössz ma 

este? Visszajöhetek érted, hogy felvegyelek. Csodás meglepetést tartogatok a számodra! - Habozott egy pillanatig, 
majd folytatta. - Ó, képtelen vagyok várni vele, amíg hazajössz. Elárulom most! Ismét gyerekünk lesz! 

Lord Palmer megragadta Savannah kacsóját, és hosz-szú csókot nyomott rá. - Milyen fantasztikus újság! 
- kiáltotta. - Igen, megvárlak itt a Claridge's-ben, drágám! Ne vegyek ki egy szobát, hogy megünnepeljük? 
- ajánlotta. 
- 0, szerelmem, micsoda móka! Ragyogó ötlet! 
- vágta rá Savannah. - Visszajövök a szállodába, amint kitettem Emilyt. De csak semmi pezsgő nekem, most 

hogy ismét várandós vagyok! - Felkacagott. Megcsókolta a férjét, és miközben kicsusszant ölelő karjaiból, Gillian 
Brecknockra mosolygott. - Milyen jó volt téged újra látni, drágám. Pá! 

- Viszlát, Miss Brecknock - búcsúzott Emily. - A házvezetőnőm mindig megnézi a tévében a régi filmjeit. 
Örülök, hogy találkoztunk. Ha elmesélem Essie-nek, odalesz majd a gyönyörtől. - Emily ezzel sarkon fordult, és 

követte Savannah-t ki az étteremből. 
Odakint mindketten hahotában törtek ki, miközben a szálloda ajtónállója intett Lady Palmer kocsijának és 

beszálltak. 
- Mit szolgálnak fel odabent, asszonyom? Sosem hittem volna, hogy teázni ilyen mulatságos lehet - vigyorgott a 

sofőr a tükörben a két nőre, akik gurultak a nevetéstől. 
- Csak egy különösen ostoba tréfa volt, Jim - felelte Lady Palmer, és lenyomta a gombot, amely felemelte a 

térelválasztó ablakot a sofőr és az utasok között. 
- Ez vicces volt - állapította meg Emily. 
- Tudom - értett egyet Savannah. - Gilliant szinte túl könnyű elintézni. Essie tényleg rajongója a némber-nek? 
- Essie akkor sem ismerné fel Gillian Brecknockot, ha átesne rajta - jelentette ki Emily -, de a megjegyzése után, 

hogy az anyja szereti a könyveimet, nem lehetett nem visszavágni. Várj csak, amíg a Mama elolvassa A makacs 
hercegnőt\ - vidult. 

- Nagyon fogsz hiányozni - sopánkodott Savannah. 
- Bármikor írhatunk e-mailt - ugratta Emily a barátnőjét. - És ott van a telefon is. 
- Az nem ugyanaz, de attól tartok, muszáj lesz beérni vele - hangoztatta Savannah. 
- Csodálatos hét volt - sóhajtott Emily. - De időben le akarom adni a kéziratot, és kellemes karácsonyt akarok J. 

P. Woodsnak! Devlin szerint óriási hírverést csaptak a könyvnek, és a promóciós kampány igazán nagyszabású. Egy 



vagon interjút jegyeztek már elő nekem. A rádiós interjút otthon is megcsinálhatom, és lesz még legalább egy tucat 
fellépésem a televízióban az egyik New York-i stúdióban. Rettentően izgalmasnak tűnik. 

- És Mick is minden erejével azon lesz, hogy minél nagyobb siker legyen - szólt közbe Savannah. - Emily... - 
Habozott egy sort, de aztán így folytatta: - Nem akarom, hogy fájdalmat okozzon neked. Megtetted, amit kellett, 
hogy megírd ezt a könyvet. De nem szabad, hogy összetörjön a szíved, ha nem folytatódik. Devlin klassz szerető, 
legalábbis ezt állítják azok a nők, akik tudom, hogy jártak vele, de nem vagyok biztos benne, hogy több is van 
benne. O, a fenébe! Tudom, hogy szereted, de az ilyen kapcsolat gyakran nem működik. Fel kell készülnöd rá! És 
nem szeretnél elveszíteni egy ilyen szerkesztőt, ugye? O tényleg a legjobb. Ismét vele fogok dolgozni. Képtelen 
voltam elviselni jó öreg Prunyt, ezért felhívtam Martint. A kézirataim most New Yorkba mennek, és Mick fogja 
őket átfésülni. Úgy is ott adják ki őket, és manapság a számítógépek korában nem nagy ügy. Nem úgy, mint régen. - 
Átkarolta Emilyt. - Nem fogsz összeomlani, ugye? 

- Rína szerint szerelmes belém - súgta Emily. 
- Hát, be kell ismernem, én is úgy találom, hogy veled más - vallotta be Savannah -, de nem szeretném, ha 

készületlenül érne, és összetörne a szíved, ha Mick hozza a szokásos formáját, és lelép egy másik nővel. 
- Nem fogom hagyni - motyogta Emily halkan. - O az enyém, és én messze nem vagyok olyan toleráns, mint te, 

Sava. És a korai regényeim hősnőihez sem hasonlítok. Éppoly keményen küzdök, mint az én makacs hercegnőm. 
Devlin az enyém, és meg is szándékozom tartani. 

Kilencedik fejezet 
-/ .mily a vámon átérve megpillantotta a rá várakozó Michael Devlint, s a szíve nagyot dobbant. - Nem a 

munkahelyeden kéne lenned? - kérdezte, amint Devlin szájon csókolta. 
- Szabadságot vettem ki - vigyorogta a férfi. - Add ide a táskádat. Hazaviszlek, szépségem. Tegnap felhívtam 

Rinát, és megkértem, hogy mondja le a repülőtéri transzfert, amit előre megrendeltél. 
- Sokkal szívesebben vagyok a te utasod - mosolygott Emily. 
- Milyen volt az út? - érdeklődött a férfi. 
- Majdnem az egészet átaludtam - vallotta be Emily. 
- Emlékszem, hogy helyi idő szerint nyolckor indultunk. Savával a Claridge's-ben teáztunk, aztán kivitt a 

repülőtérre. Hoztam neked valamit a Harrod's-ból. Remélem, nem bánod - mentegetőzött Emily. - Csak egy pulcsi, 
de ráírták a nevedet. 

Devlin besegítette az autóba. - Nem is ismered a méretemet - vetette oda. 
Emily felnevetett. - Mostanra már tisztában vagyok az összes méreteddel, Devlin - jegyezte meg vidáman. 
- Az isten szerelmére, csak egy pulcsi, nem egy nadrág vagy selyem boxeralsó! Tudod, nem muszáj elfogadnod. 

Odaajándékozhatom karácsonyra a legidősebb féltestvéremnek is. 
- Nem állítottam, hogy nem akarom - védekezett Devlin. 
- O, fogd be és vezess! - felelte Emily. - Tele a hócipőm az utazással, haza szeretnék végre érni. Ebben a 

forgalomban legalább két óra lesz az út. A repülő zsúfolásig tömve volt üzletemberekkel, akik minél előbb be 
akarnak majd jutni New Yorkba, hogy időben munkába érjenek, ráadásul csúcsforgalom van. 

- Másik úton megyünk - emlékeztette Devlin Emi-lyt, majd sebességbe kapcsolta a Healyt, és kigurult a par-
kolóból. 

Kikerülték a repülőtéri dugót, és hirtelen ráfordultak a széles parkosított főútra. Október végére járt, és a levelek 
csaknem teljes színpompában tobzódtak. A hétvége csodálatosnak ígérkezett, és egy kis szerencsével a szép idő is 
kitart. Az ég tiszta kék volt, a nap ragyogóan sütött. Emilynek hihetetlennek tűnt, hogy alig egy hete ment el 
itthonról. Útközben mindketten szótlanok voltak. Devlin érezte, hogy Emilynek csendre van szüksége. 

Ám amint lekanyarodtak a parkosított főútról az Egret Pointe-ba kanyargó helyi közútra, Emily felderült. A falu 
őszi díszbe öltözött. A Main Streeten a patinás kis üzletek szomszédságában magasodó sudár fákat élénk 
narancssárga szalagokkal átkötött kukoricaszárakkal ölelték körül. A lábuknál sütőtökök és lopótökök álltak 
halomban, mellettük almával megpúpozott kiskosarak sorakoztak. Az utca fölé kifeszített transzparens az Egret 
Pointe-i Szüreti Fesztivált hirdette, amelyet a kö-vetkező hétvégén tartottak. 

- Akarsz jönni? - érdeklődött Emily. - Pénzt gyűjtünk a fesztiválon a kórháznak. 
- Igen - bólintott Devlin. - Hogyan? 
- A teljes bevétel nekik megy. Kézimunkát, lekvárokat, dzsemeket, süteményeket, kötöttárut és madár-klitkát 

árulunk kis sátrakban - magyarázta Emily. 
- Még nekem is van egy asztalom, ahol a tiszteletpéldányaimat adom el, személyre szólóan dedikálva termé-

szetesen. És az egyik sátorban szüreti vacsorát tartanak. És, persze ott van még a Dr. Sam-féle Mártogatós. Az 
mindig szép summát hoz. 

- Mi az a Dr. Sam-féle Mártogatós? - mosolygott Devlin Emily lelkesedésén. Befordult a Colonial Avenue-ra, 
majd a Founders Way-re. 



- Dr. Sam egy zselével töltött tartály fölött trónol 
- magyarázta Emily. - Két dolcsiért kapsz három labdát. Ha eltalálod a jelet, Dr. Sam beleereszkedik a zselébe. 

Az évnek ebben a szakában a zselatin valamivel melegebb, mint a víz, de még így is állandóan prüszköl a mutatvány 
után. Mégsem tiltakozik soha. Tudod, az ükapja alapította a kórházat. Mindig volt egy Dr. Se-ligmann Egret Pointe-
ban. 

Devlin felhajtott a Healyvel Emily kocsifeljárójára. 
- Te imádod ezt a falut, ugye? 
Emily bólintott. - Abból nyerem az erőmet, hogy itt élek - mesélte. - Mikor kell visszamenned? Remélem, nem 

most rögtön. 
- Majd holnap reggel - mondta Devlin, és Emily-hez hajolt, hogy megcsókolja. - Hiányoztál, Emily. 
- Emily arcát nagy tenyerébe fogta, és ismét megcsókolta, ez alkalommal hosszabban, tele vággyal. - Egyáltalán 

nem tetszett, hogy elválasztott minket az a kacsaúsztató. 
- Te is hiányoztál nekem - súgta Emily. - Akármilyen jól is éreztem magam Savával, hiányoztál, Devlin. Talán 

nem kéne újra elválnunk. 
- Talán nem - értett egyet a férfi. Aztán kiszállt a kocsiból. - Hozom a táskákat. Remélem, vettél valami 

botrányos ajándékot Essie-nek Londonban. Azt hiszem, számít rá. 
- Sosem feledkezem el a barátaimról - biztosította Emily. - És hoztam egy aranyos mackót az új unokájának, a 

fiúunokáinak meg két készlet ódivatú játékkatonát fából. Ólomból már nem gyártanak. Az ólomtartalom miatt. 
Megkérdeztem. 

Devlin fogta a táskákat, és becipelte a házba, fel Emily szobájába. Emily szundítani szeretett volna egyet ebéd 
előtt, ezért Michael Devlin felkutyagolt az őrtoronyba Emily dolgozószobájába, hogy elintézzen néhány hívást, amíg 
Emily ejtőzik. Essie kedvéért külön nyomatékosan kihangsúlyozta, hogy ott lesz, s mint várható volt, Essie fel is 
mászott egy ízben, hogy megkérdezze, szüksége van-e valamire. Devlin megköszönte, és közölte, hogy nincs 
szüksége semmire, s jót vigyorgott a távozó Essie háta mögött. Mivel saját kis ír falujában nevelkedett, jól tudta, 
hogy az emberek már valószínűleg pletykálnak, de természetesen Rina és Dr. Sam kivételével senki sem sejthette, 
milyen kapcsolat van Emily Shanski és a New York-i szerkesztője között. 

Mi van köztük? Michael Devlin ezredszer tette fel magának ezt a kérdést. Szerelmes volt Emilybe, és már rájött, 
hogy sosem volt előtte igazán szerelmes. Előbb vagy utóbb, de inkább előbb, döntésre kell jutnia. Nem túl öreg 
negyvenévesen ahhoz, hogy először nősüljön? A nagyanyját kivéve sosem élt még együtt nővel, bár az idők 
folyamán számos ajánlatot kapott azoktól a nőktől, akikkel randizott. De sosem tűnt megfelelőnek. A nők nem 
tűntek megfelelőnek. Ez azonban most más volt. Felvenni Emilyt ma reggel a Virgin Atlantiénál, hazafuvarozni, 
eltervezni, hogyan töltik az estét, és csak reggel menni vissza New Yorkba - mind-mind helyénvalónak tűnt. De 
készen állt-e arra, hogy egész élete ilyen pillanatokkal legyen tele? Igen - gondolta végül, - készen állt, csak előbb 
ad magának néhány hetet, mielőtt meghozza a végső döntést. Nincs még itt a világ vége, ha negyvenéves az ember. 

A hátsó tornácon fogyasztották el az ebédet: egy tál Essie-féle sűrű kukoricalevest, házi sütésű vajas kenyeret, és 
meleg máglyarakást sűrű tejszínnel leöntve. 

- Ha így folytatjuk, el fogok hízni - mosolygott Devlin. 
- Dehogy - nyugtatta Emily. - Örökmozgó vagy. És ebéd után lesétálunk a partra. 
- Azt hittem, durmolunk egyet. - A férfi a szemöldökét húzogatva sokatmondóan Emilyre meredt. 
Emily elnevette magát. - Amíg Essie haza nem megy, nem lehet, Devlin. Szeretném, ha még egy kis ideig csak 

találgatnának a faluban, ha nem bánod. 
Essie jött, hogy összegyűjtse a tányérokat. - Vegyek elő valamit a fagyasztóból vacsorára? - tudakolta. 
- Báránybordát - nyilatkozta Emily. 
- Bordát? - Essie oldalra billentette a fejét. 
- Mr. Devlin itt marad éjszakára. Egy hétig nem voltam itthon, így a hétvégén nem tudtunk dolgozni, Essie. Be 

kell hoznunk a lemaradást, ha időben le akarom adni a kéziratot. Jól tudja, hogy eddig még egy határidőt sem 
késtem le soha. 

- És egy szerkesztő sem dolgozott még hétvégenként önnel - mutatott rá Essie. - Szerintem tudnia kell, hogy az 
emberek mindenfélét fecsegnek, Miss Emily. 

- Ó, ebben biztos vagyok, Essie - értett egyet Emily -, de a híresztelések ellenére is le kell adnom időben a 
munkámat. Ez a könyv más lesz, és szükségem volt a szerkesztőm segítségére. 

- Mrs. Seligmann szerint erotikusabb lesz, olyan, mint Miss Savannah könyvei - jegyezte meg Essie enyhe 
rosszallással a hangjában. 

- Igen, Essie, erotikusabb lesz - szólalt meg Michael Devlin. - Erre vágyik az olvasóközönség, és Emilynek 
haladnia kell az árral, ha meg akarja tartani az állását. De ez a könyv cseppet sem hasonlít Savannah Bannin-géire, 
ígérem. Mind a két nőt én szerkesztem. 



Essie egyértelműen elégedetten bólintott. - Előveszem a bordát - vetette oda, s a tányérokkal a kezében vissza-
vonult a tornácról. 

- Nagyon a védelmébe vesz - jegyezte meg Devlin. 
- 0 volt O'Malley nagyi legutolsó házvezetőnője - felelte Emily. - Nem tudom, mihez kezdenék nélküle. 

Legalábbis ilyen életstílus mellett, Devlin. Csak ámulok és bámulok, hogy Savannah ilyen jól boldogul, miközben 
ott vannak a gyerekei is. Kész csoda. 

- Azért boldogul olyan jól, mert ő Lady Palmer - közölte Devlin. - Van egy szakácsa, akinek a keze alatt egy 
konyhalány segédkezik, egy házvezetőnője, két komorná-ja, egy sofőrje, és egy dadája, akire rábízták Wills és 
Selena nevelését. Ami a munkához való hozzáállását illeti, pont olyan, mint te, és van rá ideje. Tudod, sok írónak 
nincs. Meg kell osztaniuk magukat a ház, a férj, a gyerekek, esetleg egy második munkahely, és az írás között. 
Éppúgy tisztában vagy vele, mint én, hogy ha sikeres akarsz lenni ebben a szakmában, akkor elengedhetetlen a 
szigorú munkamorál, a vakszerencse, annyi pénz mint a pelyva, és egy elkötelezett, minden részletre ügyelő 
őrangyal. 

Emily hangosan felkacagott. - Nem hinném, Devlin, hogy valaha is hallottam ezt ilyen találóan megfogalmazva. 
Most már tudom, hogy mi tesz olyan jó szerkesztővé a tehetséged mellett. Az, hogy képes vagy magad az író 
helyébe képzelni. Ez fantasztikus. 

- Hú-úúú! - Rina Seligmann lépett a tornácra. 
- Nem hallottam a kocsidat - lepődött meg Emily, felkászálódott és megölelte az idősebb nőt. 
- Csak meg akartam győződni róla, hogy épségben hazaértél-e - magyarázta Rina. - Hello, Mick. Felhívtad 

Aaront? Úgy aggódik, mint egy vénasszony. - Vidáman beletottyant egy fonott hintaszékbe. - Szóltam Essie-nek, 
hogy hozzon nekem jegesteát. Nincs olyan hűvös idekint. 

- Rögtön bemegyek és felhívom - nyugtatta meg Emily. 
- Utána elmegyünk Devlinnel sétálni. Velünk tartasz? 
Rina Seligmann úgy nézett Emilyre, mintha arra kérte volna, hogy izzó parázson járjon. - Eszemben sincs 
- vakkantotta. - Meghagyom nektek ezt az örömöt. 
Emily szélesen elvigyorodott, és beviharzott a házba. Essie közben megérkezett a jegesteával, majd ő is bement. 

Rina Seligmann átható pillantást vetett Michael Devlinre. 
- Nos? - szegezte neki a kérdést. 
Devlin felnevetett. - Bármi történjék is, kétségkívül te leszel az első, aki értesül róla, Rina - jelentette ki. 
- Bármi történjék is? Tehát fontolgatod? - kíváncsiskodott Rina. 
Michael Devlin sóhajtott egyet. - Rina, negyvenéves vagyok! 
- Mick, te berezeltél! - hangzott a válasz. 
- Valószínűleg - adta meg magát a férfi. 
- Ne merészeld bántani Emilyt! - intette óva Rina. 
- Hogy kerülhetném el ezek után? - tárta szét Devlin a karját. 
Rina bólintott. - Talán mégsem kellett volna hagynod, hogy eddig fajuljanak a dolgok, Mick. Ugyanakkor, talán 

mégis. Lerí rólad, hogy szereted, és tudom, hogy Emily is szeret. 
- Sosem mondta - jegyezte meg Devlin. 
Rina Seligmann tehetetlenül felnevetett. - Mick, a nők általában nem mondják ki elsőként, hogy „szeretlek". 

Megvárják, amíg a férfi mondja ki. Nem szeretnék, ha elutasítanák őket, és nem akarják elkapkodni, vagy azt érezni, 
hogy bolondot csináltak magukból. - Felsóhajtott. - Gondolom, ugyanez a helyzet a férfiaknál. Nos, jöjjön, aminek 
jönnie kell, mint orosz nagyanyám mondta volt, amikor a kozákok porig égették a faluját. Csak ne feledd, hogy 
szereted Emilyt, és ő is szeret téged. Kár lenne puszta büszkeségből elvesztegetni eny-nyi szeretetet. 

