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Első fejezet 

Jól megszívta! Totálisan, teljesen és abszolúte megszívta, és 
mindez csakis azért történhetett, mert nagyapja nemzedéke még 
hitt abban, hogy „és boldogan éltek, amíg meg nem haltak”. 
Ashley Cordelia Kimbrough, Egret Pointe leggazdagabb nője volt 
azonban igazán a megmondhatója, hogy nem létezik olyasmi, mint 
a „boldogan éltek, amíg meg nem haltak”. 

– Sehogy sem lehet megkerülni a végrendeletet? –kérdezte 
ügyvédeitől nagyjából századszorra. – Semmi esély? 

Rick Johnson és Joe Pietro d'Angelo a fejét rázta. 
– Még mindig maradt tizennyolc hónapod – mondta Rick. – Ti-

zennyolc hónap alatt sok minden történhet. Van időd bőven. 
– Igaz – szólt közbe Joe –, és sokkal rosszabb lenne a helyzet, 

ha nem buktattuk volna le Dereket. Ash, rengeteg pénzedbe került 
volna, ha hozzámész. Rengetegbe. Azt hittem, egy ilyen fickó sok-
kal eszesebb, de lehet, hogy pusztán szerencsés alkat, és ezért tu-
dott mindig meglépni a törvény elől. Amikor azonban forszírozni 
kezdte a házassági szerződést, megkondultak a vészharangok ben-
nünk. 

Ashley felsóhajtott. – Hála az égnek, hogy ti ketten leinformál-
tátok. Mindenkinek úgy tűnt, hogy ő a tökéletes pár számomra. 
Persze, mit ne lehetett volna szeretni benne? Magas volt, szőke, 
kisportolt és jó modorú, ízlésesen öltözködött, és úgy látszott, ren-
dezett anyagi körülmények között él. Ki tudhatta, hogy Derek 
Douglas Carrutherst csalásért körözik Georgia és Dél-Karolina ál-
lamban, és hogy a valódi neve Elmer Oswald Leonard? 

– Ne feledjük, hogy Thaiföldön, Olaszországban és Törökor-
szágban is keresik – emlékeztette Joe unottan. 

– Ez a fickó rendkívüli szélhámos, Ash. Összetört szívek és 
üres bankszámlák hosszú sorát hagyta maga után. 

– Szóval, megint kezdhetem elölről – mondta Ashley. 
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– Tudjátok, srácok, lassan már mindenki Peches Menyasszony-
ként emleget egész Egret Pointe-ban, és ez több mint kínos. 

– Ugyan már, Ash! – mondta Rick. – Történnek ilyen dolgok. 
Gyakran előfordul, hogy az utolsó pillanatban lemondják az eskü-
vőt. Nem nagy ügy. 

– Ez a harmadik esküvő, amelyre készültem – mondta Ashley –, 
és amelyet lemondtak az utolsó pillanatban. Az elsőt a nagyapám 
halálát követő évben. Huszonnégy éves voltam, és igazán észre 
kellett volna vennem, nem igaz? 

– Egyikünk sem sejtette, hogy Carson megszökik a násznaggyal 
két nappal az esküvő előtt. Általában a koszorúslánnyal lép le a 
vőlegény, nem? – kérdezte Joe, s csak nagy nehézségek árán tudta 
visszatartani kitörni készülő nevetését. Visszatekintve, valóban 
nevetséges helyzet volt. 

Ashley elnevette magát. – Olyan romantikusnak találtam azt, 
ahogy a nászéjszakánkra tartogatta magát – mondta. – Tudjátok, 
tényleg Carson volt a legkedvesebb mindnyájuk közül. Összefutok 
vele néha-néha a belvárosban. Mindig talál nekem egy-egy feltö-
rekvő, fiatal tervezőt. Olyan, mintha igyekezne kárpótolni a történ-
tekért. Még mindig Peterrel él, és nagyon boldogok együtt. Már az 
is felmerült közöttük, hogy örökbe fogadnak egy babát. 

– Jó szíved van, Ash – jegyezte meg Joe. 
– Ó, az van. No, meg pocsék ízlésem a férfiak terén. Emlékez-

tetnélek a második házassági kísérletemre. Chandler Wayne, egy 
profi amerikai focicsapat visszavonult hátvédje. Minden pillanat-
ban talpig férfi. Átkozottul vigyáztam, nehogy egy újabb Carson 
legyen. Hát nem is volt az! Nem találtam valami nagy lepedőakro-
batának, de legalább dúlt benne a lelkesedés – mondta Ashley. 
Nagyon élvezte, hogy őszintesége zavarba ejti az ügyvédeit. Főleg 
úgy, hogy mindketten emlékeztek a pletykalapok főcímeire: 
„Chandler maszturbációs játék közben életét vesztette Las Vegas-
ban, ahova hat násznagyával ment egyhetes legénybúcsúztatóra.” 

Mindkét ügyvéd házasságban élt hosszú ideje. Felnőtt gyereke-
ik voltak, akik már kirepültek, vagy főiskolára jártak. Mind a ket-
ten nyilvánvalóan elégedettek voltak az életükkel, jóllehet Ashley 
tudta, hogy feleségük gyakran ellátogat a Csatornára, és az ott 
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megforduló nők között alig akad olyan, aki puszta szemlélődés vé-
gett tér be oda. A legtöbb nő azért teszi, hogy kielégítse szexuális 
fantáziáját. Ashley is ezt tette. A Csatorna nélkül biztosan bego-
lyózott volna a rengeteg viharos esemény után, amely az életében 
érte. 

A szülei egy hajóbalesetben vízbe fulladtak, amikor ő tizennégy 
éves volt. Ezt követően bátyjával együtt a Kimbrough Hallban te-
lepedett le Kimbrough nagyapánál. Anyai nagyszüleik elhunytak, 
és nem volt más rokonuk. Bátyja a West Pointon végzett, majd hu-
szonhárom évesen, alhadnagyként elesett az öbölháborúban. 
Ashley abban az évben volt elsős a főiskolán. Nem akart odajárni, 
inkább egy boltot szeretett volna nyitni Egret Pointe-ban. Edward 
Kimbrough azonban ragaszkodott ahhoz, hogy tanuljon, és meg-
ígérte neki, hogy támogatja majd a vállalkozását, ha lediplomázott. 
Ezzel a mézesmadzaggal az orra előtt Ashley három év alatt vé-
gezte el a főiskolát, és kereskedelmi diplomát szerzett. Ez azt je-
lentette, hogy egyáltalán nem randizott, nem járt nyaralni, és nem 
élt. Viszont megcsinálta! Nagyapja pedig hűen állta a szavát, és 
finanszírozta az elegáns fehérneműüzletet, amely a Lacy Nothings 
nevet kapta. Az öreg nyíltan kimondta, nem tartja valami nagyra 
az ötletet, de Ashley ismerte a piacot. Egret Pointe nem volt már 
többé álmos kisváros. Amikor nagyapa megépítette az Ansley-t, 
első luxus lakóparkját Egret Pointe-ban, minden megváltozott. Ha-
bár a község továbbra is megtartotta kisvárosi báját, kifinomultab-
bá vált. 

A Lacy Nothings telitalálat volt, a vásárlóközönség nagyra érté-
kelte az újdonságot. Ahogy terjedt a híre, a közeli városkákból is 
eljöttek az asszonyok, hogy vásároljanak az Egret Pointe-i üzlet 
csábító fehérneműiből és hálóruháiból. Számos közülük eredeti, 
saját tervezésű darab volt. Sokat kézzel készítettek, és mindent a 
legjobb minőségű anyagokból varrtak. Amikor pedig összeállította 
első katalógusát, a megrendelések özönleni kezdtek az Egyesült 
Államok és Kanada legkülönbözőbb vidékeiről. 

– Ki gondolta volna, hogy a nők hajlandóak ilyen sokat fizetni 
ilyen apróságokért? – mondta a nagyapja meglepetten, ugyanakkor 
elégedettséggel töltötte el, hogy Ashley felfigyelt a piaci szükség-
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letre és remekül ráérzett a trendre. Nem mindig értett egyet vele, 
mivel Edward Kimbrough konzervatív ember volt, de ő lett Ashley 
legnagyobb hírverője. 

Most pedig Ashley már két új üzlet megnyitásán fáradozott. Az 
egyiket a belvárosi luxusüzletek szomszédságába, a másikat pedig 
egy szintén hasonlóan jó környékre, egy gazdag elővárosba szánta. 
Ám most minden veszélybe került a nagyapja végrendeletében 
szereplő, hülye záradék miatt: Ashley Cordelia Kimbrough-nak 
harmincöt éves koráig férjhez kell mennie, máskülönben elveszít 
mindent. Az otthonát. Azt a több millió dollárt, amelyet a nagyapja 
hagyott rá, és a befektetéseit – ide értve a Lacy Nothingst is –, mi-
vel üzletei eredetileg az Edward Livingston Kimbrough befekteté-
sei közé tartoztak. A tőke, amelyet az új boltok megnyitásakor 
használt, a vagyon részét képezte. Csak addig lehetett az övé, ad-
dig használhatta, amíg be nem töltötte a harmincötöt. Ha addig 
nem menne férjhez, akkor minden az SSEXL (Földönkívüli Lét-
formákat Kutató Társaság) nevű egyesületre száll. Nem mintha 
nagyapja hitt volna a földönkívüliek létezésében. Szó sincs róla. 
Csak ostoba barátnője, Lila kedvére akart tenni, mivel az nem bírt 
megelégedni azzal az egymillióval, ami az ő halálakor járt neki. 
Természetesen eszébe sem jutott, hogy az unokája háromszor is 
csúfos kudarcot vall majd. Egy meleg vőlegény, egy szexfüggő és 
egy csaló. 

– Egyszerűen balszerencsés vagyok a férfiakkal – mondta 
Ashley lehangoltan. – Mi a frászt kezdek, ha nem tudjuk érvényte-
leníteni a végrendelet záradékát? Tudjuk bizonyítani, hogy Lila ki-
használta őt? 

– Erre semmi esély – felelte Rick. – Edward egyáltalán nem 
volt szenilis vagy zavart. Beszámítható volt, amikor a végrendele-
tet záradékkal bővítette, Ash. Sajnálom. Sehogyan sem lehet meg-
kerülni. A következő tizennyolc hónapban valamikor férjhez kell 
menned, vagy mindent elveszítesz. 

Tiffany Pietro d'Angelo, Joe felesége is bent ült ezen a megbe-
szélésen. Néhány éve, amikor a gyerekeik főiskolára mentek, ő lett 
a helyettese. – Az a baj az ügyvédekkel – mondta lágyan –, hogy 
nem képesek elszakadni a betűktől. 
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– Van valami ötleted? – kérdezte Ashley reménykedve. 
Tiffany bólintott. – Mi a véleményetek a jó öreg kényszer- vagy 

inkább előre elrendezett házasságról? 
– Előre elrendezett házasság? Mi az? – tudakolta Ashley. 
– Meghibbantál! – mondta Joe a feleségének. 
– Nem, egyáltalán nem – válaszolta Tiffany. – Azt hiszed, hogy 

azért, mert manapság nem a szülők döntik el, kihez megy hozzá a 
gyerek, már nem létezik olyasmi, mint az előre elrendezett házas-
ság? Nos, igenis létezik. Mi több, ez lehet Ashley egyetlen esélye. 
Komolyan azt javaslód neki, hogy dobja be a törölközőt, és hagyja, 
hogy az SSEXL kaparintson meg mindent? Hagyja, hogy az a vén 
szuka kapja meg az egészet? Kizárt! 

– Kérlek benneteket, valaki magyarázza el nekem, mi is ponto-
san az előre elrendezett házasság! – mondta Ashley. 

– Amikor két ember külső tényezők, például felekezeti hovatar-
tozás, anyagi és társadalmi helyzet vagy etnikai szempontok alap-
ján köt házasságot, és nem érzelmi alapon – mondta Joe. 

– Ez törvényes lehetőség – mondta Rick elgondolkodva –, de 
hol találunk vőlegényt Ashleynek, Tiff? 

Tiffany Pietro d'Angelo karcsú, szőke nő volt. Senki nem vette 
észre, milyen okos, élénk észjárású mindaddig, amíg el nem kez-
dett bejárogatni a férje irodájába, látszólag azért, hogy segédkez-
zen a munkában, miután az utolsó gyerekük is elment főiskolára. 
Tiffany azonban már harminc éve hallgatta otthon Joe-t, és az iro-
dában is nagyon gyorsan tanult. Most felemelte tekintetét, és a két 
partnerre nézett. – Az unokaöcséd, Joe. Van egy ügyfele, akinek 
ugyanaz a problémája, mint Ashley-nek. – Azután Ashley-hez for-
dult. – Joe unokaöccse, Raymond ügyvéd a belvárosban valami 
nagy, puccos cégnél, amelynek három vagy négy felső tízezerbeli 
ügyfele van. Múlt héten vele és a feleségével, Rose-zal, vacsoráz-
tunk. Van egy ügyfele, akinek az apja hasonló záradékot rakatott a 
végrendeletébe. A pasasnak rövid időn belül meg kell nősülnie, 
különben elveszít mindent. – Hátranézett a férjére. – Emlékszel 
már, stupido? 
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Joe a homlokára csapott. – Tiff, szívem! Igazad van! Azonnal 
fel kell hívnom, hogy megtudakoljam, mi is pontosan az ügyfele 
problémája. Akkor aztán továbbléphetünk. 

– Azt akarod mondani, hogy összehozol nekem egy előre elren-
dezett házasságot? – kérdezte Ashley. – Nem, én abból nem kérek! 

– Idehallgass, Ashley! – mondta Tiffany halkan. – Nem azt 
mondjuk, hogy kitűzünk egy időpontot, ti ketten meg majd az oltár 
előtt találkoztok először életetekben. Ez itt nem India. Hadd egyez-
tessen Joe először az unokaöccsével. Ha van rá esély, hogy ti ket-
ten összepasszoljatok, akkor mi megszervezünk egy találkozót itt 
az irodánkban. Ha jól megértitek egymást a fickóval, akkor to-
vábbléphetünk. Hé, hisz ilyen módon megszabadulsz a férfikeresés 
összes hűhójától. Meglesz minden háttérinformációnk, hiszen Ray 
ügyfele. És valószínűleg nincsenek anyagi gondjai, különben az 
apja nem tette volna be azt a záradékot a végrendeletébe, amellyel 
védeni próbálja őt és a családi vagyont. Még az is lehet, hogy ideá-
lis felállás lesz a számodra. 

– Ha gazdag és aránylag elfogadható is, akkor hogyhogy nem 
talál magának feleséget? – akarta tudni Ashley. – Gyanúsnak tűnik 
ez nekem. Mi van akkor, ha perverz a pasas? 

– Raymond tudni fogja – mondta Tiffany megnyugtatóan. 
Ashley csendben ült néhány hosszú percen át, miközben a töb-

biek arra vártak, hogy mondjon valamit. Végül megszólalt. – Oké, 
tudj meg róla mindent, Joe. És amikor minden létező dolog, úgy 
értem, tényleg minden megvan, akkor gyere vissza hozzám. Akkor 
hozom majd meg a döntésemet. – Felállt. – Vissza kell mennem az 
üzletbe. Egy különleges fehérnemű érkezik ma Emily Devlinnek. 
Tiszta selyem, a rajta lévő csipkét apácák készítették Madeirán egy 
zárdában. A férje rendelte neki ajándékba arra az időre, amikor 
már megszületett a baba. 

– Kincs az a férfi – jegyezte meg Tiffany. Azután ő is felállt. – 
Kikísérlek – mondta. – Joe, most hívd fel Rayt! 

A két nő kart karba öltve átsétált az iroda recepciójához. 
– Az előre elrendezett esküvő jó ötletnek tűnik, Tiff – mondta 

Ashley. – Köszönöm, hogy ilyen szemfüles voltál, és gondoltál rá. 
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– Ne gondolj rosszat a fiúkról, amiért nem álltak elő megoldás-
sal – válaszolta Tiffany. – A te problémád igen kényes természetű, 
kedvesem. Ők pasik. Gyakorlatiasan gondolkodnak. – Aztán széle-
sen elmosolyodott. –Ez aztán kétségtelenül olyan éjszaka, amelyet 
a Csatornán kell tölteni, nem igaz? 

– Sosem tudom eléggé megköszönni neked, hogy megismertet-
tél vele – mondta Ashley a kaján vigyort viszonozva. – Miután 
Carsonnal minden összeomlott, igazán szükségem volt egy kis fi-
gyelemelterelésre. Örökösen azt mondják nekem, milyen nyugodt 
és higgadt vagyok. Nos, ez azért van, mert kiélem magam a Csa-
tornán. – Felkacagott. – Valakinek a popója pedig pirospozsgás és 
forró lesz ma éjjel a korbácsomtól, biztosíthatlak. 

– Örülök, hogy segíthettem – válaszolta Tiffany meglepődve a 
hallottakon. Eszébe sem jutott volna, hogy Ashley odavan az úrnő 
szerepért, de már jó régen megtanulta, hogy a könyveket sosem 
szabad a borítójuk alapján megítélni. – Mulass jól! – mondta, mi-
közben kinyitotta előtte az iroda ajtaját. – Találkozunk a klubban. 

Ashley félénken legyintett a kezével, miközben lesietett a lép-
csőn. Odakint tündöklő, júniusi délután volt. A gyenge forgalmat 
figyelve átsétált a Fő utcán saját boltjához. – Megérkezett a 
Devlin-rendelés? – kérdezte a helyettesét, Ninát, amint belépett az 
üzletbe. 

– Igen, és pont nem voltál itt. Nem nyitottam ki. Gondoltam, te 
szeretnéd – mondta Nina mosolyogva –, de be kell vallanom, majd 
meghalok, hogy láthassam! Hátul van. 

– Sokan voltak? – tudakolta Ashley. 
– Naná! Nászidőszak van, és mindenki szexis fehérneműt akar. 
Ashley elmosolyodott, és bement az irodájába, ahova Nina az 

aprócska csomagot tette. Óvatosan letépte a papírcsomagolást, az-
tán kinyitotta a dobozt, és előhúzta belőle a páratlan szépségű se-
lyem-csipke hálóinget. Ashley még soha életében nem látott olyan 
halvány rózsaszínt és olyan finom csipkét. Carson bukkant rá, 
amikor Madeirán nyaralt Peterrel. Kikutatta a forrását, és eljuttatta 
az információt Ashley-nek, aki előre kifizetett az apácáknál egy 
évnyi utánpótlást, majd a varrónőjével egyeztette, mely ruhadarab-
okon használjon belőle. Boltja sikeréhez az is hozzájárult, hogy 
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egyedi darabokat is tudott ajánlani egy-egy fajtából. A kezében 
tartott hálóing kétségtelenül csodaszép volt – Nina, gyere be és 
nézd meg! – kiáltott ki, az asszisztense pedig besietett hozzá. 

– Ó, istenem, ez gyönyörű! – mondta Nina. –A nő imádni fogja. 
Csak azon gondolkodom, tudja-e a férje, hogy karácsony előtt 
nemigen fogja még viselni. Úgy értem, szoptatós anyák nem hor-
danak ilyesmit. Az anyatej foltot ejtene ezen a finom selymen. 
Persze csak hat hónapig fog szoptatni, ahogy manapság mindenki. 

– A szándék a fontos – mondta Ashley lágyan. – Csak az szá-
mít, hogy a férje gondolt rá. Tessék, én miért nem tudok egy ilyen 
pasast találni? 

– Akarsz beszélni róla? – kérdezte Nina barátságosan. Anyás-
kodó típusú, de divatos nő volt, az ötvenes évei elején járt. 

– Miről beszélnék? –kérdezte Ashley mogorván. 
– Három tervezett menyegző. Három lefújt esküvő. Három vi-

rágos, három ételszállító, három zenekar, mind előre kifizetve, 
majd lemondva. Három menyasszonyi ruha és tizenkét koszorús-
lány-öltözet, mind kifizetve, majd eladományozva egy használtru-
ha-kereskedésnek. És ne feledkezzünk el a nászajándékok százai-
ról, amelyeket vissza kellett csomagolni, és kézzel írott, sajnálkozó 
kártya kíséretében eljuttatni a küldőhöz. „Kedves Mr. és Mrs. Van 
Buren, sajnálattal értesítem önöket, hogy az esküvőt le kellett 
mondani, mert a vőlegényről kiderült, hogy meleg, halott vagy 
csaló. A figyelmes és csodálatosan szép nászajándékukat a Federal 
Expresszel küldöm vissza önöknek. Tiszta szívvel, Ashley 
Cordelia Kimbrough, akinek az élete szívás, ha férfiakról van szó”. 

Nina nem bírta tovább. Elnevette magát. – Ó, édesem! – mond-
ta. – Sajnálom. 

– Én még inkább – válaszolta Ashley –, de tényleg, egyre ko-
mikusabb ez az egész, nem? Azon gondolkodom, ebben az esetben 
is igaz-e a „három rossz válasz, és kiestél a játékból” szabály? 

– Úgy vélem, egyszerűen csak nem találkoztál még a megfelelő 
férfival – mondta vidáman Nina, aki özvegy volt. 

– Van tizennyolc hónapom – mondta Ashley lágyan –, aztán 
tényleg kiesem a játékból. Utcára kerülök. A francba! Nem ha-
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gyom, hogy mindenem azé az SSEXL nevű szervezeté legyen, 
még akkor sem, ha állatkerti majomhoz kell hozzámennem! 

– Apropó, majom: Lila Peabody bejött ma az új melltartójáért – 
mormolta Nina. – Frenetikusak az új mellei. Ráadásul az ő korá-
ban! Azt mondta, most töltötte be a hetvenet. 

– A hetvenötöt – javította ki Ashley. – Hetyke cicik és aszott 
arc. Pénze, mint a pelyva. Nem értem, miért nem csináltatta meg 
azt is. Talán a sok napozás tette tönkre. 

– Az a szóbeszéd járja, hogy új szeretője van – mondta Nina. 
– Hallottam. Az öreg Paul Hilton – válaszolta Ashley. 
– Vén kecske is megnyalja a sót. 
– Gondolkozol azon, hogy újra megházasodj? – kérdezte 

Ashley az asszisztensétől. 
– Nem. Én már nem akarok senkit betörni, köszönöm. Azonkí-

vül, kinek kell férfi, ha rendelkezésére áll a Csatorna, drágám? 
Nem tudom eléggé megköszönni, hogy megismertettél vele. Akkor 
szexelhetek, amikor csak akarok, és olyan módokon, ahogyan tet-
szik. Reggel négyre pedig a saját ágyamban vagyok. Ez egyszerű-
en tökéletes! 

Ashley felnevetett. – Többet nem akarok hallani – mondta Ni-
nának, aki tovább kacarászott. 

– Akarod, hogy felhívjam Mr. Devlint, és szóljak neki, hogy 
megérkezett a rendelése? 

– Igen, légy szíves – mondta Ashley. 
A délután hátralevő része váratlan események nélkül zajlott. 

Két újabb, jövendőbeli menyasszony tért be hozzájuk, hogy válo-
gassanak a kelengyéjükhöz. Ashley emlékezett az egyikükre kis-
lánykorából, mert egy osztályba járt a testvérével. Majdnem meg-
rándult az arca idegességében, amikor a lányka, ragyogó arccal, 
lelkendezve mesélt azokról az időkről Ninának, amikor a tizenéves 
Ashley meg a nővére vigyázott rá. Akkor Ashley nagy hibát köve-
tett el: érdeklődni kezdett a lány nővére felől. 

– Ó, Claire férjnél van már tíz éve. Három gyerekük született – 
jött a válasz. – Megmondjam neki, hogy üdvözlöd? 

Ashley mosolyogva bólintott, de közben elkapta Nina részvéttel 
teli pillantását. A francba!, gondolta. Miért tud mindenld férjet ta-
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lálni magának rajtam kívül? Nem vágyom semmi rendkívülire. 
Egy kedves fickót keresek, akinek jó a humora, és akivel megoszt-
hatok dolgokat. Olyan nehéz ez? 

Nyilvánvalóan az volt. A gazdagság egyszerre volt áldás és 
átok. 

Pontban ötkor bezárta aznapra a Lacy Nothingst, és kellemes 
estét kívánt Ninának. Azután körben hátrament, beszállt az ezüst-
színű Solstice-ába, és hazahajtott. 

– Jó estét, Miss Ashley! – mondta Byrnes, a komornyikja, amint 
belépett a házba. – Szólhatok Mrs. B-nek, hogy a megszokott idő-
ben vacsorázik? 

– Igen, de ma a tornácon fogyasztom el a vacsorát, Byrnes – 
mondta neki Ashley. 

– Igenis, kisasszony! – válaszolta a komornyik. Meghajolt, és a 
konyhába távozott, hogy beszéljen a feleségével, Kimbrough Hall 
szakácsával. 

Ashley felment a lakosztályába. Miután minden ruháját levette, 
meztelenül átsétált óriási fürdőszobájába. A zuhanyfülke dupla 
üvegajtajának egyik szárnyát kinyitva először beprogramozta, 
majd megnyitotta a vizet, mielőtt belépett volna a kabinba. Egy tu-
cat irányból tört elő a víz a márványkeretből, ő pedig körbeforgott, 
hogy mindenütt jó nedves legyen. Kinyúlt az olívaolajos szappa-
nért, amelyet az egyik barátja hozott neki Olaszországból, és gyor-
san megmosakodott. Nem akart késni a vacsoráról, mert a hét kö-
zepe táján Mrs. B. mindig valamilyen frissensültet készített, a va-
csorát pedig pontban hatkor szolgálták fel. Szeretett volna még el-
fogyasztani egy pohárka bort is evés előtt. 

Miután alaposan leöblítette magát, elzárta a zuhanyt, azután át-
lépett az üveg-márvány peremen, és a törölközőjéért nyúlt. Az 
előmelegítőnek köszönhetően kellemes meleg volt. Amikor meg-
szárítkozott, vizsgálódva nézegette magát az egész alakos tükör-
ben. A nagy amerikai átlaghoz hasonlóan neki is tizennégyes volt a 
ruhamérete, de a testén egyetlen deka hájat sem lehetett fellelni. A 
lába hosszú, a melle pedig kerekded volt, és feszes. Minden ará-
nyos és harmonikus, gondolta önelégülten, pedig kecsesnek aligha 
lehetett nevezni. Részben azért nyitotta meg a Lacy Nothingst, 
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hogy kettestől huszonkettes méretig minden nő találhasson magá-
nak szexis fehérneműt és hálóruhát. 

Belebújt egy bolyhos, halványszürke nadrágba és egy világos 
rózsaszínű pólóba, majd mezítláb letipegett a lépcsőn az öbölre 
néző, védett veranda felé. Byrnes egy pohár vörösborral várta. 
Ashley elvette tőle, és beleszagolt. – North Folk szőlészet – mond-
ta, mire a komornyik bólintott. Picit hörpintett a borból, jól megjá-
ratta a szájában, és beszippantotta az illatát. – Bedell Cellars Main 
Road Red – állapította meg, majd a komornyikra tekintett megerő-
sítésért. 

– Igenis, kisasszony – mondta Byrnes apró mosollyal a szája 
szegletében. 

– Mrs. B. ma bélszínt készít nekem, ugye? 
– Igen, kisasszony Mondhatom neki, hogy tegye oda, vagy még 

kíván várni egy kicsit? – kérdezte a komornyik. 
– Most kérem! Éhes vagyok! – mondta neki Ashley. – Hosszú 

volt ez a nap. Nagyapa végrendeletét pedig nem lehet érvénytele-
níttetni. 

– Mr. Kimbrough nagyon elővigyázatos és lelkiismeretes ember 
volt, Miss Ashley – jegyezte meg Byrnes, majd a konyhába sietett. 

Ashley kuncogott, miközben a borát hörpölte az öblöt figyelve. 
Byrnes vélhetően mindenki másnál jobban ismerte a néhai nagyap-
ját, tekintve, hogy itt nőtt fel Kimbrough Hallban. Az ő apja volt a 
korábbi komornyik. Mindent tudott a záradékról is, amelyet Lila 
követelésére tettek hozzá a végrendelethez. Byrnes nem kedvelte 
Lila Peabodyt, de elbizakodottságnak ítélte volna a véleménynyil-
vánítást egy ilyen témában. Ashley azonban hallotta őt valamelyik 
nap, amint a feleségével beszélgetett erről. A komornyik rosszalló-
an beszélt a nagyapja utolsó barátnőjéről. Kertelés nélkül kimond-
ta, hogy Lila nem hölgy. Ashley elmosolyodott magában, amikor 
visszaemlékezett a komornyik hanglejtésére. Persze, igaza volt: 
Lila Peabody nem volt úrinő, és ez kimondottan szórakoztatta az ő 
nagyapját. 

Mivel meghallotta a zsúrkocsi hangját, amelyen Byrnes a va-
csorát gurította, átült a számára megterített asztalkához. Byrnes el-
helyezett a balján egy tányért, amelyen málnaecettel finoman 
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megöntözött endíviasaláta díszelgett. Következőnek a fő fogás jött: 
finom bélszínszeletke, három kicsi burgonyapuffancs és néhány 
karcsú spárgaszál. Az utóbbit hollandi mártással öntöttek le. A 
komornyik szolgálatkészen várakozott, amíg Ashley csendben 
evett. Amikor befejezte a vacsorát, elvette előle a tányérokat, és a 
helyükre egy tálka frissen szedett, porcukorral meghintett epret és 
egy kicsiny kancsó tejszínhabot tett. 

– Ma délután szedték, Miss Ashley. Idén igen bőséges a termés. 
Mrs. B. készít majd lekvárt, és le is fagyaszt néhány kiló gyümöl-
csöt télire. 

– Igen ízletesek, és még érezni rajtuk a nap melegét – állapította 
meg Ashley. 

– Van valamilyen terve ma estére, Miss Ashley? –tudakolta a 
komornyik. 

– Nincs. Felmegyek a lakosztályomba, miután itt végeztem – 
mondta neki Ashley. 

– Ha meg nem sértem, Ghostlyra és Graybarra ráférne egy ala-
pos futkározás a parton, Miss Ashley. 

– Elhanyagolom őket, ugye? – kérdezte Ashley. –Nem sötétedik 
be még egy ideig. Kiviszem őket sétálni. Köszönöm, Byrnes. – 
Végezvén a vacsorával, felállt az asztaltól. – A konyhában vannak 
Mrs. B-vel? 

– Igen, Miss Ashley. Felhozzam őket? – kérdezte a komornyik. 
– Nem, értük megyek. Meg akarom köszönni a vacsorát Mrs. B-

nek. A burgonyapuffancsok csodásak voltak, még akkor is, ha 
igyekszem távol tartani magamat a szénhidrátoktól – mondta 
Ashley mosolyogva. Lesietett a konyhába, ahol a két agár Mrs. B. 
hatalmas fa konyhaasztala alatt terpeszkedett. – A puffancsok 
mennyeiek voltak! – mondta a szakácsnak. – Köszönet értük, még 
ha nem is lett volna szabad megennem őket. 

– Bolond beszéd! – mondta Mrs. B. mosolyogva. Alacsony, 
gömbölyded asszonyság volt. Fakuló szőke haját kontyban hordta. 
Tökéletes ellentéte volt magas, vékony férjének. – Az a helyzet, 
hogy maga túl vékony, Miss Ashley. 

Ashley felnevetett. – Isten fizesse meg! – mondta. Azután füty-
tyentett a két kutyának, akik felálltak, és odabaktattak hozzá. 



15 

Ashley leakasztotta a két pórázt a falon levő kampóról, és felcsa-
tolta. A konyhakerten át kivezette őket a házból. Amikor kiértek a 
birtokhoz tartozó partszakaszra, azonnal elengedte Ghostlyt és 
Graybart, hadd mászkáljanak mellette szabadon, amíg ő sétálgat. 

A nap egyre lejjebb ereszkedett a láthatáron, és ő úgy döntött, 
visszafordul. Füttyentett a két kutyának, és elindult visszafelé. Tel-
jesen meg akart nyugodni, mielőtt bekapcsolja majd a Csatornát. 
Az elmúlt évben sokat javítottak rajta. Most már ugyanolyan köny-
nyedén elő lehetett fizetni rá, mint a többi prémium csatornára. A 
távirányító pedig fantasztikus, új tulajdonságot kapott: egyszerre 
két fantáziavilág is rendelkezésére állt annak, aki úgy akarta. 
Ashley pedig úgy akarta. 

Mindkét fantáziájában ő volt Lady Cordelia, a római nemesasz-
szony, de a kettő forgatókönyve kissé eltért egymástól. Az „A” 
fantáziában a nemes Cordeliának volt egy Quinn nevű, kelta 
szexrabszolgája, akit mindkettejük megelégedésére használt ki és 
alázott meg. A „B” fantáziában Cordelia észak-galliai birtokaira 
látogat, és közben elrabolja egy Rurik nevű, északi barbár, aki őt 
teszi szexrabszolgává. Finoman éli ki magát vele, és csak néha 
alázza meg. 

Ashley először tanakodott, melyiket válassza aznap estére, de 
még mindig feszengett a Jonhson és Pietro d'Angelo irodában tett 
látogatása miatt. Olyan átkozottul tehetetlennek érezte magát a ki-
alakult helyzetben. Nem maradt választása: ha nem talál magának 
férjet, akkor mindent elveszít. Ő pedig egyáltalán nem akart min-
dent elveszíteni. Szerette kényelmes életvitelét. Szerette az üzletét. 
Mindent meg akarok tartani, és ha ehhez az kell, hogy szerezzek 
egy férjet, akkor meg fogom szerezni!, gondolta. 

– A – mondta hangosan. – Ma éjjel arra van szükségem, hogy 
teljes mértékben én irányítsak, még akkor is, ha ez csak a fantázi-
ám. – Miután visszaért a házhoz, a kutyákat visszaengedte a kony-
hába. Egy használaton kívüli élelmiszerkamrában aludtak, de 
Ashley gyakran beengedte őket a lakosztályába is. – Jó éjt, fiúk! –
mondta selymes kobakjukat megpaskolva. Olyan elhagyatottnak 
látta a konyhát. Minden a helyén volt, mégis üresnek látszott. Mrs. 
B. már korábban visszavonult a ház konyhaszárnya felett található 
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lakásba, ahol Byrnesszel éltek. Az előcsarnokban összefutott a 
komornyikkal, aki éppen bezárta a házat. 

– Szüksége lesz még rám ma este, Miss Ashley? –kérdezte ud-
variasan. 

– Nem, köszönöm. Szedje a lábát, Byrnes! Én is nyugovóra té-
rek – mondta, amint a lépcsőn ment felfelé. – Jó éjszakát! 

– Jó éjszakát kívánok, Miss Ashley – felelte a komornyik. 
Ashley éppen akkor lépett be a lakosztályába, amikor a háló-

szobájában lévő kandalló felett az óra elütötte a nyolcat. Az ágyat 
már megvetették. Ezt Byrnes végezte el hiánytalanul minden este, 
mivel Ashley nem tartott igényt saját szobalányra. Kibújt a nadrág-
jából és a pólójából, majd meztelenül bebújt az ágyba. Kezébe vet-
te a távirányítót, és a kandalló mögötti fal egyik pontjára irányítot-
ta, majd megnyomott egy gombot. Abban a pillanatban a fal félre-
csúszott, és feltűnt a helyén egy hatalmas, síkképernyős televízió. 
Ashley benyomott egy másik gombot, és a készülék életre kelt. 

– Jó estét, üdvözlöm a Csatornán, ahol a fantázia valósággá vá-
lik! – búgta egy selymes hang. – Kérem, nyomja meg az A, vagy a 
B, azután az enter gombot. Köszönöm, és jó éjszakát! – A képer-
nyő elsötétedett. 

Ashley lenyomta az A gombot, majd az entert. Finom bizsergést 
érzett a hasában, aztán ott termett villája hálótermében. Pucéran 
állt egy ezüsttükör előtt. 

– Hol van Quinn? – kérdezte követelőn a rabszolganőjétől. – 
Miért nincs itt? Hosszú és megerőltető volt ez a nap. Itt kellene 
lennie! Keresd meg, és azonnal hozd elém! 

A rabszolganő elsietett. Ashley meztelen testét szemlélte a tü-
körben. Gyönyörű, hosszú haja volt, leomlott egészen a derékvo-
naláig. A valóságban fiús, rövid frizurát viselt. Mellbimbóit vörös-
re festette, hogy még szembetűnőbbek legyenek. Alig bírta kivárni, 
hogy a keze közé kaparinthassa Quinnt. Meg kellett büntetnie, 
úgy, ahogyan őt is megbüntették aznap. 