Emily visszaérkezett a tornácra. Majd kiugrott a bőréből. - Beszéltem Aaronnal, és az anyját! J. P. Woods 
tényleg úgy gondolhatja, hogy jó lesz A makacs hercegnő, mert mesés ajánlatot tett. Persze azért el akarja olvasni a 
kéziratot, mielőtt aláírja a pontozott vonalon. 

Michael Devlin bólintott. - így fair - helyeselt. - Mi lenne, ha kinyomtatnád nekem ma este, ami már megvan, és 
reggel magammal vinném? 

- Nem - tiltakozott Emily - Még két fejezet hátravan, és sosem adok ki félkész kéziratot olvasásra. Az emberek 
többségének nincs meg a képzelőereje ahhoz, hogy ráérezzen, mi következik, Devlin. Mindenféle elképzelésük 
támad, és ha nem úgy alakul a történet, ahogy megálmodták, akkor nem tetszik nekik, amit írtál. Nem. Vagy az 
egész kézirat, vagy semmi. Hálaadásra elkészülök vele. Velünk töltöd a hálaadást, ugye? 

- Meg vagyok hívva? - ugratta Devlin mosolyogva. 
- Aha - vágta rá Emily szintén mosolyogva. 



- Ha ti ketten sétálni szeretnétek - szólt közbe Rina -, jobb lesz, ha csipkeditek magatokat. Az évnek ebben a sza-
kában korán nyugszik a nap. Nekem is haza kell mennem. - Feltápászkodott. - Beviszem a poharamat Essie-nek. 
Nektek meg, sipirc! 

Kéz a kézben átvágtak hátul a fűben kitaposott ösvényen, és átbaktattak az erdős részen, le a partra. A fölöttük 
magasodó fák megannyi színben pompáztak, de az új-angliai árnyalatokhoz képest ezek inkább Degas fest-
ményeinek visszafogottabb tónusait idézték. A vörösbe rózsaszín vegyült, a sárga tisztán ragyogott, és az arany 
dohányszínbe hajlott. Az avarban mókusok randalíroztak dió és mogyoró után kutatva. Egy ízben Emily és Devlin 
vörös bundás rókát látott, amint épp ment a dolgára. A partra érve sétáltak még egy kicsit. A parti szilvafákról már 
eltűnt a termés - vagy a szilvalekvár rajongói szüretelték le, vagy a szarvas és a mosómedve dézsmálta meg. Az 
öbölben a víz lágyan csapkodta a homokot. Alig szóltak egymáshoz, csak élvezték a késő délután szépségét és 
egymás társaságát. Végül visszafordultak, s a házhoz érve látták, hogy Essie hazakészülődik. Odaintve nekik 
végigtrappolt a járdán. 

Bent a házban a konyhával szomszédos kuckóban lobogott a tűz. A kiolvasztott bordák szépen egymás mellé 
helyezve hevertek a serpenyőben. A sütőből sülő burgonya illata szállt fel. A maradék máglyarakás letakarva 
várakozott a pulton. Emily kinyitotta a hűtőt, és egy tál saláta nézett rá vissza. 

- Ha már majdnem megsült a krumpli, elkészítem a bordát - jelentette ki Emily. 
- Gyere, ülj ide mellém - hívta Devlin a kuckóból, mire Emily csatlakozva hozzá bemászott az ölébe, és 

gyengéden megcsókolta. A férfi átölelte, s Emily feje boldogan megpihent a vállán. Itt volt a helye. Ebben a házban. 
Egret Pointe-ban. Devlin ölelő karjaiban. Tökéletes pillanat volt. Repülőn utazni mindig olyan lenyűgöző, fordult 
meg a fejében. Tegnap ilyenkor még a Claridge's-ben teáztak Savával Londonban. 

- Ma sokkal jobban érzem magam, mint tegnap - bökte ki Emily. 
Devlin szíve hevesebben kezdett verni. - Igen? Mit csináltál tegnap? 
Emily elmesélte, és a Reg és Gillian Brecknock párost sem felejtette ki a beszámolóból, sőt azt sem, amit Sava 

mondott neki a nőről. - Kijelenthetem, hogy az a nő egy igazi kurva - tette hozzá Emily. - De szerinted van benne 
egy könyvre való, Devlin? Liverpoolban szegénységbe születik, foggal-körömmel felküzdi magát a filmvilágba és a 
színpadra, és most az óvatos gazdagok dominája. 

Devlin jót derült. - Elképzelhető. Majd rákeresek a Google-on, és megnézem, mi van még, hátha érdemes neki 
ajánlatot tenni. Ehhez valószínűleg személyesen Londonba kéne utaznom - tréfálkozott Emilyvel. -Szerinted nekem 
is lenne a dominám, ha szépen megkérném? 

Emily a fejével a férfi vállába öklelt. - Gazember! -sipította. - Ha el akarod fenekeltetni magadat, én készségesen 
állok rendelkezésedre! 

Devlin hahotára fakadt. - Most már igen? - kérdezte. - Azt akarod, hogy a szexrabszolgád legyek bőr nyak-
örvvel, pórázon vezetve, szépségem? 

Emily lelki szemei előtt hirtelen megjelent Sir William és a bordély, és az arcába szökött a vér. - Azt hiszem, 
nincs rá szükség, hogy jó magaviseletre kényszerítselek, Devlin. - Te jószága! Valóban ők voltak Csini Polly és 
Miss Molly Savával alig három éjszakával ezelőtt? Tisztában volt vele, hogy kalandjuk végül bizonyosan 
megjelenik Savannah egyik könyvének oldalain, s e gondolatra belerötyögött Devlin vállába. 

Devlin odafordult, hogy megcsókolja, s egyik csók követte a másikat, ahogy Devlin a karjaiban ringatta. O, hogy 
hiányzott neki a férfi! Itt akarta maga mellett tudni minden éjszaka. Az, hogy a karjaiba fészkelte magát, miközben a 
sülő burgonya illata betöltötte a házat, aligha volt a világ legromantikusabb képe; az utóbbi időben mégis 
számtalanszor osztotta meg gondolatban a családi tűzhely melegét Michael Devlinnel. Miért nem vall neki Devlin 
szerelmet? Rina szerint szereti, és ő is így érezte. De mi van akkor, ha Rina csak egy romantikus bolond, Emily 
ösztöne pedig nem más, mint vágyálom? Nem akart elrontani egy jól működő szerző-szerkesztő viszonyt, és hoppon 
maradni egy csillogó szemű, lelkes huszonegynéhány éves szerkesztőpalántával. Kezdte megérteni, miért van 
tiltólistán ez a jellegű kapcsolat. Emily elhúzódott a szeretőjétől. - Majdnem kész a krumpli - jegyezte meg. - El kell 
készítenem a bordát. Nem bánod, ha tálcáról eszünk itt a tűz mellett? 

- Nem. Mit segítsek? 
- Átforgathatod és behozhatod a salátát - felelte Emily. 
Amikor a bárányborda elkészült, Emily elzárta a sütőt, és betette a máglyarakást melegedni. Együtt vitték az ételt 

és egy palack bort a tűz mellé, Devlin behelyezett egy CD-t a lejátszóba, és Frank Sinatrát hallgatva falatoztak. A 
tűz pattogott, és egész együttlétük meleg bensőségességet árasztott. Vacsora után elővettek egy DVD-t, és 
megnézték a Casablancát. Emily elsírta magát, amikor Bogart így szólt: „Föl a fejjel, gyermekem!", és elküldte 
Ingrid Bergmant Paul Henreiddel. Devlin nevetve nézte, ahogy Bogart és a francia kapitányt játszó Claude Raines 
eltűnnek a ködben, miközben saját csatájukat tervezgetik a nácik ellen. 

- Ideje lefeküdni, Devlin - szólalt meg Emily nyújtózva egyet, miközben felemelkedett. - Ha holnap innen mész 
be, korán el kell indulnod. 



- Mennyire korán? - kérdezte a férfi. 
- Valószínűleg nem később, mint hét órakor. Tudom, nem kell percre pontosan bent lenned kilencre - felelte 

Emily. - Én fürdők egyet lefekvés előtt. 
- Jöhetek én is? - érdeklődött Devlin, egy ujját végigfuttatva Emily orrnyergén. - Akkor nem kell reggel 

zuhanyoznom. 
- De, igenis kell - mosolygott Emily. - És igen, jöhetsz te is. 
Devlin egy nagy szivaccsal végigdörzsölte Emily hátát, miközben együtt ültek a kádban a habok között. Majd 

hátradőltek, Devlin a kezét Emily mellére tapasztva kéjes szavakat suttogott a nő fülébe, és végigcsókolta a nyakát, 
amely hirtelen orgonától illatozott. Beleszippantott a levegőbe. O is orgonaillatú volt. Michael Devlin hahotá-ra 
fakadt. - Beillatosítottad a vizet? - nevetett. 

- A habfürdőket általában illatosítva árulják - vetette oda Emily szárazon. Hirtelen megérezte maga mögött 
Devlin szerszámát. Lassan mély lélegzetet vett, és úgy fordult, hogy szembe tudjon nézni a férfival. Keze 
végigsimított a bársonyos mellkason, és megpihent a széles vállakon. - Szeretem, ha úgy illatozol, mint egy virág, 
Devlin - incselkedett, ajkaival futólag megérintve a férfi száját. 

- Mint most? - érdeklődött Devlin lassan, zöld szemei elkeskenyedtek és kezei Emily derekára csúsztak. 
- Fokozza a bájadat - jelentette ki Emily. - Ó, igen, Devlin! Igen! 
A férfi felemelte Emilyt, majd ráültette a hímtagjára. Devlin előrehajolt, Emilyt az öblös, ovális kád ívelt 

végének nyomva. Emily lábai felemelkedtek, és a férfi derekára fonódtak. Devlin szándékosan elnyújtva gyö-
nyörüket komótosan tette a magáévá, míg Emily össze nem szorította a szemét, és kéjesen nyögve a hátába nem 
vájta a körmeit. Mihelyt Emily egy röpke pillanatra eljutott a csúcsra, Devlin kihúzódott belőle, és kérdő tekintetére 
válaszul így felelt: - Azt akarom, hogy még maradjon valami arra is, amikor ágyba bújunk. 

Kiszálltak a kádból, és egy vastag törölközővel szárazra törölgették egymást. Devlin erekciója kitartott, és Emily 
szinte elgyengült a várakozástól, annyira magában akarta ismét érezni a férfit. Mi a baj vele? Talán a szex 
megszállottja lett úgy, mint azok, akiket a kibeszélő show-kban szoktak mutatni? Devlin nem kérdezte meg, Emily 
melyikük szobájába szeretne menni. Egyszerűen csak odavezette Emily ágyához, és bebújtak. 

Devlin lassan megcsókolta, és Emily boldog sóhajjal visszacsókolta. Imádta Devlin szájának érintését. A férfi 
nyelve pajkosan végigsimított Emily ajkain, majd becsusszant a szájába. Emily a sajátját Devlinének dörzsölve 
eljátszott vele. Kezével a férfi szálkás, kemény testét ölelte. Devlin ujjai Emily kebleit cirógatták, majd a halmok 
közötti völgybe hajolva nyelvét végigfuttatta mellbimbójának körvonalán. Sötét fejét megtámasztva bekapta az 
egyik mellbimbót. 

Emily aprókat mormogva adott hangot nyilvánvaló elégedettségének. Devlin egyik keze becsúszott Emily 
combjai közé, eljátszott sűrű csigáival, és ujjait benyomta a szeméremajkai közé, hogy megkeresse a csiklóját, 
amely már megduzzadt a növekvő izgalomtól. A simoga-tásra-becézgetésre válaszul Emily vonaglott a vágytól, és 
Devlin elégedetten tapasztalta, hogy elég nedves ahhoz, hogy ismét ölébe fogadja. Majd felé kerekedett, és szer-
számával behatolt a nedves ölbe. 

- O, istenem, igen! - kiabálta Emily különösebb szégyenérzet nélkül. - O, Devlin, ez olyan jó! 
- Nézz rám - kérte a férfi. - Nyisd ki a szemed, és nézz rám, szépségem! Szeretném látni a tekinteted, amikor 

elmész. 
- Nem tudom - súgta Emily. 
- De igenis tudod! - vitatkozott vele a férfi. - És azt akarom, hogy te is lásd az enyémet, amikor elmegyek. Azt 

akarom, hogy láss mindent, amit teszel velem. Bármelyik nő képes arra, hogy felizgasson, Emily. De csak egy nő 
karjaiban leled meg a mennyországot! És most, nyisd ki azt a gyönyörű búzakék szemedet nekem, szépségem! 

Nézzen rá, miközben Devlin gyömöszköli? Sosem jutott még eszébe. Csak hagyta, hogy elragadja a hév. így 
jobb lesz talán? Emily kinyitotta a szemét, és belenézett Devlinébe. A férfi elkezdett mozogni rajta eleinte lassan, 
majd növekvő sebességgel. Emily megdöbbenve tapasztalta, hogy élvezete így még nagyobb. Elképesztő volt. 
Sokkal inkább érezte Devlin vastagságát és hosz-szát. Aztán fokozatosan elmerült zöld szemeinek átható 
tekintetében. Emily meglepetten levegő után kapkodott, és igyekezett visszahúzni magát, de képtelen volt rá. 
Mindazt látta a férfi szemeiben, amit az nem tudott szavakba önteni, és ettől majd kiugrott a szíve. Devlin is 
ugyanezt látja az ő szemeiben? Hogy is ne látná? Majd az elsöprő szenvedély elhatalmasodott rajta. Szemeit a 
férfiéba fúrva eljutott a csúcsra, teste megrázkódott, s csaknem elájult a gyönyörtől, amit egymásnak nyújtottak, s 
attól, amit megpillantott Devlin szemeiben. S amikor szenvedélyük csillapodott, szótlanul hevertek egymás 
karjaiban. Nem volt már mit mondani, azt az egy szót kivéve, amelyet egyikük sem volt képes kiejteni. Azt az egy 
szót, amelyet Emily Shanski és Michael Devlin ugyanúgy szeretett volna hallani a másik szájából: szeretlek. 
Elaludtak. 

A sötétben, kicsivel pirkadat előtt, Devlin teát hozott, és ahogy a nap felkúszott a horizontra, megcsókolta Emily 
ajkait, és távozott. Emily hallotta a Healy sajátos bőgését, amint kigurult a feljárójáról, végigszáguldott a Founders 



Way-en, és ráfordult a Colonial Avenue-ra. Lassan elhalkult, és Emilyt ismét elnyomta az álom, legközelebb csak a 
telefoncsörgésre ébredt fel. 

- Kilenc óra, szépségem - csendült Devlin hangja a fülében. - Ideje nekiállnod dolgozni! Kelj fel! Hiányzol! 
- Ma reggel már másodszor ébresztettél fel, Devlin 
- morogta Emily. 
- Az első jobban tetszett - ismerte el a férfi. - Nagyon sűrű a napom, ezért majd csak este hívlak, miután 

hazaértem. 
- Nem nagyon van kedved ingázni Egret Pointe-ba, ugye? - puhatolózott Emily. 
- Lenne, de mégsem teszem. Kedden és pénteken korán reggel tárgyalásom van, szerdán pedig villásreggelire 

vagyok hivatalos egy csapat könyvterjesztővel. Péntek este találkozunk, szépségem. És most ki az ágyból, és 
munkára fel! 

- Rendben, rendben - dünnyögte Emily. - Te jó ég, sosem volt még ilyen rabszolgahajcsár szerkesztőm! 
- Emily úgy tett, mint aki panaszkodik. - O, micsoda állás! 
Michael Devlin hahotára fakadt. - Irány a számítógép! - parancsolt a nőre, és letette a telefont. 
Emily mosolyogva kikászálódott az ágyból, ujjaival megcirógatta a halvány horpadást a párnán, amelyen nemrég 

még Devlin feje nyugodott. Majd felöltözött, és leszólt Essie-nek. - Felkeltem! Kérek szépen reggelit! 
- Fentre vagy lentre? - kérdezte Essie. 
- Fentre - döntött Emily, és beirányozta magát a dolgozószobája felé. Már csak két fejezet volt vissza. Befalta a 

sajtos tojásrántottát, amelyet Essie készített neki, és felhajtotta a reggeli gyümölcslevet. Ezután nekilátott dolgozni. 
Az utolsó két fejezet csaknem Caroline Trahern életébe kerül, ám ura, a herceg nemcsak hogy megmenti, de segít 
neki, hogy megkapja a bosszút, amire vágyott, és ezáltal vége szakadjon az életét beárnyékoló tragédiának. S a 
herceg és a makacs hercegnője teljes boldogságban élhessen örökkön-örökké, míg meg nem halnak. Nem volt 
egyszerű az átmenet. És szükség lesz még egy nagyon forró szerelmi jelenetre a befejezésben, ahol Justin és Caro 
végül bevallják egymás iránt érzett szerelmüket. Bárcsak ilyen egyszerű lenne minden! - gondolta Emily 
csüggedten. 

A szenvedély, amelyben része volt Devlinnel az előző éjszaka, más volt, mint előtte bármelyik. Tudta. És azt is 
tudta, hogy Devlin is tudja. Attól a perctől kezdve, hogy Devlin felvette a Kennedy repülőtéren, újfajta intimitás volt 
érezhető közöttük. A szótlan együttlét. A főzés. A vacsora a tűz előtt, s utána egy örökzöld film egymás karjaiban. 
Devlin olyan volt, mint egy gyerek: miközben Emily bekészítette a mosogatógépet, kikaparta az utolsó falatot is a 
jénaiból, amelyben a máglyarakás sült, és vigyorogva elmajszolta. És utána az ágyban olyan gyengéden szeretkezett 
vele. Emily úgy érezte magát, mint az a nő, akit az imádott férfi a tenyerén hordoz. Mégsem mondta Devlin soha, 
hogy szereti. Ez volt az egyetlen dolog, ami nem stimmelt a dologban. 

A hétvégén Devlin visszajött a Szüreti Fesztiválra, amelyet a falu határában egy gazda földjén tartottak. Együtt 
sétáltak a sátrak között, Emily vett egy kötött sálat Devlinnek, Devlin egy kalitkát Emilynek. Hot-dogot ettek 
kukoricás kifliben, és almabort hörpöltek mellé, s Devlin felfedezte, hogy Emily odavan a rózsaszínű vattacukorért. 
Aztán a férfi félrehúzódott, s onnan figyelte, ahogy Emily egy ponyvasátor alatt, egy kártyaasztalon dedikálja a 
könyveit. Annyi időt töltöttek kettesben, hogy nem is vette észre, Emily milyen elbűvölően viselkedik másokkal. 
Mintha mindenkit ismert volna a faluban, és mindenki ismerte volna őt is. 

Jót derült, amikor egy nő - nyilvánvalóan nem helybéli - percekig csak nézte Emilyt. Végül odamerészkedett az 
asztalhoz. Feltette a szemüvegét, és elolvasta a táblát, amelyen ez állt: A bestseller író Emilie Shann dedikálja 
könyveit. AZ ELADOTT KÖTETEKBŐL SZÁRMAZÓ TELJES BEVÉTEL AZ EGRET POINTE-I KÓRHÁZ 
JAVÁRA MEGY. A nő a kezébe vett egy könyvet, megfordította, és elolvasta a hátoldalát. 