A férfi belépett a hálóterembe. Majdnem két méter magas volt. 
Teljesen meztelenül állt ott, mivel testét nem takarhatta el, kivéve 
hideg és nedves időben, és csakis akkor, ha úrnője engedélyezte 
neki. Tökéletesen arányos és míves izomzatú testén egyetlen hibát 
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sem lehetett találni. Élénk arany-réz árnyalatú hajától eltekintve 
teljesen szőrtelen volt. Szeme világoskéken csillogott, de úrnője 
előtt midig lesütötte, hacsak ő nem parancsolta neki, hogy emelje 
fel a tekintetét. A nemi szerve még nyugalmi állapotban is hatal-
mas volt. Bőrszalagokból font fűző szorította. Leszegett fejjel tér-
delt előtte. 

Ashley lassan megnyalta az ajkát. – Nem állsz készen, hogy ki-
szolgálj – mondta szörnyű, kemény hangon. Egy ujjával felemelte 
a férfi fejét, aki továbbra sem tekintett rá. – Miért nem állsz ké-
szen? Nem megmondtam neked, Quinn, hogy mindig készen kell 
állnod? 

– Igen, úrnőm – válaszolta halkan. 
– Ennek ellenére az engedetlenséget választod – mormolta 

Ashley. Kezével a férfi dús hajába túrt. – Ó, rossz rabszolga, az 
ám! Rossz vagy, Quinn, nem igaz? 

– De igen, úrnőm – értett egyet vele kifejezéstelen hangon. 
– Akkor büntetést érdemelsz, Quinn – mondta Ashley. – Az én 

rabszolgám nem dacolhat velem. Majd én megtanítalak az enge-
delmességre! Addig fényesítjük a fenekedet, amíg ragyogni nem 
kezd, és a farkad mereven nem áll, hogy kiszolgáljon engem. Tüs-
tént készíts elő mindent! 

A magas rabszolga felállt, és odasietett egy szekrényhez, ahon-
nan különféle eszközöket vett elő. Köztük egy olyan szerkezetet, 
amely két robusztus márványoszlopból és egy közéjük elhelyezett 
nyújtórúdból állt. 

Az állítható magasságú rudat vastag, gyapjas báránybőrbe te-
kerték, és azt selyemmel borították. Mindkét végéről aranyláncok 
lógtak le, amelyek aranyozott bilincsekben végződtek. Quinn a 
szoba közepére gurította a szerkezetet, és a saját testmagasságának 
megfelelő pozícióba állította. Visszalépett a szekrényhez, és kivett 
belőle egy nagyjából húsz centiméter széles, három centiméter 
vastag, elefántcsont nyelű korbácsot. Még mindig lesütött szemmel 
az úrnőjéhez vitte, és átadta. Megfeszült, amikor a nő ujjai szoro-
san a golyói köré zárultak. 

– Nagyon gyorsan kemény legyél nekem, Quinn, megértetted? 
– suttogta a fülébe Ash, miközben a nyelvével megnyalta őt. 
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– Igenis, úrnőm – válaszolta halkan, majd felnyúlt, és belecsí-
pett Ash egyik mellbimbójába. 

Viszonzásul a nő erőteljesen megszorongatta a golyóit. Nem 
olyan erősen, hogy fájdalmat okozzon, de elég keményen ahhoz, 
hogy eszébe vésse, ki az úr a háznál. – Készülj hát, Quinn! – 
mondta neki. 

A férfi ráhajolt a párnázott rúdra, az aranyozott bilincseket pe-
dig vastag csuklói köré csatolta. Úrnője megdöntötte a rudat, és 
ennek következtében a feneke gyönyörűségesen kiemelkedett. Lá-
bát finoman szétterpesztette. A nő elsétált mellette úgy, hogy pon-
tosan előtte álljon. Egyenesen az arcához nyomta szeméremdomb-
ját. Quinn nyelve azonnal benyomult a résbe, miközben a csiklóját 
kutatta. Ash felszisszent, és ő nyomban tudta, hogy meglelte, amit 
keresett. 

– Nem mondtam, hogy kinyalhatsz, Quinn! Csakugyan rossz 
magaviseletű vagy ma este. Ügyes kis nyelved nem fog visszatar-
tani attól, hogy elfenekeljelek. – Hátralépett, éppen csak egy kicsit, 
és a korbácsot odatartotta a férfinak. – Csókold meg, és mondj ne-
kem köszönetet azért, amit tenni fogok veled! – mondta kedvesen. 

A férfi hosszan, mélyen csókolta a korbácsot. – Jobban szeret-
ném, ha telt ajkad csókolhatnám, úrnőm, de köszönöm a büntetést, 
amelyet majd kapok tőled. 

Ashley elmosolyodott, és a szolga mögé állt. Felemelte a karját, 
és a tőle telhető legnagyobb erővel lecsapott a férfi pajkos tompo-
rára. A következő néhány percben csak a korbács hangja hallat-
szott a szobában. A nő egyre csak Quinn fenekét náspángolta, de 
amikor annak színe rózsaszínre, majd ragyogó pirosra váltott, a 
szolga felnyögött. Felsőbbrendűségének elismerése kéjjel árasztot-
ta el Ashley-t. – Kemény vagy már, Quinn? – kérdezte tőle követe-
lőn. – Azt akarom, hogy szildaszilárd legyél. – Lesújtott még né-
hányszor dagadó izmaira. 

– Kemény vagyok, úrnőm. Olyan kemény, hogy az elkövetkező 
órákban vonaglani fogsz a kéjtől, ha úgy akarod, csak eressz el en-
gem! – mondta neki Quinn. A farkát gúzsba kötő bőrfonadék fáj-
dalmat okozott neki. 
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– Biztos vagy benne, hogy meg tudod tartani az ígéreted? – 
kérdezte tőle Ashley. – Ha nem, akkor még ennél is fájdalmasabb 
büntetést fogok kiszabni rád. 

– Tégy próbára, úrnőm – provokálta a férfi. Leeresztette a kor-
bácsot, letette, majd a férfi elé sétált, és lehajolt. A rabszolga péni-
szét tartó szalagok csaknem szétrepedtek. Kioldotta őket, és meg-
szabadította a feszes bőrtől. A férfi hímtagja erre még nagyobbra 
duzzadt. – Meglehet, hogy készen állsz, vagy legalábbis közel 
jársz ahhoz – ismerte el Ashley. – Még néhány korbácsütés, akkor 
aztán elintézlek a számmal, mielőtt hagyom, hogy megkefélj – 
mondta neki, aztán felkapta a korbácsot, és további öt ütést mért 
rá. Ezután odaballagott az ágyhoz, amely mellett kosárnyi játék-
szer várakozott. Kiválasztott egy ujjnyi vastag márványhengert, 
amely ezüstkarika fogantyúban végződött. Belemártotta egy tálka 
olívaolajba. 

A férfi fájdalmasan felhördült a megaláztatástól, amint lassan a 
végbelébe tolta. – Ne! 

Ashley felnevetett. – Te nem mondod meg nekem, hogy mit te-
hetek, rabszolga! Én parancsolok neked. Engem pedig szórakoztat, 
ha dugom a segged, miközben szoplak. Majd meglátjuk, hogy va-
lóban olyan kemény vagy-e, ahogyan állítod. Ha elmész, akkor 
odaadlak játékszerül a többi férfi rabszolgának. Ha meg tudod tar-
tani a nedveidet, amíg a számban vagy, akkor jutalmul adok neked 
egy rend gyapjúruhát, amelyet az engedélyem nélkül is viselhetsz, 
amikor hideg van. 

Leült elé, és figyelmesen tanulmányozta hatalmas péniszét. Az-
után előrehajolt, szájába vette a csúcsát, és erősen szopni kezdte. 
Olyan óriási volt, hogy jól tudta, még a felét sem lenne képes be-
venni, ezért inkább annak érzékeny csúcsára koncentrált. Körbejá-
ratta rajta a nyelvét, apró fogaival csipkedte a puha húst. 

Quinn nyöszörgött, és azon igyekezett, nehogy kieressze ondó-
ját. Bárcsak megmarkolhatná Ash sötét haját, hogy lenyomhassa 
péniszét a torkán s arra kényszerítse, hogy csont szárazra szívja. 
Ám a karját megkötözték, a fenekébe dugott dildó pedig halálosan 
idegesítette. Csak azért sikerült uralkodnia magán, mert tudta, né-
hány percen belül maga alá gyűri, és az eszméletlenségig keféli 



20 

majd a nőt; és szerette volna megkapni a beígért, meleg gyapjúru-
hát, amelyet kedve szerint viselhet majd, ha fázik. Télen a Tiberis 
felől leszálló nyirkosság néha szinte fájdalmat okozóan ette bele 
magát a csontjaiba. Fogcsikorgatva gondolt szégyenére, amely a 
fenekében összpontosult, a nő pompás szájának ügyességét nem is 
tudta méltányolni az adott helyzetben. Végül Ashley nevetve elen-
gedte. 

– Erős vagy, Quinn – mondta neki. Felállt, és először a kis 
dildót húzta ki tompora dombjai közül, azután a bilincseket oldotta 
el. 

A férfi toronyként magasodott fölé. – Megbocsátasz nekem, úr-
nőm? – kérdezte szelíden. 

Ashley megsimogatta széles mellkasát. – Megbocsátok – mond-
ta. – Most pedig rakj el mindent. 

Quinn gyorsan teljesítette a parancsot, és mire visszafordult, 
Ashley-t már a hatalmas baldachinos ágyon találta elnyúlva. Lefe-
küdt mellé. Azután felemelte, és lassan ráengedte vastag, kemény 
péniszére. Egyre lejjebb és lejjebb húzta addig, amíg teljesen el 
nem nyelte őt a nő hüvelye. 

– Rám nézhetsz – mondta neki Ashley. A kék szempár a nő 
zöld szemébe fúródott, amint lovagolni kezdett rajta. 

Felnyúlt, megragadta a mellét, hogy megszorongassa, és elját-
szadozzon vele. Előrehajolt, és először nyaldosta, azután szopogat-
ta a mellbimbóit. Elmosolyodott, amikor a nő halkan sóhajtva be-
hunyta a szemét. 

– Úrnőm, nagyon tehetséges lovas vagy – mondta. 
– Az egyik nagybátyámtól tanultam régen – válaszolta Ash még 

mindig csukott szemmel. 
– Az a nagybácsi forgatott olyan fegyvert, amellyel én szolgál-

lak, úrnőm? – kérdezte Quinn vakmerően. 
Ashley felnevetett, és kinyitotta a szemét, hogy láthassa ragyo-

gó kék tekintetét. – Senki sem fogható hozzád, Quinn – mondta 
neki. – Te egyedi vagy. 

A férfi átkarolta, és felülve arra kényszerítette, hogy maradjon 
nyugton. A száját az övére tapasztotta, nyelve bekígyózott a szájá-
ba, ahol játszadozni kezdett a nőével. A mellét széles mellkasához 
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szorította úgy, hogy érezze szíve dobbanásait, amikor átfordult, 
hogy maga alá gyűrje őt. – Kulcsold össze a lábad rajtam, úrnőm! 
– mormogta a fülébe. – Igen kimerítő napod volt, látom, arra van 
szükséged, hogy alaposan megbasszanak, mielőtt aludni térsz ma 
éjjel. A rabszolgád vagyok, készen állok arra, hogy szolgáljalak. 

– Igen! – suttogta Ashley. Azt akarta, hogy jó, keményen meg-
dugják, és aznapi csalódottsága elpárologjon. – Kefélj meg, Quinn! 
– parancsolta. – Szolgáld úrnődet, és jól csináld! 

A férfi elkezdett mozogni rajta. Kezdetben hosszú, lassú löké-
sekkel, mohón nyomta bele hosszú, vastag szerszámát, majd meg-
állt pár pillanatra, hogy a nő érezhesse feszes vaginájába temetett 
tagjának lüktetését. Ashley szorosan átkulcsolta a lábával Quinn 
felsőtestét, hogy olyan szélesre tárja magát a férfinak, amilyenre 
csak tudja. A hatalmas test fölé tornyosult. 

Quinn felemelte a nő kezét, és összekulcsolva tartotta a feje fö-
lött. 

– El akarok menni! – követelte Ash. 
A férfi addig növelte az iramot, amíg pénisze villámként nem 

cikázott a nő testében. Előrenyúlt, ingerelni kezdte a csiklóját. 
Dörzsölte, csipkedte. Ash felsikoltott, ő pedig érezte, hogy rejtett 
barlangjának falai összehúzódnak vastag húscölöpje körül. Ashley 
csiklója megduzzadt a férfi ujjbegye alatt, és végre eljött a kéjes 
robbanás pillanata. Felsikoltott a gyönyörtől, amely szétáradt a tes-
tében. Amikor néhány perc múlva újra magához tért, örömmel 
nyugtázta, hogy a férfi még mindig kemény, és még mindig benne 
van. 

– Te jó ég! – kiáltotta fel. – Te aztán igazán mesterien bánsz a 
fegyvereddel, Quinn! 

– Elégedett vagy velem, úrnőm? – kérdezte halkan. 
– Jó rabszolga vagy – mondta neki. – De fiatal még az éjszaka, 

és én még mindig éhezem – folytatta. – Meg kell dolgoznod a 
gyapjúruháért. 

– Ha az úrnő éhes, akkor ki kell elégíteni – mondta Quinn, és 
újból mozgásba lendült. 

Ashley a Csatornában a fáradhatatlan férfiakat szeretette legin-
kább – és persze azt, hogy egyetlen látogatás alatt többször is eljut 
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a csúcsra. Aznap éjjel ötször sikerült neki. Másnap reggel olyan 
elégedetten és ellazultan ébredt, mint az utóbbi hetekben egyszer 
sem. Automatikusan kikapcsolta a tévékészüléket, majd félretette a 
távirányítót. Június lévén odakint már világosodott, de az ágya 
melletti óra még csak negyed hatot mutatott. A madarak már ne-
szeltek a ház körüli fákon és a falakon felfelé kúszó borostyánon. 
Kinyújtóztatta tagjait, azután a másik oldalára fordult, és elaludt. 

Arra ébredt, hogy kopogtatnak a háló ajtaján. 
– Nyolc óra van, Miss Ashley – hallatszott Byrnes hangja az aj-

tón át. – A teraszra tettem a reggelijét. 
– Köszönöm – szólt ki Ashley, hogy tudassa a komornyikkal, 

ébren van. Felkelt, beszaladt a zuhany alá és felváltva, hideg-
meleg vízzel frissítette fel magát. Megtörölközött, felhúzott egy 
halványzöld, selyem bikinialsót és egy hozzá illő selyemruhát. 
Kiment a hálószobájából, és a nappalin át kilépett a teraszra, mely 
az öböl szikrázó vizére nézett. 

Odaült a kicsi kávézóasztalhoz, és mohón befalt egy tálka tej-
színhabos epret. Nemrég szedhették a gyümölcsöt, mert még érez-
ni lehetett rajta a nap melegét, csakúgy, mint az előző estén. Az 
ezüstfedő alatti tányéron szokásos reggelijét találta: rántottát egy 
tojásból, három szelet szalonnát és egy fél megvajazott muffint. 
Különös, de jeges teát ivott. Időnként Ashley szívesebben ivott 
Crystal Light jeges teát a reggelihez kávé helyett. Mrs. B. mindig 
betett a hűtőbe egy dobozzal a kedvéért. 

Befejezte a reggelit, felkapta a telefonját, és mielőtt elindult az 
irodába, felhívta Tiffany Pietro d’Angelot. – Szia, Tiff! Ashley va-
gyok. Hírek a Szőke Hercegről? 

Tiffany felnevetett. – Raymond elutazott a városból, mert fel 
kellett vennie egy tanúvallomást Washingtonban. Joe pedig nem 
akart beszélni erről az asszisztensével. Raymondnak ma délelőtt 
kell megérkeznie. Mi lenne, ha később felhívnálak, amikor megtu-
dok tőle valamit? 

– Oké – mondta Ashley csalódottan. Azt remélte, hogy aznap 
reggel megtud valamit. – Tiff, biztos vagy benne, hogy jó lesz ez 
így? 

– Ez lehet a tökéletes megoldás számodra, Ashley. 
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– Ha a fickó normális, hogy lehet, hogy még mindig nem nős? – 
tudakolta újra Ashley. Az előre elrendezett frigy túl radikális ötlet 
volt számára. – Mi van, ha két feje van? 

– Nos, ha így áll a helyzet, akkor reménykedjünk, hogy mind a 
kettő jóképű és nagy dumás – mondta Tiffany huncutul. 

– Szörnyű vagy! – vihogta Ashley. – Oké, beismerem, ideges 
vagyok. Jó lenne, ha kicsivel többet tudnék. Úgy értem, ha újra 
randizni kezdek, akkor jobb, ha gyorsan belefogok, mert tizen-
nyolc hónap egy szempillantás alatt elszáll. 

– Idefigyelj – mondta Tiffany –, csütörtök van. Ma estére, leg-
később holnapra biztos megtudunk valamit. Most rohannom kell, 
édesem. Reggel én nyitom az irodát. Legyen szép a napod! 

Tiffany letette a telefont, és a férjéhez fordult. – Joe, elsőként 
hívd fel Raymondot. Ashley nagyon ideges, és már nagyon szeret-
ne tudni valamit a pasasról. Őszintén szólva, én magam is megha-
lok a kíváncsiságtól. 

– Fel fogom hívni – mondta a férje. – Sőt, mi lenne, ha most 
rögtön? Ingázik, és a mobilja mindig be van kapcsolva. 

– Biztos a metrón ül – tiltakozott Tiffany –, semmit nem fog 
hallani. 

– Raymond Pietro d'Angelo metrón, édesem? Harmincéves kora 
óta minden reggel bérelt autó megy érte a lakásához. – Joe fogta a 
telefonját, és tárcsázni kezdett. – Ray? Itt Joe. Emlékszel arra az 
ügyfeledre, akiről a múltkor meséltél nekünk a vacsoránál? 
…Igen, az a fickó, akinek meg kell házasodnia. Ugyanebben a 
helyzetben van az én egyik ügyfelem is. Ashley Kimbrough, a 
Lacy Nothings tulajdonosnője. …Az ajándék, amelyet Tiffany Ro-
se-nak vitt, tőle van. Csinos, harminchárom éves, gazdag, sikeres, 
és meg kell házasodnia harmincöt éves koráig, vagy mindenét egy 
idióta szervezet, a Földönkívüli Létformákat Kutató Társaság kap-
ja meg. … Igen, az SSEXL. – Joe hallgatott néhány pillanatig, az-
tán felnevetett. – Nem, a nagyapja a dilis barátnője kedvéért tetette 
bele ezt a záradékot a végrendeletbe. A barátnőt érdekli ez a mar-
haság. Most pedig mondj valamit az ügyfeledről. – Ezután hosszú 
percekig hallgatott, majd azt mondta – Ray, ez úgy hangzik, mint-
ha tökéletes lehetne az ügyfelemnek. Mindketten saját erejükből 
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építették fel az üzletüket, és annak szentelik az életüket. Óvatosan 
bánnak a pénzzel. A vallásuk különböző, de ez egyikük számára 
sem kardinális kérdés. Csak nyerhetnek rajta. Beszélj az ügyfeled-
del, és a le-hető leghamarabb hozzunk össze egy találkozót. A te 
fickódnak már csak kilenc hónapja maradt a negyedik X-ig. …Ja, 
oké. Később még beszélünk. Üdvözlöm Rose-t! – Joe Pietro 
d'Angelo lecsukta a telefonját, és a feleségéhez fordult. – Ray üd-
vözöl – mondta. 

– És? – kérdezte Tiffany. 
– Mi és? – incselkedett vele. 
– Joe, megöllek! – fenyegette. – Részleteket akarok! 
– A fickónak meg kell házasodnia, mielőtt betölti a negyvenet, 

vagy elveszít mindent úgy, mint Ashley. Őrület. Ő tette nyeresé-
gessé az apja vállalkozását, csakhogy a családja nagyon ódivatú. 
Amikor az öregúr meghalt, adott mind a hat lányának negyedmil-
liót; elrendezte az asszony sorsát; az örökség zöme meg a fiára 
szállt. Persze egy kikötéssel: ha a fiú nem nősül meg negyvenéves 
koráig, akkor mindent el kell adni, és szétosztani a nővérei között. 
A nők már keresik azt, aki majd megveszi az üzletet – mondta Joe. 

– Kedves lányok – jegyezte meg Tiffany. – Csordultig van a 
szívük testvéri szeretettel. Szóval hogy lehet az, hogy a lassan 
negyvenéves fivér még nőtlen? A fiúkat szereti? 

– Nem. Csupán munkamániás. Soha nem jutott ideje olyan kap-
csolatra, amelyből lehetett volna valami. Ha éppen nem dolgozik, 
akkor megbízásokat hajt fel a vállalkozás számára világszerte. 
Imádja azt, amit csinál. Ray szerint pedig igazán jó is benne. 

– Mivel foglalkozik? – akarta tudni Tiffany. 
– Ó, nem mondtam volna? Övé a R&R, vagyis a Restaurálás és 

Reprodukciók nevű vállalat. Biztos hallottál róluk, Tiffany. Antik 
tárgyakat restaurálnak, és olyan új bútorokat készítenek, amelyek 
antiknak látszanak. Az utóbbiakat újgazdagok veszik, hogy család-
jukat ősinek és tiszteletre méltónak tekintsék – magyarázta Joe a 
feleségének. – Az apa restaurátorcége jól ment, de a fia volt az, aki 
felismerte az új antik tárgyak iránti igényt. Mindent Amerikában 
gyártanak, bár áthozatott mestereket Európából és Írországból, 
hogy a szakma fortélyait megtanítsák az alkalmazottainak. Igazán 
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talpraesett fickó. Pont olyan, mint Ashley. Felismerte a piaci 
igényt, és színre lépett, hogy kielégítse azt. Ez tette milliomossá. 
Biztos nem akarja elveszíteni csak azért, mert nincs felesége. 

– Postán is rendelhetne menyasszonyt magának, nem igaz? – 
vetette fel Tiffany. 

– Nem, az nem az ő stílusa. Az üzleti kapcsolatai miatt inkább 
olyan nőre van szüksége, aki tanult, értelmesen el tud beszélgetni 
az ügyfeleivel, valamint csodás háziasszony. Kimbrough Hallban 
szédületes fogadásokat adhatna. Mindketten tudjuk, hogy Ashley 
nem adja fel az otthonát akárki kedvéért, ugyanakkor a férfi bo-
lond lenne, ha nem akarna ott élni. Tökéletes találkozóhely az ő 
szakmájában. 

– Nos, akkor csak annyi a dolgunk, hogy rábeszéljük Ashley-t 
erre a férfira – mondta Tiffany. 

– Nem. Először Ray beszél az ügyfelével, és ha a férfi hajlandó-
ságot mutat, akkor összehozunk egy találkozót. Elképzelhető, hogy 
még csak nem is rokonszenvesek egymásnak, pedig minimum 
szimpatizálniuk kell ahhoz, hogy ez működhessen – mondta Joe a 
feleségének. 

– Nem létezik olyan férfi, aki ne kedvelné Ashley-t – jegyezte 
meg Tiffany. – Ő olyan káprázatos! 

– Sok férfi kedvelte már, de mind rossz szándékkal férkőzött a 
közelébe – emlékeztette Joe. – Ami ezt a srácot illeti, most leg-
alább egyenlő esélyekkel indíthatunk. Mind a ketten gazdagok, 
vagyis tudjuk, hogy nem a pénzére hajtana, de azért én mégis utá-
nanéznék a fickónak, csak hogy biztosak legyünk. Nem lehetünk 
eléggé óvatosak, meg kell védenünk Ashley-t. 

– Mikor beszélsz Raymonddal legközelebb? – akarta tudni Tif-
fany. 

– Ma délután – válaszolta Joe. – Ne hívd még Ashley-t! 
– Miért ne? – faggatózott Tiffany. 
– Azért, mert amíg Ray ügyfele ki nem jelenti, hogy akar vele 

találkozni, addig semmi sincs a kezünkben. Nem akarok hiú remé-
nyeket kelteni benne csak azért, hogy aztán leromboljam őket. Ép-
pen elég bánat érte az utóbbi pár évben. Arra pedig végképp sem-
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mi szükség, hogy elutasítsa valaki anélkül, hogy egyáltalán talál-
kozott volna vele egyszer is. 

– Igazad van – helyeselt Tiffany. – Szegény lány! Elveszítette a 
nagyapját, a testvérét, lefújt három esküvőt… Sok mindent kellett 
elviselnie. Kész csoda, hogy ilyen normális és jóindulatú, nem 
igaz? – Aztán eszébe jutott Ashley előző napi megjegyzése, ame-
lyet egy elpáholásra váró, édes kis popóról tett. Majdnem felkaca-
gott, amikor belegondolt, miféle világot teremthetett magának 
Ashley a Csatornán. De a fenébe is! Ha egy kis pajkos fenekelés 
az, ami megnyugtatja, akkor mi van? Ez volt a Csatorna szépsége: 
semmi sem volt valódi benne. A férjéhez fordult. – Kártyázol a 
srácokkal ma este? 

– Igen. A klubban vacsorázunk, és ott játszunk – mondta Joe. – 
Nem bánod, ha egyedül kell lenned, ugye? 

– Ugyan dehogy! – szólt apró mosollyal a szája szegletében, és 
megpaskolta a férje vállát. – Szükséged van a barátaiddal töltött 
estékre. – Nekem meg a Csatornára, gondolta közben. Ma éjjel 
megengedi a fiatal szultánnak, hogy elfenekelje, azután eszmélet-
vesztésig kefélje. Nem. Legkevésbé sem bánta, hogy Joe kártyázni 
megy munka után. Örült neki! 
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Második fejezet 

Ryan Finbar Mulcahy rákacsintott a recepciósra az Alexander, 
Stoddard és Kingsley előcsarnokában, amikor megmondta neki, 
hogy bemehet Mr. Pietro d’Angelo-hoz. Amikor meghallotta, hogy 
a nő kuncog a háta mögött, elvigyorodott. Törékeny alkatú, helyes 
kis szőke nő volt, pont az a fajta, akit elvenne, ha nem volna olyan 
átkozottul fiatal. Egyáltalán betöltötte már a húszat? – tűnődött. 
Összerezzent, amikor rádöbbent, hogy a recepciós olyan fiatal, 
hogy a lánya lehetne. Kilenc hónap múlva negyvenéves lesz. Ez a 
gondolat kijózanította. 

– Mi újság, Ray? – kérdezte, miközben belepréselte magát az 
íróasztallal szemközti székbe. – Mi lehet olyan sürgős, hogy elrán-
gass a munkától? 

– Néhány hete felhívott anyád – kezdte Ray. –Frankie-nek és 
neki nem tetszik, ahogyan a többi testvéred viselkedik. Tudsz ar-
ról, hogy már vevőt is kerestek az R&R-re? Mi a franc bajuk van, 
Ryan? Nem volt elég nekik az, amit apátok rájuk hagyott? Sajnos a 
végrendeletét nem lehet megkerülni. 

– Mit akart anya? – kérdezte a fiatalabb férfi. 
– Esküvőt szeretne rendezni neked – mondta Ray, miközben azt 

figyelte, miként reagál Ryan a hírre. 
– Szóval megtette, ugye? – kérdezte nevetve Ryan Finbar 

Mulcahy – Az elmúlt évben halálra szekált egy házasságközvetítőt 
az érdekemben. Mindig azt mondja, hogy apát és őt is közvetítő 
hozta össze, és nekik sikerült. Nekem miért ne menne? Ebben 
Frankie keze is benne van? Micsoda kis cukorfalat az én húgocs-
kám – mondta. 

– Találtam egy potenciális partnert – folytatta Ray. Ügyfele 
olyan meglepett képet vágott, hogy alig bírta visszafojtani a neve-
tést. – Ugyanaz a problémája, mint neked: meg kell házasodnia, 
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különben mindent elveszít. Van bennetek annyi közös, hogy leg-
alább találkozzatok. Szeretném, ha belemennél. 

– Idefigyelj, Raymond. Ha nem tudok elég pénzt szerezni ah-
hoz, hogy az üzletet kivásároljam a hagyatékból, akkor újrakezdek 
mindent, a testvéreim pedig elmehetnek a picsába – mondta Ryan 
konokul. – Öt szemét ribanc. Az egyetlen, aki ér valamit köztük, 
az Frankie. 

– Ne légy bolond – válaszolta Ray. – Az R&R jó hírű cég. Szí-
vesen átadnád egy idegennek? Főleg egy olyan kurafinak, mint 
Jerry Klein? Most ő ígéri a legtöbbet a cégért, és ez így is marad, 
mert meg akarja kaparintani az R&R-t. Neked csak annyit kell 
tenned a segged mentéséért, hogy elveszel valakit. 

– Nem szeretem, ha megmondják, mit tegyek – válaszolta Ryan 
ingerülten. 

– A vicces az, hogy az unokatestvérem ügyfele sem szereti. Ha 
nem megy férjhez harmincöt éves koráig, akkor elveszít mindent, 
amiért megdolgozott. A nagyapja úgy vélte, hogy a nőknek férje-
zettnek kell lenniük ahhoz, hogy boldogságban és biztonságban 
élhessenek – mondta ki Ray nyíltan – Látod? Máris van valami, 
amiben hasonlítotok. 

– Harmincöt éves? 
– Harminchárom múlt. 
– Miért nincs férjnél? Kövér? Ronda? Bibircsókos? 
– Háromszor eljegyezték, de mind a három próbálkozása ku-

darcba fulladt – jegyezte meg Ray. 
– Nehéz természetű, ugye? Egy díva. 
– Nem, csak balszerencsés. Az üzleti életben nagyon talpraesett, 

de a férfiakkal igen ügyetlen. Mindegyik a pénzére hajtott – mond-
ta Ray. Pillanatnyilag ez volt a legegyszerűbb válasz, amit adha-
tott. 

– Csinos? – kérdezte Ryan. 
– Nem tudnám megmondani, sohasem találkoztam vele. Egy 

Egret Pointe nevű kisvárosban él, úgy százhatvan kilométerre a vá-
rostól – mondta Ray. 

– Mivel foglalkozik? – puhatolózott Ryan. 
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– Fehérneműt árul – felelte Ray. 
– Nem tűnik túl nagy vállalkozásnak. 
Ray kajánul felnevetett. – Luxuscikkeket, főként egyedi dara-

bokat értékesít. Kicsiben kezdte, azután jött a katalógus, és hama-
rosan megnyit két új üzletet: az egyiket itt a városban, a másikat 
egy elegáns, külvárosi bevásárlóközpontban. A neve Lacy 
Nothings. 

– Jézusom! Frankie is szokott vásárolni abból a katalógusból. 
Pokolian drága, nem is értem, miért, hiszen olyan parányiak az 
ilyen ruhadarabok – mondta Ryan. 

Ray felnevetett. – Az unokaöcsém, aki a nő ügyvédje, azt 
mondja, igazán csinos. Mit árthat, ha találkozol vele? Nincsenek 
illúziói a kettőtök ügyét illetően. Joe azt mondja, hogy a háza 
fényűző, és telis-tele van antik tárgyakkal. Igazán alkalmas terep 
lenne a vendégfogadásra, és ő remek házigazda volna. Pontosan 
tudja, hogyan kell bánni a puccos ügyfelekkel. A nagyapja vélhe-
tően apád egyik ügyfele volt. 

– Neve is van a fehérneműs kisasszonynak? – kérdezte Ryan. 
Az igazság az, hogy kíváncsi lett. Ray leírása alapján a nő elég fia-
tal volt ahhoz, hogy anya legyen, és ő akart gyerekeket. Minden 
bizonnyal vannak alkalmazottai, hogy vigyék az üzletét, tehát lehet 
belőle feleség és anya; meg van saját pénze, saját háza is. Meg kell 
házasodnia ahhoz, hogy megtarthassa mindezt. Valójában ez lehet 
a tökéletes megoldás az ő problémáira is. 

– Ashley Kimbrough – mondta Ray. 
– Kedves név – ismerte el Ryan. – Szóval, mikor akarod tető alá 

hozni a találkozót? 
Ray elmosolyodott. – Hadd beszéljek Joe-val. Nem kell elutaz-

nod sehova a közeljövőben, ugye? Tudom, hogy eléggé szoros az 
időbeosztásod mostanában. 

– Szakítok rá időt, és pillanatnyilag nem készülök sehova – 
mondta Ryan. – Az első találkozót tartsuk Egret Pointe-ban. Való-
színűleg a fehérneműs Ashley számára ott kényelmesebb lesz, 
mint itt – javasolta. 

– Ó, milyen figyelmes vagy – ingerelte Ray. – Még a végén ki-
derül, hogy érzékeny oldalad is van. 
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– Kapd be! – vágott vissza Ryan, és kikászálódott a székből. – 
Ha ennyi volt, akkor megyek. Számítsd fel az idődet. 

– Te is bekaphatod! – mondta nevetve Ray. – Majd akkor kapsz 
egy kövér csekket az ASK-tól, amikor az egész véget ér, haver. 
Még az is lehet, hogy ráveszem régebbi partnereinket egy új rész-
leg beindítására: házasságközvetítés milliomosoknak. – Még akkor 
is hahotázott, amikor búcsút intett a távozó Ryannek. Azután be-
nyomta a belső telefon gombját, és beleszólt. – Nancy, kapcsolja 
nekem Joe-t Egret Pointe-ban. – Egy-két perc múlva jelzett neki az 
asszisztense, ő pedig felkapta a telefont. – Joe! Itt Raymond. Átug-
runk vásárolni. Melyik nap lenne jó nektek? 

Joe Pietro d'Angelo elleplezte sóhaját – Hol akartok találkozni? 
– Ryan el akar menni Egret Pointe-ba – válaszolta Ray. – Úgy 

gondolta, így jobb lesz Ashley-nek. Kedves tőle, nem igaz? 
– Igen, nagyon kedves – ismerte el Joe. – Lehetne holnap, és 

akkor te, Rose, Tiff és én együtt tölthetnénk a hétvégét. 
– Persze, miért is ne? Ryan nélkülem is visszamehet a városba – 

mondta Ray. – Igen, péntek tizenegy óra jó nektek? 
– Tartsd! Felhívom Ashley-t-válaszolta Joe. Elővette zsebéből a 

mobilját, és a Lacy Nothings üzlet számát tárcsázta. – Jó napot, 
Nina! Kérem, kapcsolja nekem Ashley-t! Ott vagy még, Ray? 

– Itt vagyok! – válaszolta az unokaöccse. 
– Figyelj, Ash! Az unokatestvérem és az ügyfele holnap tizen-

egy órakor szeretne találkozni velünk itt az irodánkban. Neked 
megfelel? 

– Ilyen hamar? Jézusom, Joe! Ez a pasas tényleg kétségbeesett 
lehet – mondta Ashley. 

– Nálad nem jobban, édesem! Hozz magaddal egy szendvicset, 
és ebédeljünk együtt egy óra múlva. Akkor jó lesz a péntek tizen-
egy? 

– Miért is ne? – mondta Ashley. – Minél hamarabb essünk túl 
rajta. Viszlát, egy óra múlva! 

Joe lecsukta a mobilját, és visszafordult az irodai telefonhoz. – 
Oké, jó úton járunk, haver. Holnap találkozunk – mondta, és letette 
a telefont. 
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Csengetett a feleségének, és megvárta, hogy bemenjen hozzá. – 
Holnap meglesz az első találkozó. 

Tiffany összecsapta a kezét. – Ó, ez csodálatos, Joe! – Átkarolta 
a nyakát, és adott neki egy puszit. – Most pedig – mondta egy ki-
csit hátrébb lépve –, mesélj el mindent a fickóról. Magas, sötét ha-
jú és jóképű? Van családja? Mi a neve? Mindent tudni akarok. 

– Ashley átjön, és együtt ebédelünk. Akkor elmondok mindent 
egyszerre mind a kettőtöknek, nem hamarabb – mondta Joe. 

Tiffany megvonta a vállát. – Nem vagyok boldog – felelte vész-
jóslóan.  

Joe elvigyorodott. – Menj, vegyél magadnak egy szelet csokit! 
– szekálta. 

– Annál többre lesz szükség. Csak egy egész doboz Godiva 
csokoládétól lesz megint jó kedvem – morogta. – Esetleg egy cso-
mag csokis mogyorótól – tűnődött. Délig várnia kellett, nem volt 
más választása. 

Később megérkezett Ashley egy doboz joghurttal és egy ezüst 
kiskanállal a kezében. – Ezüstkanalat tartasz magadnál? – kérdezte 
Tiffany hüledezve. – Nem semmi! 