- Ezt maga írta? - kérdezte. 
- Igen - felelte Emily. 
- Én nem olvasok ilyen történeteket - jegyezte meg a nő, és visszahelyezte a könyvet a kupac tetejére. - Ezt mind 

maga írta? - A többi csinosan rendezett kupacban álló regény felé intett. 
Emily bólintott. - Ha nem olvas romantikus regényeket - javasolta -, akkor esetleg vehetne egyet a barátnőjének 

vagy a helyi könyvtárnak. A könyvekből befolyó teljes bevétel a kórházunk javára megy. Én itt élek. Részben így 
támogatom a kórházat. 

- Akkor olyan lenne, mint egy jótékonysági adomány? - kérdezett vissza a nő. 
- Igen - mosolygott Emily. 
- Kaphatok számlát róla? - tudakolta a nő. 
Ha ő ülne ott - gondolta Devlin -, már rég megfojtotta volna ezt a némbert, Emily viszont csak mosolygott. 
- Természetesen - közölte. - Én magam írom meg. Kinek szeretné dedikáltatni a könyvet, asszonyom? 
- Mindjárt kitalálom - habozott. - Maga itt van egész nap? 
- Nem. Csak pár percig még - motyogta Emily amint a nő odébbállt. 



- Hogy vagy képes ilyen higgadtan viselkedni? - hitetlenkedett Devlin. - Én már kinyuvasztottam volna ezt a 
libát! 

Emily elnevette magát. - Ezt el kell viselnie annak az írónak, aki ponyvaregényeket ír. Nincs benne semmi 
dicsőség, Devlin. De nézd, mégis milyen sok mindent eladtam! Elkelt az összes Vanessa és a vikomt, Egy külön-
leges évszak, Fillérkisasszony esküvője és A plébános lánya. Gondolom, jövőre még többet el tudunk adni most, 
hogy erkölcstelenre vettem a figurát. 

A hatalmas sátorban vacsoráztak, amelyet az étkezéshez állítottak fel. Volt tanyasi sonka, serpenyős 
édesburgonya, krémes kukorica, vágott zöldbab, zsemle és vaj. Desszertnek minden asztalnál sült almát szervíroztak 
a segítségül beálló templomi asszonyságok és a tizenévesek. Az alma sűrű tejszínben állt, és átitatta a barnacukor és 
a fahéj gazdag íze. Végül kávé és tea közül lehetett választani. 

- A koffeinmentes a zöld peremű kancsóban van - mondta Emily Devlinnek. - És találsz forró vizet, ha teát 
szeretnél. De csak Lipton van. 

Dr. Sammel és Rinával ültek egy asztalnál, és Rina rögtön be is mutatta Michael Devlint Ansley Court-beli 
szomszédaiknak. Utána Emily és Devlin leengedett tetővel hazahajtottak a Healyn a tányérnyi, majdnem telihold 
alatt. 

- Ez a szüreti hold? - érdeklődött Devlin. 
- Nem. A szüret szeptemberben van. Ez a telihold a Vadászok holdja - magyarázta Emily. 
- De most ünnepeltük a Szüreti Fesztivált - lepődött meg a férfi. 
- Az indiánok nem ünnepeltek, amíg be nem takarították az összes terményt, és el nem tettek mindent télire - 

mesélte Emily. - Aztán októberben húsra vadásztak, hogy lemészárolják, felakasszák vagy lesózzák a hideg 
hónapokra. Az élet akkoriban a kemény munka egyetlen hosszú körforgása volt. Persze még mindig az, csak a 
munka jellege változott. Tetszettek Rina barátai? 

- Igen - bólintott a férfi. - Nagyon kedvesek. Bár Mrs. Buckley-t kissé rejtélyesnek találtam. Kellemes, de elég 
tartózkodó. 

- 0, Nora Buckley. O megözvegyült. A férje éppen válófélben volt, és mindent vinni akart. Volt egy dögös 
barátnője, de Nora lebetegedett. A hosszú történet lényege röviden annyi, hogy a fickó agyba-főbe verte a 
barátnőjét, aki feljelentette. A férfi szemtelenkedett a bíróval, aki megtagadta, hogy óvadék ellenében szabadlábra 
kerüljön, mire még aznap éjjel szívrohamban meghalt a börtönben. Nora és a két gyermeke megmenekült a 
katasztrófától. Nora egy nagyon elegáns kis régiségkereskedésben dolgozik a Main Streeten. A tulajdonos 
elképesztően szexi, és azt rebesgetik, hogy kedveli a szebbik nemet. 

Devlinen mint a villám cikázott át a féltékenység. 
- Szeretnél vele dugni most, hogy már tudod, hogyan kell? - vetette oda nyersen. 
- Nem - felelte Emily nyugodtan, de a szíve hevesen kalimpált izgalmában. Igen, Devlin szereti őt! A pokolba is! 

Miért nem mondja ki egyszerűen, és esnek túl rajta? - Nem az esetem, de értékelem, hogy jóképű, ahogy te is 
értékelsz egy gyönyörű nőt, ha eléd kerül, Devlin. - Emily finoman elmosolyodott a sötétben. 

Aznap este a férfi olyan vadul szeretkezett vele, mint még soha. Mintha meg akarta volna bélyegezni egy jellel, 
amely csak egy másik férfi számára látható. Másnap délelőtt Rinával és Sammel villásreggeliztek a fogadóban, aztán 
Devlin visszahajtott New Yorkba. A hét folyamán felhívta Emilyt, hogy üzleti ügyben Európába kell utaznia. 

- De azért eljössz hálaadás napján, nem? - faggatta Emily. 
- Igen, de nem biztos, hogy ki tudok ugrani hozzád előtte - hangzott a válasz. - Mindenkit lázba hoz, mekkorát 

változtál. Mondtad, hogy nem szereted, ha beleolvasnak a munkádba, mielőtt végeznél vele, de megmutattam az 
első három fejezetet néhány embernek. J. R hirtelen örömtáncot jár, és azt híreszteli fűnek-fá-nak, hogy az ő ötlete 
volt, és tudta, hogy képes vagy rá. 

- Miattad vagyok rá képes - súgta Emily szelíden. 
- Hadd élvezze ki a némber a dicsőséget, szépségem 
- dünnyögött Devlin. - Kezdettől fogva jó író vagy, csak az új irány még jobbá tett. Úgy határoztak, hogy A 

makacs hercegnőt egyszerre jelentetik meg áprilisban itt is és Angliában is. Nem halogatják sokáig. Eredetileg úgy 
volt, hogy csak itt adják ki áprilisban, de most csipkednünk kell magunkat, hogy Angliába is eljusson ugyan-
akkorra, s kevesebb mint hat hónap alatt legyártsuk. És tudod, hogy az angol kiadásnak mindig más a borítója. 

- Szerintem az amerikai borító mindkét kiadáshoz megfelelne - vélte Emily. - Gyönyörűen néz ki, és egy 
kivillanó keblet leszámítva elég ízléses Angliának is. Caro a zöld lovaglóruhájában áll, a herceg a háttérben, s 
mögöttük ott a tenger. Elegáns. Esetleg megváltoztathatnák a betűtípust, hogy másképp nézzen ki. 

- Jó ötlet. Majd megnézem, mit mondanak rá - helyeselt Devlin. - Emily... - tétovázott. 
Rögtön kimondja! Rögtön kimondja! Emily szíve teljes sebességre kapcsolt. - Igen, Devlin? - Mondd ki! 

Gyerünk, mondd ki! 



- Vigyázz magadra, amíg távol vagyok, szépségem! Hívlak, amikor tudlak - folytatta Michael Devlin. Mi a fene 
baja van? Azt akarta mondani, hogy szereti, és hiányozni fog neki. 

- Rendben - válaszolta Emily csalódottan. Miért nem tudta kimondani? 
- Hiányozni fogsz - préselte ki magából a férfi. 
- Te is nekem - szólt Emily. - Viszlát, Devlin! - Nincs értelme tovább húzni. 
- Viszlát, szépségem! - búcsúzott el a férfi lágyan, és letette a telefont. 
Emily sóhajtva visszahelyezte a kagylót. Ez már nevetséges. Váratlanul sírva fakadt, és amikor végre sikerült 

összeszednie magát, ismét felvette a telefont, felhívta a műsorszolgáltatóját, és megrendelte a Csatornát. Szüksége 
volt most egy barátra. Nem Rinára, ő anyjaként szerette őt. Nem is Savannah-ra, akit túlságosan lefoglalt a saját 
élete. Olyasvalakire volt szüksége, aki együtt érez vele, aki megvigasztalja. És talán még abban is segít dönteni, 
hogy mi legyen a következő lépés. Az volt minden vágya, hogy Michael Devlin a férje legyen, és már halálosan 
unta, hogy csak várja, hogy a férfi végre összeszedje a bátorságát, és kibökje, amit a szemében látott az utóbbi 
hetekben, amikor szeretkeztek. A szót, amely érezte, hogy ott van Devlin nyelve hegyén. De mire képes lesz 
kimondani, addigra beleőrül a kíváncsiságba. A szerelem néha szar - vonta le a tanulságot. 

Befejezte aznapra a munkát, lement a földszintre, és elfogyasztotta a vacsorát, amelyet Essie odakészített neki. 
Aztán vett egy fürdőt, és elmosolyodott az orgonaillaton, amely belengte a helyiséget. Majd belebújt egy hálóingbe, 
és bemászott az ágyába. Amikor az óra a hallban kilencet ütött, Emily a kezébe vette a távirányítót, bekapcsolta a 
tévét, és a Csatornára kapcsolt. Szinte azonnal megjelent a herceg könyvtára. Megnyomta az Enter gombot, és a 
herceg már ott is volt, és várt reá. 

- Caro, szerelmem! - kiáltotta, és előlépett, hogy szorosan magához ölelje. Hirtelen megtorpant. - Mi a szöszt 
visel, kedveském? 

- Nem, Trahern - tiltakozott Emily határozottan. -Ma este nincs Caro, a fenébe is! Ma este Emily van! Ez pedig 
egy hálóing. Barátra van szükségem, és önre esett a választásom. 

Malincourt hercege döbbenten meredt a szavai hallatán. - Barátra? Kedveském, a férfiak nem barátkoznak a 
nőkkel! 

- Talán az ön évszázadában nem, de az enyémben lépten-nyomon előfordul. Az anyám és az apám a legjobb 
barátok voltak. Tudja, mi tette majdnem tönkre a barátságukat? A szex. És én. De aztán anyuból dilis ügyvéd lett, és 
hozzáment egy férfihoz, aki most szenátor, és két gyermekük született. Ami a jó öreg aput illeti, ő gyermekorvos, 
van egy kedves ír felesége és három gyereke. Engem a nagymamáim neveltek fel. 

- Kedveském, a felét sem értem annak, amit itt mesél, de lerí magácskáról, milyen rettenetesen boldogtalan. 
Miben lehetnék a segítségére? - Trahern a pattogó tűz mellé állított székhez vezette Emilyt, leült, és az ölébe húzta. 

- Az ön hasonmása az oka - sóhajtott Emily. 
- Az én kim? 
- Az a pasas, aki az én világomban pont úgy néz ki, mint ön, Trahern - magyarázta Emily. 
- Mi a neve? - faggatta a herceg. 
- Michael Devlin - felelte Emily. 
- ír. Az írek mindig csak bajt hoznak az ember fejére, kedveském. Szabaduljon meg a szolgálataitól, bármi 

legyen is az! Ez a legjobb tanács, amit adhatok. 
- Szerelmes vagyok belé, Trahern! Férjhez akarok menni! - nyüszítette Emily. 
- Aááá - horkant föl a herceg, ahogy megvilágosodás gyúlt zöld szemeiben. - Mondta magácskának, hogy szereti 

kegyedet, kedveském? 
- Nem ezekkel a szavakkal. Néha úgy érzem, kimondja, aztán mégsem sikerül kipréselnie magából - vallotta be 

Emily. - Mi a fene baj van vele? Mindenki azt hangoztatja, hogy szeret. És én tutira szeretem őt. 
- Mondta már ezt neki, kedveském? - vonta kérdőre a herceg. 
- Még szép, hogy nem! - fortyant fel Emily. - A nők nem vallanak csak úgy szerelmet egy férfinak, míg a férfi ki 

nem mondja, hogy szereti a nőt. 
- Nos - mosolyodott el kényszeredetten a herceg -, legalább ez nem változott a világainkat elválasztó évszázadok 

folyamán. Mivel foglalkozik ez a Michael Devlin? 
-A szerkesztőm - árulta el Emily. - És nagyon jó szerkesztő. 
- Akkor van valami közös kettejükben - jegyezte meg a herceg. 
- Igen - bólogatott Emily. 
- És ő a magácska szeretője? - kíváncsiskodott a herceg. 
- Igen - ismerte el Emily halkan. 
- Van olyan jó az ágyban magácskával, mint én, vagy ebben is az ő tulajdonságaival ruházott fel, kedveském? 
- firtatta a herceg. 



- Trahern! Ez nem csak a szexről szól! Sokkal többet jelent mindkettőnknek, csak egyszerűen képtelen vagyok 
rávenni, hogy megkérje a kezemet - panaszolta Emily. 

- Hát, furcsamód, engem ez cseppet sem lep meg 
- közölte a herceg. 
- Nem? - Ez érdekesnek tűnt. - Miért nem? 
- Magácska túl független nő, kedveském - nyilatkozta a herceg köntörfalazás nélkül. - Azon felül, hogy 

szeretkezik magácskával, tud még valamit tenni kegyedért ez a férfi? 
- Nem értem - lepődött meg Emily. 
- Magácska megkeresi magának a betevőre valót, nem? Van saját háza. Úgy sejtem, saját maga kezeli a va-

gyonát, mivel sem az atyjával, sem a mostohaatyjával nincsen közeli viszonyban, és amúgy is nagykorú. Mi az, amit 
ez a Michael Devlin tehetne magácskáért, amire magácska nem lenne képes? A férfiak néha nem csak a 
hímtagjukkal gondolkodnak, kedveském, a férfi büszke szerzet ám! 

- Ha ebben a században élnék, Trahern, egyetértenék önnel, de a huszonegyedik században a nő az én 
országomban, sőt, még itt Angliában is, a maga ura. Nincs szükségünk arra, hogy dédelgessenek minket, nem 
vagyunk cukorból - fejtette ki Emily a hercegnek. 

- Annál sajnálatosabb, kedveském! - mormolta a herceg. - Talán, ha nem lenne ilyen ijesztő fiatal hölgy, akkor a 
magácska Mr. Devlinje az ösztöneire hallgatna, és oltárhoz vezetné. A férfiak még a kegyed évszázadában is érezni 
akarják, hogy szükség van rájuk. 

- Az én évszázadomban a férfiak eladják a spermájukat némi zsebpénz fejében az egyetemeknek - vetette ellen 
Emily. 

A herceg elsápadt ennek hallatán. - Ne is mondjon többet! - kérte. 
- Trahern, ön férfi! Nyilván nem változtak olyan sokat a férfiak három évszázad alatt. Árulja el nekem, mit 

tegyek, hogy Devlin szerelmet valljon nekem! Utána már jól elboldogulok - vélte Emily. 
- Ebben nem kételkedem, kedveském. Tényleg sejtelmem sincs, mit tanácsoljak, hacsak azt nem, hogy mondja el 

neki, mit érez iránta, és hogy szüksége van rá. Az a férfi, aki nem hajlandó szerelmet vallani a nőnek, akit szeret, 
gyakran nyugtalan, mint a csikó a legelőn. Szüksége van biztatásra, mert a férfi két dologtól fél a leginkább. Az 
egyik az, hogy a hőn szeretett nő elutasítja - taglalta a herceg. 

- És mi a másik? - tudakolta Emily csintalanul. 
A herceg kuncogni kezdett. - Azt hiszem, arra már tudja a választ, maga kis huncut, bár annyi szent, hogy velem 

ez még sosem fordult elő. 
- Lehet, hogy ezen változtatnom kéne - ugratta Emily. 
- Kedveském! - kiáltott fel a herceg döbbenten. 
Emily kisiklott az öléből. - Már jobban érzem magam - hangoztatta. - Visszamegyek. 
- Nincs kedve maradni? - kérlelte a herceg. -Nem igazán, Trahern. Őszintén szólva ma nincs kedvem belebújni a 

hercegnő bőrébe. Gondolkoznom kell. 
- Ne gondolkozzon túl sokat, kedveském! - tanácsolta a herceg, és felemelkedve megragadta Emily kezét, és 

csókot nyomott rá. - A túl sok gondolkozás katasztrófához vezet. 
- Jó éjt, Trahern! - köszönt el Emily, és hirtelen ismét az ágyában találta magát, amint a herceg könyvtárára 

mered, amely még mindig látható volt a képernyőn. 
- Jó éjszakát, Emily, édesem - szólt utána a herceg a televízió képernyőjének túloldaláról. Emily lekapcsolta a 

készüléket, és figyelte, ahogy elsötétül az üveg. 
Az elkövetkező napokon Emily olyan serényen szorgoskodott a regényén, mint még soha. Bár a könyv év végéig 

nem volt esedékes, ígéretet tett Devlinnek, hogy hálaadás utánra elkészül vele. Miközben Aaron Fischer a 
Stratforddal kötendő új szerződésének részleteit dolgozta ki, J. P. Woods személyesen akarta elolvasni A makacs 
hercegnőt, mielőtt leszerződött volna a megállapodott összegre, amely csaknem a duplája volt annak, amit Emily 
eddig kapott. Carol Stacy, a Romantikus Napló KÖNYVklub Magazin kiadója Emilyt faggatta, milyen feltételekkel 
és előleggel kötik az új megállapodást, de Emily sosem árult el ilyen részleteket, még a barátnőjének, Savannah-nak 
sem. 

Közelgett a hálaadás napja, és Emily a nagyijához, Emily Óhoz hasonlóan ilyenkor mindig vacsorát rendezett. 
Már csak pár oldalt és az epilógust kellett megírnia, de félretette a munkát, hogy készülődjön az ünnepre. 
Kilátogatott a helyi gazdaságba Essie-vel, és együtt szedtek néhány tököt a pitének, fél véka Mclntosh-almát, egy 
újabb fél véka vegyes körtét, fehéres édesburgonyát, brokkolit, két szár kelbimbót, sárgarépát, céklát, paszternákot, 
egy nagy zsák vöröshagymát és néhány fej karfiolt. Emilynek volt egy kis pincéje, amelyet a gyökeresek számára 
tartott fent, ahol eltárolhatta a hidegterményt télire. Szerette, ha a zöldség friss, még akkor is, ha néha a Született 
feleségek Bree-jéhez volt hasonlatos. 



Essie-vel kettesben elkészítették a töktölteléket a pi-téhez. Felaprították az almát az almás pitéhez. Emily házi 
zsemlemorzsát, szárnyasfűszert, vajon futtatott hagymát és zellerszárat kevert be, hogy megkapja ír nagymamái 
pulykatöltelékét. A pulyka, mind a tíz kilójával, frissen érkezett egy másik helyi gazdaságból. Emily egy serpe-
nyőben megsütötte az édesburgonyát, és sok-sok vajjal, barnacukorral, fahéjjal és juharsziruppal ízesítette. Abrok-
kolit rózsáira szedte, a paszternákot kis karikákra szelte. Miközben összeállította a pitéket, Essie előkészítette a két 
vendégszobát: az egyiket Devlinnek, a másikat Rachel Wainwrightnak, aki Connecticutból érkezett. Rachel már tíz 
éve Emilynél ünnepelte a hálaadást. 

Devlin telefonált, de nem olyan sűrűn, mint Emily remélte. A férfi hangja fáradtnak, sőt távolinak tetszett 
számára. Amikor két nappal hálaadás előtt felhívta, hogy bejelentse, Londonban marad a következő néhány napra, 
Emilynek könnyek szöktek a szemébe. Hetek óta nem látta, és nem csak a fantasztikus szex hiányzott neki, hanem 
maga Michael Devlin is. 

- Miért? Mi történt? - kérdezte fuldokolva. 
- A nő, aki kibérelte a házamat, felgyújtotta a konyhát. Harrington szabadnapos volt, és nő ahelyett, hogy a 

vízforralót használta volna, begyújtotta a gázt. De közben felhívták, elfeledkezett a kannáról, a víz elforrt, és a 
konyha lángra lobbant attól az átkozott hülye libától! - Devlin felsóhajtott. - Jesszus, hogy hiányzol, szépségem! Mi 
lesz vacsorára a hagyományos jenki pulyka mellett? 

- Paszternák - szipogta Emily. - Paszternákot készítettem neked. 
- Pulyka és paszternák, mi? Szigorúan hagyományos páros? - ugratta a férfi Emilyt. 0, te jó ég, Emily sírva 

fakadt. Miért sír? 
- Pulyka, töltelék, serpenyős édesburgonya, brokkoli holland öntettel, paszternák, almás és tökös pite - sorolta 

Emily. - O, és pecsenyéié, áfonya, zsemle és vaj. 
- Bárcsak ott lehetnék - felelte Devlin őszinte sajnálattal a hangjában. 
- Hazaérsz karácsonyra, Devlin? - Emily megpróbált úrrá lenni sírós hangján, de nem sikerült neki. 
- ígérem, történjen bármi, otthon leszek karácsonyra, szépségem - jelentette ki. - És együtt fogjuk tölteni. 
- Találkozunk előtte? - Miért tűnik ilyen kétségbeesettnek? A férfiak nem szeretik a kétségbeesett nőket. Igaz, 

Trahern szerint szeretik, de nem ebben az évszázadban és nem ebben az országban, ebben biztos volt Emily. - Mikor 
jössz vissza, Devlin? - Tessék, ismét úrrá lett a hangján. 

- Valószínűleg csak közvetlenül karácsony előtt - nyilatkozta a férfi. - Martin újjá akarja szervezni a londoni 
irodát, és úgy döntött, mivel én vezettem öt évig, és itt vagyok, itt az alkalom. Még az év vége előtt bejelenti, hogy 
részlegesen nyugdíjba vonul. 

- Te leszel az utódja? - tűnődött Emily fennhangon. 
- Nem szeretnék, és ezt félreérthetetlenül közöltem is vele. Elsősorban szerkesztő vagyok, szépségem. Szeretek 

írókkal dolgozni. Martin eleget fog a háttérben lézengeni ahhoz, hogy J. P.-t kordában tartsa, de az az igazság, hogy 
J. P. valóban kiérdemelte a posztot, és ezt meg is mondtam neki. Nem vetted észre, mennyire megváltozott velem, és 
veled is a viselkedése? 

- Évek óta nem beszéltem J. P.-vel - hagyta rá Emily. - Mindig Aaron mögé rejtőzöm. 
Devlin jót derült. - Mennem kell, Emily. Itt már elmúlt éjfél, és kimerült vagyok. Csak tegnap értem Londonba. 

Nagyon sajnálom, hogy lemaradok a hálaadásról. 
- Te veszítesz vele, Devlin - vetette oda Emily. - Jó 
éjt! 
- Jó éjszakát, szépségem - búcsúzott a férfi. Emily sírva fakadt, miután Devlin letette a telefont. 
A francba! A francba! A francba! Nem mintha ne lett volna egy asztalra való vendége hálaadás napján. És 

Rachel holnap érkezik. Jó lesz újra látni régi szerkesztőjét, és beszélgetni vele egy kicsit. Emily hirtelen ráébredt, 
hogy április óta nem beszélt Rachellel egészen két héttel ezelőttig, amikor felhívta, és emlékeztette, hogy várja 
hálaadásra, mint mindig. 

Hálaadás reggelén Essie elugrott segíteni, hogy Emily mindennek neki tudjon látni. Előző nap együttes erővel 
megterítették az asztalt. Most bekerült a pulyka az egyik sütőbe, az almás és a tökös pite a másikba. A serpenyős 
édesburgonyát elővették a fagyasztóból, hogy kiolvadjon. így délutánra készen áll majd a felmelegítésre. A brokkoli 
a párolóedényben, a paszternák a lábasban várta, hogy megfőzzék. 

- Most megyek - szólt Essie. - Szép napot, Miss Emily 
- Magának is, Essie. Boldog hálaadást! Viszlát hétfőn! 
- Nincs szüksége rám holnap? - tudakolta a bejárónő. 
- Menjen csak vásárolni, mint a többi bolond - mosolygott Emily. 
Az ajtó becsukódott Essie mögött, s meghallván Ra-chel Wainwright lépteit lefelé a lépcsőn, Emily előhúzott 

egy tepsi brióst a melegedő sütőből. - Jó reggelt, Rachel 
- köszöntötte. - Készítettem brióst és kávét. 



A két nő letelepedett az asztal mellé, és tereferéltek. Rachel főként amiatt aggódott, hogy együtt tud-e dolgozni 
Emily Michael Devlinnel. Emily biztosította korábbi szerkesztőjét, hogy igen. Délután négy órakor kezdtek 
szállingózni Emily vendégei: Rina és Dr. Sam, Aaron Fischer és Kirkland Browne. Beléptek a késődélutáni 
hidegből, és elismerően szippantva a levegőbe, üdvözölték háziasszonyukat és Rachel Wainwright-ot. 

- Hol van Mick? - kérdezte Aaron azonnal, amint Emily leültette őket a nappaliban a lobogó tűz elé. 
- Londonban ragadt - magyarázta Emily, és beszámolt a két estével korábbi telefonbeszélgetésükről. 
- Mindig is szerette Londont - jegyezte meg Rachel. 
- Kétlem, hogy magányos lenne. Van néhány barátom a londoni irodában, és a történetek, amik róla keringe-

nek...! - Felnevetett. - Nyilván felkeresett néhány csirkét, ahogy hívta őket. És kétség sem férhet hozzá, hogy tárt 
karokkal fogadják. 

Emily némiképp döbbenten meredt rá, de aztán magához tért, és kijelentette: - Savannah mesélt nekem egy 
lányról, aki azt hitte, már behálózta és a markában tarja, mire ő felbukkant a szülinapi partiján valami modellel. 
Kitört a verekedés, és valaki a születésnapi tortában landolt. 

- Ó, igen, emlékszem a történetre. A modell Lady Soledad Gordon Brumell volt. Csak a keresztnevén fut. 
Láttátok már. Ő a Heléna Kozmetikumok arca. Magas. Fehér bőrű. Fekete hajú, tengerkék szemű. És az a megvető 
pillantás! Tartása van, így hívják manapság. Az én időmben csak mogorvaság volt a neve. Manapság mind így néz 
ki. 

- Emily új regénye nagy durranás lesz, Rachel - szólt közbe Aaron, hogy témát váltson. - Egyszerre fogják 
megjelentetni Angliában és az Egyesült Államokban. És mekkora felhajtást csapnak neki! Nem láttam még ekkorát 
a romantikus irodalom kezdete óta. 

- Hogyan csinálják? - érdeklődött Rachel. Elégedett volt Emilyvel. 
- Ajándékposzterek a borítóról. Fejléces promóciós bonbonok az áruházakban. Emilyt meghívták a New York-i 

Könyv Expóra egy nagy dedikálásra júniusban. Rádió- és televízióinterjúkat jegyeztek neki elő. A Strat-ford 
tombolát szervez az összes nagy láncban. Tíz nyertest elrepítenek New Yorkba a Könyv Expo alatt, minden 
költséget állnak, és a nyertesek együtt ebédelhetnek Emilyvel a kedvenc éttermében. A főnyeremény egy tíznapos 
angliai út, minden költség satöbbi, satöbbi, satöbbi. Senki sem csapott ilyen felhajtást egy romantikus írónak sem 
évek óta. Na és, majdnem elfelejtettem! Februárban Emily együtt fog reggelizni a könyvterjesztőkkel, legalábbis 
azokkal, akik megmaradtak. Valentin-napon, azt hiszem. 

- Atyaég! - kiáltott fel Rachel. - Én is kapok hamarosan egy ingyenes sajtópéldányt, hogy elolvashassam? 
- Már csak néhány oldal van vissza - nyugtatta meg Emily. - Jövő héten leadom New Yorkban. - Felállt. - Me-

gyek, megnézem a pulykát. Azt hiszem, mindjárt kész. Rina, gyere, segíts nekem, légy szíves! 
Amikor a két nő távozott a szobából, Aaron Fischer Rachel Wainwrighthoz fordult, és így szólt: - Rachel, 

szerintem van itt valami, amit tudnod kéne. 
És Rachel szeme elkerekedett a meglepetéstől és a döbbenettől, amikor Emily ügynöke elmagyarázta neki, mi 

folyik Mick Devlin és Emily között. 
- De hát Mick egy szoknyabolond - értetlenkedett Rachel, amikor Aaron végzett a beszámolóval. - Nekem sosem 

tűnt olyan embernek, aki valaha is megnősül és családot alapít. Ugyanakkor Emily életében sem láttam még férfit. 
Túlságosan is író volt ahhoz. 

Dr. Sam felnevetett a megállapítás hallatán. - Tán nem lehet egyszerre író és feleség is? - kérdezte halkan. - 
Emily szerelmes. 

- És mi a helyzet Mickkel? - firtatta Rachel. 
- Az én Rinám szerint ő is szerelmes Emilybe - felelte Dr. Sam. 
- Bárcsak a próféta szólna belőled - bólogatott Aaron Fischer. - De Rina előtt sosem ismerném el, mert akkor se 

vége, se hossza nem lenne, de tényleg van érzéke az ilyesmihez. Csak az a baj, hogy Mick negyven éve agglegény 
Van elég vér a pucájában, hogy megkérje Emily kezét? 

- Közeleg a karácsony - emlékeztetett Dr. Sam. - Közeleg a hanuka. A tél a csodák ideje, barátaim. 
- Az biztos, hogy csodára lesz szükség - állította Rachel Wainwright. - De miért is ne? 
És a szobában ülő három férfi nagy egyetértésben bólogatott. 
Tizedik fejezet 
•L^ecember első hete volt, és A makacs hercegnő elkészült végre. Caro és a hercege kibékültek, és örökké éltek, 

míg meg nem haltak. A hercegnő bosszút állhatott, miután végül ura segítségére bízta magát. Kalandos történet volt, 
aprólékosan kidolgozott, szerethető szereplőkkel, akár főszereplőről volt szó, akár nem. A gazfickók cudarul 
gonoszak voltak, és elnyerték méltó büntetésüket, mert a jónak mindig győzedelmeskednie kell a rossz fölött. És ami 
a legfontosabb, a könyv tele volt pikáns és erotikus jelenetekkel. Emily meglepve tapasztalta, milyen könnyedén 
szőtte a cselekménybe az érzékiséget. Cseppet sem rontott a regényén, miután mind érzelmileg, mind fizikailag ő 
maga is megtapasztalta azt a mámort, amelyről az igaz szerelem szól. 



Átolvasta az összes fejezetet a számítógépén, és elvégezte az apróbb javításokat: ide betűzött egy sort, onnan 
kitörölt egyet. Amikor végre elégedett volt a munkájával, megírt két CD-t, és kinyomtatott öt példányt az ötszáz 
oldalas kéziratból. Általában csak négyet szokott nyomtatni. Az első példányt átfogta két nagy gumival, és 
ráragasztott egy öntapadós cédulát, amelyen ez állt: Kedves J. R! Tudom, milyen türelmesen vártad A makacs her-
cegnő végső kéziratát, ezért fogadd szeretettel ezt a korai karácsonyi ajándékot! Szívélyes üdvözlettel: Emilie 
Shann. Aztán behelyezte a kéziratot egy dobozba, becsomagolta a kövér táncoló télapókkal díszített karácsonyi 
csomagolópapírba, és átkötötte egy nagy vörös selyemmasnival. Egy példányt megtartott magának, egyet elküldött 
Aaronnak, és az utolsó kettőt egy CD-vel egyetemben megcímezte Devlin titkárnőjének, Sallynek. Az utolsó 
oldalakat azért átküldte e-mailben Michael Devlinnek is a Stratford londoni irodájába, amint pontot tett a végére. Az 
egész befejezett kézirat ott fogja várni, mire megérkezik az Államokba. 

Akadnak írók, akik azzal ünneplik meg egy könyv elkészültét, hogy étterembe mennek vacsorázni. Mások 
hetekkel korábban eltervezett vakációra mennek. Emily Shanksi kibontott egy üveggel a kedvenc borából, és ki-
nyitott egy dupla doboz csokis habcsókot. Aztán bekuco-rodott a kuckóba a lobogó tűz elé, Mozartot hallgatott és 
lazított. Közelgett a karácsony, és sok elintéznivaló várt még rá. Meg kellett írnia a karácsonyi üdvözlőlapokat a 
barátoknak és az üzletfeleknek. Ajándékokat kellett vásárolnia. És valami nagyon különleges karácsonyi vacsorát 
tervezett, mivel Devlin lemaradt a hálaadásról. 

Egret Pointe faluban már érződött az ünnep szelleme. A Main Streeten kerek vörös fadézsákba lds fenyőfács-
kákat állítottak, amelyekre parányi fehér fényeket aggattak. Az üzletek kirakatát meseszépen feldíszítették. Idén a 
falusi karácsonyok régmúltat idéző miniatűr jeleneteiben gyönyörködhettek a nézelődők. Egret Pointe kirakatai 
minden évben egy téma köré épültek a New York-i Ötödik sugárút áruházainak kirakatát imitálva. 

Az idő hidegre fordult, de eddig nem havazott, és Emily hálás volt ezért. Sokkal jobban szerette a fekete 
karácsonyt. Szerinte a „Fehér karácsony" értelmi szerzőjét meg kellett volna főzni a saját karácsonyi pudingjával 
együtt, mint ahogy Dickens Scrooge-a javasolta egyszer az egész ünnepről szólva. Emily azonban rajongott a ka-
rácsonyért. Csak a havat nem szeretette. Valami oknál fogva mindig depressziós lett tőle. Senki sem értette, miért, 
legfőbbképpen Emily nem. Igaz, a hó varázslatos, amikor nagy pelyhekben hullik. És másnap is csinos, amikor 
megcsillan az ereszeken és a háztetőkön a ragyogó napsütésben. De a rákövetkező napon, amikor még mindig nem 
olvadt el, hanem hetekig ott maradt -ó, azt tiszta szívből utálta! Ezért Emily minden évben egy El Ninóért és enyhe 
télért imádkozott, amely korán átvezet a tavaszba. Semmi sem lehet szebb annál, mint amikor Szent Patrick napján 
virágoznak a nárciszok. 

Jó pár napra rá, hogy elküldte a kéziratokat, megcsörrent a telefon a dolgozószobájában. A karácsonyi 
üdvözlőlapokat írva felvette a kagylót. 

- Ms. Shann? Egy pillanat, és adom J. P. Woodsot 
- szólt bele egy fiatal hang. 
Kattanást hallott. Majd még egy kattanás. 
- Emily? Drágám, egész éjszaka fent voltam és olvastam! Micsoda siker! - ujjongott J. P. Woods. - Mick meg-

mondta előre, de annyi pénzt fektettünk ennek a könyvnek a promóciójába, hogy nem nyughattam, amíg ki nem 
olvastam én is. Felülmúltad önmagadat! Annyira elégedett vagyok! - Nyomaték az utolsó mondaton. 

- Aaron már valószínűleg említette neked, hogy csodás szerződést dolgoztunk ki. A Stratford nem fogja elveszí-
teni a legragyogóbb csillagát! 

- Köszönöm, J. P. - felelte Emily. Tényleg nem kedvelte ezt a nőszemélyt, de végül is ebben nem volt semmi 
személyeskedés. Hogy egy bizonyos megamillio-most idézzen, ez üzlet volt. 

- És szívesen dolgozol együtt Mick Devlinnel? Azt akarjuk, hogy száz százalékosan elégedett légy, Emily! 
- Fantasztikus szerkesztő, J. P. Beismerem, hogy nagyon felzaklatott Rachel nyugdíjba vonulása, de még nekem 

is be kell látnom, hogy Devlin jobb szerkesztő. Igen. Szívesen dolgozom vele - nyilatkozta Emily. - Köszönetet 
akarok mondani neked, amiért mellém rendelted. - Még akkor is, ha hátsó szándékod volt vele, te némber! Fütyültél 
rá, kinek a karrierjét teszed tönkre, miközben szánalmas kísérletet teszel arra, hogy megbosszuld Devlint, amiért 
annyi évvel ezelőtt elutasított. Kíváncsi lennék, miként vélekednél, te szuka, ha tudnád, hogy én hónapok óta 
szeretkezek vele. És jó az ágyban! 

- Hosszasan gondolkoztam - folytatta J. P. - De a Mick Devlin-féle szerkesztő ritka, mint a fehér holló. Martinnal 
úgy éreztük, te a legjobbat érdemled. És igazam volt - lelkendezett. - Egyszerűen éreztem, hogy képes vagy irányt 
váltatni, és erotikusabb könyvet írni. 

Emily fogcsikorgatva hallgatta J. P. Woodsot. Majd így szólt: - Savannah Banning szívesen írna nekem ajánlást, 
J. P. 

- Csodás! Megfordult a fejemben, hogy megkérem rá. Ti barátnők vagytok, ugye? 
- Igen - bólintott Emily. 
- És ellátott tanácsokkal, hogyan írjál erotikusabb könyvet? - vihogott J. P. 



- Ami azt illeti, igen - hagyta rá Emily. Végül is azt javasolta, hogy csábítsam el a szerkesztőmet, meg is tettem, 
és most mindannyian látjuk, milyen igaza volt. 

- Gondolom, nem avatsz be a titkaiba - puhatolózott J. P. félénken. 
Emily erőltetetten felnevetett. - Ugyan, ugyan, J. R! Az üzleti titkokat nem osztjuk meg másokkal! 
- Hát persze, hogy nem, és amíg ilyen eredménnyel járnak, mint most, Emily, addig felettébb elégedett vagyok - 

válaszolta J. P. ismét az üzletre térve. - És amiért hívlak, Emily: a Stratford karácsonyi partit ad december 
huszonharmadikán, és szeretnénk, ha te is megjelennél. Számos fontos könyvterjesztő vezetője ott lesz. Szeretnénk, 
ha te adnád át nekik azokat a meglehetősen különleges sajtócsomagokat, amelyeket éppen most állítunk össze. 
Martin küld érted egy kocsit. Sally vagy a titkárnőm majd elküldi e-mailben a részleteket. 

Emilynek semmi kedve nem volt New Yorkba menni, különösen nem két nappal karácsony előtt. A forgalom 
várhatóan borzalmas lesz. De itt kötelező volt a megjelenés, és Emily tudatában volt ennek. - Alig várom -hazudta J. 
P. Woodsnak. - És köszönöm, hogy felhívtál. Nagyon örülök, hogy tetszett a könyv, J. R 

- Nagyon tetszett, Emily. Szép munka! Már alig várom, mit fogsz írni nekünk legközelebb. Viszlát! -Egy 
kattanás hallatszott, és J. P. Woods eltűnt a vonalból. 