Leültek a cég tárgyalójában, amelynek nagy ablakai a fákkal 
szegélyezett Fő utcára néztek. Rick is megjött, hogy információkat 
gyűjtsön. Szétterítették ebédjüket az asztalon – valójában egy régi, 
elegáns ajtó volt, amelyet üveglappal fedtek le –, és Joe felé for-
dultak, aki éppen a helyi pizzázóból származó, húsgombócos 
szendvicsét majszolta. 

– Senki sem készít olyan finom szószt, mint Angelo! – nyalta 
meg a szája szélét. 

Ashley belemártotta kanalát a halványzöld joghurtba. 
– Így igaz – helyeselt Rick. – Rómában élő nagymamájától kap-

ta a receptet. 
Tiffany kihalászott egy pirított kenyérdarabot a salátájából, és 

megette. – Beszélj! – nógatta. 
Joe harapott még egyet a szendvicséből, aztán vigyorogva letet-

te az asztalra, és Ashley-hez fordult. – A neve Ryan Finbar 
Mulcahy Övé az R&R, vagyis a Restaurálás és Reprodukció nevű 
cég. Az apja indította el a vállalkozást. A diploma megszerzése 
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után Ryan átvette az irányítást, és dollármilliókat érő céggé fej-
lesztette. A vállalat továbbra is az öregé maradt. Amikor pár éve 
meghalt, mindegyik lányára hagyott negyed millió dollárt. A fele-
ségéé lett a ház, mellé csinos kis járadékkal. Minden egyebet Ryan 
kapott, azzal a kikötéssel, hogy negyvenéves koráig meg kell nő-
sülnie. Jövő tavasszal tölti be a negyvenet, de eddig a házasságkö-
tésnek még csak a szele sem csapta meg – mondta Joe. 

– Mi a baj vele? – kérdezte Ashley. 
– A pasas munkamániás – válaszolta. – Az örege volt a mester-

ember, a kézműves. Ryan tudja, mi a jó, de őt inkább az üzlet ér-
dekli. Az ő ötlete volt, hogy bővítsék a profiljukat reprodukciók 
gyártásával is. Temérdek az újgazdag manapság, és az új pénz ré-
ginek akar látszani. Ám nincs elég antik tárgy a piacon. Az R&R 
olyan reprodukciókat tervez, amelyek hajszálra úgy néznek ki, 
mint a tizenhetedik és tizennyolcadik századi eredeti példányok. 
Az üzlet virágzik, Ryannek pedig egy perc ideje sincs a párkapcso-
latokra, ha azonban negyvenéves koráig nem nősül meg, kizárják 
az örökségből, eladják a vállalkozást, és a nővérek kapják meg a 
befolyó összeget. 

– Mi van, ha nem tetszem neki? – vetette fel Ashley. 
– Mi van, ha ő nem tetszik neked? – dobta vissza a labdát Joe. – 

Figyelj rám, Ash. Az élet legjobb esetben is pusztán kockajáték. 
Elvetjük a kockát, és abban reménykedünk, hogy nem leszünk bal-
szerencsések. Neked már három rossz dobásod is volt. Azt hiszem, 
számodra már véget ért a szerencsejáték-korszak. Holnap Ray-
mond elhozza őt ide puhatolózó találkozóra. Nincsenek ígéretek. 
Semmi kötelezettség. Mindössze vettek egymásra egy pillantást, 
hogy lássátok, hús-vér emberek vagytok mindketten. 

– Nézzünk utána a Google keresőjén – vetette fel Tiffany. 
– Ez jó ötlet – helyeselt Ashley. – Most, hogy már tudjuk, hogy 

hívják, és ismerjük a cége nevét, utána tudunk nézni. 
– Menjünk a fülkémbe – indítványozta Tiffany, miközben fel-

állt a tárgyalóasztaltól. – Gyere, Ash! Fiúk, jó étvágyat! – Elrobo-
gott, nyomában Ashley-vel és a joghurtjával. 

– Mit gondolsz? – kérdezte Rick Johnson a partnerét. 
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– Azt gondolom, megér egy próbát, hátha megkedvelik egymást 
első látásra – válaszolta Joe. 

– Előre elrendezett házasság. Olyan lélektelennek, érzéketlen-
nek hangzik – mondta Rick. – Az hittem, az embernek szerelmes-
nek kell lennie ahhoz, hogy megházasodjon. Arra vagyok kíváncsi, 
mi lesz a szexszel. 

– Ez olyan téma, amelyben nekik kell majd dűlőre jutniuk – 
szólt Joe vigyorogva. – Mi elkészíthetjük a házassági szerződést 
Raymonddal, a többi már rajtuk múlik. 

– Mit gondolsz, milyen lehet ez a Mulcahy fickó? Tényleg 
olyan elfoglalt, hogy nincsen ideje randevúzni? – töprengett Rick. 

– Nem akarod megnézni, mit találtak a lányok? – kérdezte Joe, 
miközben felkapta a szendvics második felét. 

– Hogy megtudják, ugyanolyan kíváncsiak vagyunk, mint ők? 
Inkább nem – válaszolt Rick. – Majd otthon megnézem én is a ne-
ten. Ma Carla az egyik éjszakás nővért helyettesíti a kórházban, és 
fél tizenkettő előtt nem ér haza. Remélem, tetszeni fog Ashely-nek 
a pasas. Hamar össze kell hoznunk neki ezt az ügyletet. Az öreg 
Kimbrough kikel a sírjából, ha hagyjuk, hogy a vagyona az 
SSEXL-re szálljon. 

– Akkor miért volt akkora seggfej, hogy ilyen záradékkal egé-
szítse ki a végrendeletét? Én megmondtam neki, hogy ne tegye – 
háborgott Joe. – Valószínűleg minden rendben lesz Mulcahyval. 
Láttál már rút, ír férfit, Rick? 

– Igen, ami azt illeti, láttam – felelte Rick. Oldalra billentette a 
fejét. – Hallottad ezt? Tiffany fülkéjéből jött. 

– Ó, istenem! – Tiffany Pietro d'Angelo a képernyőre meredt. – 
Nos, az már biztos, hogy nem ronda. Gyönyörű gyerekeitek lesz-
nek, szívem! 

Ám Ashley nem nézte meg alaposan a képernyőn látható arcot. 
Futó pillantást vetett rá, hogy megbizonyosodjon arról, normális-
nak látszik-e, és lépett is tovább az életrajzra. Ryan először katoli-
kus iskolába járt, az egyik állami egyetemen folytatta, majd a má-
sodik diplomáját a Wharton Üzleti Iskolában szerezte. Ügyes, 
gondolta Ashley. Az állami iskola olcsó, tökéletesen megfelel az 
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alapképzéshez. A mesterképzést adó intézménynek azonban a leg-
jobbnak kell lennie, és a férfi pontosan ezt a logikát követte. 

– Nézd meg az arcát! – lelkendezett Tiffany. 
– Jóképű – mondta Ashley –, de jobban érdekel a háttere. 
– Jóképű? – szólt meglepetten Tiffany – Egy félisten! 
– Nézd csak meg. Pillanatok alatt változtatta apja különben jól 

menő üzletét hihetetlenül költséghatékony és óriási profitot terme-
lő, restauráló és reprodukciókat gyártó vállalkozássá. Atyám, én is 
ugyanezt szeretném elérni a Lacy Nothingsszal. Szerinted adna ta-
nácsot nekem, Tiff? 

– Nem hiszem el! – csattant fel Tiffany – Itt van ez a bámulatos 
férfi, aki talán el fog venni, és téged semmi más nem érdekel, csak 
az üzleti érzéke? 

– Tiff, ha… és ez itt egy igen nagy ha… Mr. Mulcahy és én úgy 
döntünk, hogy összeházasodunk, akkor azt puszta, üzleti megfon-
tolásból tesszük. Mindkettőnk esetében úgy rendelkeztek, ha nem 
házasodunk meg adott időn belül, akkor kizárnak az örökségből. 
Én szánalmasan ügyefogyott vagyok a férfiak kiválasztása terén, ő 
pedig túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy feleséget keressen magá-
nak. Mind a ketten kifutunk az időből. 

– A házasság nem üzlet – jegyezte meg Tiffany. Nem tudta, fel-
háborodjon-e, vagy sem. 

– Dehogynem – felelte Ashley. 
– Mi lesz a szerelemmel? – kérdezte Tiffany. 
– Mi lenne? Háromszor hittem azt, hogy szerelmes vagyok. 

Nyilvánvalóan nem tudom, mi a szerelem, és az a férfi sem tudja, 
aki hajlandó megházasodni azért, hogy megtarthassa a pénzét. Itt a 
szerelem nem része a dolognak. 

– Mi a helyzet a szexszel? – puhatolózott Tiffany. 
– A Csatornán annyit szexelek Quinn-nel és Rurik-kal, ameny-

nyit csak bírok – válaszolta Ashley. – Tiff, ez az ügy nem arról 
szól, hogy „boldogan éltek, amíg meg nem haltak”. Nincs szemé-
lyes oldala. Ez üzlet. Ha barátnőt akar tartani, nekem úgy is jó, 
amennyiben diszkréten csinálja. 

– Istenem! – hűlt el Tiffany. – Mit tettem? 



35 

Ashley elnevette magát, és megpaskolta Tiffany kezét. – Vélhe-
tően megmentettél a szegénységtől, ami rosszabb a halálnál. Most 
mennem kell. Ninának negyed kettőre fogorvoshoz kell mennie, 
ezért én leszek a boltban. Brandy csak iskola után jön be. 

Tiffany Pietro d'Angelo távozó barátnője után nézett, azután 
visszatért a tárgyalóba, ahol a férje és cégtársa éppen befejezte 
ebédjét. – Ez rettenetes – szólalt meg, és lehuppant az egyik szék-
re. 

– Mi rettenetes? – kérdezte Joe. 
– Ashley azt mondta, bármilyen megállapodás is szülessen kö-

zöttük, az csakis üzlet, semmi szex. És a férfi tarthat barátnőt, ha 
diszkréten oldja meg. 

Rick vihogni kezdett. 
– Remek! – felelte Joe. – Örülök, hogy érti, miről van szó, és 

nem kerget ostoba, romantikus ábrándokat Mulcahyval kapcsola-
tosan. 

Tiffany úgy nézett a férjére, mintha az éppen most tért volna 
vissza a Holdról. 

– Klassz pasas? – érdeklődött vigyorogva Rick. 
– Nagyon is – vágta rá Tiffany. – Joseph Anthony Pietro 

d'Angelo, hol hagytad a szíved? Nem látod, milyen rettenetes lesz 
Ashley számára, ha a férje nem szereti? Mi lesz a gyerekekkel? Mi 
a csudának az a nagy halom pénz nekik, ha nincsenek gyerekeik, 
akikkel megoszthatják? 

Joe átnyúlt az asztal felett, megfogta a felesége kezét, és meg-
csókolta. – Ábrándos lelkű feleségem! – mondta mosolyogva. – 
Hallgass ide, kedvesem! Ashley-nek és Mulcahynak olyan prob-
lémája akadt, amely megoldódik, ha egybekelnek. Ha rokonszen-
veznek egymással, talán még valami jó is kisülhet belőle. Egyelőre 
azonban ez az egész csupán üzlet. Az ilyen megállapodás nem le-
het más, csak üzlet. 

– Szerintem ez olyan szomorú. Amikor előhozakodtam az előre 
elrendezett házasság ötletével, egyáltalán nem gondoltam bele, mi-
lyen vonzata lesz a mindennapokra nézve – sóhajtott mélyen Tif-
fany. 
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– Az lenne csak igazán szomorú, ha két ilyen keményen dolgo-
zó ember mindenét elveszítené, mert azok az idióták ostoba zára-
dékokat foglaltattak a végrendeletükbe pusztán azért, hogy az ő 
akaratuk érvényesüljön még a halálból is – fűzte hozzá Rick. 

– Mulcahy apját nem ismertem, de fel nem foghatom, miből 
gondolta Edward Kimbrough, hogy Ashley nem tudna boldogulni 
egy nagy, erős férfi biztonságot adó jelenléte nélkül. Ashley önál-
ló, értelmes nő. 

– Igen – mondta egyetértetőn Joe. 
Tiffany felkelt a tárgyalóasztaltól, és borúsan nézte a két férfit.  
– Hát, legalább ti ketten megértitek, hogy egy nő képes önálló-

an is gondoskodni magáról, ha úgy hozza a sors, vagy ha azt vá-
lasztja. Most ki kell gondolnom, mit veszek fel holnap. 

A két férfi nevetett, miközben Tiffany elhagyta a szobát. 
Amikor már csak ketten voltak, Rick Johnson a partneréhez 

fordult. – Szerinted kedvelik majd egymást? – tűnődött. 
– Muszáj lesz nekik – szólt Joe. – Nem látom, hogy bármelyi-

küknek is lenne más esélye, hacsak fel nem adnak mindent, amit 
kaptak, vagy amiért megdolgoztak. Ahhoz pedig egyszerűen kö-
tözni való bolondnak kellene lenniük. 

Másnap reggel a két partner a tárgyalóterem ablakánál állva 
nézte az épület előtt leparkoló ezüstszürke limuzint. Joe korábban 
már elmondta Ricknek, hogy az unokatestvére sosem tanult meg 
vezetni, inkább rendszeresen sofőrszolgálattal utazik. Normális 
esetben városi kocsival érkezett volna, de most, hogy a felesége is 
velük utazott, jobbnak látta, ha nagyobb járművet választ. A sofőr 
kiugrott, és kinyitotta az ajtót. Két férfi szállt ki az autóból. 

– Az ott Raymond – mutatott rá Joe az alacsonyabbikra. – Pár 
évvel idősebb nálam. Gyerekkoromban mindig jó volt hozzám. 

– Ezért választottad ezt a pályát? – kérdezte Rick. 
– Igen, azt hiszem. Mindig nagyra tartottam. Vezető cégtárs az 

ASK-nál. Pár éve, amikor Joshua Alexander nyugdíjba vonult, 
személyesen választotta ki Rayt a maga helyére. De a fejlécen to-
vábbra is Alexander neve maradt – magyarázta Joe. 

– Hova megy a limuzin? – kérdezte Rick. Miközben a két férfit 
elnyelte az épület, az autó elhúzott a járdaszegélytől. 
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– A házunkhoz. Tiffanyt otthon hagytam. Nem akartam, hogy 
itt lézengjen Rose-zal, amíg mi egyezkedünk. Hol van Ashley? 
Már itt kellene lennie – jegyezte meg Joe, amikor megszólalt az 
irodai telefon. Bejelentették a két látogató érkezését, és be is vezet-
ték őket a tárgyalóba. 

– Nina van itt, a Lacy Nothingstól – mondta a recepciós. – Ta-
lálkozni akar önnel, Mr. P. Őt is beküldjem? 

– Igen – mondta neki Joe. – Mi a fene folyik itt? Ha Ashley 
most megpróbál kihátrálni, akkor többé nem vállalom a jogi képvi-
seletét. A fenébe is! Az SSEXL jogásza leszek… Ray! – üdvözölte 
az unokabátyját. 

Szeretetteljesen összeölelkeztek. – Üljetek le! A társamat már 
ismered. Rick Johnson. Bocsássatok meg egy pillanatra, jó? – Ni-
nához fordult. – Hol van? – faggatta. 

– Késik. Madeira van a vonalban, én pedig nem beszélek spa-
nyolul. Nem lesz több tíz percnél – azzal sarkon fordult, és elsie-
tett. 

– Elnézéseteket kérem – szabadkozott Joe. – Ashley kicsit ké-
sik. Fogadnia kellett egy tengerentúli hívást. Addig is, szolgálha-
tok valakinek kávéval? Vízzel? 

Judy, a cég recepciósa várakozva állt, majd amikor rendeltek tő-
le négy kávét, elsietett. 

– Ryan – szólt Ray Pietro d'Angelo –, ő az unokaöcsém, Joe Pi-
etro d'Angelo. 

Kezet ráztak, és a felszolgált kávé mellett beszélgetni kezdtek. 
Megszólalt a belső telefon. Judy szól bele. – Miss Kimbrough 
megérkezett. Beküldőm, uram. 

Kinyílt a tárgyaló ajtaja, és Ashley lépett be rajta levegő után 
kapkodva. Futva tette meg az utat. Fehér, selyem nadrágkosztümöt 
és piros pólót viselt. – Igazán sajnálom – mentegetőzött. – Nina 
szólt, ugye? Marie Consuelo nővér hívott Madeiráról. 

– Nem tudott volna később visszahívni? – faggatózott Joe. 
– Nem. A zárdában nincsen telefon. A falu kocsmárosának éves 

díjat fizetek, hogy a nővér felhívhasson tőle, amikor elkészül a 
rendelésem, és átveszi tőlük a FedEx. Elzártan élnek, Joe, nem 
szaladgálhat ki a zárdából minduntalan. Azután azonnal át kell 
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utalnom a pénzt, amellyel tartozom nekik. Nem gazdag a kolosto-
ruk, nincsen jómódú patrónusuk. Gondoskodnom kell arról, hogy 
megkapják a honoráriumot másnapra. Ehhez viszont fel kell hív-
nom a bankot még dél előtt. –Megfordult, és a szobában tartózko-
dó két férfira nézett. 

Odasétált Ryan Mulcahyhoz és kezet nyújtott neki. –Ashley 
Kimbrough vagyok, és mivel a kísérője nagyon hasonlít Joe-ra, 
minden bizonnyal ön Mr. Mulcahy. 

A férfit elkápráztatta a nő világoszöld szeme. Egyáltalán nem 
erre számított. Megrázta a kezét, és így szólt: – Az apámat szólítot-
ták Mr. Mulcahynak. Én Ryan vagyok, Miss Kimbrough. 

– Ashley – hangzott a válasz, majd leültek. Ashley úgy érezte, 
ha nem ül le, hanyatt esik. Ryan egész megjelenése meglepte. A 
Google-on talált kép, amelyre futó pillantást vetett, nem mutatta a 
valót. Először is, senki nem mondta neki, hogy a férfi két méter 
magas, és azt sem, hogy úgy néz ki, mint egy olasz fotómodell. A 
rászegeződő, barna szempár olyan volt a dús, sötét szemöldökök 
alatt, mint az olvadt csokoládé. Az arca hosszúkás, a pofacsontjai 
magasak, az orra hosszú és keskeny. És a szája! Ó, egek, a szája! 
Buja és telt. Csókért könyörög. Na, itt megálljt parancsolt magá-
nak. Üzletről van szó, őt meg már szinte teljesen hatalmába kerí-
tette a vágy. A baj mindig ebből származott. Nagy levegőt vett. – 
Úgy vélem, kezdhetjük, uraim. 

A nő hidegvérű üzletasszonynak tűnt, és ez igazán beindította 
Ryant, aki félig leeresztett szempillái alól figyelte őt. Egyáltalán 
nem lenne szabad felizgulnia, a fenébe is! Ashley nem olyan típu-
sú nő, akit el akarna venni. Mindenekelőtt nagydarab. Semmi eset-
re sem kövér, csak nagy. Legalább százhetvenhárom centiméter 
magas. Elefántcsontszínű, porcelán bőrű barna nő, nem a filigrán 
tejszínes-barack szőke, akit mindig is elképzelt magának. No, de a 
zöld szeme! Mamma mia! 

– Nos, senki előtt sem titok, miért jöttünk ma össze – kezdte 
Joe. – Mégis, terítsük ki a kártyáinkat. Ashley Cordelia 
Kimbrough a nagyapja egyetlen örököse. A hagyaték zöme az övé, 
de csak akkor, ha a harmincötödik születésnapja, vagyis 2009 dec-
embere előtt megházasodik. Sajnálatos módon a Lacy Nothings 
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fehérneműüzlet is a vagyon részét képezi, azaz azt is elveszíti, ha 
nem tud eleget tenni Edward Kimbrough végakaratának. Ha ez 
megtörténne, nem tudná visszavásárolni, és két cég máris jelezte 
vásárlási szándékát, ha Ashley el akarná adni. Természetesen ők 
nem tudnak Ashley helyzetéről. 

– Ryan Finbar Mulcahy problémája nagyon hasonló – vette át a 
szót Ray – Habár a cég neki köszönhetően lett igazán sikeres 
pénzügyileg, mégis az apja végrendelete megszabja, hogy ameny-
nyiben negyvenéves kora előtt, azaz jövő tavaszig nem házasodik 
meg, akkor minden kerüljön eladásra, és az eladásból származó 
bevételt osszák szét a lánytestvérei között. Mr. Mulcahy igen 
nagylelkűen járt el a nővérekkel végrendeletében, ennek ellenére, 
ők máris keresik az R&R lehetséges vásárlóit. Az üzlet értékét leg-
alább annyira adja Ryan jó hírneve, mint maga az üzlet. Nem tud-
na senkit túllicitálni. Joe? 

– Nos – folytatta Joe –, mivel ennek a két embernek meg kell 
házasodnia ahhoz, hogy megtarthassa azt, ami az övé, az tűnik az 
egyetlen logikus lépésnek, ha egymással lépnek frigyre. Üzleti 
megállapodás lesz, házassági szerződéssel, amelyet mind a két fél 
aláír. A házasságnak minimum két évig kell tartania, azután mind-
ketten azzal lépnek ki a kötelékből, amivel érkeztek. Más szavak-
kal: senki érdekei nem sérülnek. Úgy vélem azonban, mielőtt to-
vábblépünk, hallgassuk meg Ryant és Ashley-t. – Feléjük fordult. 
– Ti ketten mit gondoltok? 

– Én úgy vélem, Ashley-nek és nekem négyszemközt kell be-
szélgetnünk egy kicsit – felelte Ryan. 

– Igen, kicsit jobban meg kell ismernünk egymást, mielőtt dön-
tést hoznánk – helyeselt Ashley. – Még ha a szó szoros értelmében 
nem valódi házasságról beszélünk is, látnunk kell, hogy képesek 
vagyunk-e Ryannel együtt lenni anélkül, hogy egymás idegeire 
mennénk. 

– Rendben – szólt Joe. – Hozattam nektek ebédet. Fél háromkor 
újra összejövünk, meglátjuk, hogy ment, és mit gondoltok. – Fel-
állt. – Ray, Rick, indulás. Foglaltattam asztalt magunknak a foga-
dóban. – Joe a másik két férfi kíséretében kisétált, és becsukta ma-
ga után a tárgyaló ajtaját. 
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– Ellentmondást nem tűrő fickó – jegyezte meg mosolyogva 
Ryan. – Pont, mint Ray. 

– Nem terveztem, hogy ilyen sokáig távol maradok az üzlettől – 
mondta Ashley. 

– Mit hoznak neked egy madeirái kolostorból? –érdeklődött. 
– Csipkét – felelte. – Pompás, kézzel készített csipkét. Az első 

vőlegényem bukkant rá, amikor a partnerével Európában utazgat-
tak. 

– Még mindig barátok vagytok a volt jegyeseddel? – kérdezte 
meglepetten Ryan. 

Ashley felkacagott. Nem bírta ki. – Carson meleg – mondta. – 
Fiatal voltam, nem vettem észre, ő pedig megkérte a kezem. Azt 
mondja, a „le tudom győzni” korszakaszát élte akkoriban. Hát nem 
sikerült. Meglógott a násznaggyal az esküvő előtt néhány nappal. 
Annyira bájosnak tartottam azt, hogy csak a házasságkötés után 
akart lefeküdni velem. – Ismét elnevette magát. 

A férfi rávigyorgott. Sokat elárult számára a nő személyiségéről 
az, hogy képes volt nevetni önmagán. 

– Úgy hallottam, nem egyetlen vőlegényed volt – jegyezte meg. 
– Valóban. A második Chandler Wayne. 
– A Chicago Razorbacks profi hátvédje? – kérdezte. 
– Pontosan – vágta rá. 
– Nem Las Vegas-ban halt meg, miután… Ó, igen. Micsoda 

tragédia! 
– Chandlernek az volt megírva, hogy fiatalon menjen el. Imádta 

a szexet. Ennek ellenére kicsit meghökkentettek a körülmények. 
Nem ő volt a világ legjobb lepedőakrobatája – mondta Ashley. 

– Nem vagy szűz – jegyezte meg Ryan. 
– Harminchárom éves vagyok – felelte szárazon. – Hány har-

minchárom éves szüzet ismersz? Ki nem mondott kérdésedre pe-
dig az a válaszom, nem vagyok szabados a szerelmi életemben. 
Egész életemben összesen három férfival feküdtem le. Az első a 
főiskolai fiúm volt. Kétszer csináltuk, aztán szakított velem. Felte-
szem, neked is megvoltak a magad kis kalandjai, Ryan. 

A férfiből kitört a nevetés. – Szókimondó hölgy vagy, Ashley! 
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– Nem válaszoltál a kérdésemre – figyelmeztette. 
– Arra, hogy szűz vagyok-e? – ugratta. – Nem. 
Ezúttal Ashley nevette el magát. – Úgy vélem, ha tényleg bele 

akarunk vágni, akkor ki kell vizsgáltatnunk magunkat. Beleértve a 
szexuális úton terjedő betegségeket. Egyetértesz? 

– Osztom a véleményedet – a tárgyaló ajtaja kinyílt, és behoz-
ták az ebédjüket. 

A két pincér sebesen tette eléjük a meleg alátétet, amelyet leta-
kartak egy-egy lenvászon kendővel. Következtek a tökéletesen haj-
togatott szalvéták, vizesés borospoharak. Salátát és öntetes edényt 
tettek az asztalra. 

– Előétel és desszertek a kocsin, Miss Kimbrough – hajolt meg 
tiszteletteljesen az egyik pincér. – Kitöltőm a bort, azután magukra 
hagyjuk önöket. Rick azt mondta, önök majd ellátják magukat. 

– Remek, Artie – mosolygott rá Ashley. – Köszönjük. Pompá-
san fest a saláta, és a kedvencemet hozták hozzá: málnaecetet. – 
Öntött egy adagot a salátájára. 

Miközben Artie kitöltötte a Pindar Winter White-okat, a másik 
pincér vizet öntött nekik. Azután a két férfi kisietett a szobából. 

– Az otthon minden kényelme – jegyezte meg Ryan. – Igazán 
előkelő a kiszolgálás, tekintve, hogy vidéki egerek vagytok. Löncs 
a tárgyalóban. 

– Többnyire joghurtot, salátát vagy szendvicset ebédelek – je-
lentette ki Ashley miközben evett egy kicsit az előtte művészien 
elrendezett zöldfélékből. – Jobbára az íróasztalomnál, és te? 

– Én is, hacsak nem viszem el valamelyik ügyfelet vagy befek-
tetőt ebédelni, persze igyekszem elkerülni az ilyen alkalmakat. 
Nem reggelizem, csak kávézom, és iszom egy pohár narancslevet. 
Az ebéd puszta időpazarlás, és az idő pénz. 

– Én naponta háromszor eszem – szólt csendesen Ashley – 
Annyi szénhidrátot eszem, amennyi még egészségesnek mondható. 
Kiadós reggeli. Könnyű ebéd. Kellemes, ám nem túlzottan laktató 
vacsora. 

– Tudsz főzni? 
– Voltaképpen tudok, de ha lehet, inkább nem főzök. Mrs. B. 

főz rám – mondta el Ashley. – Ha egy hosszú munkanap végén 
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még oda kellene állnom a tűzhely mellé, valószínűleg nem ennék, 
vagy ha igen, akkor az csupa káros dolog volna. Hatalmas áldás, 
hogy Mrs. B. a gondomat viseli. 

– Szakácsot tartasz? 
– Egy házaspár és egy takarítónő segít nekem – mondta Ashley. 

– Amikor bejöttetek a városba, láttad azt a nagy épületet az öböl 
feletti dombtetőn? Az Kimbrough Hall, az otthonom. Ilyen nagy 
házban szükségünk van segítségre ahhoz, hogy minden zökkenő-
mentesen menjen. A kastélyt jegyzik a Történelmi Helyek Nemzeti 
Nyilvántartásában. Egész életemben ott éltem. 

– Miután te vagy a nagyapád egyetlen örököse – mondta Ryan –
, feltételezem, hogy a szüleid elhunytak. 

– Tizennégy éves koromban haltak meg egy hajóbalesetben – 
mondta. – Teljes odaadással a szerelmüknek éltek. Mindenkit ki-
zártak, beleértve a bátyámat és engem is. Apám a kastélyban nőtt 
fel, ahogy a nagyapám is. Amikor megnősült, anyám ideköltözött. 
Született két gyermekük, aztán útnak indultak, hogy beutazzák a 
világot. A testvérem és én mindig álomszép ajándékokat kaptunk 
tőlük. Varázslatos élmény volt, ha úti beszámolóikat hallgathattuk, 
amikor néha hazalátogattak. Voltaképpen a bátyám jobban ismerte 
őket, mint én. Nyolcéves volt, amikor elhatározták azt a nagy utat, 
amely végül a halálukkal végződött. Én csak három. 

– Akkor ki nevelt fel? – tudakolta Ryan. Elbűvölte, de egyúttal 
taszította is az, hogy Ashley olyan közömbösen beszél a helyzet-
ről, amelynek következtében gyakorlatilag anya nélkül kellett fel-
nőnie. Ilyen körülmények között lehet benne akár egy cseppnyi 
anyai ösztön? 

– Nos – kezdte Ashley vontatottan –, a nagymamám ott volt ve-
lünk tizenegy éves koromig. Ben tizenhat volt akkor. Ezt követően 
Mrs. Byrnes tartotta rajtam a szemét. 

– A szakácsnő? 
– Ó, nem! Az idősebb Mrs. Byrnes – mondta nevetve Ashley. – 

Gyerekkoromban ő volt a házvezetőnő. Byrnes-ék évszázadok óta 
a családomnak dolgoznak. Nagyapa mindig azt mondta, a házhoz 
kaptuk őket. Az én Mr. és Mrs. Byrnesom az idősebb Byrnes fia és 
menye. Amikor ők nyugdíjba vonulnak, nem lesz több Byrnes 



43 

Kimbrough Hallban. A fiuk a Wall Streetre ment, a lányuk pedig 
fogorvosfeleség lett. Byrnes azt mondja, ők ketten a nejével még 
bírják legalább tizenöt évig – Vihogni kezdett. – Gyanítom, munka 
közben hagyják majd itt ezt a világot, éppen úgy, ahogy az összes 
Byrnes. Egyszerűen imádom őket! 

Szolgák nevelték fel. Egyre rosszabb, gondolta Ryan. 
– Téged ki nevelt fel? – kérdezte Ashley vidáman, és egy da-

rabka zsemlével eltűntette az utolsó csepp salátaöntetet a tányérjá-
ról. 

– A szüleink – válaszolta Ryan. 
– Sok testvéred van? Nekem nagyon hiányzik a bátyám. Az 

öbölháborúban esett el. 
– Hat lánytestvérem van – felelte a férfi. – Bride a legidősebb 

közülünk. Ötvenhárom éves. Őt követi Elisabetta, Kathleen, 
Magdalena és Deirdre. Dee négy évvel idősebb nálam. Öt lány-
gyermek után a szüleim már vonakodtak az újabb próbálkozástól, 
de végül megtették, és akkor jöttem én. Ezen annyira felbátorod-
tak, hogy még egyszer nekiveselkedtek, de amikor Francesca hú-
gom, azaz Frankie megszületett, úgy határoztak, elég volt. 

– Nem tehetek róla, de felfigyeltem arra, hogy a testvéreidnek ír 
és olasz neve van. 

– Az édesanyám Rómából származik. 
– Akkor ezért nem látszol írnek, pedig a neved az – kiáltott fel 

Ashley. – Nagyon magas vagy – jegyezte meg. 
– Apám volt magas – mondta. – Az ír ágról ezt kaptam. 
Amikor Ryan is végzett a salátával, Ashley felállt, és két leta-

kart tányért vett le a zsúrkocsiról. Leemelte a fedelüket, az egyiket 
a férfi elé, a másikat maga elé tette. A tányérokon gusztusos ravioli 
díszelgett könnyű, húsos szószban. Frissen szeletelt gombával 
szórták meg. A tészta mellé kanálnyi, vékonyra szeletelt, halvány-
zöld cukkinit helyeztek. 

– Artie Ristorantéjában friss, helyi zöldségeket használnak. 
Minden bizonnyal ez az első idei cukkini – magyarázta Ashley, 
miközben lendületesen beletúrt a tányérjára halmozott ételbe. 
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Ryan figyelte őt evés közben. A családtagjain kívül csak olyan 
nőkkel találkozott, akik csak morzsákat csipegettek. Ashley nyil-
vánvalóan nem közéjük tartozott. Láthatóan szeretett enni. 

– Fogadni mernék, édesanyád remek pastát készít! – jegyezte 
meg a nő két harapás között. 

– Igen – felelte a férfi mosolyogva –, de be kell vallanom, Artie 
tésztája egyáltalán nem rossz. A szósz elviselne még egy kis ba-
zsalikomot, de nem rossz. 

Amikor végeztek a tésztával, Ashley leszedte a tányérokat, és 
visszatette a kocsira. Friss eperrel töltött, étcsokoládéval meghin-
tett habcsókkosárkákkal tért vissza. – Ha kávét is innál, szólhatok 
Judynak. Őszintén szólva, nekem jólesne egy kis bor. 

– A bor nekem is jó lesz – bólintott a férfi. 
– Szóval – fordult Ryan felé Ashley a desszert közben –, van-

nak rossz szokásaid? Én nem bírom az ostobákat, és kissé türel-
metlen vagyok. Olyan hülyeségek tesznek érzelgőssé, amelyekre 
mások oda sem figyelnek. Szeretem az állatokat. Két megmentett 
agár, Ghostly és Graybar él nálunk, és van egy nagyon kövér 
macskám. A bundája teknőcmintás, és Mr. Mittensnek hívják. Té-
len etetem a szarvasokat, annak ellenére, hogy a szomszédok nem 
nézik jó szemmel. Na, és veled mi a helyzet? 

– Nem is tudom – mondta a férfi elgondolkozva. – Anyám és a 
kishúgom szerint tökéletes vagyok. Az öt hárpia szerint pedig önző 
disznó, mivel azok után, hogy elherdálták az apai örökséget, nem 
finanszírozom a hóbortjaikat. De vannak egyéb kötelezettségeim, 
nekik pedig ott a férjük. 

– Hidd el, megértelek – vetette közbe Ashley. –Az emberek azt 
hiszik, ha gazdagok vagyunk, bármit megtehetünk. Vannak azon-
ban alkalmazottaink és a foglalkoztatásukkal együtt járó kiadások. 
Én mindig megadom a dolgozóimnak azt, ami érdemük szerint jár 
nekik. Fizetem a nyugdíjalapjukat és az egészségbiztosításukat, sőt 
saját egészséggondozási programom is van, amelynek egyik felét 
én fizetem, a másikat pedig ők. Persze az újonnan megnyíló üzle-
teimmel együtt sincs annyi alkalmazottam, mint neked. Ennek el-
lenére, ha keményen dolgoznak, jogosultak a rendes keresetre és 
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mindarra, ami hozzá tartozik. Sok kézműves és mesterember dol-
gozik neked, ugye? 

– Így igaz – felelte Ryan. Oké, a nő nagydarab és magas. Any-
nyit eszik, akár egy ló. A személyzet nevelte fel. Vélhetően nin-
csen benne fikarcnyi anyai ösztön sem, de az biztos, hogy ért az 
üzlethez, és tudja, hogyan kell működtetni azt. Vannak elvei, és ez 
sokat számít. A házasságuk szigorúan üzleti alapú lesz, semmi 
több. 

Ha bármi más is kisülne belőle, az csak jó lehet. Ha összekötik 
az életüket, akkor legalább egyikük sem veszíti el mindazt, amiért 
olyan keményen megdolgozott az elmúlt évek során. Muszáj, hogy 
frigyre lépjenek. – Sok ember megélhetése függ tőlünk, ugye, 
Ashley? –kérdezte komolyan. – Azt mondják, nem vagyok rossz 
ember. Én is szeretem az állatokat, habár nem tartok egyet sem. 
Nem tudok gondoskodni róluk. Zavarni fog, hogy sokat utazom? 
Folyamatosan kutatom a jó forrásokat: fémáru, egzotikus fa, sa-
többi. Néha el kell mennem, hogy ellenőrizzem az ügyfelek antik 
tárgyainak becsomagolását, mielőtt a műhelyembe szállítják resta-
urálásra. 

– Nem bánnám, ha Kimbrough Hallban telepednénk le – szólalt 
meg Ashley. – Ott él a Byrnes házaspár, és ott vannak az állataim 
is. Tudok jó házigazdaként viselkedni, vagyis, ha vendégeket 
akarsz fogadni, ott megteheted. A nagyapám csodás partikat adott 
gyerekkoromban. 

– Egret Pointe lehetne az állandó lakhelyem – gondolkodott 
hangosan Ryan –, de megtartom a városi lakásomat is, mert heti 
három-négy estét ott kell töltenem. Nem lenne könnyű naponta in-
gázni a két hely között. 

– Nem, tényleg nem – értett egyet Ashley. – Most pedig tisztáz-
zuk a szex kérdését, mielőtt továbblépnénk. 

– Ez érdekházasság – felelte a férfi. – Ha megtetszünk egymás-
nak, akkor jó. Ha nem, az sem probléma, de semmiképpen sem 
szeretném, ha az emberek a szájukra vennének minket, mert más-
sal alszol. Feltételezem, te is nagyra értékeled a diszkréciót. Bizto-
síthatlak, velem nem lesz gondod ezen a téren. 
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– Van barátnőd? – kíváncsiskodott Ashley. Ha volt is, nem le-
hetett komoly, mert akkor nem fontolgatta volna az érdekházassá-
got. 

– Csak rendszertelen, alkalmi kapcsolatokra van időm – mondta 
a férfi. – Azt hittem, ezt már kitaláltad. 

– Ki, de meg kellett kérdeznem – nyelt egy nagyot Ashley – 
Van még egy kérdés, amelyet fel kell tennem. Nem vagy meleg, 
esetleg biszexuális? Nem akarok meglepetéseket, Ryan. 

– Megértem, de nem vagyok egyik sem. Abszolút heteroszexuá-
lis vagyok. Lehet, hogy egy napon majd be is bizonyítom. – Mé-
lyen a szemébe nézett, és elégedetten látta, hogy zavarba tudta 
hozni a nőt. 

– Jusson eszedbe, ez pusztán üzlet – mondta Ashley kimérten. 
– Tudom. Üzlet, amellyel a hátsónkat mentjük, de egy ágyban 

kell majd aludnunk, hogy elejét vegyük a szóbeszédnek. 
– Az én alkalmazottaim nem pletykálkodnak – vágta oda inge-

rülten Ashley. 
– Minden alkalmazott pletykál, és ezek az emberek láttak téged 

felnőni. Valószínűleg szeretnek, és csakis a legjobbat akarják ne-
ked. Ugye nem akarod beavatni őket? Biztos nem tennék szóvá, de 
szerinted mit gondolnának rólad, ha megtudnák, hogy csupán ér-
dekházasságot kötsz? Így tehát meg kell osztanunk az ágyunkat, ha 
itt töltöm az éjszakát, vagy tévedek? – Barna szemével egyenesen 
Ashley világoszöld szemébe nézett. 

– Bonyolult – felelte Ashley –, de természetesen be fogom 
avatni őket, mert túlságosan becsülöm őket ahhoz, hogy ne tegyem 
meg. Ismerik a helyzetemet. 

– A nővéreim okozhatnak gondot – mondta Ryan –, de anyám 
és Frankie a mi oldalunkon áll. 

– Hogyhogy? Ja, úgy érted, az idősebb testvéreid – sóhajtott 
Ashley. 

Ryan felnevetett. – Igen, a hárpiák. Valójában anyám kérte meg 
Rayt, hogy keressen nekem egy kedves feleséget. Tudod, anya és 
apa is érdekházasságot kötöttek. 

– Ó! – szaladt ki Ashley száján. Remek! Egyszerűen óriási! Az 
anyja előre elrendezett házasságban élt, de boldogan, és hét gyere-
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ket nevelt fel. Valószínűleg Ashley-t hibáztatná, ha néhány év 
múlva ő és Ryan elválnának. A fenébe, Carson anyja is őt hibáztat-
ta Carson melegségéért. Mindig érdemes számításba venni az 
anyák és fiaik közt ható természeti erőket. 

– Csak ennyi? – álmélkodott Ryan. Kíváncsi lett. 
– Nem tudom, mi egyebet mondjak – ismerte el Ashley. – Azt 

hittem, hogy az effajta házasságok már pár száz évvel ezelőtt ki-
mentek a divatból, és talán csak a harmadik világban létezik még 
ilyesmi. Miért ezt a lehetőséget választották? Úgy értem, meglehe-
tősen jóképű férfi vagy, vagyis a szüleid is jól nézhettek ki. A hu-
szadik században éltek. Nem találhattak volna egymásra más mó-
don? Olyan különösnek tűnik, nem igaz? 

– Jobban tetszett, amikor a szexről beszélgettünk – incselkedett 
Ryan. 

– Nem emlékszem, hogy a szexről beszéltünk volna – felelte 
Ashley, és érezte, hogy ismét kimelegszik az arca. Évek óta nem 
pirult el, most pedig a férfi kétszer is zavarba hozta az utóbbi né-
hány percben. 

– Az egy ágyban alvás kérdése – emlékeztette. –Mekkora az 
ágyad? Nagydarab fickó vagyok, és csak kivételesen hosszú és 
széles ágyban tudok aludni. 

– Kétszemélyes ágyam van – felelte Ashley. Éppen csak elférek 
benne egyedül, gondolta. 

– Akkor rendelnünk kell egy olyat, amiről beszéltem – közölte 
vele Ryan. 

– Be kellene költöznünk nagyapa régi szobáiba – gondolkodott 
hangosan Ashley. – Az én szobám nekem lett tervezve. Remélem, 
sok örömöt, és nagyon kevés bajt hozol a házba. Ugye így lesz, 
Ryan? – kérdezte Ashley, és megvillant a szeme. 

Ryan felkapta az utolsó epret a süteményéről, és a szájába dob-
ta. Lenyalt egy csokoládémorzsát az ajka szegletéből. – Akkor be-
levágunk? – kérdezte Ashley-től. 

Egy pillanatra megszédítette a férfi nyelvének a látványa, de si-
került megszólalnia. – Azt hiszem, igen. Nem vagy baltás gyilkos. 
Értelmes embernek tűnsz. Igen, azt hiszem, belevághatunk. 
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– Bele? – Ryan nem bírta megállni, hogy ne fixírozza Ashley-t. 
Olyan jól szórakozott, amikor halvány pír jelent meg a nő világos 
arcán. Szörnyülködéséből arra következtetett, hogy senki nem hoz-
ta zavarba már régóta. 

– A fenébe is! Szándékosan csinálod! – kiáltott rá Ashley a fér-
fira. 

Ryanből kitört a nevetés. – Lebuktam, beismerem a bűnömet – 
mondta Ryan. – Úgy látom, te is eléggé temperamentumos vagy. 
Szeretem a csípős lyánykákat – vetette be legjobb texasi akcentu-
sát. 

– Maga pedig kötekedő alaknak tűnik, Mr. Mulcahy – vágott 
vissza Ashley. – Oké, igen. Összeházasodunk, hogy megtarthassuk 
a vagyonunkat és az életformánkat. Úgy fest, egyikünknek sincsen 
más választása, hacsak át nem tesszük a pénzünket kajmán-
szigeteid bakszámlákra, nevet változtatunk és meglépünk, csak-
hogy én soha életemben nem menekültem el semmi elől! 

– Én sem – mondta a férfi, ezúttal komolyan. – Mivel indokol-
juk majd mások előtt a házasságunkat? Furcsa lesz, ha csak úgy 
váratlanul egybekelünk. 

– Szerintem randizhatnánk egy ideig – javasolta Ashley. – Meg-
ismerhetném a családodat. Nekem senkim sem maradt a csalá-
domból, de megismerkedhetnél a barátaimmal. Az viszont biztos, 
hogy nem akarok látványos esküvőt, Ryan. Amikor megvan az 
időpont, nem akarok nagy felhajtást. Minden legyen egyszerű. Le-
gyen ott a mamád, a barátnőm, Nina. Ennyi. Tisztában vagyok az-
zal, hogy a családod valószínűleg nagy hűhót szeretne, de sokszor 
voltam peches menyasszony. Biztosra veszem, hogy a helyi virá-
gos már egyetemre küldte az egyik gyermekét abból a pénzből, 
amelyet nála elköltöttem. 

– Templomban kell megesküdnünk – szólt a férfi. – Anya ra-
gaszkodni fog hozzá. 

– Semmi akadálya. Gondolom, római katolikus vagy. 
– Megkereszteltek, konfirmáltam, de nem sűrűn járok temp-

lomba – ismerte be. 
– Én anglikán vagyok. Jó lenne, ha örömet szerezhetnénk a 

mamádnak, mert látom, sokat jelent neked. A Szent Anna római 
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katolikus templom, a Szent Lukács pedig anglikán. A Szent Anná-
ban kelünk egybe. Új papja, Donovan atya megfontolt ember. Az 
én papom, Edwards atya pedig majd közreműködik az istentiszte-
let megtartásában. Így megfelel, Ryan? 

– Akarod, hogy kitűzzük most az időpontot? – vetette fel a férfi. 
– Az ügyvédeken kívül senkinek sem kell tudnia, hogy kamuból 
randizunk. 

– Mi a véleményed augusztus utolsó szombatjáról? – kérdezte 
Ashley. 

– Remek. Augusztusban nem utazom – hagyta helyben Ryan. 
– Mit mondunk, hogyan találkoztunk? – kérdezte Ashley. 
– Nem hazudunk. Az ügyvédeink unokatestvérek, ők mutattak 

be minket egymásnak. 
Ashley bólintott. – Igen, végül is ez az igazság. 
A tárgyaló ajtaja kinyílt, visszatértek a partnerek Ray Pietro 

d'Angelo társaságában. 
– Ízlett az ebéd? – tudakolta Joe. 
– Pompás volt – válaszolta Ashley. – Bárki is állította össze a 

menüt, jó munkát végzett. 
– Eldöntöttetek, mit akartok tenni? – érdeklődött Ray. 
Ashley kérdőn nézett Ryanre. 
– Te mondd el – mondta a férfi. 
– Ryan és én úgy gondoljuk, jobb volna, ha a közöttünk lévő 

kapcsolat normálisnak tűnne. Viharos udvarlást követően állunk 
oltár elé – mondta Ashley mosolyogva. – Azt fogjuk mondani 
mindenkinek, hogy az ügyvédeink mutattak be minket egymásnak. 
Ez lényegében megfelel a valóságnak. Úgy vélem, az a legjobb, ha 
ragaszkodunk az igazsághoz. Néhány hétig randevúzunk majd, az-
tán nagy meglepetésre összeházasodunk. Ryan beleegyezett, hogy 
Egret Pointe-ban legyen az állandó lakhelye. A Szent Annában es-
küszünk, mivel azzal örömet okozunk az édesanyjának. 

– Nem – vágott közbe Ray. – Szó sem lehet templomi esküvő-
ről. 

– Miért nem? – akarta tudni Ryan. 
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– Mert ez a házasság nem hosszú távra szól. Pusztán a hátsóto-
kat mentitek vele – folytatta Ray. – Egy nap rátalálhattok életetek 
szerelmére, akivel templomban akartok egybekelni, csakhogy ezt 
nem tehetitek meg, ha templomban esküdtetek, aztán elváltatok. A 
helyi bíró elég lesz ehhez a házassághoz. Azt akarom, hogy törvé-
nyes legyen a frigyetek ebben az államban, főként azért, mert a 
nővéreid óriási hűhót csapnak majd, amikor látják, hogy elúszik 
Jerry Klein rengeteg pénze, amelyet a cégért ígért. Még az is el-
képzelhető, hogy jogi lépésekkel fenyegetőznek majd, bár annak 
nem lesz alapja. Apád csak annyit kötött ki, hogy légy házas negy-
venéves korodra. Nem határozta meg pontosan, hogyan, kivel há-
zasodj, és hogy a frigy mennyi ideig tartson. Ti mennyi időre ter-
vezitek? Én legalább két évet javasolnék. 

– Nekem elfogadhatónak tűnik – mondta Ryan. Ashley-re né-
zett. – Neked? 

A nő egyetértően bólintott. – Igen, korrektnek tűnik. 
– Oké – mondta Joe. – Ti ketten most már nem kelletek ide. Ki-

dolgozzuk a részleteket. Amikor megvagyunk a házassági szerző-
dés tervezetével, akkor mindkettőtökhöz eljuttatunk egy-egy pél-
dányt áttekintésre. Korrigáljuk, ahol kell, elkészítjük a végleges 
változatot, és ti aláírjátok. Mikor lesz az esküvő? 

– Augusztus huszonötödikén – mondta Ashley. –Nagyon ala-
csony költségvetéssel. 

– Mit hallok?! – ugratta Joe Ashley-t. – Nem lesz tizenkét tagú 
zenekar? Sem több ezer dollárt érő virágáradat? Nem jön ételszál-
lító cég? A kórház használtruha-boltja igen csalódott lesz. 

– Az előbbiek egyike sem lesz – felelte Ashley. – Ha nem lehet 
templomban, akkor a kastélyban tartjuk. Te, Rick, Ray és a felesé-
geitek. Nina, a Byrnes házaspár. Ryan édesanyja és kedvenc húga. 
Kellemes díszebéd az ebédlőben. A virágokat a kertből szedjük, ha 
pedig táncolni támad kedvetek, beteszünk egy CD-t. Elvégre ez 
egy viharos udvarlást követő, váratlan esküvő, uraim. 

– Nekem jól hangzik – mondta Ray. Az ügyfeléhez fordult. – A 
limuzin visszavisz a városba, Ryan. Kellemes összejövetel volt, 
ugye? 
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Ryan biccentett. – Köszönöm, hogy megoldjátok a problémán-
kat. 

– Van esetleg egy kis időd arra, hogy megnézd Kimbrough 
Hallt? – vetette fel Ashley. 

– Miért ne? Péntek van, és nem nekem kell vezetnem. Igen, na-
gyon szeretném megnézni Kimbrough Hallt. Soha nem ismertem 
senkit, aki kastélyban lakott. 

– Majd azt mondjuk, ez volt az első randevúnk – mondta moso-
lyogva Ashley. A partnerekhez fordult. –Köszönöm, fiúk. Joe, 
hívd fel Tiffanyt! Ha addig vársz, amíg hazaérsz, akkor pokollá 
teszi az életed. – Ryanhez fordult. – Szólunk a sofőrnek, hogy 
hajtson utánam, így később majd visszahoz a városba. – Ezek után 
elhagyták a Johnson és Pietro d' Angelo ügyvédi irodát. 

Ryan odaballagott a limuzinhoz, és elmondta a sofőrnek, mit 
kell tennie. Ashley integetéssel jelezte a férfinak, hol áll a Solstice-
a. A férfi szemügyre vette a rikító sportautót, majd bemászott az 
anyósülésre. Ashley beindította a motort, és már indultak is. Egy 
ideig ugyanazon az úton hajtottak, amelyen a férfi érkezett, de az 
egyik kanyarban Ashley hirtelen ráfordult egy keskeny, kövezett 
útra. Úgy száguldottak, hogy a férfi alig látta az oszlopokat és a 
rajtuk elhelyezett bronzsárgaréz jelzőtáblákat. Egyre ritkultak a 
fák, amint a dombtető felé közeledtek, ahol a ház állt. Káprázatos 
látvány nyílt az öbölre. 

A méltóságteljes, szép házat fehér szegélyű téglából építették. 
A homlokzatát elegáns, fehér oszlopos csarnok ékesítette. Szín-
pompás kertek terültek el körülötte és mögötte. Két agár ügetett 
oda a leparkoló kocsihoz. Ryan úgy érezte magát, mintha egy 
negyvenes évekbeli filmben szerepelne. Nem hitte volna, hogy 
ilyen házak léteznek még. Ez a hatalmas birtok, nyilvánvalóan 
mind a lányé volt. Én sem akarnám elveszíteni mindezt, gondolta. 

– Isten hozott Kimbrough Hallban! – mondta Ashley, miközben 
kiszállt az autóból, és megsimogatta a kutyákat. – Remélem, tet-
szeni fog itt neked, Ryan. Úgy vélem, nagyon más lehet, mint a 
város. A te lakásod nagy? 

– Nem – felelte, amint kiszállt az utóból. Hagyta, hogy a kutyák 
megszaglásszák. – Egy hálószobás. A háború előtti házban három 
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lakás van egy emeleten, az enyém a C. Egy másik épület hátsó fa-
lára néz. Nincs szükségem szép kilátásra, mivel csak éjjel tartóz-
kodom ott. Reggel azonnal indulok tovább. Ez a hely… hihetetlen. 
Te itt nőttél fel? Ejha! 

Ashley elmosolyodott. Örült, hogy tetszik a férfinak. – Nem 
tudnék máshol élni. 

Bevezette Ryant a házba. Byrnes azonnal ajtót nyitott, mintha 
várt volna rájuk. 

– Jó napot, Miss Ashley, uram! – üdvözölte őket a komornyik. 
– Jó napot, Byrnes. Ez itt Mr. Mulcahy. Küldetne Mrs. B-vel 

jeges teát a verandára, kérem? 
– Tüstént – válaszolta Byrnes udvariasan. 
Ashley átvezette Ryant a házon. A férfi csak kapkodta a fejét, 

annyi értékes antik tárgyat pillantott meg mindenfelé. A házban 
minden eredeti volt. Úgy nézett ki, mint egy tökéletesen berende-
zett filmstúdió. Lebilincselte a látvány. A ház mellett elhelyezkedő 
verandát vesszőből font bútorokkal rendezték be. Az ülőpárnákat 
fehér alapon zöld mintás szövettel vonták be. – Ülj le – mutatott 
egy székre Ashley. 

– Mekkora ez a kastély? – érdeklődött. 
– Ezen a szinten van a nappali, az ebédlő, a könyvtár, a kamra, 

a két konyha, egy kis iroda és a bálterem, amelyet már évek óta 
nem használunk. A második szinten találhatóak a hálószobák, a 
fürdők és a gyerekek szárnya. A konyhák feletti épületrészben la-
kik Mr. és Mrs. Byrnes. Odafent padlás is van, amely a ház fény-
korában személyzeti szállásként és tárolóként szolgált. A három 
garázsból csak kettőt használunk. Az egyikben az én kocsim, a 
másikban pedig a Byrnes házaspáré áll. A takarítást végző szoba-
lány a városban lakik, ahogyan a kertész is. 

– Nagy ház ez egy magányos nőnek – jegyezte meg Ryan. 
– Tudom – felelte Ashley –, de ez az otthonom. Talán egy na-

pon megtalálom a megfelelő férfit, akivel megoszthatom. Lesz sok 
gyerekünk, akikkel megtöltjük a házat. 

– Akarsz gyerekeket? 
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– Ó, igen! Olyan jól szórakoztunk itt Bennel, amíg felcsepered-
tünk. Annak ellenére, hogy én sokkal fiatalabb voltam nála. Fan-
tasztikus testvér volt. 

Ryan észrevette, hogy könnyek szöknek a szemébe, de nem 
szólt semmit. 

A komornyik kis ezüsttálcán jeges teát hozott. – Kíván még va-
lamit, Miss Ashley? Ha nem, kimegyek a kertbe, hogy borsót szed-
jek a vacsorához. 

– Nem. Másra nincs szükségünk, Byrnes. Köszönjük – mondta 
Ashley a komornyiknak, aki visszavonult. 

– Saját kerted van? – Meglepődött. Lenyűgözte, hogy a szu-
permarketek gazdag választéka mellett abban a gyönyörű kertben 
nemcsak virágokat tartanak, hanem saját zöldségeket is termeszte-
nek. 

– Byrnes és a kertészünk, Tony szívesen bíbelődnek a zöldsé-
gekkel minden évben – mondta Ashley. – Ki vagyok, hogy vissza-
utasítsam a friss zöldségeket? –folytatta mosolyogva, aztán megle-
pő kérdéssel fordult a férfihoz. – Mi lenne, ha kijönnél a jövő hét 
végén? Szerintem ideje, hogy együtt mutatkozzunk Egret Pointe-
ban. 

A férfi gondolkodott egy pillanatig, majd így válaszolt: – Iga-
zad van. Ha itt fogok élni, illene megismerkednem a faluval. 

– Hozz magaddal úszónadrágot! Van fűtött úszómedencém – 
mondta Ashley 

Ryennek leesett az álla, de maga sem tudta, hogy voltaképpen 
min csodálkozik. A nő régi, gazdag családból származik. Nem a 
társasági rovatokban magukat mutogató újgazdagok közé tartozik. 
– Persze, hogy hozok! Imádok úszni – felelte Ryan, aztán felállt. – 
Jobb, ha most indulok. Péntekenként anyámnál vacsorázom, és 
nem akarok elkésni. Tudni akarná az okát, én pedig nem tudom, 
készen állok-e arra, hogy elmondjam neki. 

– Miért ne? Végül is Ray szerint ő vetette fel azt, hogy egy elő-
re elrendezett házassággal meg tudod menteni az örökségedet. Sze-
rintem azonnal mondd el neki, és így nem aggódik tovább – mond-
ta Ashley. 
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– Nem bánnád? Lehet, hogy a végén felhív telefonon – figyel-
meztette Ryan. 

– Igazán kedves lenne. Ijesztő, de kedves – jelentette ki Ashley, 
és ő is felállt. – Elkísérlek az ajtóig, aztán lemegyek a boltba. El-
múlt négy, és még rengeteg a tennivalóm. A június mindig forgal-
mas hónap. Sok az esküvő és az évforduló. 

A limuzin a ház előtt várta Ryant. Egymásra mosolyogtak, ke-
zet ráztak, aztán a férfi beszállt a kocsiba, hogy visszainduljon a 
városba. Valószínűleg ez volt életem eddigi legérdekesebb napja, 
gondolta Ryan Finbar Mulcahy. 

Ashley addig nézett utánuk, amíg a limuzin el nem tűnt a kocsi-
felhajtón. Mintha álom lett volna az egész nap, pedig valóság volt. 
Néhány héten belül hozzámegy egy idegenhez. Ez a vőlegény nem 
volt sem meleg, sem csaló, és nem Las Vegasban fog meghalni 
egy orgián. Hasonló probléma sújtotta őket, amelyet a házasságkö-
téssel fognak megoldani. Ezt az esküvőt mindenképpen megtart-
ják. Hirtelen megrémült, de aztán eloszlatta félelmeit. Ryan jóké-
pű, kedves, és egyetlen célja a vagyona megmentése. Az ő feladata 
is ugyanaz volt, nem igaz? 
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Harmadik fejezet 

Késtél – pirított rá a fiára Angelina Mulcahy, amint az belépett 
az ajtón. 

– Egy Egret Pointe nevű kisvárosban jártam, hogy találkozzam 
majdani menyasszonyommal – válaszolta Ryan, majd lehajolt, 
hogy megpuszilja anyja puha arcát. 

– Micsoda? – nézett nagyot Angelina Mulcahy. 
– Nos, te kérted meg Rayt, hogy keressen nekem feleséget, 

nem? – csipkelődött vele, miközben leült, és elvett egy italt az asz-
talon lévő kis tálcáról. 

– Igen, de nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan talál vala-
kit az óhazában – felelte lassan az anyja, miközben helyet foglalt 
vele szemben. 

– Miféle óhazában? Egy kedves, amerikai lány, akinek ugyanaz 
a gondja, mint nekem. A nagyapja végakarata szerint vagy férjhez 
megy, vagy elveszíti mindenét. Láttam egy részét annak a minden-
nek, anya. A házát kastélynak nevezik. Gyönyörű. Kiváló hely le-
hetne az ügyfeleim szórakoztatására. 

– Azt hittem – töprengett Angelina Mulcahy –, azt hittem, Ray 
Írországban vagy Olaszországban talál majd neked egy kedves fia-
tal lányt. Hol bukkant rá erre a nőre? 

– Az unokabátyja is jogász, és az ő ügyfele Ashley – válaszolt 
Ryan. 

– Tehát ez a gazdag lány nem marad gazdag, hacsak férjhez 
nem megy. – Belekortyolt az italába. – Nem tudom, Ryan. Én nem 
igazán erre gondoltam, amikor felkértem Rayt, hogy keressen fele-
séget neked. Egy szimpatikus, nem kényeskedő lányt képzeltem el, 
akiből jó feleség és anya válik majd. Egy elkényeztetett, gazdag 
lányka, aki nem akarja elveszíteni az örökségét… Nem is tudom. 

– Gazdag, anya, de nem elkényeztetett. Kereskedelmi diplomája 
van, mint nekem. Néhai nagyapja beruházott az üzletébe. Ő az 
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egyetlen örökös. Harmincöt éves kora előtt férjhez kell mennie, 
különben elveszít mindent, beleértve az üzletét is, pedig éppen 
most terjeszkedik kis birodalmával. 

– Szimpatikus lány? 
– Nagyon kedves – nyugtatta meg az anyját Ryan. 
– Csinos? 
– Ami azt illeti, csinos – felelte mosolyogva. – Viszont egyálta-

lán nem ilyet képzeltem magamnak. Sötét hajú, a bőre nagyon fe-
hér, és olyan zöld a szeme, amilyet még életemben nem láttam. 
Nem vézna. Legalább száznyolcvan centis. 

– Jó magas – merengett Angelina Mulcahy Nos, egyáltalán nem 
hangzott rosszul. A hallottak alapján egészséges lehet. Nem ked-
velte azokat a nőket, akik kísértetformára éheztetik magukat, és 
akkora dudákat csináltatnak maguknak, amekkorára a pénzükből 
futja. 

– Nem kövér? 
– Nem, csupán magas és arányos – mondta Ryan. 
– És szeret enni, anya! Együtt ebédeltünk. Úgy habzsolta be a 

ravioliját, mint egy bajnok. Még kenyeret is kért hozzá. 
– Desszertet is evett? – kezdte érdekelni a dolog. 
– Az utolsó morzsáig megette, anya – mondta. Angelina biccen-

tett. – Nos, mikor ismerhetem meg? – faggatózott. 
Mielőtt azonban megkapta volna a választ, megszólalt a kapu-

csengő. 
– Ha valaki más is jön vacsorára, a beszélgetésünknek itt vége – 

mondta Ryan. 
– Frankie az – állt fel Angelina, hogy az ajtóhoz menjen, és be-

engedje legkisebb lányát. Megpuszilták egymást. 
Francesca Mulcahy O'Connor harminchét éves, egygyermekes 

anyuka volt. Befektetési bankár férjét a szeptember tizenegyedikéi 
terrortámadások során vesztette el. – Anya! – viszonozta az anyja 
üdvözletét. 

– Szia, nagy tesó! Na, mi újság? 
– Ray Pietro d'Angelo talált feleséget Ryannek – mondta Ange-

lina, aztán a lánya után sietett. 
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– Ez igen! – mondta jóváhagyóan. – Mikor lesz az esküvő? 
– Augusztus huszonötödikén – vallotta be Ryan csendesen. 
– Máris megállapodtatok az időpontban? – Angelina kicsit 

meghökkent. 
– Nincs sok időm. Áprilisban betöltöm a negyvenet, emlékszel? 
– Igen, emlékszem – felelte az anyja halkan. – Nagyon jól em-

lékszem. 
– Na, és mivel foglalkozik? – érdeklődött Frankie. 
– Van egy boltja, Lacy Nothings a neve – elvigyorodott, amikor 

a húga felsikoltott. 
– Ó, istenem! Az igazi Lacy Nothings? Ahonnan a cuccaimat 

szerzem? 
– Pontosan az, nem más. Habár nem értem, egy tisztes özvegy-

asszonynak mi szüksége olyan holmikra. 
– Fogd be! – mondta Frankie. – Gondolod, ha összeházasodta-

tok, megengedi majd, hogy nagykereskedelmi áron vásároljak ná-
la? 

– Mi az a Lacy Nothings? – tudakolta az anyjuk. 
– Fehérneműüzlet, anya. Nagyon felkapott, nagyon drága fe-

hérneműt árulnak és készítenek – felelte Ryan. 
– Káprázatos, anya – lelkendezett Frankie. – Kiváló minőség. 

Van katalógusa, és az utolsóban azt olvastam, hogy két új boltot 
nyit. Az egyiket éppen a szomszédomban! 

– Alsóneműárus lányt veszel el? – kérdezte Angelina. 
– Bútorkészítőhöz megy férjhez – vágott vissza Ryan. 
– Te nem vagy kézműves – mondta Angelina. – Te üzletember 

vagy. Az apád mesterember volt, de te nem vagy az. Van különb-
ség. – Nagyon büszke volt a fiára. Pontosan tudta, mit tett az apjá-
ért, még akkor is, ha Fin soha nem fejezte ki elismerését. Néhai 
férje tipikus ír volt. Egyetlenegyszer sem mondta Ryannek, hogy 
büszke rá. 

– Augusztus huszonötödike – szólalt meg Frankie. – Alig bírom 
kivárni, hogy meglássam a csajok arcát, amikor elmondom nekik, 
hogy megnősülsz! – szinte már rosszindulatúan vigyorgott. 
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– Egy szót se! – intette le csendesen Ryan. – Egyikőtök sem. Az 
ügyvédek intézik az üzleti részét. Ashley és én az elkövetkező he-
tekben randizgatunk majd, aztán azt mondjuk, hogy viharos a kap-
csolatunk. Anya és te hivatalosak vagytok az esküvőre, a többiek 
majd utána értesülnek róla. Nem akarom, hogy megpróbáljanak 
belerondítani. Nem kaparintják meg az R&R-t! 

– Dee ki fog kelni magából – kacarászott diadalmasan Frankie. 
– Már most új, nagyobb házat keres. Nem értem, minek neki, hisz 
a gyerekei már mind felnőttek. 

– Találkozhatunk Ashley-vel az esküvő előtt? – kérdezte Ange-
lina Mulcahy a fiától. 

– Mit szólnátok, ha két hét múlva pénteken itt vacsoráznánk? – 
javasolta. 

Angelina egyetértően bólintott. 
– Én is eljöhetek? – kérdezte Frankie. 
– Hol van Michael? Még nem jött haza az iskolából? – kérdezte 

a bátyja. 
– Már hazajött a St. Peter'sből, de elment tíz napra a Mountain 

Lake táborba felsőéves tanácsadónak – mondta Frankie. Tizenhét 
éves fia teljes ösztöndíjat kapott néhai apja régi előkészítő iskolá-
jába, miután Mike meghalt az ikertornyoknál. Eleinte Frankie nem 
akarta elengedni, azonban olyan mélabúsak lettek mindketten Mi-
ke tragikus halála után, hogy Frankie rádöbbent, csakis úgy lesz-
nek képesek továbblépni, és úgy tudják maguk mögött hagyni azt a 
szörnyűséges napot, ha Michael elmegy a St. Peter'sbe. És műkö-
dött. Egyikük sem fogja elfelejteni azt a borzalmas napot, ugyan-
akkor, egymás nélkül nem volt más esélyük, mint a továbblépés. A 
fia ősszel kezdi utolsó évét a St. Peter'sben. Ő volt a diákelnök, és 
tudta, az apja büszke lenne rá. 

– Nem értem, miért nem maradhat otthon az anyjával nyáron – 
mondta Angelina rosszallóan. – A tavaszi szemesztert Angliában 
töltötte a Brixtonon. Alig láttuk egész évben. 

– A brixtoni csereprogram nagy megtiszteltetés, anya, és ő el 
akart menni – védte meg Frankie a fiát. 

– Már az apja halála előtt is járt a Mountain Lakeben. Mindig is 
tanácsadó akart lenni. Ebben az évben ingyen táborozhat, továbbá 
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ötszáz dolláros illetményt is kap a nyár végén. Szívesen bátorítom 
arra, hogy megkeresse a saját pénzét. Nagyon felelősségtudó fia-
talember. 

– Ha itthon lenne a fiad, akkor talán nem dolgoznál olyan ke-
ményen – jegyezte meg Angelina. 

– Nem. Ha itthon lenne, akkor kulcsos gyerek volna, nekem 
meg bűntudatom lenne – felelte Frankie. 

A bátyja felnevetett. – Azt hiszem, ti ketten Ashley-vel nagyon 
jól ki fogtok jönni egymással – mondta vigyorogva. – Ma délelőtt 
megváratott engem, mert Madeiráról hívta a csipkebeszállítója. 

– Most, hogy már látott téged, édesem – évődött vele a húga –, 
nem hinném, hogy megváratna még egyszer az életben. 

Ryan újra elnevette magát. Először dühítette, hogy megvárakoz-
tatják, de Ashley magyarázata tökéletesen logikusnak és gyakorla-
tiasnak mutatkozott. Na, és amikor egyenesen ránézett azzal a tün-
döklő zöld szemével, be kell ismernie, egészen kíváncsi lett. Miért 
is képzelte, hogy egy szőke, kék szemű lenne számára a tökéletes 
nő? Bár Ashley rendkívül divatos stílusban fiúsan rövidre vágatta a 
haját, azt be kellett látnia, az alakjában semmi fiús nem volt. A 
melle kellemesen domborította a pólóját, és a feneke nagyon csábí-
tónak látszott feszes nadrágjában. 

Később, amikor aznap este fél szemmel a Lettermant nézte, is-
mét az eszményi nőre gondolt, és átfutott az agyán, lehet, hogy új 
ideálja van. Azon töprengett, hogyan nézhet ki Ashley piros pólója 
és szűk nadrágja nélkül. A saját portékáját hordja? Mivel átnézte 
húga katalógusát, már tudta, hogy Ashley igazán kihívó holmikat 
is árul. Egy fekete, combig érő selyemruha, amelyből félig kilát-
szott a modell melle, mélyen megmaradt benne. A nő olyan kis 
bugyit viselt, amilyet még sohasem látott. 

Elképzelte, hogyan festene Ashley ilyen öltözékben, és érezte, 
hogy merevedése támad. A fenébe is! Hogy vonzódhatunk ennyire 
egy olyan lányhoz, akit épp csak megismertünk, és aki még csak 
meg sem felel eddigi elvárásainknak? Persze, hogy kanos lett. Hó-
napok teltek el azóta, hogy utoljára nővel volt. Túlzottan lefoglalta 
az üzlet. Lehet, hogy nem is olyan rossz ötlet a nősülés. Kivéve, 
hogy Ashley kijelentette, nem lesz közöttük szex. De azért lehetne, 
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ha úgy akarják, nem igaz? Aztán megrázta a fejét. Tiszta idióta va-
gyok, ez a frigy szigorúan csak üzlet lesz, semmi más. 

Igen, üzlet, gondolta Ashley, miközben azt fontolgatta, hogy 
belép a Csatornára aznap éjjel. A házasság pusztán üzleti lépés 
lesz. De meg kellett vallania, régóta nem találkozott ilyen szexis 
férfival, mint Ryan. A kelta harcosokhoz illő magasságtól és a 
gyönyörű, olaszos arctól rogyadozni kezdett a térde. Alig várta, 
hogy láthassa fürdőnadrágban. Úgy gondolta, kockás a hasa – 
olyannak látszott. Ráadásul elegáns, személyre szabott öltönynad-
rágján keresztül is látható volt, hogy jó nagy farka van, és az is, 
hogy bal oldalt hordja. 

Ashley megborzongott. Meg kell majd vele osztania az ágyát 
azokon a napokon, amikor a kastélyban tartózkodik. Egy ágyban 
ketten, és semmi szex. Egyáltalán, létezik ilyesmi? Nos, kellett, 
hogy létezzen, mert úgy tűnt, hogy a férfinak nem ő a zsánere. A 
megtermett férfiak rendszerint a kicsi nőket kedvelik, a kis pacá-
kok pedig inkább a nagydarab nőket látják szívesen az oldalukon. 
Ashley halkan felnevetett. Szóval pusztán üzleti megfontolásból 
házasodnak össze, és néhány év elteltével különválnak útjaik. A 
Csatorna viszont mindig ott marad neki. 

Felvette a távirányítót. Imádta az új műsorszámokat, amelyeket 
a Csatorna ajánlott. Nem tudta, ki a Csatorna tulajdonosa vagy 
igazgatója, de úgy vélte, csakis nő lehet. Kizárólag nőnek juthat 
eszébe, hogy alkalmanként két fantáziát kínáljon előfizetőinek. 
Olyan volt ez, mintha kapott volna egy félkilós csomagolású Go-
diva csokoládét. Nézte a távirányítót, s azon gondolkodott, melyik 
fantáziát válassza aznap estére. Ujja átsiklott az A gomb felett. 
Nem volt olyan hangulatban, hogy Quinn felett gyakorolja hatal-
mát. Azt akarta, hogy felette uralkodjanak. Először bekapcsolta a 
készüléket, figyelte, ahogyan szétnyílik az ágyával szemközti fal, 
helyet adva a síkképernyős televíziónak. Azután megnyomta a B 
gombot és az entert. 

Szinte abban a pillanatban egy magas termetű harcos csizmás 
lába előtt találta magát. Kezét összebilincselték. Hosszú, sötét haja 
kiengedve hullott alá. Stóláját félig letépték testéről, így a melle 
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láthatóvá vált. Felnézett a szőke harcosra, és dühösen azt mondta 
neki: – Azonnal oldozz el, barbár! A férjem az életedet veszi ezért! 