Emily visszahelyezte vezeték nélküli telefonját a báziskészülékre. A pokolba, és még egyszer a pokolba! Most 
kénytelen lesz mindennel elkészülni huszonharmadikára. Nyomasztó lesz. Ugyanakkor először fogja együtt tölteni a 
karácsonyt Devlinnel, és azt akarta, hogy minden tökéletes legyen. Nagyjából már eldöntötte, ha Devlin nem vall 
szerelmet, akkor megszegi a randevúzó nők legfőbb szabályát, és ő vall szerelmet Devlinnek. Mi történhet? Devlin 
fogja magát és felrántja a nyúlcipőt? Nos, ez benne volt a pakliban, de talán, és tényleg csak talán, ha Rínának igaza 
van, akkor ezzel elég bátorságot önt Devlinbe, hogy ő is szerelmet valljon neki. És mihelyt leküzdötték ezt az 
akadályt, már van közös jövőjük. És Emily Shanski tiszta szívből vágyott a közös jövőre. Két hét állt még a 
rendelkezésére. 

Kilencedikére sikerült megírnia az összes üdvözlőlapot. Tizedikén feladta őket a postán. 
- Pont időben, Em - dicsérte Bud Cranston a postahivatalban, amint Emily átnyújtott neki egy szatyor képeslapot 

a pult fölött. - Hozzád órát lehet igazítani, december tizedike minden évben. Pat kérdezi, jelenik-e meg új könyved a 
közeljövőben. Azt mondja, szívesen elolvasná most, hogy közeleg a hosszú tél. 

- Üzenem, hogy jövő tavasszal adják ki. Sajnálom - mosolyodott el Emily. - Kellemes karácsonyt, Bud, neked és 
a családodnak is! A srácok jól vannak? 

- Tűkön ülve várják a Mikulást. - Bud Cranston visz-szavigyorgott, és intett egyet, amint Emily félrelépett, hogy 
odaengedje a következő ügyfelet az ablakhoz. Bud Cranston együtt járt iskolába Emily Shanskival. Ki sejthette 
akkor még, hogy Emilyből befutott írónő válik. De Em nem változott, gondolta mosolyogva. Még mindig az a 
barátságos kisvárosi lány, akinek mindig van egy kedves szava hozzád. 

Itt volt az ideje, hogy elintézze a karácsonyi bevásárlást, és Emily minden vásárlást, amit csak lehetett, helyben 
intézett. A többit katalógusokból rendelte meg. Ahogy az ajándékok gyülekezni kezdtek a kuckóban, nekilátott 
becsomagolni őket. Rina és Dr. Sam beugrott a hétvégén, és együtt autóztak ki a faiskolába, hogy karácsonyfát 
válasszanak azok közül a fenyők közül, amelyek már kivágva sorakoztak. Emilynek kislány kora óta nem volt szíve 
kimenni a földekre, rámutatni egy élő fára, és azt kivágatni. Ha már ki volt vágva, az más volt. A nagyanyái mindig 
kinevették, és túlságosan lágyszívűnek titulálták, és ezzel Emily egyet is értett. Sam morogva igyekezett a gazda 
alkalmazottjával felkötni a három fenyőt az autó tetejére. Emily mindig kettőt vett: egy nagy, két és fél métereset a 
nappaliba, és egy kis asztali fát a kuckó ablakába. 

A fenyőfák cukros vizes vödrökben a konyhaajtó előtt várakoztak. Huszonegyedikén Emily és Essie bele-
állították őket az állványaikba, hogy Emily majd feldíszíthesse őket a következő napokban. Aznap, amikor a 
faiskolában voltak, Emily csúnyán megfázott. Borult volt az ég, és köd szitált, de legalább nem havazott -gondolta 
hálásan. A romantikus dal ellenére Egret Pointe-ban viszonylag ritka volt a fehér karácsony. De a gyönyörű szőke 
New York-i meteorológusnő hetven százalék esélyt jósolt annak, hogy huszonkettedikén délután megjön a hó, a fene 
essen belé! 

- Még szerencse, hogy elhúzzuk a csíkot - kommentálta Essie Emilynek. - De nagyon nem szeretem itthagyni 
magát, amikor így lebetegedett, Miss Emily. Különösen karácsonykor nem. 

- Már közel egy éve tervezi ezt a floridai utat a fiával és annak családjával, Essie. Én megleszek. Mr. Devlin ha-
marosan itt lesz - biztosította Emily a házvezetőnőjét. 

- Hát, amennyiben biztos benne - dörmögte Essie tudva-tudván, hogy Emily sosem kérné arra, hogy mondja le az 
utat -, akkor most megyek. Reggel hatra jön értünk a kocsi. Holnap ilyenkor már a szálloda medencéjének partján 
sütkérezek - fejezte be vigyorogva. 

- Ússzon helyettem is egy hosszt! - ugratta Emily, és átölelte az idős asszonyt. - Kellemes karácsonyt, Essie! 
Viszlát január másodikán! 

- Köszönöm a karácsonyi ajándékot, Miss Emily 



- hálálkodott Essie, a kesztyűjébe bújtatva a kezét. 
- Úgy véltem, az utat figyelembe véve, idén jobb néven venne egy kis készpénzt, mint egy flanel hálóinget 
- somolygott Emily. 
- így is van - vágta rá Essie. - Kellemes karácsonyt, Miss Emily! Remélem, megkapja, amit igazán szeretne. És 

üdvözölje a nevemben a helyes Mr. Devlint! - búcsúzott el az asszony nagyot kacsintva, majd kisietett a házból. 
Emily becsukta a bejárati ajtót, s ahogy bezárult, a hatalmas zöld fenyőkoszorú halkan zizegve meglibbent. 

Megcsörrent a mobiltelefon. Emily előhúzta a zsebéből és felpattintotta. - Halló? 
- Hello, szépségem! - dorombolt Michael Devlin hangja Emily fülébe. 
- Devlin! Merre jársz? Hazaértél? - hadarta Emily. 
- Még mindig Londonban rostokolok. Valami közbejött. Majd elmesélem, ha otthon vagyok, de a karácsonyt 

veled töltöm, szépségem, ha a fene fenét eszik is. Elvileg épp beesek a Stratford karácsonyi partijára pénteken. 
Havazik már? 

- Nem, dehogy! - kiáltotta Emily. - Én napos, fekete karácsonyról álmodom, de holnap délutánra és csütörtökre 
havazást jósolnak. Remélhetőleg a műholdjaik és radarjaik, vagy mit tudom én mijük téved, és eső lesz. 

- Csak nem egy Madame Scrooge-dzsal hozott össze a sors? - tréfálkozott a férfi. 
- Találtál igazi karácsonyi pudingot, Devlin? - kérdezte Emily. 
- Ismerek egy kis boltot, ahol saját maguk készítik - felelte a férfi. - Már el is csomagoltam a táskámba. 
- Nehogy elkobozzák a vámon! - intette óva Emily. 
- Megkértem az eladót, hogy tegye dobozba, burkolja be valami flancos karácsonyi csomagolópapírba, és tegyen 

rá egy nagy lecsüngő masnit - nyugtatta meg Devlin. - Majd azt mondom, hogy ajándék a vénkisasz-szony 
nagynénimnek. 

- Tökéletes! - lelkendezett Emily. - Minden vámtisztnek van legalább egy vénkisasszony nénikéje. 
- Emily? Hiányzol. Az elmúlt hetek magányosan teltek nélküled. És hiányzik Egret Pointe. Feldíszítve hagyják a 

kirakatokat, amelyekről meséltél, amíg hazaérek? 
- A férfi hangja teli volt vágyakozással. 
- Nem változtatnak rajta újév első napjáig, Devlin 
- felelte Emily. Hiányzik Devlinnek! Magányos nélküle! Miért nem tudja kimondani a többit is? - Te is hiányzol 

nekem - bökte ki Emily -, de elfoglalt voltam. A házat kívül-belül feldíszítettem. Felkerültek a girlandok és az 
adventi koszorúk. Két fa. A kuckóban álló már teljesen kész. A nappaliban lévőn még dolgozom. Szilveszterkor tele 
lesz majd a ház vendéggel, Devlin. Itt leszel még, vagy inkább New Yorkban ünnepelsz? 

- A kiadó zárva lesz karácsony hetén - jelentette ki a férfi. - Nálad tölthetem az egész hetet? Vagy bejönnél 
inkább a városba, hogy nálam legyünk? 

- Lakjál nálam - kérte Emily gyengéden, jelentőségteljesen. - Mellesleg műteremlakásban laksz, Devlin. Te 
magad mondtad, hogy még egy tűt sem lehet ott leejteni, márpedig én nagyobb vagyok egy tűnél. 

- Mit fognak a szomszédok szólni? - aggodalmaskodott Devlin. 
- Pokolba a szomszédokkal! - horkant fel Emily. 
A férfi mély hangon felnevetett. - Jó kislány leszel, amíg odaérek, szépségem? 
- Csak akkor, ha rossz kislány lehetek, amikor ideérsz - replikázott Emily pajkosan. 
- Nagy ajándékom van ám számodra! - incselkedett vele Devlin. 
- Én pedig tudom, hol lesz tökéletes helye - évődött Emily. 
- Kívánlak - jegyezte meg Devlin. 
- Becsúsztatom a kezemet a bugyimba - súgta Emily. 
- O! Már nedves vagyok, Devlin! Ilyen hatással van rám a hangod! 
- Az ágyban fekszem - folytatta a férfi. - Kezembe veszem a szerszámomat. Már keményedik, ilyen hatással van 

rám a hangod! 
- Játssz el magaddal! - mormogta Emily izgatóan. 
- És én is így teszek. Már cirógatom a csiklómat. Annyira jó érzés, Devlin! O! O! De bárcsak a nyelved lenne, 

nem az ujjam! 
- Én is fényesítem már a kardot - nyögte Devlin. 
- De bárcsak a nedves kis muffodban lenne, szépségem! Úgy bezavarom a macit a málnásba legközelebb, csak 

érjek már haza! - A fülhallgatóban hallotta, hogy Emily egyre szaporábban szedi a levegőt. 
- O! O! Oóóó! - kiáltotta Emily. - Te jó ég, ez jó volt! De nem annyira, mint veled, Devlin. 
Hallotta, ahogy a férfi felnyög. - Jesszus! Milyen kár ezért az első osztályú ondóért. Két zsebkendőbe fért csak 

bele. Az iskoláját, szépségem, akarlak! Nincs kedvem többé a malac telefonszexhez, miközben egy óceán választ el 
minket. 

- Akkor told végre ide azt a pofás kis ír seggedet, Devlin! - pirított rá Emily. 



Hallotta, hogy a férfi felnevet, majd így szól: - Mihelyt lehet, szépségem. Már csak pár nap. Jó éjszakát, 
szívecském! 

- Jó éjszakát, Devlin. Álmodj velem! - Emily belecuppogva a kagylóba, csókot küldött a férfinak. 
Legnagyobb örömére az visszacuppogott, majd megszakadt a vonal. 
Emily lecsapta a mobiltelefonja fedelét. Devlinnek már a hangjától, és a tudattól, hogy hamarosan ismét itthon 

lesz, eltöltötte a boldogság. Itthon. Úgy beszélt Egret Pointe-ról, mint az otthonáról. Emily elmosolyodott, majd egy 
nagyot tüsszentett. A csudába! A nátha egyre jobban kijött rajta, és még be kellett fejeznie a nagy karácsonyfa 
díszítését a nappaliban. Majd holnap, gondolta Emily. Holnap majd befejezi. Ma bekanalaz egy tál Rina-féle 
csirkelevest, és ágyba bújik. 

Másnap reggel Emily kikászálódott az ágyból, és elvégezte az utolsó simításokat a nagy karácsonyfán. Még jó, 
vélte, hogy Essie-vel elkezdték tegnap, és a felső fele már készen volt. Ma biztosan nem bírt volna létrára mászni, de 
szerencséjére az alsó fele maradt hátra. Óvatosan kiemelte a díszeket a csomagolópapírból. A többségük antiknak 
számított, amelyeket a családja az elmúl száz év során gyűjtött. Emilynek mind közül az a vézna télapó volt a 
kedvence, amit tengeribeteg télapónak neveztek el. 

De még mindig pocsékul érezte magát. Kora délutánra végzett a fenyővel, és mivel másnap New Yorkba kellett 
mennie, úgy határozott, pihenéssel tölti a nap hátralévő részét. Hiába köhögött, úgy kívánta ezt az utat, mint púpot a 
hátára, de az üzlet az üzlet, ezért fontos volt, hogy megjelenjen a Startford karácsonyi partiján. Ott lesz Aaron. Ott 
lesz Devlin. Nem lesz egyszerű úgy tenni, mintha mindössze munkakapcsolat lenne köztük. 

Nem volt túl jó étvágya. Befejezte Rina levesét, majd készített magának egy mogyoróvajkrémes-dzse-mes 
szendvicset és egy pohár meleg tejet. Miután evett, felment az emeletre, és bevett néhány megfázás elleni pirulát. Az 
ablakon kinézve látta, hogy eleredt a hó. Talán annyira sok hó esik, hogy be sem kell mennem New Yorkba - 
gondolta Emily. Visszamászott az ágyba, és mély álomba zuhant. Még nyolc óra sem volt. 

Amikor másnap reggel felébredt, még mindig havazott. Kicsivel jobban érezte magát, ezért ismét bekapott né-
hány tablettát, hogy átsegítsék a napon. Az órára pillantva átfutott agyán: Tizenkét óra múlva itthon leszek. Ettől 
valamivel kevésbé tűnt terhesnek az előtte álló nap. Lezuhanyozott, hajat mosott, megtörölközött, megszárította a 
haját, és kilépett a hálószobába. De még így is vacogni kezdett. A hallban kilencet ütött az óra. Még bőven volt 
ideje. Bebugyolálta magát rózsaszínű bolyhos fürdőköpenyébe, és lebotorkált, hogy készítsen egy tál almás-fahéjas 
zabpelyhet. A tejszín, amellyel nyakon öntötte, még jobb ízt adott neki éppúgy, mint a forró tea, amelyet mellé 
kortyolt. 

Reggeli után Emily visszavánszorgott az emeletre, és beevickélt az ágyba. Nem volt éppen csúcsformában, de 
jobban érezte magát. Aaron telefonált, és emlékeztette, hogy a kocsi délben jön érte. Még legalább két és fél órája 
volt, hogy felöltözzön. Beállította az órát negyed tizenkettőre, és amikor csörgött, Emily szikrázó napsütésre ébredt. 
A vihar odébbállt. Kinézett az ablakon, s látta, hogy az utcában már letakarították a havat, ez pedig azt jelentette, 
hogy a parkosított főutat már szintén lekotorták - balszerencséjére. 

Sóhajtva öltözködni kezdett, felvett egy krémszínű tisztaselyem bugyit és egy hozzáillő csipkemelltartót. Nem 
megy a Stratford karácsonyi partijára fehérnemű nélkül, és Devlin egyszerűen kénytelen lesz ebbe belenyugodni. 
Tétovázott, hogy estélyi ruhát vagy pantallót húzzon-e, de mivel hó borított mindent, a krémszínű gyapjúnadrág és 
egy színben hozzáillő kasmírgarbó mellett döntött. Lábát vékony kasmírzokniba és élénk csokoládébarna Ferragamo 
bokacsizmába bújtatta. Sminkje egyszerű volt: egy kevés meténgkék szemhéjfesték, szempillaspirál, pirosító és rúzs. 
ízléses ékszerek: egy elegáns arany-ezüst tű pulcsijának bal oldalára tűzve, két fülében hozzáillő fülbevaló, jobb 
csuklóján Emily O gyönyörű domborított ezüstkarperece, míg balján saját arany Seikója. 

Táskának egy krémszínű kis retikült választott. Be-lehelyezett egy kis hajkefét, egy rúzst, egy kis üveggel a 
kedvenc illatából, napszemüveget, papír zsebkendőt, egyetlen hitelkártyát, egy csomag C-vitaminos cukorkát, és a 
mobilját. Belepillantott a tükörbe, és kefével átfésülte a haját. Jobban is nézett már ki, de most meg volt fázva, és 
valószínűleg be kell érnie ezzel erre a napra. Emily lesietett, elővette hosszú teveszőr estélyi kabátját a szekrényből, 
a zsebébe beletúrva ellenőrizte, van-e kesztyűje, majd felnyúlt a polcra, és leemelt egy ír gyapjúbarettet. Ismét kitört 
rajta a nátha. Szüksége lesz a sapkára, amíg odaér. Nem azt mondogatja mindenki, hogy testünk hőjének nagy része 
a fejünkön át távozik? 

Mintegy végszóra, megszólalt a csengő, és kinyitva az ajtót Emily a sofőrrel találta magát szemben. - 'Napot! 
Remélem, nem volt rossz az út. 

- Nem - legyintett a sofőr. - A főút tiszta, és az önök útjait is letakarították. Jó kis pályakezelőjük van itt a prérin. 
Frankié vagyok. Készen áll, Miss Shann? 

- Küldtek ebédet a kocsiban, vagy dobjak össze néhány szendvicset gyorsan? - tudakolta Emily. 
- Ön biztos nagyon különleges személyiség - felelte Frankié. - Hátul várja egy kosár finomság. Csak szóljon, 

amikor falatozni akar, és megállok. 



- Hozzá vagyok szokva, hogy út közben egyek -jelentette ki Emily. - Nem kell megállnia miattam, de azért 
köszönöm. - Belebújt a kabátba, és szorosan összehúzta a nyakát. 

A férfi besegítette Emilyt a Lincolnba, egy vastag bolyhos takarót terített a térdére, majd beugorva a volán mögé 
kigördült a járdaszegély mellől. Emily hirtelen nagyon kimerültnek érezte magát. Behunyta a szemét és elbóbiskolt. 
Amikor ismét kinyitotta, már a főúton száguldottak, és észrevette, hogy már majdnem beértek a városba. Az órája 
fél kettőt mutatott. Másfél órát szundított. De jobban érezte magát utána. Felnyitotta a piknikes kosár tetejét, és 
elővett egy termoszt. A címkén az állt: Csirkeleves. Lecsavarta a tetejét, és kiöntött egy keveset egy csészébe. Isteni 
íze volt, és még egészen meleg volt. A leves mellett talált két aprócska, áttetsző fóliába csomagolt croissant-t, 
amelyeket vékony szelet dán sajttal és sonkával töltöttek. Gyorsan bekapta őket azon töprengve közben, mi az oka 
annak, hogy amikor beteg az ember, jobban ízlik neki a más főztje. Végül lecsukta a kosár fedelét, megtörölte a 
száját, előhúzta a rúzsát, és újrarúzsozta magát. 

Körülöttük a forgalom borzalmas volt. Persze, hisz két nap múlva karácsony. Csak a bolond jön kocsival New 
Yorkba két nappal karácsony előtt. A világ kétségkívül tele van bolondokkal, vélte Emily, miközben körülöttük az 
autók idegesen tülköltek. 