– Maradtál volna a civilizált délen, római szuka! – mordult visz-
sza rá. – Most te fogsz szolgálni engem, úgy, ahogyan kelta harco-
sod szolgált téged. – Quinnhez fordult. – Szabadon visszatérhetsz a 
szülőföldedre, vagy csatlakozhatsz hozzám. Rurik vagyok, az 
északiak ura, és elrendelem, hogy örömmel fogadjanak téged a tá-
boromban. 

– Maradok – mondta Quinn. – Mit szándékozol tenni az úr-
nőmmel? 

– Többé már nem az úrnőd – felelte Rurik. – Mostantól az én 
szajhám mindaddig, amíg rá nem unok. Azután az embereim ked-
vére tesz majd. – Csizmás lábával meglökte Ashley-t. – Mi a neve? 

– Lady Cordelia, Maximillian Alerio Patronius tribunus felesé-
ge, aki Caesar rokona – közölte Quinn. 

– Es ez a tribunus hagyja, hogy a felesége egy szolgával kefél-
jen? – faggatózott Rurik. – Rendkívül elnéző a felesége szeszélyeit 
illetően. 

– Egy galliai csatában lettem a tribunus foglya – magyarázta 
Quinn. – Felfigyelt… ööö… férfiúi erényeimre, és a feleségének 
adott, hogy a szexrabszolgája legyek. Sok nemesi származású ró-
mai férfi teszi ezt. Az urak tudják, ha asszonyaik szexrabszolgát 
kapnak, akkor nem kóborolnak el, nem keverednek botrányba, 
amíg ők távol vannak. Az urak azt is jól tudják, hogy egyeden ró-
mai matróna sem szülne mástól gyermeket, csakis saját urától. 

– Ez a Maximillian Alerio Patronius vagy nagyon gyakorlatias 
férfi, vagy nagyon gyanakvó – mondta nevetve Rurik. Aztán le-
nyúlt Ashley hajáért, és az ökle köré tekert belőle egy vastag tin-
cset. Gorombán felráncigálta, majd erősen megcsókolta az ajkán. – 
Jó a nő? – kérdezte Quinntől, amikor végzett. 

Quinn vontatottan elmosolyodott. – Jó – mondta. – Övé a leg-
szűkebb pina, amelyet eddig basztam. Minden alkalommal olyan, 
mintha szűz lenne, és először dugnának farkat bele. 

Rurik bólintott, majd belenézett a nő izzó, zöld szemébe: – 
Mondd, római szuka, szórakoztattál már két faszt egyszerre? 

Ashley-nek elkerekedett a szeme. 
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– Nem? – mormolta a szájába. – Nos, büszke, római szépségem, 
hamarosan fogsz. És meg fogod tanulni, hogy a gazdád kedvére 
tégy, ahogyan és amikor csak akarja. 

– Ezért meghalsz, barbár disznó! – rikoltotta Ashley őrjöngve. – 
Végignézem majd, ahogyan keresztre feszítenek, és a legkínzóbb 
halált fogom kigondolni neked. Én magam korbácsollak meg! 

– Ja, élvezi, ha másokat korbácsolhat – jegyezte meg Quinn. – 
A hátamon maradandó nyomai vannak. 

– Szóval – mondta Rurik –, a büntetés nagymestere? Szerintem 
menjünk át a sátramba, és adjunk egy kis ízelítőt a szukának. Mit 
szólsz hozzá, Quinn? 

– Eressz el, te vadállat! – kiáltotta Ashley kapálózva, miközben 
félig vitték, félig vonszolták az északiak urának sátrába, és ledob-
ták egy szőrmeágyra. 

Rurik odalépett hozzá, hogy nagy precizitással egyenként szag-
gassa le róla ruhadarabjait. Meglazította a bilincseket a csuklója 
körül, hahotázott, amint félrekapva a fejét, elkerülte a neki szánt 
ökölcsapást. A hasára kényszerítette, karcsú nyakánál fogva le-
nyomta, és rásózott a fenekére. Ashley üvöltött a haragtól. Fara ki-
vörösödött és égett. Azután beletaszigálta abba a testhelyzetbe, 
amelyet megkívánt tőle. Törzsét és karját előrenyomta, a fenekét 
magasra emelte, és elkezdett behatolni a nő csatornájába. 

Ashley felsikoltott, amint megneszelte szándékát, de mihelyt 
így tett, Quinn odatérdelt elé, és vérrel telt farkát nyitott szájába 
dugta. Figyelmeztette: – Ha megharapsz, sokkal rosszabb büntetést 
kapsz. Finoman szopj, római szajha! 

Ashley nyöszörögni próbált, miközben a vastag húsdarab kitöl-
tötte a száját. Nem volt más választása, szopnia kellett. Közben 
egy óriási farok lassan kitöltötte pináját, és nekifeszül a falának. 
Amikor Rurik szakavatott mozdulatokkal döfködni kezdte, elakadt 
a lélegzete. Kisvártatva mindkét férfi megszabadult terhétől: 
Quinn a torkába élvezett, Rurik a pinájába engedte nedveit. Átme-
netileg kielégülve eldőltek, lecsusszantak róla. Ashley zihálva 
csuklott össze, amint a földre lökték. Aznap éjjel durvaságra volt 
szüksége, és tudta, hogy a két férfinak örömére szolgál, ha ural-
kodhatnak rajta. 
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Rurik felült, és megparancsolta, hogy menjen oda hozzá. 
Ashley sziszegett mérgében, és nagyot ugrott, amikor Quinn várat-
lanul erősen a fenekére csapott. – Mássz négykézláb! – utasította 
Rurik. – Mássz ide hozzám, büszke, római szukám! Csak most 
kezdem jól érezni magam veled. Quinn, barátom, ott a távolabbi 
sarokban találsz egy köteg nyírfaveszőt. Gyönyörűen kifényesít-
hetjük vele az olyan formás hátsót, mint Lady Cordeliáé. Menj ér-
te, és hozd ide! – Előrenyúlt, és berángatta Ashley-t az ölébe. A nő 
hátát mellkasához szorítva ráültette hatalmas farkára. Nyaldosni 
kezdte a nyaka oldalát, kezével kelyhet formált, úgy tartotta tenye-
rében a mellét. – Szép a melled, római szuka! – duruzsolta fülébe. 
Csak úgy égetett a lehelete. Megszorongatta puha húsát, Ashley 
pedig vonaglott az ölében. A férfi érezte, hogy megint feláll a far-
ka Ashley feneke alatt. 

Quinn felkelt a szőrmeágyról, átsétált a sátron. Elment a vesz-
szőkért, ahogy kérték tőle. A köteget szorosan összekötözték, csu-
pán a vesszők vége állt ki belőle. Visszament az ágyhoz, újból 
csatlakozott Rurikhoz és Ashley-hez. 

– Mit forgatsz a fejedben? – kérdezte az északiak ura tőle, 
amint a nő szeme előtt elhúzta a vesszőköteget. 

– Remélem, megengeded, hogy kezelésbe vegyem. Most meg-
fizetek neki. 

Rurik rámosolygott. – Rendben. Láttam a hátad, amikor a vesz-
szőkért mentél. Nem bánhatott veled túl gyengéden, barátom. Szét 
a lábakkal, római ringyó! –förmedt rá, és amikor a nő nem enge-
delmeskedett, addig csípte a mellbimbóját, amíg végül megtette 
neki. 

– Nedves már? – kérdezte tőle Quinn. 
– Kell még neki egy kis bemelegítés – felelte a kelta harcos. Ra-

finált módon játszadozni kezdett Ashley csiklójával, és a szemébe 
mosolygott, amint a nő nyöszörögni kezdett. Végül belenyomta két 
ujját, és körkörös mozdulatokkal addig izgatta, amíg teljesen át 
nem nedvesedett. – Készen áll – szólt Rurik elégedetten. 

Az északiak ura karjai közt megfordította Ashley-t, hogy szem-
benézzen vele. Felemelte, és ráengedte vérrel telt farkára. Azután 
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magához rántotta, és széles mellkasához ölelte. – Adj neki a vesz-
szővel, és amikor már vöröslik a feneke, dugd seggbe! – mondta. 

– Ne, ne! – kiáltotta Ashley. Küzdeni próbált, de Rurik szorosan 
lefogta, miközben Quinn ütlegelte tomporát a vesszőköteggel. 
Rosszabb volt minden elképzelhetőnél. A könyörtelen, kis pálcák 
égették a bőrét. Ordítani próbált, de nem tudott, mert Rurik brutális 
csókkal fogta be a száját, nyelvük őrült harcot vívott egymással. 

– Nekem sohasem hagyta, hogy úgy csináljam vele! – mondta 
Quinn lassan. 

– Tágítsd ki jól, barátom! – mondta Rurik, miután letépte száját 
Ashley-éről. – Igazán megérdemled, jóllehet, kevéske fizetség ez a 
hátadon lévő sebhelyekért. Itt egy csupor krém, még jól jöhet. – 
Újból csókolni kezdte foglyát. 

Quinn néhány percig még csapkodta Ashley hátát, aztán amikor 
megelégedett bőre mély rózsaszín árnyalatával, közvetlenül mögé 
térdepelt. Fogta a krémes csuprot, és először bekente a farkát, az-
után bőségesen a nő segglyukát is. Szépen lassan behatolt a női 
test legtitkosabb helyére. Az apró bejárat eleinte ellenállt, de ké-
sőbb fokozatosan utat engedett neki. Pénisze állhatatosan nyoma-
kodott előre. Először a makkját juttatta be, azután óvatosan tövig 
mélyesztette benne a farkát. 

Ashley kis híján elájult, amikor belehatolt. Érezte Rurik hatal-
mas fegyverének lüktetését a hüvelyében, de aztán már Quinn tag-
ja is dobolni kezdett a farában. Rurik előrenyúlt, hogy játszadoz-
zon a csiklójával. Felnyögött, amint babrálta, cirógatta, csipkedte 
érzékeny testrészét. 

– Ó, az én római szajhám szereti, ha egyszerre basszák a két 
lyukát, nem igaz? Elképzelhető, hogy mégsem adlak oda az embe-
reimnek. Engem fogsz szórakoztatni egész éjjel. Úgy sejtem, sok 
egészestés tivornyára jó leszel még. 

– Gyűlöllek! – zokogta Ashley, majd legnagyobb megdöbbené-
sére mindannyian egyszerre mentek el a vágy tökéletesen betelje-
sedett özönében. 

Ezek után a két férfi ölelte, ringatta őt, és az egekig dicsérték, 
micsoda jó, római lotyó volt. 
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Másnap, ahogy mindig, a saját ágyában ébredt. Rurik és Quinn 
cseppet durva volt az elmúlt éjjel, de nyilvánvalóan pont arra volt 
szüksége, mert döbbenetesen jól érezte magát. Az előző nap kicsi-
vel jobban elgyengítette, mint várta. Már tudta, hogy kedvenc ro-
mantikus regényeinek hősnői mit érezhették, amikor csereáruként, 
előre eltervezett házasságokba kényszerítették őket. Olyan fura 
volt arra gondolni, hogy pár héten belül lesz egy férje. Az ágya 
melletti asztalkán megszólalt a telefon. Ashley felvette a kagylót. 

– Jó reggelt! – szólt bele egy mély férfihang vidáman. 
– Ki beszél? – kérdezte Ashley. – Biztos benne, hogy jó számot 

hívott? 
– Ryan vagyok, Ashley. Az ügyvéded adta meg a számod. Fi-

gyelj, azon tanakodtam… Nem akarok a jövő hétvégéig várni az-
zal, hogy ismerkedni kezdjek veled. Tudom, hogy későn szólok, de 
Egret Pointe felé tartok, és már félúton járok. 

– Megfordult a fejedben, hogy egyéb terveim is lehetnek a hét-
végére? – tudakolta, miközben a szíve kalapált az izgalomtól. 

– Vannak? – kérdezte a férfi nyíltan. 
– Nem, nincs semmi, de megkérdezhettél volna, mielőtt elin-

dulsz hozzám – dorgálta meg gyengéden. – Eddig még senkinek 
sem udvaroltál, ugye? Vezetsz, miközben beszélünk, Ryan? 

– Nem. Lehúzódtam egy pihenőbe az autópálya mellé – mondta 
–, és nem, még soha nem udvaroltam. Valamit rosszul csinálok, 
ugye? 

– Igen is, nem is – felelte. – Majd elmagyarázom, ha ideérsz. 
Feltételezem, maradni szándékozol a hétvége hátralévő részében. 
Szólnom kell Byrnesnak, ha igen. 

– Hoztam magammal táskát – ismerte be. – Csomagoltam úszó-
nadrágot is – tette hozzá. 

Ashley felnevetett. – Előkészítünk számodra egy szobát, mire 
ideérsz. 

– Köszönöm – válaszolta. – Nagyjából egy órán belül ott va-
gyok. – Megszakadt a vonal. 

Ashley felkapta a házi telefont, és benyomta a hívógombot. 
– Jó reggelt, Miss Ashley – üdvözölte Byrnes. – Kéri a kávéját? 
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– Igen – válaszolta. – Byrnes, vendégünk érkezik, és éjszakára 
is itt marad. Kérem, készítsék elő neki a Washington-hálót. 

– Igenis, Miss Ashley. Szólok Mrs. Kramernek, ő azonnal gon-
doskodik róla – hangzott a válasz. 

– Byrnes, beszélni akarok magával és a nejével a reggelinél – 
mondta Ashley. – Tizenöt perc múlva lent vagyok. 

– Igenis, Miss Ashley – felelte Byrnes. 
Ashley kimászott az ágyból, levette pamut hálóingét, és megin-

dult a fürdőszoba felé. Gyorsan lezuhanyozott, hajat mosott. Mire 
törölközőbe burkolózva újból a hálószobájába lépett, már az aszta-
lon várta egy kancsó édes tejes kávé és egy porcelánbögre. Ashley 
megtöltötte a bögrét, és azon mód ki is itta félig. Azután felöltö-
zött, mert munkába kellett mennie. Nina a fogászati műtétjéből lá-
badozott, Brandy pedig, a főiskolás lány, aki szombatonként a 
boltban dolgozott, diákbálra készülődött. A szombat általában na-
gyon forgalmas nap volt. Miért nem mondta Ryannek, hogy for-
duljon vissza, és menjen haza? Nos, egyedül kell majd elütnie az 
időt délután négyig, amikor ő zárja az üzletet. Elvigye vacsorázni 
valahova? 

Bosszantotta a váratlan meglepetés. Magára rántott egy fehér 
selyemsortot, arra pedig egy rózsaszín selyemnadrágot. A melltar-
tója és krémszínű blúza következett. Belecsúsztatta lábát méret 
után készített, burgundi vörös papucscipőjébe, megitta maradék 
kávéját, és lesietett a kicsi étkezőbe. Leült az egyedül neki megte-
rített asztalkához. Felemelt egy pohár áfonyalevet, és kortyolt be-
lőle. Szinte azonnal mellette termett Byrnes egy tányér forró sajtos 
rántottával, három kolbászkával és egy teljes kiőrlésű, angol 
muffinnal. 

– Hozzon magának és a nejének egy-egy csészét. Jöjjenek, csat-
lakozzanak hozzám, amíg eszem. Valami nagyon fontosat kell 
magukkal megosztanom. 

– Felkapta a villáját, és élvezettel beleásott a rántottájába. 
Byrnes visszatért a konyhába. – Azt akarja, üljünk oda mellé, 

amíg eszik. Azt mondta, valami fontos bejelentenivalója van – 
mondta a feleségének. 
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Martha Byrnes kitöltött két csésze kávét, az egyiket átnyújtotta 
férjének. Aztán újból bementek a konyha aprócska étkezőjébe, le-
ültek Ashley mellé a picike asztalhoz. Várakozóan néztek rá. 

Már majdnem befejezte a rántottáját, és két kolbászka is eltűnt a 
tányérjáról. Miközben házi készítésű lekvárt kent fél muffinjára, 
kertelés nélkül így szólt: 

– Férjhez megyek. Ez alkalommal azonban nincsenek kompli-
kációk. A vőlegény nem meleg, nem menekül Las Vegasba az es-
küvő előtt, és nem szélhámos. Joe Pietro d’Angelonak van egy 
ügyvéd unokabátyja a városban. Az ő egyik ügyfele ugyanazzal a 
problémával küszködik, mint én. Örökség, szoros póráz. Meg kell 
nősülnie, mielőtt betölti a negyvenet, vagy mindent elveszít. Az ég 
is egymásnak szánt minket – mondta erőltetett mosoly kíséretében. 

– Az a férfi volna, aki tegnap hazajött önnel, Miss Ashley? – 
kérdezte Bynes. 

– Igen. Pontosan. Ryan Finbar Mulcahy. Fellendítette apja vá-
rosi üzletét, nagyon, nagyon, nagyon gazdaggá tette az öreget, aki 
aztán egy hirtelen fordulattal írt egy olyan végrendeletet, amely 
kimondja, ha Ryan nem házasodik meg, mielőtt negyvenéves lesz, 
akkor az egészet elveszíti. Kedves, nemde? 

– Nem rosszabb annál, amit az ön nagyapja tett, kisasszony – 
szólt mogorván Martha Byrnes. – Beadta a derekát annak a Lila 
Peabody nevű nőcskének! Igaz a régi mondás: vén bolondnak vi-
lágszerte nincsen párja. A szégyentelennek nem volt elég, hogy a 
nagyapja tekintélyes summát hagyott rá a szolgálataiért; belebor-
zongok, ha csak elképzelem, mik lehettek azok az ő korában! – 
fortyogott felháborodva. 

Ashley kacagott. 
Martha Byrnes sosem rejtette véka alá a (mindig határozott) vé-

leményét. 
– Mrs. Byrnes! – figyelmeztette a férje. 
– Ó, semmi baj – mondta Ashley. – Egyetértek Martha-val. De 

biztos emlékeznek, nagyapa mindig úgy tartotta, egy jó asszony-
nak jó férfi kell. Őszintén szólva, az első két vőlegénnyel történt 
incidens után biztos azt gondolta, nem próbálkoztam eléggé. A zá-
radékkal megnyugtatta Lilát, akinek igazán élvezte a társaságát, 
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valamint megnyugtatta magát is, mert tudta, meg fogok házasodni 
annak érdekében, hogy mindent megőrizzek, amit felépítettem. 

– Hajlandó aláírni egy házassági szerződést? – faggatózott 
Martha Byrnes. 

– Abszolúte! – biztosította őket Ashley. – Ryan és én csakis 
azért lépünk frigyre, hogy eleget tegyünk a két végakarat feltétele-
inek. Néhány év múlva mindketten továbbjárjuk a magunk útját a 
saját vagyonunkkal együtt, és senkit nem ér sérelem. Azt akartam, 
hogy tudjanak róla, mert Ryan hamarosan megérkezik, nekem vi-
szont indulnom kell az üzletbe. Igazán kellemes ember. Miközben 
arra vár majd itt napközben, hogy hazajöjjek, kérem, válaszoljanak 
minden kérdésére. Bár megtartja majd a városi lakását, a kastély 
lesz az állandó lakhelye. Meg kellene fontolnunk, rendbe hozzuk-e 
nagyapa régi szobáit magunknak. 

– Ha jól értem, ez az egész nem tartozik a nyilvánosságra – je-
gyezte meg Byrnes csendesen. 

– Nem bizony. Augusztus huszonötödikére ütemeztük be az es-
küvőt. Kevés felhajtással. Nem több mint tíz-tizenkét vacsoraven-
déggel. Azért rendezzük itt, mert ő római katolikus, és nem aka-
runk templomi esküvőt, nehogy a válásunk tönkretegye az életét. 
Szerintem így lesz a legjobb. Semmi hűhó. Semmi felfordulás, és 
jók lesznek a saját kertünkben nyíló virágok is. 

– Szólok Tonynak, hogy aznap vacsorát adunk, így biztos kéz-
nél lesznek a megfelelő virágok – mondta Byrnes. – Ő tudja, mi-
lyen virágok nyílnak augusztusban. 

Ashley bekapta az utolsó falatot az angol muffinból, azután 
megitta a maradék áfonyalét. Felállt az asztaltól. – El kell készül-
nöm, hogy azonnal indulhassak, amint ideér – mondta, és kiment 
az étkezőből. 

– Hát, ez aztán mindenen túltesz! – mondta Martha Byrnes hal-
kan. – Érdekházasságot köt, Martin. Szégyen, hogy nem eshet csak 
úgy szerelembe, mint bárki más. Ugyanakkor Miss Ashley nem 
csak bárki, ugye? 

– Nem – hagyta jóvá –, nem az. 
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– Nos, mivel az ügyvédek leinformálták ezt a fiatalembert, úgy 
gondolom, rendben lehet – sóhajtotta Martha. – Mégis elszomorít. 
Azon tűnődöm, milyen lehet? 

– Hát hamarosan megtudjuk – mondta a férje. Azután felállt, 
megigazította a nyakkendőjét. – Hallom, hogy autó közeleg a ko-
csifelhajtón. A vendégünk lesz az, Martha. Szaladj fel Mrs. Kra-
merhez, és nézd meg, elkészült-e a Washington-lakosztállyal. 

Byrnes kirohant a bejárati ajtóhoz. Az oldalablakon át nézte, 
amint a régi Jaguár leparkol. Kiszállt a sofőr, kezében kis hétvégi 
táskát lóbált. Byrnes szélesre tárta a bejárati ajtót. – Jó reggelt, Mr. 
Mulcahy! Viszem a táskáját. Miss Ashley-t kint találja a verandán. 
Odatalál, uram? 

– Igen, köszönöm – mondta Ryan. Útközben a veranda felé arra 
gondolt, hozzá kell szoknia ahhoz, hogy komornyikja legyen. 

– Jó reggelt, Ryan! – lépett közelebb Ashley, hogy üdvözölje. – 
Csak egy percet maradhatok veled. Ma nincs bolti kisegítőm, és a 
szombat mindig forgalmas nap. – Nagy meglepetésére a férfi ki-
nyújtotta a kezét, magához vonta, és mindkét arcát megpuszilta. – 
Ó, jaj! – kiáltott fel önkéntelenül Ashley – Ez, olyan… 

– Olaszos volt – adta szájába a keresett szót. – Úgy gondoltam, 
jobb, ha már most kezdünk hozzászokni a puszilkodás különböző 
formáihoz, tekintve, hogy nemsokára összeházasodunk. 

– Igaz – bólintott Ash elgondolkodva. – Az esküvőn majd szá-
jon kell csókolnod, nem igaz? Máskülönben pusmogni kezdenének 
az emberek. Végül is a csókolózás elég ártalmatlan sport! 

– Sokat gyakoroltad? – kérdezte. 
– Ismételten emlékeztetnélek a koromra – mondta Ashley. 
– Szeretek csókolózni – a beismerés közben barna szeme meg-

villant. 
– Mennem kell – figyelmeztette Ashley. A beszélgetés zavarba 

hozta egy kicsit. Kapcsolatuk üzleti természetű volt, az üzlet vilá-
gában pedig nem bizalmaskodnak az emberek, vagy legalábbis 
nem kellene bizalmaskodniuk. – Byrnes gondodat viseli majd. Ke-
véssel négy után érek haza. Ha van valamilyen kérdésed a házzal 
kapcsolatban, fordulj hozzá. – Sikerült eltávolodnia tőle – Szép 
napot, Ryan! – mondta, azután elsietett. 
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Ryan kényelembe helyezte magát a verandán, nézte a tündöklő 
kék öblöt a ragyogó júniusi reggelen. Felzaklatta Ashley-t. Nyil-
vánvaló volt, hogy pechessége ellenére igazi hölgy. Érdekes. El-
múlt harminc, üzletasszony összegyűjtött pár tapasztalatot a férfia-
kat illetően, de alapvetően szégyenlős nő. Csak a helyzet miatt, 
amelybe hirtelen belecsöppentek, vagy Ashley jó volt ugyan a 
munkájában, de teljesen elvesztette a fonalat, ha kapcsolatokról 
volt szó? De hát pont én beszélek, fintorodott el Ryan. Diszkrét 
köhintést hallott, és amikor felnézett, Byrnes-t látta meg maga 
mellett. 

– Mrs. Byrnes azt gondolta, valószínűleg nem volt lehetősége 
reggelizni indulás előtt, uram. Készített önnek egy kis harapniva-
lót. Kérem, kövessen az étkezőbe, és én tálalom önnek. 

– Nahát, ez igazán figyelmes! – Felállt, és elindult Byrnes után. 
Étkező, nem több, gondolta, amint belépett az apró szobába, 
amelynek falait vidám, sárga-fehér csíkosra festették. Miután 
Byrnes leültette, Ryan elmosolyodott, amikor egy gömbölyded 
asszonyság jelent meg, hogy tányért tegyen elé. Ő lehet Mrs. 
Byrnes, következtetett Ryan. – Köszönöm, asszonyom – mondta. – 
Igazán ízletesnek látszik! 

– Néhány frissen sütött áfonyás muffint készítettem önnek – fe-
lelte. 

Mosolyogva nézett fel rá. – Csodálatos az illatuk, Mrs. Byrnes, 
de igazán nem kellett volna fáradnia miattam. Egy tálka gabona-
pehellyel is megelégedtem volna – mondta neki. 

– Ebben a házban ugyan nem! – szólt Martha Byrnes ellent-
mondást nem tűrve. – Az én konyhámban főzünk. Reggelit, olykor 
ebédet, de vacsorát mindig. Most pedig lásson hozzá, amíg meleg. 

A férfi rávigyorgott az asszonyságra, és engedelmesen falatozni 
kezdett. Majdnem olyan, mintha Angelina sertepertélne körülötte, 
gondolta. Aztán hirtelen ráébredt, ha Byrnesék ennyire törődnek 
egy idegennel, akkor Ashley biztosan nem szenvedett hiányt gye-
rekkorában. Ez megnyugtatta. 

Ashley sietetve a faluba hajtott, aztán leparkolta kocsiját a Lacy 
Nothings mögött. Majdnem fél tíz volt már. A Fő utcán sok autót 
látott, így tudta, hogy forgalmas napjuk lesz, és tényleg az volt. 
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Onnantól fogva, hogy kinyitotta a boltot, az ajtó feletti csengő 
megállás nélkül csilingelt. Fél egy körül kicsit lelassultak az ese-
mények. Éppen csak kifújta magát, amikor ismét hallotta a csengő 
hangját. Odafordult, és Ryan-t pillantotta meg. Kezében kis kosár-
ral lépett be a boltba. 

– Mrs. Byrnes úgy gondolta, jól esne nekünk egy közös ebéd – 
szólt. – Hol ehetünk? 

– Hátramehetünk az irodámba, ha nem bánod – felelte Ashley. 
– Nem szívesen hagyom itt az üzletet még ebédidőben sem. Sokan 
ilyenkor járnak vásárolni. – Odavezette aprócska irodájához, elvet-
te tőle a kosarat, és az íróasztalra tette. – Ülj le – mutatott az aszta-
la mögötti székre. Ő az asztallal szemközti székre ült. – Innen 
könnyebben kiszaladok, ha megszólal a csengő – magyarázta. – 
Különben is, az irodai székem nagyobb, és te igazán nagydarab 
fickó vagy. 

Remekül, gondolta pajkosan Ryan, miközben belepréselte ma-
gát a székbe, aztán eltűnődött. Miért csak a szex jut eszébe Ashley-
ről? Márpedig így volt. Titokban azt vizsgálgatta, hogyan mutatna 
Ashley abban a döglesztő csipkemelltartóban és bugyiban, amelyet 
a kirakatában álló próbababán látott. A ragyogó bíborrózsaszínű 
összeállítás fantasztikusan mutatna világos bőrén. 

– Csirkesalátás – nyújtott oda neki Ashley egy szendvicset pa-
pírtányéron. – Mrs. B. máris megkedvelt téged. Nem készíti el 
akárkinek híres csirkesalátáját. 

Egy pillanatig Ryan teljesen belátott Ashley dekoltázsába, ami-
kor a nő előrehajolt, hogy átadja neki a szendvicset. Egyszerű, fe-
hér selyemmelltartót viselt, és olyan szexis volt, hogy legszíveseb-
ben belefúrta volna a fejét, hogy megnyalogassa a bőrét. Futólag 
behunyta a szemét. Tegnap találkoztam ezzel a nővel, és máris úgy 
viselkedem, mint valami perverz állat, gondolta Ryan. Nem jutott 
eszébe egyetlen nő sem, aki ilyen hatással lett volna rá. Megcsapta 
az Ashley mellei közül kiáradó illat, amely meghatározhatatlan és 
érzéki volt egyszerre, valamint a tisztaság érzetét keltette. Nem 
tudta hova tenni. – Kellemes a parfümöd – vetette oda mellékesen. 
– Mi ez? 
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– Tetszik? Vént Vert a Balmain-háztól. Mindig is szerettem. Ez 
volt az első igazi, francia parfümöm. Ben, a bátyám vette nekem 
azon a nyáron, amikor Európában voltunk. Németországban állo-
másoztak, és eltávozást kapott, hogy nagyapával és velem talál-
kozhasson Párizsban. Az volt az utolsó alkalom, amikor mindnyá-
jan együtt lehettünk. A következő évben elesett az iraki Sivatagi 
Viharban. Mindig eszembe jut Ben, amikor magamra fújok egy ki-
csit – mondta Ashley szomorúan. 

– Akkor miért használod? – tette fel a gyakorlatias kérdést. 
– Mert tetszik – felelte. – És nem kapnám vissza egy kicsit 

Bent, ha nem használnám. 
– Mrs. B. mennyei csirkesalátás szendvicset készít – váltott té-

mát Ryan, aki úgy látta, könnycsepp csillan meg Ashley szemé-
ben, és meghatotta, hogy a nő még mindig annyira szereti elhunyt 
bátyját. Ő fikarcnyit se törődne azzal, ha öt idősebb nővére eltűnne 
a föld színéről, viszont Frankie más tészta. A hárpiák közül azon-
ban egyik sem hiányozna. 

– Elmondtam Mr. és Mrs. Byrnes-nek, hogy egybekelünk. Az 
okát is. Tudom, hogy mindenki azon aggodalmaskodott, rosszat 
fognak gondolni rólunk, még akkor is, ha ismerik a dilemmát, 
amellyel szembe kell néznem, illetve néznünk. De tudják jól, hogy 
egyikünknek sincs más választása. Segítségre lesz szükségem, 
hogy rendbe hozhassuk nagyapa régi szobáit, továbbá meg kell 
terveznem az esküvőt is, ugye? 

– Frankie, a húgom, dekoratőr. Evelyn Claire-nek dolgozik – 
mondta Ryan. – Valószínűleg segítene, ha megkérnéd. Valójában 
úgy áll a dolog, hogy majd megőrül azért, hogy segíthessen. Azt 
kérné, hogy a munkadíját fehérneműben fizesd meg – mondta vi-
hogva. 

– Odaadóan rendel a katalógusodból. 
Ashley felnevetett. – Kapható vagyok a cserére! Add meg a 

számát, majd felhívom. 
– Áll az alku – egyezett bele. – Beszéltem anyámmal. 
– És? – Ashley beleharapott a szendvicsébe. 
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– Tetszik neki, hogy nem vagy anorexiás, és szeretsz enni – vá-
laszolta. – Szeretné, ha két hét múlva pénteken eljönnél vacsorára. 
Rendben? 

Ashley bólintott. – Jó ötlet. 
Sikerült megebédelniük anélkül, hogy megzavarták volna őket. 

Ryan fogta a kosarat, és együtt ballagtak ki a bolt elé. 
– Figyelj – mondta Ryan, amikor az ajtóhoz értek –, úgy tűnhet, 

hogy meghibbantam, de ezt meg kell tennem. – Magához húzta, 
majd megcsókolta a meglepett nőt. Mintha az lett volna a célja ve-
le: na, nézzük meg, hová is tartunk. Ha tartottak egyáltalán valami 
felé. Az ágyékánál tapasztalható, világosan kivehető feszülésből 
azonban arra lehetett következtetni, nagyon is tarthatnak valahová, 
ha úgy akarják. A férfi meglepte Ashley-t, de nem húzódott el, sőt 
nem is állt ellen. Melle a férfi mellkasának feszült, a mellbimbói 
érezhetően megkeményedtek. Ryan édesnek, puhának érezte 
Ashley száját. Az ajkai kettéváltak az övé alatt, és a nyelvük ösz-
szeért. Lassan feloldotta az ölelést. – Később találkozunk – mond-
ta, és remélte, hogy Ashley nem találta visszataszítónak, hogy fel-
áll a farka. Szerencsére a kocsija éppen a bolt előtt parkolt. 

– Aha – próbált válaszolni Ashley. Miután becsukta az ajtót, 
meg kellett kapaszkodnia a pultban, mert különben elesett volna. 
Nahát, micsoda csók, gondolta. Amikor összeért a nyelvük, azt hit-
te, menten szörnyet hal. Ráadásul nyilvánvalóan vonzódik hozzá, 
mivel merevedése lett. Alig tudott odavánszorogni az autójához. 
Csakhogy ez akkor sem szerelem. Mindkettőjüket testi vágy 
emésztette. 

Érdekházasság. Semmi szex – ebben maradtak. Ashley most új-
ra átgondolta: talán mégsem jó így. Tényleg komolyan gondolták 
azt, hogy két éven keresztül egy ágyban alszanak, és nem 
szexelnek? Megint szedheti majd a tablettákat. Semmi szükség 
gyerekekre. A tűzből, amely egyre jobban lángolt közöttük, sejteni 
lehetett, hogy végül a szexnél fognak kikötni. Miért is ne? De ek-
kor Ashley megrázta a fejét. Milyen hülyeségek jutnak az eszébe? 
Ez üzleti ügy, ő meg a puncijával gondolkodik, nem az agyával. 
Ettől eltekintve Ryan Finbar Mulcahy igazán jól ért a csókoláshoz, 
és valószínűleg sok minden másra is képes az ágyban. 
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Vacsora után a férfi elnézést kért tőle, ő azonban nem fogadta el 
a bocsánatkérést. – Idióták vagyunk, ha el akarjuk hitetni magunk-
kal, hogy menni fog szex nélkül – mondta neki. – Nekem össze-
roskadt a térdem miattad, neked pedig merevedésed lett tőlem. 
Vonzódunk egymáshoz, és ez eléggé meglep. Most ismertük meg 
egymást, de egyértelmű, hogy van köztünk valami. 

– Testi vonzódás – mondta ki a férfi. 
– Tudom – értett egyet vele –, de mi rossz van abban, ha két 

felnőtt testi vágyat érez egymás iránt? Végül is összeházasodunk, 
hacsak nincs valakid. 

– Nincs senkim – felelte Ryan. – Mi van, ha teherbe esel? 
– Újból szedni fogom a fogamzásgátló tablettákat – válaszolta 

Ashley. – Lehet, hogy katolikus vagy, de gondolom, nem ellenzed. 
– Megtennéd? – kérdezte Ryan, és barna szemétől Ashley-t 

megint elöntötte a hőség. 
– Persze. Hétfőn felhívom Sam doktort. Feltételezem, olyan 

vagy, mint az összes macsó férfi, és nem szereted az óvszert. Ha 
mindketten egészségesnek bizonyulunk, és betartod a szabályai-
mat, akkor a szexet nem kell kivonnunk az egyenletből. 

– Szabályok? – húzta fel a szemöldökét. 
– Nézd, annyit kérek csupán, hogy ne kefélj más nőkkel, amíg 

velem dugsz. Oké? Én biztosan nem fogok lefeküdni más férfiak-
kal. – Leszámítva a két fiút a Csatornán, de ők nem valódiak, 
vagyis nem számítanak, gondolta Ashley Még az is előfordulhat, 
hogy nem is lesz rájuk szükségem, ha tényleg olyan jó vagy, mint 
amilyennek képzellek. 

– Ésszerűen hangzik – értett egyet vele. 
– Azt is szeretném, ha megtartóztatnánk magunkat az esküvőig 

– mondta Ashley –, vagy legalábbis addig, amíg megkapjuk a ne-
gatív leleteket. 

– Korrekt – mormolta –, de azért eljátszadozhatunk egy kicsit, 
vagy nem? 

Kint voltak a verandán. Ryan a kanapén ült, Ashley fel-alá jár-
kált a félhomályban. Hirtelen megragadta, és az ölébe vonta a nőt. 

– Hé! – kiáltott fel meglepetten. 
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– Nem tehetek róla, de nem bírok ellenállni neked – ismerte be. 
– Egész életemben volt egy nőideálom. Azt képzeltem, hogy töré-
keny, szőke és gyámoltalan, akinek én lehetek a megmentője. Te 
egyáltalán nem felelsz meg ennek a képnek, ugye? 

– Azt hiszem, nem – értett egyet Ashley 
– Ennek ellenére, csak belenézek a nagy, zöld szemedbe, és 

másra sem tudok gondolni, csak arra, hogy bejuthassak a bugyidba 
– mondta. – Úgy érzem magam, mint egy kéjenc, de a fenébe is, 
olyan izgató vagy! – kezével a nő háta mögött matatott, a melltartó 
csatját kereste. 

– Elöl van – mondta Ashley. Odanyúlt, és maga kapcsolta ki a 
melltartót. – Nos, nem is tudom, mit képzeltem, de az biztos, hogy 
egy csaknem két méter magas, modellarcú férfi nem szerepelt a 
listán. Te is izgatsz engem. Semmi baj a jó öreg, testi vággyal, 
Ryan Mulcahy. Mindaddig, amíg értjük egymást. – Kigombolta 
blúzának két felső gombját. 

Ryan keze mohón siklott alá, és Ashley egyik mellét kosarat 
formázó tenyerébe fogta. Felsóhajtott, amikor megérezte puhasá-
gát. Teljesen szétnyitotta a blúzt, lehúzta a válláról, és alaposan 
megvizsgálta a csinos halmokat. Termetesek voltak, de nem ha-
talmasak. A bimbói pedig nyíló rózsákhoz hasonlítottak. – Iste-
nem, gyönyörűek! – csókolgatni kezdte őket. 

Ashley sóhajtozott a gyönyörtől. Eltelt már néhány hónap azóta, 
hogy utoljára szeretkezett, mégis, te jó ég, tudta, hogy ennél mesz-
szebbre nem mehetnek. Ryan szenvedélyes férfinak bizonyult, és 
higgadt külseje ellenére ő is az volt. Nem kellett sok ahhoz, hogy 
mindkettőjüknek megfelelő testhelyzetben találják magukat. Érez-
te, hogy a férfi pénisze nekinyomódik a fenekének. Lehunyta a 
szemét, és újra felsóhajtott, amikor a férfi végigsimogatta szájával 
a mellkasát, a nyakát, hogy végül megcsókolja. Maga volt a 
mennyország, és máris teljesen nedves lett tőle. – Állj meg! – 
mondta, és elhúzódott. 

– Csak még egy kicsit! – könyörgött Ryan, miközben Ashley 
mellét simogatta. 

– Nem – felelte a nő. – Ha most nem hagyjuk abba, nem tudom, 
mi fog történni. 
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– Dehogynem tudod! – mondta Ryan, aztán összekapcsolta a 
melltartóját, és begombolta a blúzát. – Ha így folytatjuk, akkor úgy 
megbaszlak, ahogy csak bírlak, Ashley! Ezt te is tudod, ugye? – 
Beleharapott a fülcimpájába. – Nem hiszem el, mennyire kívánlak! 

Ashley reszkető térddel tápászkodott fel. – Én is téged – mondta 
a férfinak. 

– Mondd, hogy azt akarod, basszalak meg azonnal, Ashley! – 
szólította fel Ryan. – Mondd, hogy azt akarod, addig dugjalak, 
amíg el nem élvezel. 

– Nem – mondta halkan. – Ha ezeket kimondom, akkor meg is 
tesszük, és én nem vagyok az a fajta nő, Ryan. Komolyan, te sem 
akarod igazán, hogy olyan legyek. 

Ryan bólintott. – Nem, nem akarom – helyeselt –, de még soha 
az életben nem fordult elő velem, hogy ennyire vonzódtam volna 
valakihez az első pillanattól fogva. Nem értem. 

– Mikor voltál együtt utoljára nővel? – kérdezte. Ryan belegon-
dolt, aztán megrázta a fejét. – Régen. –Vagyis már régóta esedékes 
nálad egy jó dugás – mutatott rá Ashley. – Ráadásul néhány héten 
belül összeházasodunk, ezért úgy érzed, beindulhatunk. Én viszont 
nem. Felizgulok-e tőled? Ó egek, de mennyire! Ám folyton a diák-
szövetségi srác jár a fejemben, aki kétszer lefeküdt velem, aztán 
lelépett. Továbbá eszembe jut az a három férfi, akiknek a jegyese 
voltam, de valahogy mégsem sikerült eljutnunk az oltárhoz. Nos, 
mivel érdekházasságot kötünk, úgy vélem, legyünk ódivatúak, és 
várjunk a nászéjszakánkig. Rendben? 

– Csendben fogok várakozni, de csakis akkor, ha játszhatok 
még velük – mutatott Ryan Ashley melleire. 

– Meggondolom! – mondta mosolyogva Ashley. – Most felme-
gyek lefeküdni. Jó éjt, Ryan Mulcahy! 

– Jó éjt, Ashley Kimbrough! – felelte. 
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Negyedik fejezet 

– Hiszen, te gyönyörű vagy! – mondta Angelina Mulcahy, 
amint üdvözölte Ashley-t. Megfogta a fiatal nő kezét, és előreha-
jolt, hogy arcon csókolja. – Üdvözöllek az otthonomban, cara. 
Remélem, hogy a küszöbön álló esküvő rendhagyó körülményei 
ellenére is barátok leszünk. 

– Azt hiszem, még soha életemben nem köszöntöttek ilyen szí-
vélyesen, Mrs. Mulcahy. Köszönöm, hogy a vendége lehetek – fe-
lelte Ashley, amint jövendőbeli anyósa belekarolt, és bevezette bá-
jos háza nappalijába. 

– Szólíts Linának, cara! Az összes barátom így hív – mondta 
Angelina Mulcahy. Elégedett volt. Valójában nagyon is. Ashley 
magas volt, és egészségesnek látszott. Széles csípőjét gyerekszü-
lésre teremtették. Igen. Ray jót cselekedett még akkor is, ha ez a 
lány független és amerikai. Neki különben sem túlzottan jöttek be 
a szőkék, akiket egyetlen fia kedvelt. Ennek a lánynak gyönyörűek 
a színei. Úgy néz ki, mint Tintoretto egyik Madonnája, és úgy tű-
nik, ismeri az illemet annak ellenére, hogy egy öregember és a 
személyzet nevelte fel. Leültette Ashley-t a kanapéra. – Most pe-
dig mesélj el mindent magadról – mondta Angelina. – Volt egy bá-
tyád? 

– Igen. Ben. Meghalt az öbölháborúban – válaszolta Ashley. 
Angelina keresztet vetett. – Isten nyugtassa, és áldja meg a 

szolgálatért, amelyet az országunknak nyújtott – mormolta. 
Csengettek. Ryan felállt, odaballagott a bejárati ajtóhoz, és be-

engedte legfiatalabb lánytestvérét. – Szia, bébi! – üdvözölte. – 
Anya éppen most faggatja ki Ashley-t. 

Frankie Mulcahy O'Connor álldogált egy kicsit a nappali és az 
előszoba között. – Istenem, olyan szép, Ryan! Nem is mondtad, 
hogy szép. 
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– Anya is ezt mondta neki először – felelte a húgának. – Azt hi-
szem, túlzottan lefoglalt az, hogy nem szőke. 

– Időnként olyan seggfej tudsz lenni! – mondta neki Frankie. 
Szeretetteljesen oldalba bökte, majd besétált a nappaliba. – Szia, 
anya! Szia, Ashley! Frankie vagyok, a jó testvér. – Pajkosan vi-
gyorgott. 

– Már hallottam rólad – felelte mosolyogva Ashley, és megölel-
te Frankie-t. 

Angelina helyeslően biccentett. Melegszívű. Ennek a lánynak 
meleg szíve van. 

– Kér valaki aperitifet? – kérdezte Ryan. Megbizsergette, aho-
gyan édesanyja és a húga egy szempillantás alatt a szívükbe zárták 
Ashley-t. Nem csoda, hiszen ő is megkedvelte azonnal. 

Az asztalnál Angelina örömmel nyugtázta, hogy Ashley befalja 
a főztjét. Majdnem felkiáltott, amikor a lány repetát kért a 
tiramisujából. – Szoktál főzni? – kérdezte a vendégét. 

– Nem igazán. Sohasem kellett – vallotta be Ashley. 
– Kimbrough Hallban Mrs. Byrnes főz. Én munkamániás va-

gyok, viszont szeretném elkérni az articsókás csirke receptjét. Mrs. 
B. szüntelenül új ételek után kutat. 

– Le fogom írni neked – mondta Angelina. – Aztán egy nap 
majd elmegyek hozzád, és megtanítom, hogyan kell elkészíteni. 
Dolgozni jó, de az is jó lenne, ha el tudnál készíteni néhány ételt. 
Mi lesz veletek, ha Mrs. Byrnes megbetegszik? 

– Azt teszi majd, anya, amit mindenki – szólalt meg Frankie. – 
Rendel valamit. 

– Egret Pointe-ban nem! – nevetett Ashley. – Csak egy pizzá-
zónk van, ahol csak pizzát és szendvicset készítenek, viszont van-
nak igazán kedves kis éttermeink. 

Az este kellemes hangulatban folyt tovább. Ashley és Frankie a 
ház fő lakosztályának átalakítását hozta szóba. 

– A főnököm neve alatt kell majd futnia – mondta Frankie bo-
csánatkérően. – Nagyon dühíti, ha dekoratőrei saját zsebre dolgoz-
nak. Attól tart, hogy valamelyikünk meglép az ügyféllistájával. 
Remélem, ez nem okoz gondot számodra. 
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– Evelyn Claire anyám barátnője volt – válaszolta Ashley. – 
Együtt jártak iskolába. A St. Hilary's-be. Mondd el neki, hogy én 
vagyok Rosemary Leigh Kimbrough lánya. 

– Katolikus iskola? – vágott közbe Angelina. 
– Nem. Anglikán apácák intézete – felelte Ashley. –Akkor mi 

lesz a gyerekeitekkel? – hűlt el Angelina. 
– Nem hiszem, hogy Ryannel már ott tartanánk, Lina – szólt 

Ashley őszintén. 
Később, amint hazafelé tartottak Egret Pointe-ba, Ryan elnézést 

kért. – Még nem mondtam el anyámnak, hogy ez rövid házasság 
lesz. Azt hiszi, olyan ez is, mint apáé és az övé volt: két ember 
praktikus okokból egybekel, és sikerül kihozniuk belőle valamit. 

– Egyelőre ne is mondd el neki. Elszomorítaná, azt pedig nem 
szeretném. Elég, ha az esküvő előtt tudja meg. 

– Tetszettél neki. 
– Ő is nekem, és igazán bírom Frankie húgodat is. Jó barátnők 

leszünk, bármi is történjék – mondta neki Ashley. – A hétvége hát-
ralévő részét nálunk töltöd, ugye? – kérdezte, miközben rákanya-
rodtak az autópályára. – Sok mindenről szeretnék beszélni veled. 
Az esküvőről. A hálószobánkról. És a szertartás után értesítőket 
szeretnék kiküldeni. Én a fekete betűket kedvelem fehér vagy 
krémszínű papíron, de szeretném kikérni a te véleményedet is. Már 
vannak minták. Kérek egy listát azokról, akiknek értesítőt külde-
nél. Minél hamarabb szeretném elvégezni a munka nagy részét, 
hogy lazíthassunk az elkövetkező néhány hétben, ha ez így megfe-
lel neked. 

– Remek – egyezett bele Ryan. – Reggel nekilátunk. – A kocsit 
leállította a ház előtt. 

Az oszlopos előcsarnok ki volt világítva. Ashley már korábban 
szólt Byrnesnak, hogy menjen aludni, mert későn érkeznek majd, 
ne várjon rájuk. Kinyitották maguknak az ajtót, azután felsétáltak 
az emeletre. Úgy tervezték, hogy külön alszanak. Az emeleti hall 
félhomályában Ryan magához vonta Ashley-t, és csókolgatni 
kezdte. Ashley átkarolta a nyakát, a nyelvét belecsúsztatta Ryan 
szájába, aki mohón követte a példáját. 
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– Neked van a legszexisebb szád a világon – mondta neki. – 
Mint azé a színésznőé, akinek a neve ugyanaz, mint az anyámé. 

– Angelina Jolié – suttogta. 
– Igen, ő az. – Simogatni kezdte Ashley egyik mellét. 
– Ó, ne – szólt rá. – Ha belekezdünk… 
– Hiányoznak a lányok – suttogta Ashley fülébe a melleire utal-

va. – Azóta, hogy két héttel ezelőtt nem engedted előbújni őket ott 
a verandán. 

Ashley nagyot nyelt. Ryannek nagy és gyengéd keze volt. Azt 
vette észre, hogy nagyon jól esik neki, ha a férfi megérinti a mel-
lét. A mellbimbói máris megfeszültek, megkeményedtek, és a 
combjai között egyre inkább benedvesedett. 

– Azt akarom, hogy meztelenre vetkőzzünk – súgta. 
– Ne – mondta neki Ashley, de még nem vonta ki magát a keze 

alól. 
– Bemutattalak anyámnak és a kedvenc húgomnak. A házassági 

szerződés a jövő héten aláírásra kész. Nem vagyok meleg. Nem 
tervezem, hogy a közeljövőben Las Vegasba vagy bárhova másho-
va utazzak. – A keze lecsúszott, bevándorolt Ashley szoknyája alá, 
és a combja finom bőrét kezdte simogatni. – Nedves vagy – je-
gyezte meg. – Te is épp annyira akarod, mint én. 

Ashley nyöszörgött. Ryan semmi olyat nem mondott neki, amit 
maga ne tudott volna, de úgy döntött, ezúttal a megfelelő időben 
fogja odaadni magát, még akkor is, ha csupán érdekből kötnek há-
zasságot. Minden erejét összeszedte, elhúzódott tőle, és megragad-
ta az ajtógombot. – A nászéjszakánkon, egy perccel sem korábban 
– mondta, miközben belépett a szobájába, határozottan becsukta az 
ajtót maga után, és kulcsra zárta. 

Olyan keményen állt a farka, hogy Ryan azt hitte, bizton letörik, 
ha megérinti. A fenébe! Nagyon kívánta a nőt! Olyan mélyre akart 
hatolni benne, hogy elérje a méhét. Milyen lehet?, tűnődött. Kia-
bál, amikor elélvez? Megkarmolja? Esetleg csendes típus, aki csak 
fekszik? Á, nem. Nem hitte, hogy csendes volna. Ryan megdör-
zsölte a péniszét, hogy csökkentse fájdalmát. Ashley fantasztikus 
szája enyhíthetne a kellemetlenségen! Megtenné neki? Ő szívesen 
megdöngetné, az biztos. Legszívesebben széttárná a szeméremaj-
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kait, nyalogatná a csiklóját, azután addig szopogatná, amíg sikol-
tani nem kezd, amikor eljut a csúcsra. Biztos, hogy sikoltana. Ak-
kor belépett saját hálószobájába. 

A reggel úgy telt, mintha előző este semmi sem történt volna. A 
reggeliző asztalnál ültek, és az esküvőre hivatalos vendégek listáját 
egyeztették. Ashley úgy döntött, a helyi kalligráfussal fogja elké-
szíttetni a meghívókat. Egyszerű, krémszínű papírt akart. A férfi-
nak meg kellett esküdnie, hogy titokban tartja az eseményt. Értesí-
tőket is csináltatott. A szintén krémszínű papírra elegáns, fekete 
betűkkel került rá a hagyományos szöveg: 

Ashley Cordelia Kimbrough 
és 

Ryan Finbar Mulcahy 
bejelenti, hogy 2007. augusztus 25-én 

házasságot kötött 
A mellécsatolt kártyán ez állt: Szeptember elseje után tartózko-

dunk otthon. Alatta a címük szerepelt. 
– A nővéreim teljesen ki fognak kelni magukból – mondta Ryan 

vigyorogva. – Hát még ha megtudják, hogy Frankie jelen volt… 
nos, Bride harakirit fog elkövetni! Ott tűnik tova az új, nagy háza, 
amelyre szüksége sincs. Betta nem kapja meg a Ferrariját, Dee el-
kényeztetett kölykeinek meg kölcsönt kell felvenniük, hogy befe-
jezhessék a főiskolát. A jegyeiket elnézve nem vagyok biztos ab-
ban, hogy megkapják. Szeretnek bulizni. Ami pedig Katyt és 
Magst illeti, a férjüknek kell majd kifizetnie a világkörüli hajóutat. 

– Ez igazán nem szép tőled! – mondta Ashley. – Nem lehetnek 
ilyen gonoszak a nővéreid. 

– Ó, dehogynem. Várj csak, amíg megismered őket – felelte. – 
Az öt szuka máris felhajtott egy vevőt az R&R-re, Ash! 

– Hát akkor rendezzünk partit szeptember végén, hogy megün-
nepeljük házasságunk első hónapját – javasolta pajkosan. – Kizá-
rólag családtagoknak, oké? 

– Vérre szomjazol – nevette el magát a férfi. 
– Amúgy is találkoznom kell gonosz nővéreiddel valamikor – 

mutatott rá Ashley. 
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– Igaz – mondta Ryan. – És addigra sugároznia kell belőled, 
hogy az ágyban jól megkapod a magadét. A friss házasok úgy néz-
nek ki. Abból tudni fogják, tényleg komolyan gondoljuk – mondta 
Ryan, és megfogta Ashley kezét. Finoman megharapdálta az ujjait. 

Találkozott a tekintetük. Ashley szíve majdnem kiugrott a mell-
kasából. Mi történik itt? Még csak néhány hete ismeri ezt a férfit. 
Ő elpirult, Ryan pedig vigyorgott. 

– Tetszik, amikor elpirulsz – mondta. 
– Ráadásul úgy tűnik, nagy tehetséged van ahhoz, hogy zavarba 

hozz – mondta neki Ashley Elhúzta a kezét. – Döntsük el, mi le-
gyen az esküvői vacsora étlapján. 

– Te szűzkurva vagy? – kérdezte Ryan váratlanul. 
– Nem! Nem hinném. Miért kérdeznél tőlem ilyesmit? – érdek-

lődött. 
– Ha megérintelek, visszavonulót fújsz – reklamálta –, ugyan-

akkor, ha véletlenül sikerül megcsókolnom téged, akkor abban a 
pillanatban lángra lobbansz. 

– Ez az egész szigorúan üzletnek indult, most pedig a szex is 
belekerült az egyenletbe – felelte Ashley. – Nyilvánvaló, hogy sze-
reted a szexet. Én is. Igen, összeházasodunk, de ez alkalommal 
nem akarom elrontani, még akkor sem, ha a szerelem nincs a kép-
ben. Nem tudom, hogyan magyarázhatnám el ennél jobban. 

– Ennél jobban nem lehet – mondta Ryan. – Nem, a szerelem 
tényleg nincs benne, és valóban az üzlet hozott össze minket. En-
nek ellenére, el sem hiszem, mennyire vágyom rád, Ash! 

– Hízelegsz, de úgy is gondolom, ahogy mondtam. A nászéj-
szakánk előtt nem – felelte Ashley határozottan. – Nagyon egész-
séges, életerős férfi vagy. 

– Te is pontosan azt érzed, ami én irántad, mégis teljesen visz-
szafogottan beszélsz rólunk mindaddig, amíg meg nem érintelek. 
Én viszont csak rád nézek, és legszívesebben letépném a ruhádat – 
dörmögte. – Hogy lehetsz ilyen szangvinikus? 

– Ez pusztán önfegyelem kérdése, Ryan – mondta neki Ashley. 
Ja, és nekem ott van a Csatorna, gondolta, és alig tudta visszafoj-
tani a nevetést. – Komolyan beszélek, Ryan, én így szeretném. 

– Én pedig mindenhogyan szeretném – morogta a férfi. 
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– Akkor biztos, hogy pokoli nászéjszaka elé nézünk! – jegyezte 
meg Ashley gonoszkodva. 

– Teszek róla, hogy utána ne tudj járni legalább egy hétig – 
ígérte Ryan vészjóslóan. 

– Ó, milyen rossz fiú vagy! – incselkedett vele Ashley, és fed-
dőn rázta meg a mutatóujját előtte. 

– Te rosszkislány vagy? – kérdezte Ryan csábosán. 
– Azt hiszem, tudok az is lenni a megfelelő partnerrel – mondta 

Ashley Akkor felemelte a férfi kezét, és szopni kezdte a középső 
ujját. – Te vagy a megfelelő partner, Ryan? – nyelve lassan az ujja 
köré fonódott, aztán erősen szívni kezdte. Jó móka, gondolta. 
Egyik vőlegényével sem játszadozott így annak idején. Azok a fér-
fiak szárazak, unalmasak voltak. Tartózkodtak a szextől mindad-
dig, amíg az eljegyzési gyűrűt fel nem húzták, azután pedig vala-
hogyan az ágyban kötöttek ki. A férfiak mindig sokkal többet kap-
tak, mint ő, ezért azt hitte, ez az élet rendje. Most tudta meg, hogy 
nem kell így lennie. Ryan előtt egyetlen férfi iránt sem érzett ilyen 
elemésztő testi gerjedelmet. 

Ryan behunyta a szemét egy pillanatra, és elképzelte, hogy a nő 
szája a farkát zárja körül, és azt szívja. A fenébe! Már megint fel-
állt. Elhúzta az ujját tőle. – Ha nem kefélünk, akkor azonnal hagyd 
ezt abba! Ne ingerelj ilyen rohadtul, Ash! Azt biztos nem szeret-
néd, ha Byrnes bejönne, és azt látná, hogy előttem térdelsz, és szo-
pod a farkam. A szegény fickó menten elájulna. 

Ashley ránézett a férfira, és újra átgondolta az egészet. Tulaj-
donképpen egy kis nyalás-szopás beleférhetne. Szó, ami szó, igen 
kellemes lenne, valamint az étvágyukat is csökkentené kicsit. 

Nem! Elment a józan esze, hogy ilyesmik járnak a fejében? A 
kettejük közti szexuális vágy túlontúl tüzes volt ahhoz, hogy képe-
sek legyenek megállni egy kis nyalás-szopás után. Az csupán a 
kezdet lenne, és ő ezt jól tudta. – Igazad van. Nem szeretném – is-
merte el. – Rendben van, akkor majdnem végeztünk. Mit fogunk 
viselni? Nem hiszem, hogy az utóbbi három eset után kedvem vol-
na a puccos-puffos, szatén-csipke esküvői ruhához. Egyszerű vál-
tozatnál szeretnék maradni, hacsak te nem akarsz olyan öltözékben 
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látni, amely kiváltja a „Hű, ott jön a menyasszony”-féle kiáltáso-
kat. 

– Hol lesz a szertartás? – kérdezte Ryan. 
– Ha süt a nap, a kertben, ha nem, akkor a bálteremben – felelte 

Ashley. 
– Hány órakor? 
– Négy harminc jó lesz? Ez a hagyománynak megfelelő, angol-

szász időpont. Szerencsét hoz, ha a mutatók felfelé haladnak, nem 
lefelé – mondta Ashley. 

– Van egy halványszürke, hajszálcsíkos öltönyöm – jegyezte 
meg Ryan. 

– Kit kérünk fel tanúnak? Szerintem nincs szükség koszorús-
lányra és násznagyra. Szerinted? 

– Nekem Frankie lesz a tanúm – felelte Ryan. – Neked? 
– Mrs. B-t kérem fel, és Byrnes lesz az, aki kiad – mondta neki. 

– Nekem tényleg ők jelentik a családot. Rajtuk kívül nincs senkim. 
– Mi a kedvenc színed? 
– Azt hiszem, a rózsaszín és a levendulakék – válaszolta 

Ashley. – Miért? 
– Meglepetés – mondta Ryan vigyorogva. – Nagyszerű. Meg-

vannak a meghívók, az értesítők, a vacsoramenü, az, hogy ki, mi-
kor, hol fogja aláírni az anyakönyvet és a ruhák. Kimaradt bármi? 

– Esküvői ruha legyen, vagy sem? – vetette fel Ashley. – Még 
nem mondtad, melyiket szeretnéd jobban. 

– Véleményem szerint menyasszonynak kellene öltöznöd – 
mondta Ryan –, de nem szükséges amolyan hercegnőféle ruha. Va-
lami egyszerű megteszi. Olyan, amit szívesen nézel meg később az 
első esküvődről készült fényképeken. Úgy tartják, az első alkalom 
mindig különleges. 

– Ez kedves tőled, Ryan – mondta Ashley. – Igazán figyelmes 
vagy. 

– Érzékeny fickó vagyok – mondta Ryan csábosán, aztán jelen-
tőségteljesen megvakarta a combtövét, és vigyorogva nézett 
Ashley-re. 

– Jót tenne neked egy hideg zuhanyt! – korholta Ashley. 
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– Egy kis úszás jól esne – válaszolta Ryan. 
– Jó ötlet! Menj, öltözz át. Találkozunk a medencénél. Előbb 

odaadom ezt a menüt Mrs. B-nek, hogy máris elkezdhessen foglal-
kozni vele. – Felállt, és elsietett a konyha felé, Ryan lement a me-
dencénél álló házhoz, ahova az úszónadrágját tette. Most már nem 
is kellett hazavinnie többé. 

Miközben Ashley-re várt, és szép lassan úszott a medencében 
oda és vissza, rájött, hogy tetszeni fog neki ez az életforma. Ashley 
említette, hogy télen befedik a medencét, és felfűtik a vizét, vagyis 
akkor is tudnak majd úszni benne. Igen, mindenképpen tetszeni 
fog neki ez az egész, de két év múlva milyen nehéz lesz leszoknia 
róla! Kimászott a medencéből, és letelepedett az egyik napozóágy-
ra, hogy kicsit süttesse magát a nappal. 

Ashley a fürdőházból nézte őt. Jézusom. Milyen gyönyörű a 
teste, gondolta. Az aprócska, európai úszónadrág, amelyet viselt, 
semmit nem bízott a képzeletre. Mesés feneke volt, és nem tarto-
zott azok közé, akiknek zoknit kell tömni a nadrágjukba, ha impo-
nálni akarnak. Diszkrét csomagja nagyságából arra következtetett, 
hogy legalább annyira meg van áldva azon a területen, mint két 
szeretője a Csatornán. Ashley magára vett egy fekete úszódresszt, 
felkapott egy törölközőt, és kilépett a házból. 

– Milyen a víz? – kérdezte, miközben Ryan felé közeledett. 
– Jó – mondta Ryan, és megpróbálta feltűnés nélkül felmérni a 

nőt. Micsoda test! Csodaszép melle jól kidomborodott a megté-
vesztőén szerény, fekete dresszben. És a feneke! Mamma mia! Ke-
rek és feszes. Legszívesebben odanyúlt volna, hogy megmarkolja. 
Nem volt törékeny alkat, de egyetlen gramm zsírfelesleget sem le-
hetett látni rajta. Ezek után alig várta, hogy meztelenül láthassa. 
Már csak néhány hetet kellett túlélnie. Nem volt biztos benne, 
hogy sikerülni fog. 

Ashley jól tudta, hogy Ryan tetőtől talpig szemügyre veszi an-
nak ellenére, hogy a férfi sötét szempillája napbarnította arcát sú-
rolta. Amikor előrehajolt, hogy törölközőjét leterítse a másik na-
pozóágyra, Ryan alaposan megbámulhatta a mellét. Ashley ráérő-
sen napozókrémet kent az egyik lábára, azután a másikra. Egyik 
karjára, majd a másikra. Bekente az arcát, a mellkasát. – Bekennéd 
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a hátamat és a vállaimat? – kérte ártatlanul, és átnyújtotta neki a 
tubust. Ryannak háttal ült le a napozóágy szélére. 

A férfi hosszú, ráérős kézmozdulatokkal simította el a napozó-
krémet, és érzéki mozdulatokkal addig dörzsölte a testét, amíg bi-
zseregni nem kezdett a bőre. A háta hosszú volt, a bőre finom és 
makulátlan. – Azt hiszem, kész – mondta végül. 

– Köszönöm – mondta Ashley, aztán felállt, és odasétált a me-
dencéhez. – Kellemes – mondta, miután beereszkedett a derékig 
érő vízbe. 

Ryan csatlakozott hozzá, és együtt úsztak oda-vissza néhány 
percig. Mind a ketten jól úsztak. – Szoktál pucéran úszni? – kér-
dezte Ryan pajzánul mosolyogva. 

– Néha – ismerte el Ashley. – Éjjel szoktam. Olyankor nem jár 
erre senki, és tudom, hogy senki sem láthat meg, és nem, most 
nem fogok levetkőzni, ahogyan te sem – mondta neki Ashley hatá-
rozottan. – Ez nevetséges, Ryan! Úgy tűnik, tombolnak a hormon-
jaink, hiába is próbálunk átsiklani fölötte. Nem vagyunk már tak-
nyos kölykök, a fenébe is! 

– Akkor miért érzem úgy magam a közeledben, mint egy tizen-
nyolc éves suhanc? – tette fel a kérdést Ryan. 

– Kanos vagy. Te magad ismerted be, hogy jó ideje nem voltál 
nővel. Most, hogy Sam doktor mindkettőnket megvizsgált, és kide-
rült, hogy nincs nemi úton terjedő betegségünk, már ne is legyél! 
Cölibátusban kell élned augusztus huszonötödikéig, és punktum! – 
mondta Ashley. – Ha én meg tudom csinálni, akkor, te is. Ne gye-
rekeskedj, Ryan! Nem hiszem el, hogy addig nem tudod távol tar-
tani magad a bajtól! – Kimászott a medencéből, és elnyújtózott a 
napozóágyon. Bűntudatot érzett, amiért így kioktatta a férfit. 
Olyan kár, hogy Ryan nem ismeri a Csatornát. Ashley számára 
megtérült minden egyes befizetett fillér az utóbbi időben, és csakis 
azért volt képes ellenállni Ryan vonzerejének, mert létezett a Csa-
torna. 

Quinn és Rurik jó szeretők voltak, de most, hogy találkozott 
Ryan Mulcahyval, Ashley úgy érezte magát, mint egy édességre 
kiéhezett nő a cukrászdában. Tudni szerette volna, milyen lenne, 
ha meztelen testük egymáshoz érne. Szerette volna magán érezni a 
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férfi testének súlyát, a farkát, amint zsákmányul ejti a vagináját, a 
száját és a nyelvét, amellyel az őrületbe kergeti őt. Már a gondolat-
tól is bizseregni kezdett, annak ellenére, hogy neki ott volt a Csa-
torna. Ha a férfi is hasonlóan érez – márpedig így volt –, akkor a 
várakozás gyötrelmes lesz, de nincs más választásuk. 

Nem volt könnyű, de sokat segített mindkettejüknek az, hogy 
Ryan a városban töltötte a hétköznapokat. Ráadásul ott volt a Csa-
torna. Ashley unni kezdte két fantáziáját, mégsem akarta törölni 
őket. Sok időt töltött a tökéletesítésükkel. Ehelyett inkább úgy 
döntött, hogy szexrabszolgás fantáziájához új elemet ad. Eljött az 
ideje, hogy felbukkanjon Lady Cordelia férje, Maximillian Alerio 
Patronius, a tribunus. Ashley elmosolyodott. A tribunus végre ha-
zatért a hadjáratból. Elnyújtózott az ágyán, és benyomta a falat 
nyitó gombot. Miután szabaddá vált a tévékészülék, megnyomta az 
A gombot. 

Nagy volt a sürgés-forgás a villában. A szolgák az észak-galliai 
hadjáratot megjárt gazdájuk hazatérésére készülődtek. A ház úrnő-
jét liliom illatú krémmel masszírozta egy rabszolga. Quinn hang 
nélkül lépett a terembe, és arra várt, hogy észrevegyék. Végül úr-
nője ráemelte tekintetét. 

– A férjem hamarosan megérkezik. Zárkózz be a szállásodon, 
amíg újra hadba nem indul. Tudod jól, mennyire utál téged, és 
gyűlöli azt a szép nagy farkadat is. Habár azért ajándékozott ne-
kem, mert azt akarja, hogy jól viselkedjem, amíg ő távol van, még-
sem szereti, ha eszébe juttatják, hogy a lábam között te turkálsz, 
amikor ő nincs itt. Ha csak egy szempillantásnyi időre is felbuk-
kansz, én magam foglak megbüntetni, Quinn. Küldök egy rabszol-
galányt, hogy viselje gondodat, de nem dughatod meg. A farkad 
csak az enyém, senki másé. Megértetted? 

– Igen, úrnőm – válaszolta tiszteletteljesen, szemlesütve. 
– Nos, akkor távozz! – utasította, majd visszafordult a masszőr-

nőhöz. – A hüvelykujjad begye túl érdes, Iris. A következő alka-
lomra csiszold le! 

– Igen, úrnőm – válaszolta a rabszolganő. Hálás volt, amiért 
nem verte meg. 
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Odakintről behallatszott a trombiták harsogása, a lovak patájá-
nak dobogása, amely azt jelezte: magas rangú személy érkezik. 

– Megjött a gazda! – kiáltozták a rabszolgák. 
Ashley elmosolyodott. Ó, igen, az újdonság a fantáziájában. 

Felkelt a masszázsasztalról. Szolgálólányai némán sürögtek körü-
lötte. Haját liliom illatú olajjal kenték be, hogy összhangban le-
gyen a meztelen testéből áradó illattal. Egy rabszolga finom, fehér 
fréziákból font láncot tett a nyakába, egy másikat a kezébe. Akkor 
a szolgák egyetlen szó nélkül, sietve elhagyták a termet, egy pilla-
nat múlva pedig kinyílt a kétszárnyú ajtó, és hatalmas léptekkel 
bemasírozott rajta a férje. Már levették róla a páncélját és a ruháit. 
A tribunus, Maximillian Alerio Patronius, pontosan úgy nézett ki, 
mint Ryan Finbar Mulcahy. A férfi épp olyan meztelen volt, mint 
Ashley, aki előrelépett, és a nyakába akasztotta a virágfüzért. 

– Isten hozott itthon, uram! – mondta fátyolos hangon. Nem 
gondolta volna, hogy kiköpött mása lesz Ryannek, de hát, végtére 
is, az utóbbi időben nagyon sokat jártak a gondolatai Ryan körül. 

A férfi kinyújtotta a kezét, magához vonta a nőt, és szenvedé-
lyesen megcsókolta. – Hiányoztál, asszony. A galliai nők állati 
zsírtól és izzadtságtól bűzlenek. 

– Ennek ellenére megbasztad őket, ugye? – kérdezte nevetve. 
– Miután kétszer megfürösztötték őket nekem, meg bizony! A 

szexrabszolgád kielégítő volt? – kérdezte a férfi. – Kellően szóra-
koztató volt a számodra ahhoz, hogy megőrizd erényed, és ne ke-
verd botrányba a házamat, telhetetlen Cordeliám? 

– Tökéletes, uram. Nem elég, hogy meglehetősen jó a dugás-
ban, bár sehol sincs tehozzád képest, kiváló az állóképessége és jól 
tűri a korbácsolást. 

A tribunus felnevetett. – Örülök, hogy jó ajándékot választot-
tam a hölgyemnek. 

– Eszményi férj vagy, Max! – mondta neki Ashley. –Mindig 
gondolsz rám, és az ajándékaid élvezetet okoznak nekem. Én va-
gyok Róma legboldogabb asszonya. Most pedig mondd el, miért 
vagy itthon – mondta a nő, és hozzábújt a férjéhez. – Azt hittem, 
néhány hónapig még várnom kell rád. 
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– Caesar visszaparancsolt. Az egyik talpnyalóját küldte a he-
lyemre – válaszolta a tribunus. – Ha igazak a pletykák, voltakép-
pen arról van szó, hogy Caesar a fickó nejét dugja, az a bolond 
meg túl rövid pórázon akarta tartani az asszonyát. Egyszerűen el 
kellett küldenie a férjet az északi Galliába, hogy könnyen megkap-
hassa a kivételezett szeretőt. Csak remélni tudom, hogy a szegény 
fickó nem pusztul bele – mondta kajánul nevetve. – Most pedig, 
drága feleségem, itt az ideje, hogy illő módon üdvözölj itthon. 
Ereszkedj térdre Cordelia, és szopd a farkam! Ha ügyes leszel, 
megduglak utána. Ha megharagítasz, akkor az egyik csinos rab-
szolgalányodat dugom meg. Miénk a délután, de aztán a palotába 
vagyunk hivatalosak egy ünnepségre, amelyből biztos jó kis orgia 
kerekedik. 