- Barmok! - fortyogott Frankié, a sofőr. - Mit képzelnek? Ha ráfekszenek a dudára, egy füst alatt eltűnik a többi 
kocsi? - A bajsza alatt elkáromkodta magát, amint egy elsötétített ablakos fekete limuzin megpróbált elévágni, s 
nagyobb sebességre kapcsolt, hogy megtartsa helyét a teherautók, buszok és személyautók sorában. - Utasítottak, 
hogy vegyem fel Mr. Fischert 

- szólt hátra. - Ismeri? 
- Az ügynököm - felelte Emily. Jé. Akkor válthatnak néhány szót kettesben még mielőtt a Stratfordhoz érnek. 
Aaron a háza előtt, a járda szélén ácsorogva várt, amikor begurultak. Bemászott a Lincolnba, és Emilyhez hajolt, 

hogy arcon csókolja, de Emily figyelmeztetően feltartott kezekkel elhúzódott. 
- Borzalmasan megfáztam - magyarázta. 
- Akkor nem kellett volna eljönnöd - kiáltott fel Aaron. Emily homlokára tette a kezét. - Azt hiszem, lázas vagy. 

Mit mondott Sam? 
- Nem beszéltem vele, és légy szíves, ne nyaggass! Majd felhívom, ha hazaértem. És te is éppolyan jól tudod, 

mint én, hogy ez kötelező pofavizit. Tegnap este és ma reggel bevettem néhány tablettát, hogy átsegítsen a napon. J. 
P. személyesen telefonált, hogy meghívjon. A jó hír az, hogy el van ragadtatva a könyvtől. 

- Tudom - bólintott Aaron, és hátradőlt. - Azt akarja, hogy ma aláírd a szerződést. 
- Ne. Ma ne! Majd újév után - nyafogott Emily. 
- Miután Martin megtette a bejelentését, és biztos lehetek abban, hogy Devlint nem küldik el. Szeretne felelős 

szerkesztő maradni, és ilyen körülmények között J. P.-t nevezik ki Martin utódjaként. Biztosra kell mennem, hogy 
már nem forral bosszút. Ismerem az összes szerkesztőt a Stratfordnál. Nem akad köztük még egy olyan, akivel ilyen 
jól tudnék együttdolgozni, mint Devlinnel. 

- Tehát ez szerelem - vetette oda Aaron szárazon. 
- Nem. Ez üzlet, egyszerűen és pusztán üzlet - ellenkezett Emily. 
- De szerelmes vagy belé - vitatkozott Aaron. 
- Valóban. De a kettőnek semmi köze egymáshoz -kardoskodott Emily. 
- Ha te mondod - hagyta rá Aaron halvány mosollyal. - Hazajöhetünk veled ma este Kirkkel Egret Pointe-ba? 

Rináéknál töltjük a hanukát. Aztán pár napra kiköltözünk a nyaralóba. Tegnap felhívtam Essie-t, hogy nyissa ki, de 
nem vette fel a telefont. Jól van? 

- Karácsonyra Floridába utazott a fiával és annak családjával - magyarázta Emily. - Jobb lesz, ha rácsörögsz 
Rinára, mielőtt bemegyünk a partira, és kinyitja neked. - Emily visszaült a helyére, ismét behunyta a szemét, 
hallgatta, ahogy Aaron felhívja a húgát, s elképzelte Rina rosszalló megjegyzéseit, amelyekkel a fivérét illeti, amiért 
az utolsó percig várt. 

- Tudod, hogy Emily beteg? - terelte el a szót Aaron. 
Emily szeme felpattant, és fenyegetően rázta ügynöke felé az ujját. 
- Hogy érted, hogy beteg? - értetlenkedett Rina. 
- Nekem úgy tűnik, igencsak megfázott - fejtette ki Aaron. - Samnek meg kéne vizsgálnia holnap. Majd felhívja 

Emily. 
- Ha beteg, semmi keresnivalója a városban! - fortyant fel Rina. 
Emily, megsejtve, miket mondhat Rina, kikapta Aaron kezéből a telefont. - El kellett jönnöm. Vettem be 

gyógyszert. Megettem a levesedet, és néhány óra múlva ismét hazaérek és ágyba bújok. Rendben? Ne Aaront 
csepüld! Fogalma sem volt. - Visszanyújtotta a férfinak a telefont. 

- Elég csinos ahhoz képest, hogy a halál kapujában van - ugratta Aaron a húgát. 
- Szép pár vagytok, mondhatom - motyogta Rina. 



- Telefonálok a cselédemnek, és megkérdezem, át tud-e ugrani a nyaralóba. Gondoskodtál arról, hogy kiszállítsák 
az olajat, ugye? Na, mindegy. Majd hívlak. De tényleg, Aaron, egy gondnokra van szükségetek Kirkkel. Viszlát 
mindkettőtöknek! 

Aaron Fischer lecsukta az elegáns kis mobiltelefonját, és becsúsztatta a nadrágzsebébe. - A húgom a mindenség 
főnöke. De tényleg elfelejtettem olajat rendelni 

- ismerte be szégyenlősen. - De talán lesz annyi, hogy ma este befűtsük a házat. 
- Egret Pointe-ban szenteste napján minden üzlet bezár délben, az IGA-t kivéve - közölte Emily. - Ó, 

megérkeztünk. Kezdődik a tánc! Mosolyt kérek! 
A Lincoln könnyedén begördült egy megállóba, Frankié kipattant, körberohant az utasoldalra, és kinyitotta az 

ajtót. Aaron kimászott, és a sofőr a kezét ki-nyújtva, kisegítette Emilyt. - Itt leszek, amikor végeztek - közölte. - Mr. 
Stratford elintézte, hogy itt helyben megvárhassam önöket. Amondó vagyok, hogy jó összeköttetései vannak. 

- Nagylelkű ember - méltatta Aaron sokatmondóan. 
- Igen, annak kell lennie, hogy ezt sikerült kijárnia karácsonykor - bólogatott Frankié. 
A Stratford Kiadó három szintet foglalt el az irodaépületben, amelyben helyet kapott. Martin Stratford külön 

díjat fizetett a házvezetőségnek, hogy az egyik liftet kizárólag a kiadó részére tartsák fent. Nem szeretett várakozni, 
és azt sem akarta, hogy az alkalmazottjainak vagy íróinak ott kelljen szobrozni. Külön egyenruhás liftes fiút tartott, 
hogy működtesse a magánliftjét. 

- Kellemes karácsonyt, Miss Shann, Mr. Fischer - üdvözölte őket Bili. - Gondolom, a bulira gyüttek. - A pöttöm, 
meghatározhatatlan korú ír liftes fiúnak koboldarca volt, s jóllehet már vagy ötven éve az Egyesült Államokban élt, 
még mindig erős ír kiejtéssel beszélt. Ismerte az összes alkalmazottat, valamint mindenkit, aki rendszeresen 
megfordult a Stratford Kiadónál. Egy másik korból maradt itt, de Martin Stratford úgy érezte, egy magánlift és egy 
egyenruhás liftkezelő olyan zökkenőmentes szállítást kölcsönöz a cégnek, amelyről nem szívesen mondott volna le. 
S tény és való, igaza volt. - Csodás dolgokat rebesgetnek az új irományáról, Miss Shann - elegyedett szóba Bili, 
miközben a lift a huszadik emelet felé süvített a kábeleken. 

- Köszönöm, Bili - felelte Emily. 
A liftet elegáns és illatos zöld girlanddal diszkréten feldíszítették. A fülke hátsó részében függő tükörre piros 

skótmintás-masnis adventi koszorút akasztottak. Gyorsan felértek a huszadikra, az ajtók szétnyíltak, s Emily és 
Aaron kilépett az igazgatósági szint csarnokába. Itt még több illatos zöld girland fogadta őket. Itt is, ott is koszorúk 
csüngtek diszkréten. A recepciós pult egyik végében egy, a viktoriánus kort idéző karácsonyfadísz-utánzatokkal, 
pattogatott kukorica- és áfonyafüzérekkel teleaggatott terebélyes karácsonyfa magasodott, amelynek csúcsán kék-
ezüst Dávid-csillag ékeskedett. 

- Rögtön lehidalok - mormogta Aaron a bajusza alatt. Emily jót derült. - Azt hiszem, igyekeztek ökumenikusnak 
hatni - jegyezte meg. 

- Kíváncsi lennék, hol emlékeznek meg a napfordulóról és az afrikai kwanzáról - súgta oda Aaron Emilynek. - 
Hello, Denise! - köszönt a recepciósnak. 

- Kellemes ünnepeket, Mr. Fischer, Miss Shann. A parti már elkezdődött a tanácsteremben. Elvehetem a 
kabátjukat? - Denise előrejött a pult mögül, hogy átvegye a meleg ruhát. - Nem hagytam, hogy eltorlaszolják a 
szekrényt a fenyőfával. Ó, Miss Shann, milyen csinos az öltözéke! Nagyon tetszik a pulcsija. Kasmír? 

- Igen, egy barátnőm kötötte - mesélte Emily a recepciósnak. 
- Tyűha, bárcsak nekem is lennének ilyen barátnőim! - szólt Denise vágyakozón. 
- Kegyed nem jön be a partira? - faggatta Aaron a lányt. 
- Négy óráig nem mehetek, Mr. Fischer. Ms. Woods szerint négy óráig mindenki megérkezik. De nem bánom. 

Savannah Banning új könyvének sajtópéldányát olvasom. Olyan erotikus! - vihogott a lány. 
Emily és Aaron nevetve indultak a tanácsterem felé, amely az épület sarkán kapott helyet, és ahonnan két 

oldalról is gyönyörű kilátás nyílt New Yorkra. Amint beléptek, J. R Woods azonnal kiszemelte őket, és teli szájjal 
vigyorogva a fogadásukra sietett. Emilynek eszébe jutott, hogy a tizenkét év alatt még sosem látta J. R Woodsot így 
mosolyogni. Kissé rémisztő volt. J. P. hosz-szúra növesztette a haját. Még mindig vörösen lángolt, de elegáns 
kontyba fogta. Tudor-zöld selyem estélyit viselt, amely alakjának minden centiméterét kihangsúlyozta. Emilynek be 
kellett ismernie, hogy bombázó alakja van, ugyanakkor eltöprengett, vajon J. P. a mellét is megcsináltatta-e. 
Tökéletes, csinos mellei voltak ahhoz képest, hogy a negyvenes évei végét taposta. Nyilván konditerembe is jár - 
vélekedett Emily. 

- Emily! Aaron! - J. P. Woods odaért hozzájuk, és egymáshoz hajolva mind a levegőbe cuppantottak. - Kellemes 
ünnepeket mindannyiunknak! - dorombolta J. P. - Annyira elégedettek vagyunk A makacs hercegnővel, mint már a 
múlt este is említettem! Nagy siker lesz. Itt van az új szerződésed, ma alá tudod írni. 

- Ó, ma nem megy, J. P. - vetette ellen Emily. 
- Ma nem megy? - J. P. szemei összeszűkültek. -Miért nem megy ma? 



- Mert a Merkúr retrográdban van - jelentette ki Emily rezzenéstelen arccal. - Sosem bölcs dolog szerződést 
aláírni, amikor a Merkúr retrográdban van, J. P. Katasztrofális eredménye lehet. 

- Nem tudtam, hogy foglalkozol asztrológiával 
- jegyezte meg J. P. élesen. 
- Nos, nem nézem meg minden reggel felkelés előtt a horoszkópomat - nyilatkozta Emily -, de minden évben 

elkészíttetem az éves előrejelzést, és a Merkúr négyszer van retrográdban egy évben. Mindig ilyenkor lép életbe 
Murphy törvénye. Az események kicsúsznak a kezünk közül. Magunkkal visszük a szerződést, és aláírjuk, amint a 
csillagok állása kedvező - rögtön az év első napja után. 

J. P. Woods bosszús arcot vágott Emily magyarázata hallatán, de tisztában volt vele, nem lenne szerencsés 
összerúgni a port a szerzővel egy ilyen csip-csup ügy miatt. De mivel úgy tervezte, Emily majd nagy csinnadratta 
közepette írja alá a szerződést, csalódott volt. 

- És most, hol vannak azok a fontos könyvterjesztők, akikkel találkoznom kell? - tudakolta Emily vidáman, 
visszaterelve J. P. gondolatait az üzletre. 

- Perceken belül itt lesznek - felelte J. P. - Az egyikük Közép-Nyugatról jön, a másik Atlantából, a harmadik 
Kaliforniából. Ezzel az utóbbival kellene igazán jópofiz-nod - tanácsolta. - De gyertek, mindketten! Martin ott 
trónol, és alig várja, hogy a tiszteleteteket tegyétek nála 

- vihogott}. P. 
Átvágtak a tágas tanácstermen, amelyből kivitték a tárgyalóasztalokat és a székeket, s a helyükre néhány kisebb 

kerek asztalt állítottak összecsukható székekkel. A terem egyik végében lemezlovas kapott helyet, de a zene csak 
aláfestésként szolgált. A fekete nadrágban és fehér ingben feszítő fiatal pincérek és pincérnők nagy-tálcákon 
hordozták körbe a zsúrszendvicseket. A helyiség másik végében egy bárt állítottak fel. Ahogy átvágtak a termen, az 
emberek utat nyitottak nekik, és Emily elmosolyodott magában. Úgy látszik, mindenki árgus szemekkel figyeli J. P. 
mozgását. 

Közeledtükre Martin Stratford felemelkedett kényelmes székéből, és kinyújtott kezekkel eléjük jött. - Aaron! 
- Az ügynöknek bólintott, de Emily kis kacsóját nagy tenyerébe fogta. - Kedvesem, gyönyörű vagy, mint mindig. 

És kész csoda vagy. Mindannyian nagyon-nagyon elégedettek vagyunk A makacs hercegnőveü Köszönjük! 
- Továbbra is a kezében szorongatva ajkaihoz emelte Emily pracliját, és udvariasan főhajtással megcsókolta. Bár 

hatvanas évei végén járt, még mindig magas, gyönyörűen ápolt, ezüstös hajú és átható kék szemű, megnyerő férfi 
benyomását keltette. Makulátlan sötét öltönyt, fehér inget és katonacsíkos selyem nyakkendőt viselt, amelyet ízléses 
arany nyakkendőtű rögzített. Kézelőjét ovális aranymandzsetták fogták össze, és alig érezhetően drága férfikölni 
illata lengte be. Martin Stratford a régi idők filmcsillagainak eleganciáját és sármját tudhatta a magáénak. 
Ugyanakkor nagyon eszes ember hírében állt. 

Emily mosolyogva visszahúzta a kezét. - Fontos számomra az áldásod, Martin, és }. P. a minap felhívott, hogy 
elmesélje, mennyire élvezte a könyvet. Csodálatos, hogy mindkettőtök jóváhagyását élvezem. 

- Téged Rachel húzott vissza - jelentette ki J. R -Egyszerűen éreztem, hogy a megfelelő irányítással sokkal 
érzékibb regényt is írhatnál nekünk, mégpedig jól. Nem megmondtam, Martin? - kérdezte J. P. ragyogó mosollyal. 

- Mindig lenyűgözött az Emilybe vetett hited, J. P. 
- felelte Martin Stratford könnyedén. Eltűnődött, ismeri-e Emily az igazságot, és bízott benne, hogy nem. Nem 

szerette volna megbántani ezt a bűbájos kis nőt. 
- Aláírod ma nekünk a szerződést? 
J. P. Woods sugárzott az elégedettségtől arra a gondolatra, hogy Emily most a beleegyezését adja. 
- Ma nem, Martin. De rögtön az ünnepek után -ígérte Emily. 
- Rendben, rendben. Tudnod kell, hogy J. P-t fogom ma az utódomként megnevezni - jelentette ki Martin 

csendesen. - Jövőre hetvenéves leszek, ideje, hogy egy kicsit kiélvezzem az életet, amíg tudom. A feleségemmel 
elmegyünk a fantasztikus Cunardon egy földkörüli útra ezen a télen. Tavaszig vissza sem jövünk. Befizettünk egy 
miniszafarira, amíg a hajónk Afrikánál időzik. 

- Milyen csodálatos! - lelkendezett Emily. Ó, a csudába! Kénytelen lesz kedves lenni J. P. Woodsszal az élete 
hátralévő részében. - J. P. megérdemli a kinevezést, Martin. Ami a földkörüli utazásodat illeti, irigyellek. Én is 
szeretnék egy nap elmenni egy ilyenre. 

- De nem most rögtön - vetette közbe vidáman J. P. 
- Még meg kell írnod nekünk néhány könyvet, Emily! 
- Fehér fogai ismét megcsillantak. - Ó - sikkantott fel. 
- A csipogóm! Várva várt vendégeink befutottak. Tapodtat se mozdulj, Emily! Máris idehozom őket. Össze-

állítottunk nekik egy sajtópéldányos csomagot a könyv borítójával. Azokat kell majd dedikálnod! - Elviharzott 
Jimmy Choo cipőjének sarkaival bemélyedéseket ejtve a szőnyegen. 
- Megkínál minket valaki egy itallal? - panaszkodott Aaron. 



- Elnézést - kért bocsánatot Martin Stratford, és odaintett egy pincért, hogy leadhassák a rendelésüket. 
- Nagyon jól csináltad, Emily - jegyezte meg. - Tudom, hogy J. P. nem tartozik a kedvenceid közé, de akár 

hiszed, akár nem, nincs önbizalma, attól tartok, ettől ilyen goromba, amikor beszél vele az ember. 
Az italok megérkeztek. Emily egy kupica Glenfiddich skót whiskyt rendelt a náthájára. Lassan szürcsölte, sze-

mével a helyiséget pásztázva. Hol van Devlin? Hol a pokolban van? Kénytelen lesz megkérdezni, ha nem bukkan fel 
hamarosan. Történt vele valami? - aggodalmaskodott. Nem. J. P. azt bizonyára említette volna. A három 
könyvterjesztőt odakísérték hozzá. Emily bájos volt. Ők hízelegtek. Csevegtek egy sort. Dedikálta nekik a 
sajtópéldányokat, aztán odébbálltak. Aaron elmerült beszélgetést folytatott egy ismerősének a vezető szerkesz-
tőjével. Martin Stratford megtette a bejelentését, kiosztotta a prémium csekkeket, és mindenkinek kellemes 
ünnepeket kívánva, távozni készülődött. 

Emily elkísérte a lifthez, és megpuszilta. - Tetszik a szerződés? - kérdezte Martin Stratford. 
- Aaronnal megbeszéljük a részleteket a hétvégén. Kint tölti az ünnepeket Egret Pointe-ban. Martin, nem láttam a 

szerkesztőmet. Hol van Michael Devlin? 
- Gondolom, ott ragadt Londonban - felelte Martin Stratford. - J. P. váltott vele néhány szót reggel. Ő tudja. 
- Ó - sóhajtott Emily csalódottan. 
A férfi belépett a felvonóba. - Viszlát, kedvesem 
- köszönt el, miközben Bili zárta az ajtókat. 
Emily egy-két percig egyedül ácsorgott. Hisz csak tegnap este beszélt Devlinnel, és azt ígérte, hazajön. Már kora 

délután meg kellett volna érkeznie. Akármennyire nem volt ínyére, Emily megkereste J. P. Woodsot, aki már az 
ötödik italát fogyasztotta. - J. P. Hol van a szerkesztőm? Úgy tudtam, itt lesz ma. Szeretnék neki kellemes 
karácsonyt kívánni - állította Emily, mintha így lenne. Aztán J. P.-re mosolygott. 