Ashley térdre rogyott, és felemelte a férfi hosszú rúdját. Fi-
gyelmesen nézegette, mintha azon tanakodna, mit tegyen vele. Az-
után a makkjánál fogva nyalogatni kezdte. Az egyik oldalon felfe-
lé, a másikon lefelé. – Mmm! – dorombolta. – Olyan az íze, mint a 
kikészített bőr, Max. – Szájába vette péniszét, és hosszú, lassú 
mozdulatokkal szopni kezdte. A férfi nagy kezének hosszú ujjaival 
beletúrt a hajába. Hirtelen Ashley abbahagyta a szopást, és nyelvé-
vel a pénisz érzékeny csúcsát kezdte cirógatni. Azután finoman 
megharapdálta. 

A férje felmordult. – Óvatosan, istennőm! – figyelmeztette. 
Újból szopni kezdte. Meleg szájában megduzzadt és felforróso-

dott Max pénisze, és úgy megnyúlt, hogy teljes hosszában kitöltöt-
te a torkát. Felnyögött, amikor arra gondolt, mennyire szereti a fér-
je ízét. Ashley hátranyúlt, és simogatni kezdte ura feszes fenekét. 
Körmét belevájta a bőrébe. Kissé felemelte a tekintetét, hogy lát-
hassa a férfit, és némán kérdezte, mit kíván tőle. A tribunus szó 
nélkül adott parancsot, ő pedig egyre erősebben és erősebben szop-
ta addig, amíg meg nem érezte, hogy a férfi megremeg, és kilövell 
az ondója. Majd megfulladt a bőséges folyamtól, de sikerült le-
nyelnie, aztán folytatta a szopást. Minden cseppjét kiszippantotta, 
végül a férfi parancsot adott a visszavonulásra. 
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– Jupiterre és Marsra, Cordelia! Senki sem tud úgy szopni, 
ahogy te! – dicsérte feleségét a tribunus. – Leszopod a rabszolgát 
is? 

– Uram! – háborgott Ashley. – Hogy kérdezhetsz tőlem ilyes-
mit? 

– Hazug szépségem! – mondta a férfi, és magához húzta felesé-
gét. – Állandóan szexre éhezel, ezért hoztam neked a fickót. Bol-
dog vagyok, hogy nem untat téged. – Odavezette a hatalmas ágy-
hoz. – Most pedig – mondta, miközben lefeküdtek –, mivel jó kis-
lány voltál, megérdemled, hogy kellőképpen megjutalmazzalak. 
Vágyom a nedves puncid ízére, Cordelia! Nyílj meg nekem – 
mondta a tribunus, azzal céljainak megfelelő testhelyzetbe igazítot-
ta nejét, és formás lábai közé csúsztatta a fejét. 

Lassan nyalogatta gömbölyded combjának puha bőrét. Fogaival 
súrolta, épp csak megcsippentette. A nő halkan felnyögött. A férfi 
néhányszor megjáratta nyelvét finom nyílásán fel és alá. Azután 
széthúzta szeméremajkait, és megnyalogatta az egyik belső felét. 
Kikutatta mögötte a csiklóját, majd nyelvének bársonyos hegyével 
játékosan ingerelni kezdte az érzékeny szevecskét. Rázárta a szá-
ját, és erősen szopni kezdte. 

Ashley felkiáltott, mert elöntötte egy kisebb orgazmus. – Ó, 
Max! Senki más nem csinálja ezt olyan jól, mint te. – Ujjai a férfi 
sötét haját cirógatták. – Tudom, szükséged van néhány percre, 
hogy felfrissülj, de könyörgöm, dugd belém az ujjaidat! Így is éget 
a vágy, de azzal tovább fokozhatod az étvágyam – mondta neki. 

A férfi felemelkedett, és szenvedélyesen megcsókolta, hogy 
Ashley megérezze saját nemi szervének ízét. Aztán jó erősen a hü-
velyébe döfte két ujját. – Ez nem olyan jó, mint amilyen a farkam 
lesz – mondta Max. Eleinte lassan mozogtak benne az ujjak, aztán 
egyre nagyobb tempóban, Ashley mégis érezte, nem tud elélvezni. 
Csalódottságában nyöszörögni kezdett. A férfi felnevetett. – Tu-
dom, istennőm! Csakis egy vastag, hosszú farok elég jó neked, de 
mindjárt megkapod. Megkapod. – Hirtelen fölé lendült. – Most! – 
Egyetlen határozott lökéssel kitöltötte a hüvelyét. 
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Ashley élvezettel sikoltott fel, és lábát összekulcsolta férje fel-
sőtestén. – Dugj meg, Max! – könyörgött neki. –Dugj meg jó erő-
sen, hadd menjek el! 

A férfi engedelmeskedett neki, és végül együtt élveztek el. 
Amikor újból lélegzethez jutott, azt mondta: – Ennyi volt mostan-
ra, istennőm. Ma éjjel, amikor visszatérünk a palotából, folytatjuk. 
Most azonban, készülődnünk kell a császári fogadásra. 

Ashley szólította a szolgákat, akik megfürdették és felöltöztet-
ték őket. Maxra aranyszegélyű, bíborszínű tógát adtak. Az öltözék 
hadi sikereire utalt. Lábára arannyal festett, ametiszttel kirakott 
bőrszandált húztak. A fürdő végeztével levágták sötét haját. Egyet-
len ékszere a levelek lezárásához használt, arany pecsétgyűrűje 
volt. 

Ashley-t aranyszálakkal átszőtt, lila selyemtunikába öltöztették. 
Teste sejtelmesen átütött a szöveten, amelyből ujjatlan, elöl rán-
colt, mélyen kivágott ruhát készítettek. Hozzáillő sálat viselt, haját 
a tarkójánál kontyba kötötték. Bőrszandálját aranylevelek és gyön-
gyök ékesítették. Gazdagon díszített, hosszú fülbevalója szintén 
aranyból és gyöngyből készült. 

Gyaloghintón vitték őket a város utcáin át, hogy végül csatla-
kozzanak a többi patríciushoz a császári palotánál, ahová lakomára 
várták őket. Maximillian Alerio Patroniust és nejét egy, a császár-
hoz igen közel eső díványhoz vezették. Az uralkodó aranyba fog-
lalt rubinon keresztül tekintett le rájuk, majd intett nekik. A lármás 
teremben ételt és bort felszolgáló rabszolgák sürgölődtek, zené-
szek muzsikáltak, mutatványosok ugráltak körülöttük. 

– Új gyógynövényt szedek. Megnöveli a libidómat – jelentette 
be az uralkodó váratlanul, és rámutatott az egyik szenátor fiatal fe-
leségére. – Meg akarom baszni! – mondta. 

A szenátor felállította piruló feleségét a kanapéról, és odataszi-
gálta a császár elé, aki arra készült, hogy mindenki szeme láttára 
megdugja. Amikor végzett vele, a pénisze még mindig keményen 
állt, és kielégítetlen maradt. Rámutatott egy másik szenátor nejére, 
odament hozzá, és addig kefélte, amíg a nő el nem ájult a többszö-
rös orgazmustól. 
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– Jobb volt az elsőnél – mondta a császár közömbösen –, de 
nem elég jó. – Tekintetével végigpásztázta a hatalmas termet, és 
végül Maximillian Alerio Patronius feleségén akadt meg a szeme. 
Lady Cordelia rámosolygott. 

– Tribunus! – szólt a császár. – Gyönyörűségedre szolgál asz-
szonyod az ágyban? 

– Mi az hogy, Caesar! – felelte Max. 
– Kipróbálnám – mondta a császár. 
– Menj oda a császárhoz, Cordelia! – utasította feleségét a 

tribunus. 
Ashley felkelt, és kötelességtudóan a császár elé járult. 
– Vedd le a ruhádat! – parancsolta az uralkodó. A többiektől 

nem kérte ezt. 
Ashley meglazította a tunikáját, és leejtette a földre. 
Az egész teremre csend borult. Olyan mély csend, amelyben azt 

is lehetett hallani, ha kilöttyent egy csepp bor. 
– Ki kell elégítened! – mondta neki a császár. – Ha nem teszed, 

megkorbácsollak. – Félig ülő helyzetben hátradőlt fekhelyén, és 
felemelte tógáját, hogy látni lehessen a péniszét. Nagyon hosszú, 
de nem különösebben vastag szerszám volt. Dölyfösen nyomult az 
ég felé. – Meglovagolhatsz! – mondta a nőnek. 

– Addig nem, amíg megfelelő módon elő nem készítettél, uram 
– mondta neki Ashley, és az ágyat megkerülve szétvetett lábbal 
odaállt a fejéhez, hogy szeméremdombjába temesse a férfi arcát. – 
Nyalj ki, Caesar, nedvesíts meg! Amint megvagy vele, életed leg-
jobb menetét adom neked. Ha nem, tényleg megkorbácsolhatsz. 

A császár szétrántotta szeméremajkait, és vadul nyalni kezdte. 
Megtalálta a csiklóját, így pillanatokon belül síkossá lett. – Azon-
nal lovagolj meg, arcátlan szuka! Később pedig megkorbácsollak 
büntetésül a pimaszságodért. Azután szétbaszom a seggedet is! 

Ashley felmászott rá, és szép lassan addig csúszott le sudár, 
kemény péniszén, amíg teljesen magába nem nyelte. Lovagolni 
kezdett rajta. Kezdetben lassan, finoman, majd egyre gyorsabban 
mozgott. A császár felnyúlt, megmarkolta és megcsavarta a mellét. 
Ashley felnyögött, amikor a férfi belecsípett a mellbimbójába, az-
tán előredőlt, hogy meg is harapja. Hirtelen a császár mosolyra fa-
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kadt. Ashley érezte a vaginájában, hogy a férfi megremeg. Még 
erőteljesebben mozgott rajta, és a császár üvöltve adta hírül, hogy 
eljutott a csúcsra. A teremben éljenzés és tapsvihar tört ki. Ashley 
előrebukott. 

Azon nyomban rabszolgák ugrottak oda, hogy leemeljék a csá-
szárról, és megtámogassák, mivel nem volt képes arra, hogy meg-
álljon a lábán. A császárt borral, édességgel kínálták, nemi szervét 
gyengéden megmosták. Az uralkodó lassanként visszanyerte erejét 
és egyensúlyát. Amikor ez megtörtént, parancsot adott, hogy 
Ashley-t kötözzék ki két márványoszlop közé, és hozzak a korbá-
csát. Miután kezébe vette a bőrszíjat, ütlegelni kezdte Ashley 
gömbölyű fenekét. Lába közt fiatal rabszolgalány térdelt, aki szá-
jával készítette elő újból az uralkodói szerszámot. Amikor készen 
állt, Ashley tompora rózsaszínű lett, és felforrósodott. Akkor elol-
dozták, és a földre taszították, úgy, hogy négykézláb álljon. 

Sűrű olajjal bekenték hátsó bejáratát és annak környékét. 
Ashley felsikoltott, amint a császár lassan belenyomta péniszét. A 
férfi kéjesen suttogott a fülébe, miközben magáévá tette. Aztán 
előrenyúlt, megkereste a csiklóját, és dörzsölni kezdte. – O, Cae-
sar! – kiáltotta. 

– Ó, Caesar! – A férfi ujjai elérték a kívánt eredményt, már 
csaknem elélvezett. – Igen! – sikoltotta, mivel tudta, az uralkodó 
kedvében jár azzal, ha a nyilvánosság előtt hangot ad gyönyöré-
nek. – Igen! Igen! Igen! – vadul kapálózva elélvezett, és vele 
együtt kiáltozva ment el a császár is. 

– Haladéktalanul visszaküldöm a férjedet Galliába – mormolta, 
miközben felsegítette a nőt. – Ez volt életem legjobb dugása, és 
megint akarlak! 

– Köszönöm a dicséreted, császárom, de az uralkodó bármelyik 
nőt megkaphatja, amelyik csak megtetszik neki. Szegény 
Maximillian Alerio Patronius, neki csak én vagyok. Ha visszakül-
dőd a férjemet Galliába, vele tartok – mondta Ashley. 

Az uralkodó bólintott. Nem szokott hozzá ugyan, hogy vissza-
utasítsák, de ez a nő szenzációs volt. Megérdemli, hogy jutalom-
ban részesüljön a szolgálataiért. Ráadásul neki nem került semmi-
be, hogy elengedje őt a férjével együtt Galliába. – Még egyszer el-
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jössz hozzám, mielőtt a tribunusod visszatér Galliába, azután vele 
mehetsz. 

Ashley magára vette tunikáját, és meghajolt. – Úgy teszek, 
ahogy a császár parancsolja. – Hátrálva vonult vissza, hogy csatla-
kozzon férjéhez. 

– Ügyes voltál – mondta Max. 
– Visszaküld Galliába – tudatta vele Ashley 
– Akar téged – jegezte meg a férje. 
– Veled megyek – mondta neki a nő. – Téged szeretlek, Max. 
Ekkor hangosan megszólalt a Csatorna figyelmeztető csengője 

és Ashley az ágyában ébredt. Ejha!, gondolta. Ez felettébb vad, 
több mint kielégítő éjszaka volt. Ryan biztosan azt képzeli, hogy 
szent vagyok, tűnődött, és vihogni kezdett. Hogy a fenébe jutott 
eszembe, hogy szexeljek Caesarral?, tette fel a kérdést magában. 
Több férfit nem akartam bevonni a fantáziámba. Időnként a Csa-
torna megrémítette. Ott volt minden, amire vágyott, ám néha fel-
bukkant olyasmi is, amire nem számított – például az a római orgia 
és a kielégíthetetlen császár. Talán önmegtartóztatást kellene gya-
korolnom egy ideig. Mi lesz a Csatornával, miután férjhez me-
gyek? Más, férjes asszonyok is előfizetnek rá. A pokolba is! Vél-
hetően minden előfizetője nő. Mi lesz, ha Ryan és én nem passzo-
lunk a szexben? Igen, úgy van. Mintha ez megtörténhetne. Akkor 
is, határozott időtartamú ügyletről volt szó. Mindkettejüknek joga 
volt olyannal tölteni az idejét, akit szeret. 

Szerelem. Mindenki a szerelemmel hozakodott elő, de mi is a 
szerelem pontosan? Nem sokkal azelőtt, hogy elhajózott, Ben úgy 
érezte, szerelmes. Elmondta a húgának, azt tervezi, hogy megkéri 
Marianne kezét, amikor visszatér. Csakhogy, sohasem tért vissza. 
Kevesebb mint két múlva Marianne hozzáment valaki máshoz. Ha 
őszintén szeretünk valakit, hogy tehetünk ilyet? Szerethetünk két 
férfi egy életben? Hát persze, gondolta. Vele megtörtént. Igazán 
megtörtént? Mi lett volna, ha hozzámegy valamelyikhez hármuk 
közül? Carsonnal vélhetően sohasem szexeltek volna, ha a férfinak 
van is elég bátorsága ahhoz, hogy belevágjon a házasságba. Végül 
érvényteleníttették volna. Chandlerrel való kapcsolata maga lett 
volna a katasztrófa, hiszen a vad szexnél több kell. Ami pedig De-
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reket illeti – ki tudja, hogy hívták valójában –, ő vélhetően mind-
addig normálisan kiszolgálta volna, amíg az ő pénzét költheti, de 
az nem szerelem. 

Ez alkalommal biztos lehetett benne, hogy megtartják az eskü-
vőt. Ő azért megy férjhez, hogy mentse az örökségét. Ryan azért 
nősül, hogy mentse az övét. Őrülten vonzódnak egymáshoz szexu-
álisan, de annak vajmi kevés köze van a szerelemhez. Az egész a 
pénzről szól, mégis, lady Cordelia azt mondta a férjének, aki pon-
tosan úgy nézett ki, mint Ryan Finbar Mulcahy, hogy szereti. Tu-
dat alatt azt akarta, hogy Ryanre hasonlítson. Mi egyebet akart 
még tudat alatt? Kezdett egészen összezavarodni, és azt vette ész-
re, fáj a feje. Olyan fejfájás kapta el, amely évente csak egyszer-
kétszer tört rá. Kalapált a halántéka és kavargott a gyomra. Kikelt 
az ágyból, elbotladozott a fürdőszobába, és hányt. Hála az égnek, 
gondolta. Hányás után mindig megkönnyebbült. Ám úgy döntött, 
hogy aznap nem dolgozik. 

Ryan telefonált kora délután. – Jól vagy? Nina azt mondta, be-
teg vagy. Mi a baj? Hívtad Sam doktort? –hangjából aggodalom 
csendült. 

– Évente talán kétszer kiüt a migrénes fejfájás – mondta Ashley. 
– Úgy sejtem, az a sok izgalom és titkolózás ártott meg, amely az 
utóbbi időben elért. Már majdnem elmúlt. 

– Londonba kell repülnöm. A következő két hetet Angliában 
töltöm – mondta a férfi. 

– Két hét múlva lesz az esküvő – emlékeztette a nő. 
– Azon a héten jövök vissza csütörtökön, Ash. Addig viselked-

jetek jól Frankie-vel, oké? Azt mondja, már ezen a héten kimegy a 
házba, hogy előkészítse a lakosztály munkálatait. Tetszeni fog ne-
kem? 

Ashley elmosolyodott. – Szerintem, igen. Ha pedig nem, akkor 
újból megcsináljuk – mondta. 

A férfi felnevetett. – Hé, bébi, attól, hogy te meg én gazdagok 
vagyunk, még nem kell szórnunk a pénzt. Remélem, hogy Frankie 
nem bízza Laurára a tervezést. Nem vagyok oda a virágokért és a 
pillangókért. 
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– Jaj, ne! – mondta Ashley, és úgy tett, mintha elakadt volna a 
lélegzete. – Nem vagy virág- és pillangórajongó? 

A férfi ismét elnevette magát. – Szép próbálkozás volt, Ash, de 
nem veszem be! 

Ashley vihogni kezdett. – Meg fog felelni mind a férfiúi, mind a 
női ízlésnek – nyugtatta meg. – Ne feledd, nem lehet minden csupa 
bőr és Ralph Lauren, hiszen együtt használjuk majd. Miért mész 
Angliába? 

– Elárvereznek egy-két házat Londonban és néhány megyében. 
Ott akarok lenni. Van úgy, hogy felvásárolok tárgyakat, és néha a 
reprodukciókhoz készítek felvételeket. Az újgazdagok eredeti dol-
gokat akarnak a pénzükért, jóllehet, első ránézésre nem igazán tud-
ják, mi eredeti. Tanulékonyak – mondta szárazon –, és elvárják a 
jó minőséget. A mi munkánk nem olcsó. A legjobb alapanyagokat 
használjuk. Azt hiszem, találtam egy új sarokdísz- és fiókgomb-
beszállítót Yorkban. Azt állítják magukról, hogy rendelkeznek az 
eredeti öntőformákkal. Meglátom, ha ott leszek. Senkinek sem hi-
szek csak úgy bemondásra. 

– Mikor indulsz? – tudakolta Ashley. 
– Ma este. 
– Jó utat – mondta Ashley. 
– Kösz. Vigyázz magadra – felelte a férfi. 
– Vigyázok. Kösz, hogy hívtál. 
– Rendben. Szia! – Megszakadt a vonal. 
Jesszus!, gondolta Ashley. Lehetett volna ennél személytele-

nebb a búcsúzkodásuk? Hátradőlt, és észrevette, elmúlt a fájdalom, 
de tudta, hogy a nap hátralévő részében lazítania kell majd. Az au-
gusztus sohasem tartozott a legforgalmasabb időszakok közé. Át 
kellett futnia az új katalógus nyomdai anyagát. Az irodai számító-
gépén várakozott jóváhagyásra. A nyomdának még ezen a héten ki 
kell nyomtatnia a teljes példányszámot, ha azt akarják, hogy idő-
ben megjelenjen. Azután borítékolni és postázni kell őket szept-
ember végéig, hogy idejében befussanak a karácsonyi megrendelé-
sek. Holnap meg kell csinálnia. Frankie szerdán érkezik. 

Eddig csak egyszer találkozott Ryan édesanyjával és húgával, 
igaz, többször és hosszasan beszélgetett telefonon Frankie-vel, 
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amikor a fő lakosztály körüli teendőket egyeztették. Jövendőbeli 
sógornője egy esős délelőttön érkezett kicsi piros Miatájával. 
Byrnes azon nyomban a kocsinál termett egy esernyővel, hogy a 
nőt bekísérje a házba. 

– Miss Ashley az étkezőben várja – mondta, miközben odave-
zette hozzá. 

– Jó reggelt! – üdvözölte. Megpuszilták egymást. 
– Kérsz teát vagy kávét? – kérdezte Ashley. 
– Nem hinném, hogy nálatok van cappuccino – mondta Frankie. 
– Byrnes, kérem, intézkedjen – mondta Ashley. 
– Viccelsz! – tört ki Frankie-ből, miközben leült. 
– Mi igen szívélyes vendéglátók vagyunk itt, Kimbrough Hall-

ban – mondta mosolyogva Ashley. 
– Azt látom! – szeme az asztalon heverő tányérra tévedt. 
– Ma reggel sütötték – mondta Ashley – a te kedvedért. Ryan 

elmondta nekem, mennyire szereted a hagymás karikát. 
– Ideköltözhetek? – kérdezte mosolyogva. – Kérlek! 
Byrnes visszatért a friss cappuccinóval, letette a vendég elé, és 

ismét elhagyta az étkezőt. 
– Cappuccino frissen sütött hagymás karikával. Ez a mennyor-

szág! – Kortyolt egyet, aztán harapott egy falatot. – Olyan, mintha 
Rómában sütötték volna! – dicsérte a süteményt. 

– Mondd meg Mrs. B-nek, nagyon fog örülni. 
– Tegnap este Ryan Angliába utazott – mondta evés közben. 
– Tudom. Felhívott, hogy szóljon. – Ashley fekete teáját kor-

tyolta. Migrénes fejfájást követően mindig fekete teát ivott reggel. 
– Hűha! Kezd figyelmes lenni. Még anya sem tud minden eset-

ben az elutazásairól – mondta Frankie. 
– Rácsörögtem tegnap a mobilján, hogy dumáljunk kicsit, és 

már beszállásra várt a Kennedyn. Emlékeztetnem kellett, hogy hív-
ja fel anyánkat. Szóval, mondd csak, izgulsz már? 

– Nem engedhetem meg magamnak, hogy izguljak – jelentette 
ki Ashley. – A bátyád szimpatikus fickónak látszik, és legalább ő 
nem a pénzemre hajt. Megleszünk. 

– Aláírtátok már a szerződést? 
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– Igen, a múlt héten – mondta Ashley 
– Ryan még nem mondta el anyánknak, hogy ez csak üzleti 

döntés – folytatta Frankie. – Azt hiszi, olyan, mint amikor őt és 
apát összehozta, majd megeskette a pap. Most szombaton kapta 
meg a meghívótokat, és csodálkozott, miért nem templomban es-
küsztök. 

– Ryannek kell elmondania mindent. Lina az ő anyja, nem az 
enyém. Ez nem az én feladatom, Frankie! 

– Tudom, Ashley, de nem fogja elmondani neki. Nem akarja 
megérteni, hogy anya azt hiszi, ez a házasság addig tart „amíg a 
halál el nem választ” – mondta Frankie. – Megérti, ha előre elren-
dezett esküvő, de azt nem, ha záradékkal kiegészített érdekházas-
ság. 

– Akkor mit kellene tennem? – kérdezte Ashley kissé ingerül-
ten. A bátyja is ilyen helyzetekbe keveredett volna. Miért lókötők 
a férfiak ilyen ügyekben? Mert azok. Az őszinteség a legjobb poli-
tika. 

– Nézd, itt maradok pár napig. Mi lenne, ha itt tartózkodásom 
utolsó napján meghívnád ebédre anyánkat? Én segítem a beszélge-
tést, amikor elkezdi a faggatózást, mert kérdezgetni fog ezt-azt, 
annyi biztos. 

Ashley fontolóra vette az ajánlatot. Lina Mulcahy kedvesen 
bánt vele, amikor vendégül látta. Ha Ryan valóban nem készül ar-
ra, hogy elmondja az igazságot neki, ő tartozik annyival jövendő-
beli anyósának, hogy tudatja vele: ez a házasság, bár törvényes, 
nem fog sokáig tartani, mert mindketten csak azért mennek bele, 
hogy mentsék a hátsójukat. – Beküldhetem érte Byrnes-t szomba-
ton? Így később együtt mehetnétek vissza. 

– Megtennéd? – Frankie megkönnyebbült. 
– Természetesen. Mrs. B. főz nekünk egy finom ebédet, körbe-

vezetem a házban, sétálunk a kertben, és beszélgetünk. Kedvelem 
anyádat, Frankie, de nem akarom, hogy bármiféle illúziókat dédel-
gessen a házasságunkat illetően. 

– Szerinted bele tudnál szeretni a bátyámba? – kérdezte. 
Ashley érezte, hogy elpirul. Mit tudnak ezek a Mulcahyk, hogy 

mindegyikük képes zavarba hozni? 
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– Ahá – kiáltott fel Frankie –, szóval igen! 
– Nem is tudom – ismerte el Ashley. – Sosem választottam va-

lami jól. Azt tudom, hogy a bátyád és én erősen vonzódunk egy-
máshoz szexuálisan. 

– Ó – mondta Frankie halkan. – A tettek mezejére léptetek már? 
Régebbi barátnőitől azt hallottam, hogy igen jó az ágyban. 

– Nem, még nem aludtunk együtt – mondta Ashley – Én nem 
vagyok oda a túl korai szexért. Megtettem két vőlegényemmel, az-
tán nézd, hova jutottam. Ez alkalommal nem kockáztatok. Tudod, 
hogyan emlegetnek errefelé? A Peches Menyasszony. Nos, ez al-
kalommal nem hibázhatok. Mindamellett megállapodásunkban a 
szex szabadon választható tételként szerepel. 

Frankie elnevette magát. – Belefoglaltátok a házassági szerző-
désbe? 

– Nem, kötöttünk egy kiegészítő, jogi megállapodást, amely 
részletezi, mit tehetünk, mit nem, hol lakunk, szórakozunk és így 
tovább – magyarázta Ashley. – Minden apró részletet ki kellett 
dolgoznunk, mivel ez a házasság csupán az örökségünk megőrzése 
érdekében jön létre. Törvényes, és senki sem mondhatja, hogy nem 
vagyunk házasok. Egyik végakarat sem szól szerelemről, vagy más 
feltételről, amelynek teljesülnie kell. Pusztán annyit kötnek ki, 
hogy meg kell házasodnunk. 

– Szerinted Ryan szívdöglesztő? – folytatta állhatatosan 
Frankie. 

– Igen – ismerte el Ashley – Szívdöglesztő, de ez még nem ok 
arra, hogy beleszeressek. Habár tetszik nekem, és ez lehet akár a 
kezdet is. Kedves volt tőle, hogy tegnap felhívott. Tájékoztatni 
akart az elutazásáról. A boltban keresett, Nina mondta neki, hogy 
itthon kellett maradnom. Ryan őszintén érdeklődött, hogy érzem 
magam. Hallottam a hangján, hogy érdekli. Persze az is elképzel-
hető, azért aggódott, nehogy meghaljak az esküvő előtt, mert akkor 
tényleg nagy slamasztikába kerül. 

– Nem, Ryan nem olyan – védte meg Frankie a bátyját. – Ha 
aggodalmat véltél felfedezni a hangjában, akkor tényleg aggódott. 
A jófiúkhoz tartozik. A többiek kikészítenek minket a hülyesége-
ikkel. Öt nővérem, mint egy halom keselyű, pedig Ryan egyáltalán 
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nem ezt érdemli. Apa mindig nagyon beosztotta a pénzt. A nevel-
tetéséből fakadt. Mindig Ryan intézte el, hogy kisegítse őket, és 
neki köszönhető az is, hogy apa ilyen szép örökséget hagyott ránk 
a végrendeletében. Szóval mocskos dolog tőlük, hogy vásárlót haj-
tanak fel az R&R-re. Főként úgy, hogy azt a fickót, aki ajánlatot 
tett a cégre, Ryan utálja. 

– Nem értem a nővéreidet – ismerte el Ashley – Ben és én min-
dent megtettünk volna egymásért. 

Frankie megvonta a vállát. – Mit mondhatnék? Én sem értem, 
csak azt látom, minél többjük van, annál többet akarnak. – Kiitta 
maradék cappuccinóját. –Kezdjünk hozzá! A csapatom készen áll 
a festésre és a tapétázásra. Holnapra itt lesznek. 

– Hol szállásolod el őket? – nyugtalankodott Ashley.  
– Az autópálya mellett álló motelben – felelte Frankie. – Az új 

ágy pénteken, a többi pedig a hét folyamán érkezik FedExszel. 
Szombaton, amikor anya eljön, a szobák már készen állnak majd. 
Odanézz! Előbújik a nap! Végül is szép napunk lesz. Nem úszunk 
egyet? Ryan azt mondja, csodás a medencétek. 

– Természetesen – mondta Ashley –, csak előbb végezzünk a 
munkával. 

– Hű! – kiáltott fel Frankie vigyorogva. – Ti tényleg passzoltok 
egymáshoz a bátyámmal. Remélem, hogy beleszerettek egymásba, 
és a végén igazi lesz a házasságotok. 

Ashley elmosolyodott. Lehet, hogy én is, gondolta magában. 



101 

Ötödik fejezet 

Angelina Mulcahy kiszállt Lincolnjából, és komótosan körülné-
zett. Szép és meleg, augusztusi napot fogott ki. Ezüstös pára eresz-
kedett az alatta elterülő öbölre, amelyen számos kis vitorlás hor-
gonyzott. Az oszlopos előcsarnok felé fordult, és elmosolyodott, 
amint meglátta Frankie-t és Ashley-t, akik azért jöttek ki a házból, 
hogy őt üdvözöljék. Mindkettőjüket arcon csókolta. 

– Milyen bájos ez az egész – jegyezte meg Ashley-nek. – Iga-
zán szép ez a ház, cara. 

– Pedig még nem is láttad belülről, anya – szólalt meg Frankie. 
– Ryan pont az ilyesmiket szereti, és az antik tárgyak eredetiek. 
Ashley szerint már évszázadok óta a családhoz tartoznak. 

– Francesca! Ne légy már olyan közönséges – korholta az anyja. 
Ashley elnevette magát. – Ne szidd őt, Lina. Ryanhez hasonló-

an ő is nagyra értékeli mindazt, amit a családom az idők során ösz-
szegyűjtött. Menjünk be. 

A három nő beballagott a házba. Még csak tíz óra volt. Ashley 
kivitte őket a verandára, meghívta őket egy kávéra, frissen készí-
tett, málnás joghurtra és egy kis dán aprósüteményre, amelyet Mrs. 
B. sütött aznap reggel. Angelina elismerően húzta fel a szemöldö-
két, amikor meglátta a szép terítést, Frankie pedig cinkosán kacsin-
tott Ashley-re. Miután falatozgattak egy kicsit, Ashley azt javasol-
ta, nézzenek körül a házban. 

– Biztos látni szeretnéd, milyen lesz Ryan új otthona – jegyezte 
meg, amint elindult vendégeivel a verandáról. – Frankie egész hé-
ten itt tartózkodott, mivel azonban te is hamarosan a családom ré-
sze leszel, jó lenne, ha megnéznéd a házat még az esküvőnk előtt. 

Annak ellenére, hogy Angelina Mulcahyt is lenyűgözte mindaz, 
amit látott, szép arca szinte teljesen kifejezéstelen maradt, és egy-
általán nem látszott rajta, mit gondol. A ház igazán pompásnak 
mutatkozott. A tágas és tiszteletet parancsoló nappali kandallóját 
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elegáns párkány zárta le felülről. Az ünnepélyes ebédlő legszebb 
darabja a hatalmas Duncan Phyfe asztal volt, valamint a hozzá tar-
tozó székek, amelyeket bézs-sötétzöld csíkos szaténnal kárpitoz-
tak. Az asztal közepén óriási porcelánedény állt, amelyben színes 
dáliák pompáztak. A tálaló mindkét végén ezüsttálak díszelegtek. 
Középen ezüst puncsosedényt helyeztek el merőkanállal együtt. 
Az ebédlőben is volt kandalló. 

Angelina megcsodálta a szintén kandallós, fával burkolt könyv-
tárat is. – Hány kandalló van ebben a házban? – kérdezte a házi-
gazdát. 

Ashley elgondolkodott. – Szerintem tizenkettő. Van mindegyik 
hálószobában, sőt még a földszinti konyhában is. 

Nappali, ebédlő, könyvtár, konyha, gondolta magában Angeli-
na. Ez legalább nyolc hálószobát jelent, vagyis a ház egy szép, 
nagy család lakóhelye. Elindult a ház úrnője után, aki az emeletre 
tartott. Odafent megmutatta neki az új lakosztályt, amelyhez sza-
lon, hálószoba, két fürdőszoba és két hatalmas gardróbszoba tarto-
zott. A nőt lenyűgözték a lakosztály méretei. 

Eszébe jutott, milyen kis hálószobában aludt szinte egész házas-
sága alatt Finbarral. 

– Na, mit szólsz hozzá, anya? – kérdezte Frankie. 
– Jól végeztem a dolgomat? 
– Csodálatos – felelte Angelina, és mintha elismerés csengett 

volna a hangjában. 
A fenti folyosón át átmentek a szalonba, amelyet a falvédő sze-

gőléc felett halványzöldre, alatta pedig sötét ciprusszínűre festet-
tek. A falakon lógott néhány igazán szép, aranyozott keretbe fog-
lalt festmény – tájképek és két portré, amelyek minden bizonnyal a 
család felmenőit ábrázolták. A padlót krémszínű szőnyeg borította. 
Az egyik sarokban juharfa szekreter állt. Ajtóinak hullámos üvege 
arra utalt, hogy igen régen készíthették. A sötétzöld szövettel be-
vont kanapén díszpárnákat szórtak szét. A két kényelmes klubfo-
telt virágmintás szövettel kárpitozták. A szövet nagy rózsáit hal-
ványzöld és krémszínű alap ellensúlyozta. Volt ott még néhány an-
tik asztalka és pár igazán bájos lámpa. 
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– Várj, amíg meglátod a hálószobát! – lelkendezett Frankie. – 
Az ágyat Ryan üzletéből hoztam el. Egy tizenhatodik századi, an-
gol bútordarab másolata. A fejvég függönyredős díszítésű, és 
csaknem két és fél méteres. Masszív tölgy. Ashley nagyapja lakott 
ebben a szobában éveken át egészen a haláláig. Furcsa módon az ő 
ágya volt az egyetlen nem antik darab a házban. Már el is adtuk. – 
Bevezette anyját a hálószobába. – Nos? – kérdezte vigyorogva. 

– Első látásra az ágy túlzásnak tűnhet – szólalt meg Ashley –, 
de a szoba magába fogadja. 

Angelina jól megnézte az ágy esztergályozott oszlopait és sötét-
zöld, bársony drapériáit. A szobát zöld páfránymintás, krémszínű 
tapéta borította. A bútorok közt szerepelt egy csodálatos, tizenha-
todik századi szekrény, egy tizenhetedik századi szekreter, fölötte 
egy pompás tükör és más darabok. – Gondoljatok csak bele – szó-
lalt meg Angelina hirtelen –, ilyen ágyakban dinasztiák gyermekei 
szoktak megfoganni. 

– Nézd meg a fürdőszobákat is, anya – folytatta Frankie, és el-
vonszolta anyját a másik irányba. – Ryan-nek fehér és 
vakondszínű tapétát választottam. Az olyan férfias. Ash-é krém-
színű, zöld leveles, rózsaszínű liliomos mintás. Hát nem gyönyö-
rű? 

Angelina körülnézett, és elindult, hogy megtekintse a többi há-
lószobát is. Elmosolyodott, amikor Ashley megjegyezte: – Bárme-
lyiket választhatod közülük, Lina. Remélem, gyakran eljössz majd 
hozzánk látogatóba. Mindegyikhez külön fürdőszoba tartozik. 
Byrnes szívesen elmegy majd érted kocsival, és haza is visz. 

Lementek a földszintre, és újra helyet foglaltak a verandán. 
Lassan elérkezett az ebédidő. Lágy szellő enyhítette a déli hőséget. 

– Milyen szép otthon – mondta Angelina –, és azok a szobák a 
gyerekeknek, akiket majd összehoztok Ryannel, ha isten is úgy 
akarja. Mondd, cara, miért nem templomban esküsztök? Tudom, 
hogy más a vallásotok, de Ryan biztos elmondta, templomban kell 
megesküdnötök, és hogy a gyerekeiteket katolikusnak kell majd 
megkeresztelni. 