- Ó, felhívott ma délelőtt. Valami közbejött neki Londonban, és nem ért vissza az Államokba karácsonyra. - 
fontoskodva felnevetett. - Devlint ismerve, nyilván belebotlott valami csinos kis cafkába. Nagy kópé ez a Devlin. 
Remélem, nálad a munkára szorítkozott. 

- Felettébb szakszerű volt - tódította Emily -, de értem, hogy érted, J. P. Devlin sármos fickó. Ugyanakkor az ír 
férfiak, még a te liftes fiúd, Bili is... - mosolygott. 

J. P. vihogni kezdett. - Igen - bólogatott. - Van valami ezekben az ír srácokban, bár én sosem venném egy kalap 
alá a kis Bilit és Micket. De azt hiszem, igazad van, Emily. Végül is, mit számít, amíg jól szerkeszt téged, nem igaz? 

Aaron csatlakozott hozzájuk. - Emily eleget parádézott ma már, J. R, most hazaviszem. Kellemes ünnepeket 
kívánok. 

- Mi a baj? - J. P. hirtelen ismét maga volt a megtestesült gyakorlatiasság. 
- Kicsit megfáztam - bökte ki Emily. - Aaron itt kotkodácsol körülöttem, mint a tyúkanyó, de tényleg elfáradtam. 

Nagyon szívesen hazamennék. 
- Hát, nem vagyok meglepve - ismerte be J. P. - Nagy volt a nyomás, de te beváltottad a hozzád fűzött remé-

nyeket, mindannyiunk örömére, Emily. Ezt nem fogom elfelejteni. Igen, menj csak haza, és kúráld ki magad! 
- Kellemes ünnepeket, J. P. - felelte Emily. 
- Az lesz - vágta rá J. P. Aztán lehalkította a hangját, és odasúgta Emilynek: - Hallottál már arról a csak nőknek 

kitalált adóról? Az a neve, hogy Csatorna. Egy barátnőm javasolta. 
- Igen - mormogta Emily. - Gyanítom, hogy tetszeni fog neked, J. P. Mindenki, aki fogja az ismerőseim közül, 

imádja. De légy óvatos! Azt rebesgetik, hogy néha függővé tesz. 
A két nő egymáshoz hajolva a levegőbe cuppantott, majd elváltak. Emily és Aaron kifelé igyekeztek a recep-

cióra, és elővették a kabátjukat a szekrényből. Denise nem volt a láthatáron. Bili, a liftes fiú kissé becsípett, 
jegyezték meg mindketten derülten, ahogy leszállította őket az épület előcsarnokába. Odakint már besötétedett, de 
Frankié türelmesen várakozott, és meglepetésükre Kirkland Browne már a Lincolnban csücsült. 

- Átsétáltam - fogadta őket. - így már mehetünk is kifelé a városból. Jött egy futár, elvitte a piknikes kosarat, és 
itt hagyott helyette egy másikat. Nem akartam kinyitni, amíg ide nem értek, mivel ez Emily kocsija. Majd előre 
ülök. 

Frankié besegítette őket, és Emily alig ült le, máris rájött, milyen végtelenül kimerült. A skót whisky ellenére a 
náthája újult erővel támadt. Köhögve dőlt az ülésbe. - Megnézem, mi van a kosárban - nyögte. - Idefelé küldtek 
levest és néhány apró kis szendvicset. - Felemelte a fonott fedelet. Zsúrszendvicsek, aprócska citromos, málnás és 
aszalt gyümölcsös tortácskák néztek vissza rá. A nagy termosz teával volt tele. - Frankié, kér egy kis teát, meg 
néhány finom falatot? - kínálta Emily a sofőrt. 

- Nem. Amikor Mr. Browne megérkezett, alkalmam volt elfutni a mellékutcában lévő fűszereshez, és megebé-
deltem. És van még néhány krémes sütim, meg ropim. Ezzel elleszek. Köszönöm, Miss Shann. 



Emily kiöntötte a csészékbe a teát, amelyet neki csomagoltak, és átnyújtott egyet Aaronnak, egyet Kirknek. 
Frankié elindult kifelé a városból Egret Pointe-ba. A két férfi befalta az apró szendvicseket és tortácskákat. Emily 
ismét elaludt, s csak arra ébredt, hogy Aaron gyengéden rázza a vállát. 

- Em, hazaértünk! - mondta. - Beviszlek. - Kisegítette Emilyt a kocsiból, és bekísérte a házba. A karácsonyi 
fények öt óra után automatikusan bekapcsoltak aznap délután. - Szólok Samnek, hogy nézzen be hozzád holnap. Ha 
nem tévedek, hörghurutod van. Hallom. 

- Rendben - nyöszörögte Emily elgyengülve. - Köszönöm, Aaron. 
Amikor a férfi távozott, Emily bekapcsolta a víz-forralót, és felmászott az emeletre, hogy kihámozza magát 

szerzői ruházatából. Mindent csinosan felakasztott, majd felvett egy ibolyamintás flanelhálóinget, és bebugyolálta 
magát a bolyhos fürdőköpenybe. Aztán letrappolt a konyhába, összeütött magának egy csésze csirkeerőlevest, és azt 
kortyolva letelepedett. A hátsó ajtón kopogtattak. Emily felkelt és kinyitotta. 

- Aaron azt mondta, beteg vagy. - Dr. Sam jött be, s elkapta Emily csuklóját. - Ülj le! 
Emily engedelmeskedett. - De hát hanuka első estéje van - siránkozott. 
- És akkor? Van egy beteg páciensem. Orvos vagyok. Az unokák rég elfújták a gyertyát a gyertyatartóban, és 

letépték a csomagolópapírt az ajándékokról. Rina szokás szerint elemében van most, hogy mindenkit körbeugrálhat. 
Aaron és Kirk meg aggódnak. - Elővette a sztetoszkópot, és meghallgatta Emily mellkasát. - Aha, hörghurut, de még 
csak kezdeti fázisban. - Előhúzott egy digitális hőmérőt, majd így szólt: - Tátsd ki a szád! 

- és bedugta Emily szájába. Amikor a hőmérő csipogott, Dr. Sam kihúzta a szájából, megnézte, és közölte: - 
Emily, 39 fokos lázad van. Beteg vagy. Feküdj le, és fel se kelj! 

- Visszadugta a sztetoszkópot a táskájába, és előhúzott egy kis üveget. - Ebben nyolc szem antibiotikum van. 
Vegyél be most kettőt, aztán holnap hatóránként vegyél be egyet-egyet, amíg el nem fogy. Elleszel egyedül? Rina 
átugrik holnap, hogy minden rendben van-e, jó? 

- Úgy volt, hogy Devlin jön - motyogta Emily -, de Londonban ragadt. Elleszek; ne fáradjon Rina. Az isten 
szerelmére, Sam, családotok van! 

- Te is családtag vagy, szívecském - jelentette ki a férfi. - És hat ökörrel sem tarthatnám vissza, te is tudod. Még 
a bátyjának sem kell azért nyaggatnia, hogy meglátogasson. - Dr. Sam kuncogva felkászálódott. - És most 
hazamegyek, te pedig ugorj ágyba! - rendelkezett. 

- Jó - bólintott Emily, kikísérte az orvost, és bezárta mögötte a konyhaajtót. A mosogatóhoz lépett, elöblítette a 
leveses csészét, vizet engedett bele, és bevett két tablettát. Tényleg pocsékul érezte magát. Izzadt és láza volt, a 
mellkasán viszketett a bőr. Inhaláló balzsam! Volt valahol fent a hallban a faliszekrényben, ahol a többi orvosság is 
sorakozott. Felvonszolta magát, megkereste a balzsamot, és a mellkasára kente, majd ledobva a fürdőköpenyt 
bemászott az ágyba. 

De Emily nem aludt jól. Többször felriadt éjszaka, mélyről jövő köhögés kínozta, és sűrű zöldes nyálkát köpött. 
Úgy érezte, a láza még jobban felszökött, de nem jutott eszébe, hova tehette a hőmérőt. Végül, amikor már 
negyedszer ébredt fel, és a hallban hatot ütött az óra, felkelt. Nem érezte magát jobban az ágyban fekvéstől. 
Felváltva úszott a verítékben és rázta a hideg. Maga köré tekerte a fürdőköpenyt, lement, öntött magának egy tál 
zabpelyhet, és főzött egy teát. Bevett egyet Dr. Sam tablettájából, majd álomba merült a kuckóban álló kényelmes 
pamlagon, de nem sokkal később megcsörrent a telefon. Devlin! Biztos, hogy Devlin. Felkapta a kagylót. 

- Szia Emily, Rina vagyok. Hogy vagy? 
- Borzalmasan - vallotta be Emily. 
- Átjövök - jelentette ki Rina. 
- Rina, kérlek, ne! Van mindenem. Most nem vágyom társaságra. Szeretlek, de nyomorultul érzem magam. Csak 

hagyjon mindenki békén meghalni. 
Rina elnevette magát. - Rendben - adta meg magát. - Majd felhívlak délután, hátha szükséged van valamire. 

Legalább ennyit hadd tegyek érted! 
- Jó. Viszlát! - Emily letette a kagylót. Sírva fakadt. Egyedül volt, beteg volt, szenteste volt. Hol lehet Devlin, és 

miért nem telefonál? Azt ígérte, hazajön, de J. P. állítása szerint ehelyett valami londoni pipinek teszi a szépet. Igaz, 
nem pontosan így fogalmazott. Csak utalt rá, de J. P. régebb óta ismeri Devlint, mint Emily Shanski. Csak zokogott 
és zokogott, míg az orra annyira eldugult, hogy levegőt sem kapott. Aztán ismét zöld slejmet köhögött. Lassan 
lecsillapodott. Üresnek érezte magát. Letette a fejét, és ismét álomba zuhant. 

Délután négyre járt, amikor arra ébredt, hogy valaki dörömböl a bejárati ajtón. Feltápászkodott, átbotorkált a 
halion, és kinyitotta az ajtót. Michael Devlin állt ott aggódó ábrázattal. 

- Jesszusom! Úgy nézel ki, mint a mosott szar!- kiáltotta, ahogy bejött. 
- Köszönöm - szipogott Emily, miközben becsukta az ajtót. - Mit keresel itt? J. P. azt mondta, Londonban vagy. 

Hogy nem tudtál visszajönni. Nincs itthon ennivaló. Nem tudtam bevásárolni. - Sírni kezdett. 



Michael Devlin a fejét ingatva magához ölelte Emi-lyt. - Nem tudtam visszajönni a Stratford partijára, 
szépségem, ennyi az egész. Azt egy szóval sem mondtam, hogy nem jövök haza karácsonyra. 

- J. P. szerint valami fruskával múlattad az időt 
- itatta tovább Emily az egereket. 
Michael Devlin felsóhajtott. - Sokat tud rólam J. R, mondhatom - fortyant fel. - Meddig van ma nyitva a 

szupermarket? Jobb lesz, ha elugrom valami ehetőért. 
- Az IGA fél hatkor zár - szipogta Emily, miközben lassan összeszedte magát. Devlin hazajött! Devlin itthon van, 

és szenteste van! - A hentesnél kapsz marhát holnapra. Megrendeltem - sorolta. - Legalább a pecsenyének valót hozd 
el. Más is kell, de nem forog az agyam. 

- Majd én gondoskodom mindenről. Te csak bújj visz-sza oda, ahol voltál, és pihenj! Látott már Dr. Sam? 
- Hozott gyógyszert. O, istenem! Jobb lesz, ha megint beveszek egy tablettát. Nyitva hagyom neked a kony-

haajtót. Nehogy elveszítsd a marhámat! És Devlin, úgy ennék egy fagyit. Ugorj be Walthoz! Hozzál egy Tiltott 
csokit pillecukorral és vajkaramellával! Ma hétig tart nyitva. A korán templomba járók általában még benéznek 
hozzá hazafelé. 

Devlin vigyorogva elsietett bevásárolni. Végigdü-börgött a Healyvel a falun, s látta, hogy az IGA parkolója még 
mindig dugig van. Bement, elkapott egy bevásárlókocsit, és egyenesen a hentespulthoz igyekezett. 

- Miss Shanski marhasültjéért jöttem - magyarázta a pult mögött álló férfinak. 
- Ön a fiúja, akiről széltében-hosszában beszélnek? - kérdezte a hentes egy barátságos vigyort megeresztve. - 

Már becsomagoltam neki a húst. A kasszánál kell fizetni érte. 
- Igen, én vagyok a fiúja - felelte Michael Devlin szintén vigyorogva. - Abból a sült pulykamellből is adjon! Jó 

lesz ma estére szendvicsnek. 
A hentes kiemelte a pulykamellet a fűtőlámpa alól, és egy átlátszó tasakba dugta. - Alig egy órája szedtük le a 

grillről - újságolta. 
- Köszönöm, és kellemes karácsonyi ünnepeket! -szólt Devlin mindkét terméket a kocsijába téve. Aztán 

körbeindult a szupermarketben, és mindenfélét összeválogatott, amire szerinte a következő néhány napban szük-
ségük lehet. Rozskenyeret szendvicsnek, burgonyapelyhet a burgonyapüréhez, fagyasztott délvidéki paszternákot, 
egy kis üveg hagymát, fagyasztott szeletelt zöldbabot, tejszínt és tejet. Az ínyencségek között felfedezett egy kis 
üveg tormamártást, azt is a többi mellé helyezte. Ezt követte egy karton narancslé és egy karton ananászlé. Emily 
odavolt az ananászléért. Aztán fogott egy rekesz mandarint, majd egy zacskóba fehér szőlőt halmozott. Vaj! Vajból 
sosem lehet elég. És finom kristálycukorból sem, ha Emily konyakos vajkrémet készít az utazótáskájában lapuló 
karácsonyi puding mellé. A zöldségek mellett elhaladva felkapott egy zacskó vegyes zöldséget. Majd az órájára 
pillantva a kassza felé indult. 

- Az utolsó pillanatban - fogadta a pénztárgép mögött álló lány mosolyogva. 
- Az utolsóban - bólogatott Devlin. 
Berámolta szerzeményeit a Healybe, oda, ahol a hátsó ülésének lennie kéne, és elrobogott Walthoz, s vett két 

fagyit. 
- Csak egyetlen embert ismerek a faluban, aki a Tiltott csokit pillecukorral és vajkaramellával szereti - jelentette 

ki Walt -, és az Emily Shanski. Ön nyilván a fiúja, akiről a falu apraja-nagyja beszél. 
- Beismerem bűnömet - somolygott Michael. - Én kávéfagyit kérek csokiöntettel és pillecukorral. 
- Máris - felelte Walt, és becsomagolta a két adag fagyit. 
- Mivel tartozom? 
- A ház ajándéka - közölte Walt. - És kívánjon Emi-lynek kellemes karácsonyi ünnepeket a nevemben. Tudja, 

születésétől fogva ismerem. 
- Úgy lesz, és kellemes karácsonyt önnek is -köszönt el Michael Devlin, ahogy kifelé igyekezett a kis fagyizóból 

a két pohárral a kezében. Miközben visszafelé hajtott, eszébe jutott, milyen jó volt falun felnőni; felidézte, milyen 
melengető, amikor az üzletben név szerint ismerik az embert és a családját. Emilyt vissza-vonultsága ellenére 
egyértelműen ismerték és szerették szülőfalujában, Egret Pointe-ban. Devlin cseppet sem jött zavarba, amikor 
többen is „a fiújának" titulálták. Inkább csiklandozta. Emily annyira diszkréten viselkedett, mégis tudott róluk az 
egész falu, ám ez cseppet sem feszélyezte Michael Devlint. 

Visszaérve a házhoz, becipelte a szerzeményeit, és megnézte Emilyt. Ismét elszunnyadt a kuckóban. Mindent 
elpakolt, a fagyit gondosan bedugta a fagyasztóba. Aztán készített két majonézes-pulykahúsos szendvicset a rozs-
kenyérből. Összedobott két tál salátát, és megsprickolta a hűtőben talált málnaecettel. Végül főzött egy nagy adag 
teát az óriási barna kannában, amely valaha Emily nagymamájáé, Emily Óé volt. Mindent a tálcára pakolt, bevitte a 
kuckóba, és letette az asztalra. 

- Ébresztő, álomszuszék! - suttogta finoman felrázva, és csókot nyomva a homlokára. Emily lángolt. A bőre 
száraz volt, a teste áttüzesedett. Nem jó jel, gondolta magában Devlin. 



Emily kinyitotta a szemét. - Hát tényleg itt vagy -kezdte. - Nem csak álmodtalak, ugye? Beszerezted a 
marhahúst? És a fagyimat? 

- Mindent megvettem. Walt azt üzeni: „Kellemes karácsonyi ünnepeket!" A fagyi a ház ajándéka. 
- Mindig ezt csinálta, amikor kislány voltam - mesélte Emily. - Mit készítettél, Devlin? Sejtelmem sem volt, 

hogy tudsz főzni. 
- Mert nem is tudok. Ez is csak pulykás szendvics és saláta, szépségem. Semmi fakszni. A pulykamellet készen 

vettem. - Odanyújtotta Emilynek a tányérját. 
Emilynek még mindig nem volt étvágya, de elnyam-mogott a szendvics felén, és letuszkolt néhány falat salátát 

is, hogy Devlin kedvére tegyen. A férfi kivitte a vacsora maradékát, és mire visszaért a konyhából, Emilyt ismét 
elnyomta az álom. Megcsörrent a telefon. Devlin sebesen felkapta, nehogy felébressze Emilyt. 

- Devlin? - Rina volt az. - Ezek szerint megjöttél. 
- Nem bölcs dolog karácsonykor utazni, Rina - ecsetelte a férfi. - Az éjszakai járattal jöttem. Mivel a repülőtéren 

hagytam a kocsimat, egyenesen ideirányoztam magam. Bevásároltam és megetettem Emilyt, de csak csipegetett. 
Most újból elaludt. 

- Rendes ember vagy, Mick - jegyezte meg Rina. - Szedi Emily a gyógyszert, amit Sam ott hagyott neki tegnap 
este? 

- Igen, de azt hiszem, még mindig lázas. Nagyon forró és száraz a teste. 
- Tartsd melegen - tanácsolta Rina. - Egy kis szerencsével ma estére vagy holnapra lemegy a láza. Még mindig 

köhög? 
- Igen. És érezni rajta az inhaláló balzsamot. - Devlin jót derült. - A nagyimat juttatja eszembe. 
Rina felnevetett. - Balzsam ide vagy oda, kétlem, hogy Emily valaha is a nagyidat juttatta eszedbe. Örülök, hogy 

volt annyi sütnivalója, hogy magára kenje. Régimódinak hathat, de segít kitisztítani a tüdőt. Sam majd átugrik 
holnap délután - ígérte Rina. - Ha előbb lenne rá szükség, csak hívjál! Jó éjt, Mick! 

- Jó éjt, Rina! - Delvin letette a kagylót. 
- Ki volt az? - kérdezte Emily álmosan. 
- Rina érdeklődött, hogy vagy. Felébredtél annyira, hogy felmenjünk az ágyba? 
- A-ha - nyöszörögte Emily, és feltápászkodott. - Hol a fagyim? 
- A fagyasztóban. Később megeheted. Most pedig irány az ágy! - rendelkezett Michael Devlin, felsegítette 

Emilyt az emeltre, és gondosan betakarta az ágyban. 
- Rögtön itt vagyok. Csak először rendet rakok. 
- Fantasztikus szerkesztő vagy, fantasztikus szerető vagy, és úgy tűnik, fantasztikusan házias is vagy 
- susogta Emily. 
Devlin lement, hogy rendet tegyen, s amikor végzett, befészkelte magát a kuckóba, az ablakfülkében az asztalkán 

álló kis karácsonyfa és a kandallóban pattogó tűz mellé. Otthon volt. És a nő, akit mindennél jobban szeretett, az 
emeleten aludt az ágyában. Két okból indult késve Londonból, az egyik az volt, hogy meg akarta venni Emilynek a 
karácsonyi ajándékát. Tudta, mit akar, csak az ékszerésznek nem sikerült azonnal beszereznie, de végül meglett. 
Michael Devlin túllépett a hezitáláson. 

Üldögélt egy darabig, amíg a tűz ragyogó vörösnarancsszínű parázzsá égett. Szenteste volt, és minden 
varázslatosnak hatott körülötte. A Szent Lukács órája tizet ütött. Mikulás már úton van - vigyorodott el Michael 
Devlin. Csak adj egy kis időt, Mikulási - gondolta magában. Aztán felkelt, felment az emeletre, megmosakodott, 
pizsamába bújt, és bemászott Emily mellé az ágyba. Emily halkan mormogott és bevackolta magát a férfi karjai 
közé. Devlin átölelte, és tudta, hogy a legdrágább ajándékot tartja a kezében, amelyet valaha is kapott. 

Emily ragyogó reggelre ébredt, hétágra sütött a nap. Hallotta, hogy Devlin zuhanyozik, és mosolyogva a hasára 
gurult. Végigfuttatta ujját a bemélyedésben, amelyet a férfi feje hagyott a párnán. Emily érezte, hogy kiizzadt, de a 
láz elmúlt. 

- Kellemes karácsonyt, szépségem - köszöntötte a férfi belépve a szobába, törölközővel az ágyékán. 
- A macska rúgja meg! Milyen tiszta és friss vagy! Én meg borzalmasan festek. Azt hiszem, lement a lázam, 

Devlin. És hirtelen kopog a szemem az éhségtől. Egy csésze teát akarok! 
- Hadd öltözzek fel először, aztán lemegyek és hozok egyet - ígérte a férfi. 
- És a fagyimat is! - tette hozzá Emily. 
Devlin hahotázva öltözni kezdett, magára rántotta a farmerját és egy kereknyakú pulóvert. - Fagyit reggelire, 

szépségem? 
- Miért ne? - vitatkozott Emily. - Karácsony van. Rögtön lejövök, csak először tusolnom kell. 
- Bölcs dolog ez, ha a láz még nem múlt el? - érvelt a férfi. 
- Eridj teát főzni, Devlin! Egyre jobban hasonlítasz Rinára! - pirított rá Emily. 



Devlin magára hagyta, mire Emily kiugrott az ágyból, besietett a fürdőszobába, és miután a haját begyömöszölte 
egy fodrászsapka alá, lezuhanyozott. Alaposan megszárítkozott, felhúzott egy barackszínű bolyhos 
melegítőnadrágot, egy hozzáillő pólót, és a tetejére egy barackszínű bolyhos melegítőfelsőt. Atkefélte a haját. Nem 
nézett ki rosszul, tekintettel a betegségére. A lábát báránybőr papucsba bújtatva lecsattogott a lépcsőn. Váratlanul jól 
érezte magát. A láz egyértelműen elmúlt, amíg a zuhany alatt állt. 

- A kuckóban vagyok, szépségem! - szólt ki Devlin, mire Emily csatlakozott hozzá. 
- Két fagyi? - kérdezte meglepetten. 
- Az egyik nekem, a másik neked - mondta Devlin. - Teát? 
- Nem, először a fagyit. Elmúlt a lázam, Devlin. 
A férfi lepattintotta a fedelet a fagyispohárról, és egy kanál társaságában Emilynek adta. 
Emily elfogadta, és mélyen belekanalazott a fagylaltba, de hirtelen megdermedt, és a pohárba meredt. A fagyi 

tetején csúcsosodó tejszínhabból egy gyémántgyűrű kandikált ki. Emily óvatosan az asztalra helyezte a fagylaltot, és 
kihalászta a gyűrűt a tejszínhabból. A középső, négyzetesre csiszolt követ két téglalap alakú gyémánt fogta közre. A 
köveket platinába ágyazták. Emily lenyalta a habot a gyűrűről, beledörzsölte a pólójába, és felhúzta az ujjára. 
Eltartva magától a kezét, elgyönyörködött benne, majd kijelentette: 

- Hát ez tutira veri a cseresznyét, Devlin! Igen. 
- Még nem tettem fel a kérdést! - ugratta a férfi. 
- Egyszerűen csak fogadd el az igent! - javasolta Emily. 
- Nem - ellenkezett Devlin. - Meg szeretném kérdezni, Emily Katherine Shanski, részesítenél-e abban a 

megtiszteltetésben - abban a nagy megtiszteltetésben -, hogy a feleségem leszel. Most válaszolhatsz. 
- Igen - vágta rá Emily, és Devlin karjaiba vetve magát hozzátette: - Azt hiszem, már nem vagyok fertőző. - És 

ekkor ajkaik összeforrtak. Amikor Devlin jó pár perccel később kiengedte végre szerelmét az öleléséből, Emily így 
szólt: - Fel kell hívnom Rinát. Különben sosem fog megbocsátani nekünk. - Felvette a telefont, és beütötte 
Seligmannék számát. 

- Halló? - csendült Rina hangja. 
- Szia Rina, én vagyok. Elmúlt a lázam. Ki van veled? 
- Sam, a bátyám és Kirk. Átruccantak a fiúk reggelizni - tudatta Rina. 
- Hangosíts ki! - kérte Emily. 
- Rendben - felelte Rina, s gyanítva, hogy mi következik, képtelen volt megállni, hogy el ne mosolyodjon. 
- Mizujs? 
- Devlin és én összeházasodunk! - jelentette be Emily boldogan. 
Rina a férjére, a bátyjára és Kirkland Browne-ra nézett bólogatva. - Emily, ez csodálatos! Később átug-runk, jó? 
- Rendben - egyezett bele Emily, és letette a kagylót. 
- Na, mit mondtam nektek, ti három hitetlen Tamás? 
- fordult Rina Seligmann diadalmasan a reggelizőasztal körül ülő három férfihoz. - Megjósoltam, vagy sem? 
Kirkland Browne és Dr. Sam némán bólogatott Rina bölcsességének elismerése jeléül, Aaron Ficher azonban 

mosolyogva felpillantott, és mindössze két szóban kifejtette a véleményét: - Hála istennek! 
- Hála istennek? - értetlenkedett a húga. 
- Hála istennek a csodáért, amiért imádkoztam, Rina. Ez az én hanuka csodám - felelte Aaron. 
- És az én karácsonyi csodám - egészítette ki Kirkland Browne. 
És erre mind a négyen boldog hahotában törtek ki, koccintottak kávésbögréjükkel, és tósztot mondtak a közelgő 

menyegzőre. 
Utószó 
Április utolsó szombatján keltek egybe szűk körben, a család és a barátok jelenlétében tartott esküvőn. A 

menyasszony azt az ódon elefántcsontszínű szatén és csipke menyasszonyi ruhát viselte, amelyben 1860-ban ük-ük-
ükanyja mondta ki először a boldogító igent. Az abroncsos fodros ruhát és a finom kézi csipkéből készült fátylat az 
Egret Pointe-i Történelmi Társaság kölcsönözte Emilynek, amely most a ruhadarabok tulajdonosa volt. A társaság 
régi, szertartásos elnöke, Mrs. Hallock Dunham, Emily egy nagyon távoli rokona így találta illőnek, Emily pedig 
boldogan elfogadta. A vőlegény ír szoknyában, zsabós fehér ingben és fekete bársony kis-kabátban jelent meg. 

Mindketten egy-egy tanúval álltak az oltár elé. A világkörüli útjáról épp visszaérkezett, napbarnította Martin 
Stratford volt a vőlegény násznagya. Savannah Banning pedig Angliából repült ide, hogy a legjobb barátnőjének a 
nyoszolyóasszonya legyen. Emily anyja és mostohaapja, Phelps szenátor is szerepelt a vendéglistán éppúgy, ahogy a 
Phelps családhoz tartozó mostohatestvérei, Phoebe és V Carter is. Emily apja, Dr. Joe Shanski, a felesége és három 
fiúk is megjelentek, de Emily nem Joe-t kérte meg, hogy kísérje az oltár elé. 

- Segítettél, hogy világra jöjjek - magyarázta neki Emily, amikor felhívta, hogy elújságolja, férjhez megy -, 



de sosem voltál igazán az apám. Sosem jutott rám időd, de megértem. Mindazonáltal azt szeretném, ha az ügy-
nököm, Aaron Fischer vezetne végig a templomon. Nincs harag, ugye? 

Joe Shanski ebben a pillanatban jött rá, mit vesztett el, de nagyot nyelt és így válaszolt: - Dehogy, kölyök, nincs 
harag. Mary Shannon, a srácok és én nagyon örülünk, hogy ott lehetünk. Ennek ellenére, azért szeretnék találkozni 
ezzel a fickóval még a nagy esemény előtt. 

- Majd megkérem, hogy hívjon fel, és együtt ebédelhettek valamikor - hagyta rá Emily. 
Az anyja már más tészta volt, de hát Katy mindig is saját maga hozta meg a döntéseit. - Megnézem a naptáromat 

- közölte. - Akkortájt kezdődik a tavaszi vadászidény, Emily. Visszahívhatlak? 
- Nem - fortyant fel Emily -, nem hívhatsz vissza! Április utolsó szombatján délután fél kettőkor férjhez megyek 

Egret Pointe-ban a Szent Anna-templomban. Elvárom, hogy elgyere a férjeddel és a féltestvéreimmel, Katy! Ez 
most nem képezi alku tárgyát, és életedben egyszer akár tehetsz is értem valamit! Carter újra akarja választatni 
magát, ugye? 

A vonal másik végén hosszú csend következett. Végül Katy O'Malley Phelps felkacagott. - Mikor lettél ilyen 
kemény? - kérdezte Emilyt. 

- Egyáltalán nem ismersz, igaz? - jegyezte meg Emily csendesen. - Nos, nem számít. Csak gondolj arra, milyen 
csodás lehetőséget kínál ez Carter választási kampányához, Katy. - Emily elnevette magát, ahogy elképzelte egy 
pillanatra anyja ábrázatát. 

- Micsoda átkozott kis szuka lett belőled - vélekedett Katy. 
- De eljössz enfamille, ugye? - érdeklődött Emily. 
- Ott leszünk - felelte az anyja. 
- Foglaljak nektek valahol szobát? - tudakolta Emily udvariasan. 
- Már csak az hiányozna! Aznap jövünk és megyünk - kiáltotta Katy. - Ha jól sejtem, Joe is ott lesz pereputy-

tyostul. Neki kell az oltárhoz kísérnie. 
- Ott lesznek - biztosította Emily elfelejtvén kitérni minden részletre, s ezáltal elkerülve, hogy Katy kiselőadást 

tartson neki jó modorból és a hagyományok tiszteletéből. Joe értette a helyzetét, és mindössze ez számított - 
legalábbis Emilynek. 

Az esküvő napján ragyogó napsütésre ébredtek, a levegőben már érződött a meleg. A templomot délvidékről 
rendelt orgonaágakkal díszítették. Aaron akkor sem lehetett volna büszkébb, ha Emily a saját gyermeke. S miközben 
a vén Mulligan atya ferde szemmel nézte ugyan, hogy - ahogy Aaront nevezte - egy zsidó úriember vezeti fel a 
menyasszonyt, minden részletében ismerte Emily Katherine Shanski életének történetét, és megértette a döntését. 
Voltak bizonyos dolgok, amelyekről a püspöknek nem kellett tudnia. 

Utána átmentek Emily házába, ahol a menyasszonyi torta, pezsgő és zsúrszendvics várta őket. Egret Pointe 
apraja-nagyja bezsúfolódott a Szent Anna-templomba és köréje, de a házba csak a meghívott vendégek voltak 
hivatalosak. 

J. P. Woods játékosan megbökte Emilyt, és azt állította, érti már, hogyan sikerült Emilynek ilyen elragadóan 
érzéki könyvet kerekítenie. Szilveszter óta J. P-t mintha kicserélték volna, és senki sem sejtette, miért, kivéve talán 
Emilyt, aki a megjegyzés hallatán vigyorogva J. P-re kacsintott. 

Joe Shanski és Michael Devlin könnyedén összebarátkoztak a menyegző előtti hónapokban. Mindketten 
felfedezték, hogy igencsak ínyükre van egy bizonyos malátával kevert ír whisky. Katyt nagyon megdöbbentette 
Devlin vonzereje, és a lánya ezt felette szórakoztatónak találta. A féltestvére, Phoebe nagyot sóhajtva kijelentette, 
reméli, hogy ő is ilyen dögös pasihoz mehet majd egy nap feleségül, aztán arról panaszkodott Emilynek, hogy csak 
olyan férfiakkal találkozik, akik olyanok, mint az apja és az öccse: unaaaalmasak! 

Rina elemében volt, ő felügyelte a lányokat, akiket Essie bérelt fel, hogy kiszolgálják a vendégeket. Aztán itt volt 
az ideje, hogy felvágják a menyasszonyi tortát. Folyt a pezsgő, és Emily azon kapta rajta a három fiatal Shanski 
féltestvérét, hogy kezükben pezsgőspoharat szorongatnak. Megrázta az ujját, de a fiúk csak vigyorogtak. Amíg a 
vendégek befalták a tortát, Emily és Devlin felsurrantak az emeletre átöltözni. Savannah már két asszonnyal várta, 
akik a Történelmi Társaságtól jöttek, hogy kisegítsék Emilyt a vagyont érő régi menyasszonyi ruhából. Devlin egy 
másik szobában váltott ruhát. 

- Kérem, mondják meg Mrs. Hallock Dunhamnak, hogy óriási megtiszteltetésben részesített azzal, hogy 
engedélyezte, hogy az ük-ük-ükanyám, Mary Anne menyasszonyi ruháját viseljem - kérte Emily a két asz-szonyt. - 
Remélem, egy napon majd a lányom fog végigvonulni benne. 

- Mesésen festett benne, drágám - dicsérte az egyik asszony. - Ugye megengedi, hogy a kiállításon kitehessünk 
önről egy fényképet? 

- Természetesen - egyezett bele Emily. - Ez a legkevesebb, amit tehetek. 
A ruhát elvitték, és Emily sebesen belebújt egy levendulaszínű kis selyemkosztümbe. 
- Említette már Mick, hova mentek? - kíváncsiskodott Savannah. 



- Nem. Állítólag nem is fogja, amíg a repülőgépen nem ülünk - felelte Emily. - Az egész olyan rejtélyes, és 
őszintén szólva, alig várom. Még azt sem hagyta, hogy becsomagoljak. Azt mondta, majd ő becsomagol helyettem. 
Csak a sminktáskámat készíthettem elő. 

- Remélem, nem váratsz majd addig az élménybeszámolóval, amíg haza nem jöttök! - hangoztatta Savannah. - 
Küldj egy képeslapot, Emily! - Ezzel elsietett. 

- Készen van, Mrs. Devlin? - kérdezte Devlin belépve a hálószobájukba. 
- Készen vagyok, Mr. Devlin - mosolygott Emily. Együtt mentek le a lépcsőn a várakozó vendégek 
közé, akiket Savannah előzetesen riasztott. A lépcső alsó egynegyedében Emily megtorpant, és a sikongató nők 

gyűrűjébe dobta a fehér rózsabimbókból, fréziából és fehér orgonából kötött kis virágcsokrot. Férje titkárnője, Sally 
kapta el, rögtön lángba is borult az arca. Emily és Devlin elbúcsúzott, kiszaladtak a házból, és miközben a fülükbe 
csengtek még vendégeik jókívánságai, beugrottak a várakozó Lincolnba. Emily meglepetésére nem a Kennedy 
repülőtér felé vették az irányt. Ehelyett egy kis helyi repülőtéren kötöttek ki, ahol felszálltak egy kis céges gépre. 

- Ez az egyik előnye, ha a Stratfordnak dolgozik az ember - jegyezte meg Michael Devlin a feleségének. 
- De hova megyünk? - faggatta Emily 
- A Szerelmesek-szigetére - árulta el a férfi. 
- Az meg hol van? - Emily elfogadta a légikísérőtől a pezsgőt, amelyet neki hozott. 
- Egy magántulajdonban lévő aprócska sziget a Bahamákon. Kibéreltem tíz napra személyzettel együtt. Csak te 

meg én. A strand. A meleg tenger. Diszkrét szolgálók, és egy hatalmas ágy - sorolta. 
- Istenien hangzik - Emily oldalát furdalta a kíváncsiság. 
Néhány órával később egy keskeny kifutón landoltak, ahonnan azonnal átvitték őket egy terebélyes házba, ahol a 

szállásuk volt. Az első dolog, ami feltűnt Emilynek, hogy a szolgálók a tenyérnyi ágyékkötőt leszámítva gya-
korlatilag mezítelenek voltak. Emily Devlinre sandított, amint egy komorna behozta a sminktáskáját, és letette a 
fésülködőasztalra, majd sietve távozott. 

- Hol vannak a bőröndjeim? - szegezte a férfinak a kérdést. 
- Nem jöttek velünk. Itt nem viselünk ruhát az elkövetkező tíz napban, szépségem - szögezte le, és fülig ért a 

szája. - Csak te meg én. 
- 0, Devlin! - kacagott Emily. 
- Akasszuk fel a ruhánkat, hogy hazainduláskor készen álljanak! - javasolta Devlin, majd odalépett a szekrényhez 

és kinyitotta. 
Emily körbenézett, miközben kigombolta kosztümkabátkáját. Tökéletes volt. Egyszerűen tökéletes. A padlót 

mesésen süppedő, vastag szőnyeg borította. A passzátszélben lengedező függönyökkel leárnyékolt, faltól-falig 
terjedő üvegablak a pálmafákkal szegélyezett, homokos tengerpartra és a kék tengerre nyílt. És a selyemlepedős 
ágynál még életében nem látott nagyobbat. Hirtelen megakadt a szeme az ágy mellett heverő díszes kosáron, 
amelyben púposán állt a sok erotikus játékszer és masz-százsolaj. Az ágy másik felén egy lábakon álló ezüst pezs-
gősvödör várakozott, amelyben szemérmetlenül drága pezsgő kandikált ki a jégkupacból. Emily átnézett a férjére, 
aki már anyaszült meztelenre vetkőzött, és vadítóan szexisen festett. Emily is gyorsan lerázta a válláról a 
kosztümkabátkát, lehúzta a cipzárt a szoknyáján, kilépett belőle, és a padlóra dobta. Majd átvágott a szobán a 
süppedős szőnyegen, és átkarolta a férfi nyakát. Mellbimbói hozzáértek a férfi bársonyos mellkasához. 

- Szeretlek - súgta -, és olyan tökéletes minden, hogy azt hiszem, nem is akarok innen soha többé hazamenni. 
- Bárhol is legyünk együtt, szépségem, az mindig tökéletes lesz. Az mindig maga lesz a Paradicsom - ígérte 

Michael Devlin. Megcsókolta Emilyt, és Emily tudta, hogy bár kapcsolatuk kezdetben tiltólistán volt, mégis 
csodálatos szerelem bontakozott ki belőle. Megkapta a boldogan-éltek-míg-meg-nem-haltak-ot, és nem ez kell, hogy 
minden szerelmi történetnek a vége legyen? 