– Római katolikusnak – javította ki Ashley. – Angelina, ez 
olyasmi, amit Ryannek meg kellett volna beszélnie veled, de a fér-



104 

fiak többségéhez hasonlóan ő sem hoz szóba kellemetlen dolgokat 
az anyja előtt. Ez nem elrendezett házasság lesz. Kényszerűségből 
kötjük, mert minden örökségünket elveszítjük, ha nem házasodunk 
meg, mielőtt elérünk egy bizonyos korba. Csakis ezért házasodunk 
össze. Mindketten aláírtunk egy házassági szerződést, valamint 
egy másikat is, amely azt szabályozza, miként viselkedjünk házas-
ságunk alatt. Nem a vallási hovatartozásunk miatt lesz itt az eskü-
vőnk, hanem azért, mert a házasságunk csupán két évig tart majd. 
Ha valamelyikünk beleszeretne valakibe, akkor nemcsak jogi, ha-
nem spirituális értelemben is szabadon szeretnénk új életet kezde-
ni. Kár, hogy ezt Ryan nem mondta el neked. Nem tudom, miért, 
talán azért, mert zavarban volt, vagy félt attól, hogy szóba hozza, 
de remélem, meg tudsz bocsátani mindkettőnknek – fejezte be 
Ashley. 

– Akkor hogy akartok összeházasodni? – kérdezte Angelina el-
sápadva. 

– Palmer bíró ad össze minket. Polgári szertartás lesz, ami telje-
sen legális ebben az államban és máshol is – magyarázta Ashley. – 
Ily módon megmaradhat Ryan öröksége és az enyém is. 

– Ha erről van szó – mondta Angelina –, akkor én nem leszek 
jelen. 

– Anya! – kiáltott fel Frankie. – Ne csinálj már belőle ekkora 
drámát! Mi az, hogy nem leszel jelen? Ryan megházasodik! 

– Csak üzleti okokból – folytatta Angelina –, nem igazi házas-
ság. Hogy helyeselhetnék ilyesmit, Francesca? Mondd, hogy szá-
molnék el akkor a lelkiismeretemmel? 

– Elegem van ebből a vallási buzgalomból – fakadt ki Frankie. 
– Átkozottul jól tudod, hogy apa a huszadrészét sem szedte volna 
össze annak, amiből az örökség lett, ha Ryan nem áll mellé. Nyu-
godtan elmehetett volna a Wall Streetre, hogy ott gazdagodjon 
meg, de inkább apa mellett maradt, és multimilliomost csinált be-
lőle. Apa bőkezűen gondoskodott rólad, és szép kis summát ha-
gyott a lányaira is, de nem tudott úgy meghalni, hogy ne osztogas-
son parancsokat a síron túlról is. Ryannek meg kell házasodnia, 
tovább kell vinnie a nagy Mulcahy nevet, különben elveszít min-
dent. Ez bűzlik, anya. Te magad mondtad nekem, nem engedhet-
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jük, hogy bárki is elvegye az R&R-t Ryantől. Te magad mentél el 
Ray Pietro d’Angelohoz azzal, hogy keressen feleséget neki. Nos, 
megtette, és most nem vagy elégedett, mert nem igazi házasság 
lesz belőle. Végül is mit akarsz, anya? Azt akarod, hogy a nővére-
im eladják Ryan üzletét Jerry Kleinnek? Persze, Jerrynek jól jönne 
az R&R neve és jó híre, de hamar tönkre fogja tenni. Ezt akarod 
azért, mert Ryan és Ash nem templomban esküszik, és nem lesz 
igazi a házasságuk? 

– Azt akarom, hogy a fiamnak az jusson, ami nekem és apádnak 
megvolt – felelte Angelina. 

– És mi a pokol volt az? – csattant fel a lánya. 
– Frankie, kérlek, anyád most zaklatott, és én meg tudom érteni. 

– Ashley közvetíteni próbált közöttük. 
– Apád és én templomban esküdtünk, ahogy mások szokták – 

mondta Angelina. – A mi házasságunk valódi volt, nem üzlet. 
Gyerekeink születtek. Azt szerettem volna, ha Ray az óhazában, 
Olaszországban vagy Írországban talál egy rendes lányt. 

– Ébredj már fel, anya! Nincs már meg az a romantikus óhaza, 
és nincsenek rendes lányok, akik onnan származnak. Szexista, be-
drogozott világban élünk, ahol a pénz az isten. Ray tökéletes párt 
talált a fiadnak. Az isten szerelmére, légy elégedett, és fogadd el 
azt, ami ezután jön. Ha te nem jössz el az esküvőre, halálbiztos, 
hogy a nővéreim csalásra hivatkozva megpróbálják elperelni Ryan 
üzletét. Tényleg ezt akarod, anya? 

Mielőtt azonban Angelina válaszolhatott volna a kérdésre, meg-
szólalt Ashley. – Nézd, Lina, sohasem mondanám el ezt Ryannek, 
mert attól tartok, megijeszteném vele, de én igazán kedvelem a fi-
adat. Vonzódom hozzá, és arra gondolok, esetleg én is tetszhetem 
neki. Sohasem voltam szerencsés a férfiak kiválasztásában, de 
Ryanre nem is én találtam rá, nem így van? Ray és Joe Pietro 
d'Angelo hozott össze minket, és eddig minden rendben is lenne. 
Óvatosan állunk hozzá ehhez a hasznossági szempontok alapján 
megkötött házassághoz, és őszintén szólva, az igazság az, csak ak-
kor szándékozunk kilépni belőle, ha nem tudjuk elviselni egymást. 
Szerintem azonban van esély arra, hogy működni fog, és Frankie, 
ha csak egy szót is szólsz a bátyádnak, tudni fogok róla, és eskü-
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szöm, megöllek! Igen, a kocsit kötjük a lovak elé azzal, hogy ide-
genként kötünk házasságot, de te és a férjed nem ezt tettétek? A 
pap összeadott benneteket, és ti nem tettetek fel kérdéseket. Ösz-
szeházasodtatok, és sikerült. Valójában én jobb helyzetben va-
gyok, mint Ryan. Csak másfél év múlva töltöm be a harmincötöt. 
Nekem még van időm, de Ryan hét hónap múlva negyvenéves 
lesz. Már nincs ideje arra, hogy megfelelő partnert találjon magá-
nak. Még akkor sem, ha sikerülne találnod neki egy olasz vagy ír 
menyasszonyt, mert a bevándorlás sok hűhóval jár, és rengeteg 
időt felemészt. És ezzel még több esélyt adnál a többi lányodnak 
arra, hogy jogi lépéseket tegyenek Ryan ellen. Azt mondanák, csak 
azért vesz el egy ilyen lányt, hogy megtarthassa az örökségét. Igaz, 
az apja végakaratában nem szerepelnek feltételek a házasságát ille-
tően. Csak annyi áll benne, hogy negyvenéves koráig meg kell há-
zasodnia. Most nincs mire alapozniuk a jogi lépéseket, de meg 
fognak próbálkozni vele, Lina. Ha engem vesz el, nem mondhat-
nak semmit, bármit is gondoljanak, mert nem tudnak arról, hogy 
hasznossági szempontok miatt kötünk házasságot. 

Angelina Mulcahy hosszú ideig hallgatott, aztán azt kérdezte: – 
Kedveled őt, cara? 

– Igen – felelte Ashley, és érezte, hogy fülig elpirul. – Talpra-
esett, szórakoztató, és zavarba tud hozni. 

– Ágyba is akarta vinni Ashley-t, anya, de ő azt mondta, addig 
nem, amíg össze nem házasodnak – tette hozzá Frankie kajánul vi-
gyorogva. 

Angelina bólintott. – Akkor ő is kedveli Ashley-t – állapította 
meg. 

– Szerintem jobban, mint gondolná, anya – felelte Frankie. – 
Tudod, Ryannek az üzlet jelent mindent, és talán Ashley az egyet-
len nő a világon, aki megérti ezt, aki meg tudja őt érteni. Ez a frigy 
a mennyben köttetik, még akkor is, ha nem templomban ünneplik 
meg. 

– Kérlek, Lina, gyere el az esküvőre – kérlelte Ashley 
– Jó, ott leszek – mondta Angelina Mulcahy –, de csak egy fel-

tétellel. 
Ashley és Frankie aggodalmasan pillantott rá. 
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– Ha az a stupido fiam rájön, hogy szeret, újra összeházasodtok 
egy pap előtt a templomban – közölte Angelina. 

– Persze, hogy megtesszük – vágta rá Ashley azonnal. – Nem 
igazán emlékszem az anyámra, de azt tudom, hogy pontosan 
ugyanezt kérte volna tőlünk, Lina. Ha Ryan úgy dönt, akkor meg-
tesszük ezt magunkért, a gyerekeinkért és azért, hogy téged is bol-
doggá tegyünk. 

– Az ebéd tálalva van – mondta Byrnes, miután kilépett hozzá-
juk a verandára. 

– Byrnes, mutassa meg Mrs. Mulcahynak, hol frissítheti fel ma-
gát – mondta Ashley. – Azután gyere vissza hozzánk, és eszünk 
valamit. Igazán könnyű ebéd lesz, de olyan kellemes idekint. 

Byrnes magával vitte az idősebb hölgyet. Frankie Ashley felé 
fordult. – Jól kezelted anyámat, Ash. 

– Mindent úgy gondoltam, ahogy mondtam – válaszolta neki 
Ashley. – Ha a bátyád úgy gondolja, állandósítani szeretné üzleti 
alapon megkötött házasságunkat, és ha anyádat boldoggá teszi a 
templomi esküvő, állok elébe. Valójában két legyet ütök egy csa-
pásra. Szükségem van egy férfira, aki mellettem áll, és szeretném 
elnyerni anyád barátságát is, Frankie. Kedvelem őt, és téged is 
kedvellek. 

Mire Angelina visszatért hozzájuk, Byrnes felállított egy kis 
asztalt a verandán, és letakarta egy hímzett vászonterítővel. Tányé-
rokat, poharakat és ezüst evőeszközöket rendezett el rajta. Miután 
mind a hárman helyet foglaltak az asztalnál, frissen készített jeges 
teával és limonádéval kínálta őket. 

– Én bort kérek, Frankie-nek azonban még haza kell vinnie té-
ged – mondta Ashley. 

Byrnes friss gyümölcssalátát és csirkesalátás szendvicset hozott 
nekik. Miután elfogyasztották az ételt, a komornyik gyorsan elvitte 
a tányérokat, majd hamarosan újakkal tért vissza. A desszert sze-
letnyi meleg áfonyapudingból és kanálnyi házi készítésű vanília-
fagylaltból állt. Byrnes egész étkezésük alatt figyelte a poharukat, 
és amikor kiürültek, mindig újra töltött nekik. 

Miután végeztek mindennel, Angelina Mulcahy finoman letette 
a szalvétáját, és megszólalt. – Nincs szükség arra, hogy megtanulj 
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főzni, cara, ez a te Mrs. B-d igazi kincs. – Ashley és Frankie egy-
szerre nevette el magát. 

Félóra elteltével a vendégek felálltak, hogy elinduljanak haza. 
Byrnes már betette Frankie bőröndjét a Miata csomagtartójába. 
Ashley megköszönte leendő sógornőjének a szép munkát, amelyet 
az új lakosztályban végzett. Búcsúzóul megcsókolta mindkét nőt, 
és közölte velük, már alig várja, hogy újra láthassa őket az eskü-
vőn. Még integetett nekik, aztán nagyot sóhajtva ment be a házba. 

Ashley rosszul érezte magát, amiért leendő anyósa félreértette a 
helyzetet. Egészen más volt minden, amikor ő és a nővére eljött 
Olaszországból a második világháború után. A világ megváltozott 
azóta. A pap előtt kötött házasságot fontosnak tartották, és a lá-
nyoknak férjhez kellett menniük, gyereket kellett szülniük, a fér-
jüknek meg az volt a feladata, hogy dolgozzon, és eltartsa család-
ját. Akkoriban lassúbb tempóban zajlott az élet. Nem úgy, mint 
napjainkban. 

Néhány nappal később Ryan felhívta. 
– Beszéltem Frankie-vel. Elmondta, mit tettél – jegyezte meg a 

férfi. 
– Neked kellett volna elmondanod Linának – vágott vissza 

Ashley csípősen. 
– Tudom, tudom – ismerte el –, de azt is tudtam, azt hiszi, min-

den olyan, mint ő és apa esetében volt. Mi pedig tudjuk, hogy nem 
olyan. Igazából abban bíztam, ha sohasem kell felhoznom ezt az 
egész átkozott témát, akkor majd ő sem szerez tudomást róla. Két 
év múlva majd szomorkodik egy kicsit a válásunk miatt, én meg 
eszébe juttatom, nem templomban esküdtünk, és ez azt jelenti, új-
rakezdhetek mindent álmaim asszonyával, ő pedig boldog lesz tő-
le. 

– Nos, mostanra én lettem álmaid asszonya, Ryan – mondta 
Ashley. – Szerintem jobb, ha hozzászoksz. Mi újság Angliában? 
Sikerült elérned Yorkot? 

– Sikerült, és átkozott legyek, ha a fickónak nem eredeti tizen-
hatodik és tizenhetedik századi óra sarokdíszei és egyéb cikkei 
vannak, de most nyugdíjba megy, így megvettem tőle mindent. Ta-
lálnom kell valakit, aki meg tudja szervezni a hazaszállításukat. Az 
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aukciók már nem olyan jók, de holnap tartanak egyet Worcester 
mellett, és azt rebesgetik, ott rábukkanhatok pár jó holmira. Hol-
napután is lesz egy Herefordshire-ben, mielőtt átmegyek 
Gloucesterbe, onnan Devonba, és vissza Londonba. 

– Úgy látszik, nagyon elfoglalt leszel mindaddig, amíg haza 
nem repülsz – jegyezte meg Ashley. 

– Hülyén hangzana, ha azt mondanám, hiányzol? – Ryan maga 
is meglepődött a kérdésén. – Különös, de hiányzik Egret Pointe is. 

– Biztos vagy benne, hogy én hiányzom, és nem Mrs. B. főztje? 
– incselkedett vele Ashley. 

Ryan hallgatott egy darabig, mintha megfontolná mondandóját, 
de aztán így szólt: – Nem, Ash, határozottan te hiányzol, és persze 
a lányok – tette hozzá. 

Ashley elnevette magát. – Olyan rossz vagy, de ha tudni akarod, 
te is hiányzol a lányoknak. 

– Olyan jó lenne, ha szeretkezhetnék veled, Ashley – mondta 
Ryan fojtott hangon. 

– Tudom – reagált Ashley röviden. 
– Szeretkezünk majd valamikor? 
– Talán – felelte Ashley –, de addig nem, amíg össze nem háza-

sodtunk. 
Ryan kuncogni kezdett. – Én nem tűnök el a radarodról, mint a 

többiek – mondta neki. 
– Az élet megtanított arra, hogy ne adjak sokat a jegyességre – 

jegyezte meg Ashley szárazon. – Mellesleg a húgod isteni háló-
szobát hozott össze nekünk. Az ágy a te üzletedből származik. 
Egyszerűen hihetetlen. Kapott egy két és fél méteres fejvéget. 

– Te jó ég! Csak nem azt a függönyredős díszítésűt? – nem 
hangzott túl boldognak. 

– De azt. Miért? 
– Az egyik ügyfelem különleges rendelése volt – felelte a férfi, 

aztán elnevette magát –, de a nyarat Európában tölti, és különben 
is azt mondtam neki, nem lesz készen őszig. Majd késő ősszel 
megkapja. Sokáig faragnak egy olyan fejvéget. 

– Sajnálom – mondta Ashley –, nem tudtam. 
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– Semmi baj. Frankie már megcsinálta velem ugyanezt párszor. 
Bemegy a műhelybe, és összeszedi mindazt, ami megtetszik neki – 
magyarázta Ryan. 

– Pokoli jó ágy – mormolta Ashley. – Sokat szórakozhatunk 
majd benne. 

A férfi újra nevetni kezdett. – Már attól is feláll a farkam, ha 
csak rá gondolok – mondta. – Nem pirultál el, Ash? Az az érzé-
sem, hogy igen. 

– Seggfej! – válaszolta Ashley. – Ezt hogy csinálod? Eddig még 
senki sem tudott zavarba hozni. 

– Senki? – kérdezte Ryan. 
– Senki. 
– Lehet, hogy ebből az érdekházasságból valami más lesz – ve-

tette fel. – A végén még sokkal több lesz belőle. 
Ashley hallgatott egy ideig, azután azt mondta: 
– Ne légy olyan romantikus, Ryan, végül is csak most ismertük 

meg egymást. 
– Néhány nap múlva jobban megismerhetjük egymást – felelte. 
– Csak a szexen jár az eszed – folytatta Ashley –, pedig Angliá-

ban már éjfél lehet. Aludnod kellene. Menj lefeküdni. 
– Szóval törődsz velem – ugratta a férfi. 
– Talán egy kicsit – engedett neki Ashley. – Jó éjszakát, Ryan 

Mulcahy. 
– Jó éjszakát, Ashley Kimbrough. Hamarosan találkozunk – 

mondta, aztán letette a kagylót. 
Négy nap múlva, gondolta Ash, amint letette a telefont. Már 

minden készen állt, és várakozott. A bíró, a vendégek, a menü, a 
virágok és az esküvői ruha. Elmosolyodott. Persze nem igazi eskü-
vői ruha volt. Egy kisebb bevásárlóközpontban találta Egret 
Pointe-tól úgy 30 kilométerre. Rábukkant egy elegáns, hagyomá-
nyos ruhákat értékesítő üzletre, amikor egyszer ott vásárolgatott, 
és a kirakatában látta meg azt a krémszínű, japánujjú selyemruhát, 
amelyről úgy gondolta, tökéletes lesz esküvői ruhának is. Bement, 
felpróbálta, és megvette. 
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– Különleges alkalomra veszi, Ms. Kimbrough? – kérdezte tőle 
az eladónő mosolyogva. 

– Nem – hazudta. – Még nincs hova felvennem, de remélem, 
lesz rá alkalom, hogy viseljem. Olyan szép, és nem tudtam ellen-
állni neki, ráadásul pont jó rám. 

– Igazság szerint magán jobban is áll, mint a magánál alacso-
nyabb nőknek – mondta az eladónő. – Érdekes, hogy a ruhák egye-
seken jobban állnak, mint másokon, annak ellenére, hogy hasonló 
alkatúak. Készpénzzel vagy kártyával fizet? 

Ashley hazavitte a ruhát, és megmutatta Mrs. B-nek. 
– Na, mit szól hozzá? – kérdezte. – Szerintem ez alkalommal 

egyszerű ruhát kellene viselnem. A szokásos esküvői ruha túlságo-
san hivatalos lenne. 

– Tökéletes, drágám – felelte Mrs. B. mosolyogva –, és egy ki-
csit menyasszonynak látszik benne, ha nem bánja, hogy ezt mon-
dom. Talán a hossza miatt. Nagyon jól áll magának. 

Aztán Ashley rájött, hogy ideges. Különösen akkor lett izgatott, 
amikor az esküvő előtti napon Nina adott neki egy táskát záráskor. 
– Mi ez? – kérdezte tőle. 

– Semmit sem csomagoltál a nászéjszakára – magyarázta Nina 
–, ezért én választottam neked valamit. Tudom, mit mondtál a há-
zasság valódi okáról, de láttalak Ryannel. Vonzódtok egymáshoz, 
és ha holnap nem is történik meg köztetek, hamarosan meglesz, és 
akkor ezt viseld. 

Ashley kinyitotta a táskát, és belekukkantott. Azonnal felismer-
te a hálóinget, amelyet Nina választott neki. Egyszerű volt: leven-
dulakék selyem ruhadarab, spagettipántokkal. Úgy tapadt viselőjé-
re, mintha nem lenne rajta semmi. Testének minden porcikáját fel-
fedi majd. – Piszkos a fantáziád, Nina – jegyezte meg, és vissza-
zárta a táskát. 

– Tökéletes lesz számodra – felelte Nina vigyorogva. – Holnap 
nehogy ide gyere, Ashley. Hadd emlékeztesselek, hogy az augusz-
tus vége holtszezon, és egy lélek sem fog betévedni az üzletbe. 
Esetleg eladok egy-két darabot, de biztos nem lesz nagy forgalom. 
Majd a raktárkészletet frissítem a számítógépen, és úgy háromkor 
bezárok, hogy illően jelenhessek meg az esküvődön. 
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– Ha nem jöhetek ide, akkor mit csináljak délután fél négyig? – 
tette fel a kérdést Ashley. 

– Szerintem, és biztos igazam van, háromszor is ellenőrizni fo-
god, hogy minden rendben van-e, és úgy lesz. Járkálni fogsz fel-
alá, talán szundítasz is egyet, mielőtt lezuhanyozol, és felöltözöl az 
esküvőre. Visszajött már Ryan? 

Ashley ránézett az órájára. – A gépe most szállhatott le a Ken-
nedyn. Várj egy kicsit, megnézem. – Átment az irodai számító-
géphez, és megnézte a British Airways menetrendjét. – Igen, most 
szállt le öt perccel ezelőtt. 

– Akkor menj haza. Hívni fog. És higgy nekem, egy kis bizta-
tásra lesz szüksége neki is. Az esküvő előtti idegesség nem csak a 
menyasszonyok kiváltsága – mondta neki Nina. 

Ashley beszállt a Solstice-ába, és hazahajtott. Alig lépett be az 
ajtón, megszólalt a mobilja. Felnyitotta a készüléket. – Tessék, 
Ashley – szólt bele. 

– Megérkeztem – közölte vele Ryan. – Bérelt autóval megyek 
be a városba. Mikor menjek át holnap? 

– Anyáddal és Frankie-vel együtt akarsz érkezni? –kérdezte a 
férfit. – A limuzin kettőkor megy értük. Ma anyád a húgodnál tölti 
az éjszakát. 

– Rendben. Mondd meg a sofőrnek, hogy engem vegyen fel 
utoljára, oké? Magammal viszem az öltönyöm, és nálad fogok át-
öltözni, ha nem ellenzed. 

– Csak szépen borotválkozz meg előtte – mondta neki Ashley. – 
A forgalomtól függően úgy fél órával a szertartás előtt ideérsz. 

– Nem lesz gond. Te ideges vagy? 
– Igen, egy kicsit – vallotta be Ashley. – És te? 
– Igen, én is egy kicsit. Még soha nem gondoltam arra, hogy ez 

majd megtörténik, és nem is történt volna meg, ha apám nem köte-
lez rá – magyarázta Ryan. – Lehet, hogy agglegény maradtam vol-
na örökre. 

– Nem akarsz gyerekeket egyszer? – kérdezte Ashley 
– De igen – válaszolta a férfi. 
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– Akkor nem maradhatsz megrögzött agglegény, Ryan, és ha 
azt szeretnéd, hogy anyád elfogadja a gyerekeidet, akkor nős férfi-
nak kell lenned – folytatta Ashley – Lina nagyon konzervatív, és 
erősen ragaszkodik a hagyományokhoz. 

– Hogy vetted rá, hogy meggondolja magát, és eljöjjön az eskü-
vőre? Tudja, hogy érdekházasságnak indul az egész. 

– Azt mondtam neki, ha kiderül, hogy ez az üzleti alapon létre-
jövő házasság több, mint üzleti döntés, akkor papot hívunk, és úgy 
teszünk, ahogy ő kívánja – felelte Ashley. – Ezt nem mondta 
Frankie? 

Ashley jól hallotta, hogy a férfi nagyot nyel. – Nem. Frankie 
csak annyit mondott, hogy csodálatosan bántál anyámmal, és 
csökkentetted a csalódottságát, miután elárultad neki az igazságot. 
Azt mondta, anyám igazán kedvel téged, ezért hagyta, hogy rábe-
széld. 

Ashley elnevette magát. – Én csak megnyugtattam anyádat, 
Ryan. Ő igazán jó ember, és sajnálnám, ha csalódást okoznánk ne-
ki. 

– Lehet, hogy végül nem okozunk neki csalódást – vetette fel 
Ryan. – Lehet, hogy papot hívunk, mielőtt letelne a két év, Ashley. 

– Talán így lesz – mondta Ashley, és a szíve kicsivel gyorsab-
ban kezdett verni, amint a férfit hallgatta. Kedveli őt annyira, hogy 
megfontolja a valódi házasság lehetőségét? – Holnapig pihenj egy 
kicsit – tanácsolta Ashley. – Kemény és nagy napunk lesz. 

– Remélem, az éjszakánk is olyan lesz – felelte a férfi. 
– Most felhúztad a szemöldököd, igaz? – kérdezte Ashley. 
Ryan elnevette magát. – Honnan tudod? 
– Mindig felhúzod a szemöldököd, amikor kétértelmű megjegy-

zéseket teszel – felelte –, nekem pedig nevethetnékem támad, mert 
olyankor rossz gyereknek látszol. 

Ryan nevetve fejezte be a beszélgetést. – Holnap találkozunk, 
Ash. Álmodj rólam, rendben? 

Álmodjam róla? Ashley majdnem hahotázni kezdett. Nemes 
tribunus férje a Csatornán pont úgy nézett ki, mint ő. Végül is az 
egyfajta álom. Vágyott a Csatornára aznap este, de tudta, ha át-
megy, másnap fáradt lesz, és nem akarta erre pazarolni az energiá-
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ját, ha egyszer ugyanazt megkaphatta a valóságban is. Ryan vele 
akar aludni. Nem, meg akarja baszni, és ő hagyni fogja és minden 
percét élvezi majd. Törvényesen összeházasodnak, akkor miért ne, 
ha annyira akarja? Megállapodásuk lehetőséget adott rá, a köztük 
kialakult vonzalmat pedig hiába is tagadnák. Lehet, hogy néhány 
együttlét után úgyis elmúlik a borzongás. Miután Ashley átgondol-
ta, már tudta, hogy ez nem fog megtörténni. A férfi továbbra is 
szeretkezni akar majd vele, és ő hagyni fogja. 

Front közeledett aznap éjjel, és nedvességet hozott magával a 
tenger felől. Eleredt az eső, amely csak másnap délelőtt tízkor állt 
el. Hirtelen megjavult az idő. Nos, hogy a pokolba is lehetne más-
képp?, gondolta Ashley. Elvégre Kimbrough. Ez az ő esküvőjének 
napja, és ez alkalommal végig is fogja csinálni. Nem lesznek meg-
lepetések. Nem kerül kínos helyzetbe. Egyszerűen meglesz, és 
kész! Byrnes hozott neki kávét, azután befalt egy tányér rántottát, 
és kirohant a kertbe, hogy megbizonyosodjon arról, minden tökéle-
tes-e. 

Az öreg Tony a kertész, és a fiatal Tony az unokája és időnkénti 
kisegítője azzal töltötte a nyarat, hogy két Sterling Silver rózsa-
bokrot futtasson fel a lugasra. Metszették őket, sürögtek-forogtak 
körülöttük, hogy a nagy napra a lugast teljesen elborítsák a virá-
gok, amelyek közt voltak kinyílt és bimbózó rózsák, így az egész 
olyan szépre sikerült. Tíz fehér huzattal bevont széket állítottak a 
lugas elé, ötöt-ötöt mindkét oldalra. Szintén oldalt levendulás cse-
repeket helyeztek az ültetett, fehér virágok közé. A levendulakék 
volt Ashley kedvenc színe. 

– A virágok kitartanak délután fél ötig? – kérdezte Ashley az 
öreg Tonyt. 

A kertész bólintott. – A nap csak fél négy után süt ide az évnek 
ebben az időszakában, Kisasszony. Szép lesz, majd meglátja. 

– Köszönöm – mondta Ashley. – Tartsa távol tőlük a kutyákat. 
Az öreg ismét bólintott. 
Ashley visszatért a házba, és bement az ebédlőbe. Már mindent 

elrendeztek. Az asztalt fehér, színes virágokkal hímzett selyemda-
maszttal terítették le. – Ez honnan van? – kérdezte Ashley Byrnes-
t. 
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– A szekrényben hevert a szülei esküvője óta – felelte a férfi. – 
Azóta nem használták. Kimosattuk és kivasaltattuk, hogy eltűnje-
nek belőle a gyűrődések. Hosszú éveken át állt ott összehajtogatva. 
Én már megfeledkeztem róla, de tudja, milyen szentimentális Mrs. 
B. O emlékezett rá, és úgy gondolta, ma ennek kell az asztalon 
lennie. 

– Szép a virág – jegyezte meg Ashley, amint elismerően végig-
nézett a nagy kristályvázán, amelybe bíborszínű, levendulakék, ró-
zsaszín és fehér dáliát, valamint zöldet tettek. 

– Magam rendeztem el őket – mondta Byrnes. –Ma a Royal 
Worcestert és a Waterfordot használjuk. A Gorham Fairfaxét, vagy 
a Reed & Barton 1810-et szeretné hozzájuk? 

– A Fairfaxét. Szerintem az jobban illik a Royal Worcesterhez – 
felelte Ashley, aztán kiment az ebédlőből. Nem volt semmi keres-
nivalója ott. A kert készen állt. Byrnes mindent kézben tartott a 
házban, és ha bemerészkedik a konyhába, vérig sértette volna Mrs. 
B-t. Kihagyta a szokásos, szombati masszázsát, de délre időpontot 
kért a Prime Cutsban manikűrre és pedikűrre. Amikor nagyapja 
órája megszólalt a hallban, rádöbbent, hogy mát fél tizenkettő. El-
rohant a kocsijához. 

A Prime Cutsban ismerős nők gyűrűjében találta magát. Ott volt 
Tiffany Pietro d'Angelo, Carla Johnson és Nora Bucldey is. Cinko-
sán összemosolyogtak. Emily Shanski, vagyis már Emily Devlin 
június végén szülte meg első gyerekét. Pedikűröztetni jött, és ko-
sárban magával vitte a babát is. 

– Remekül nézel ki ahhoz képest, hogy most szültél – jegyezte 
meg Ashley. 

– Úgy gondolod? – kérdezte Emily gyászosan mosolyogva. – 
Még mindig tehénnek érzem magam. Ha majd férjhez mész egy 
napon, és biztosan így lesz előző, balszerencsés eseteid ellenére is, 
becsüld meg a romantikus pillanatokat. Sokkal jobb regényt írni, 
mint gyereket kihordani, higgy nekem. 

– Az biztos – nevette el magát Carla Johnson. 
– A váratlan örömök tudják csak igazán megfogni az embert. 
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A többiek is felnevettek, mintha lenne egy közös titkuk. Mind-
nyájan előfizettek a Csatornára, de a nélkül is boldognak mondhat-
ták magukat, még a megözvegyült Nora is. 

– Nos – szólalt meg Ashley –, még sohasem próbálkoztam re-
gényírással, de feltételezem, egy napon majd én is akarok gyere-
ket. Ha így lesz, tudatom veletek. – Rájuk mosolygott. Hogy lehet 
az, hogy Nora Bucldey napról napra szebbnek és fiatalabbnak lát-
szik? Ashley még emlékezett arra, hogy néhány évvel azelőtt Nora 
nem mert bemenni az üzletébe. Csak állt odakint a kirakat előtt, és 
nagyon szomorúnak, elnyűttnek tűnt. Azóta Ashley egyik legjobb 
vevője lett, és minél kihívóbb volt egy-egy ruhadarabja, annál job-
ban tetszett Nórának, bár Ashley-nek fogalma sem volt, hogy Nora 
kinek akart tetszeni bennük. Nora, az özvegy, visszavonultan élt, 
kivéve azt az időszakot, amikor a férjét letartóztatták, és nem sok-
kal később meghalt a cellájában. 

Felszabadult egy manikűrös asztal, és amikor a pedikűrös vég-
zett Emily Devlinnel, átment Ashleyhez, ahol a kezét ápolták. Fél 
kettőkor már útban volt Kimbrough Hall felé. Meg akart fürdeni. 
Ahogy teltek a percek, egye idegesebb lett. Úgy gondolta, a forró 
víz majd megnyugtatja. Még liliomolajat is csepegtetett a kádba. 
Váratlanul megszólalt a mobilja. Felnyitotta, és beleszólt. – Itt 
Ashley. 

– Már úton vagyunk – mondta neki Ryan hangosan, majd lehal-
kította a hangját. – Mit csinálsz most, Ash? 

– A fürdőkádban ülök – felelte a nő. 
– Legközelebb én is csatlakozom hozzád – folytatta Ryan. – 

Nemsokára találkozunk. 
Ashley behunyta a szemét, és maga elé képzelte a közös fürdő-

zést. Igen, a kádban pont elférnének ketten. Benyúlt a lába közé, és 
játszadozni kezdett a csiklójával. Ó, igen! Nagy szüksége volt egy 
jó dugásra, és tudta, hogy a férfi is sóvárog utána. Akár az is meg-
történhet, hogy az aznapi éjszaka robbanásszerű élményt nyújt 
mindkettőjüknek. Ashley kiszállt a kádból, és a zuhany alá állt, 
hogy leöblítse magát. Azután megszárítkozott, és rövid időre lepi-
hent. Az órát háromnegyed négyre állította be, és azonnal felkelt, 
amikor az sípolni kezdett. Fel kellett öltöznie. A vőlegény és új 
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családtagjai, valamint az a pár vendég hamarosan megérkezik. 
Adott körülmények között nem kellett lemennie, hogy üdvözölje 
őket. Emellett mindnyájan ismerték egymást. Először a melltartó-
ját és a bugyiját vette fel. Mindkettő krémszínű selyemből és csip-
kéből készült. Nos, ez olyan alkalom volt, amikor mindent fontoló-
ra kellett vennie. A lábát simának és napbarnítottnak látta, ezért 
úgy döntött, nem húz harisnyát. Csupán egy csinos, krémszínű 
szandálba bújtatta bele a lábát. Egyszerű sminket választott: ke-
véske zöld szemfesték, egy kis pirosító és rózsaszínű rúzs. Azután 
belebújt a ruhájába, amelyet két gyöngy kapcsolt össze a hátán. 
Éppen csak elérte őket. Amikor megnézte magát az egész alakos 
tükörben, elégedetten csettintett. Ez a lábikráig érő ruha jól állt raj-
ta. Fogta a kefét, és egy kicsit fellazította rövid haját. Azután fel-
tette anyja antik, igazgyöngy fülbevalóját. Kopogtattak az ajtón. 
Ashley kiszólt. – Tessék. 

Byrnes lépett be a szobába. Sötét öltönyt, fehér inget és kék-
fehér csokornyakkendőt viselt. Egy kis csokrot vitt be Ashley-nek. 
– Azt hiszem, készen állunk, Miss Ashley – mondta mosolyogva. – 
Ó, a feleségem azt mondja, feltétlenül a zafír fülbevalóját tegye 
fel, hogy legyen magán valami kék. Mr. Ryan anyja hagyott ma-
gának valamit, ami régi és valamit, amit kölcsönadtak. – Belenyúlt 
a zsebébe, és elővett belőle egy vékony láncon függő, kis aranyke-
resztet. 

– Mrs. Mulcahy azt mondta, reméli, hogy viselni fogja, és majd 
elmesél róla valamit. Akarja, hogy feltegyem a nyakára? 

– Legyen szíves – felelte Ashley, aztán közelebbről is megnézte 
a dekoltázsa fölött pihenő, kis keresztet. –Azt hiszem, most már 
tényleg készen vagyunk – mondta Byrnes-nek. 

A komornyik lekísérte a lépcsőn. Átvonultak a házon, és együtt 
mentek ki a kertbe. Tonynak igaza lett: a lugast akkor érték csak el 
a nap késő délutáni sugarai. Hallotta a nászindulót, amint lassan 
lépkedett a székek közötti átjáróban. Előtte Mrs. Byrnes haladt vi-
rágos, levendulakék selyemruhában, és a kezében csokornyi bíbor-
színű, levendulakék és fehér dáliát tartott. Ashley csokra levendu-
lakék rózsából, fehér fréziából és borostyánból állt. Azon gondol-
kodott, honnan jöhet a zene, de az varázsütésre elhallgatott, amint 
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elérte a lugast, ahol Ryan, Ray Pietro d'Angelo és Palmer bíró várt 
rá. 

– Én – válaszolta Byrnes büszkén, amikor megkérdezték, ki ad-
ja át a menyasszonyt. 

Szóval megtörténik, gondolta Ashley Ez alkalommal tényleg 
megtörténik! Férjhez megy. Férjhez megy egy jóképű, szexis pasi-
hoz, akit alig ismer. Ám furcsa módon nem aggódott. Néha a sors 
beleavatkozik az életünkbe; és nem tart majd örökké, ha mégis úgy 
döntenek, nem tetszik neki ez az egész. Aztán arra gondolt, ilyen 
aljas hozzáállással nem lehet férjhez menni. Lehet, hogy működni 
fog. Lehet, hogy sokkal több van közöttük, mint a vad szex. Lehet. 
Csak lehet. 

Erősen figyelt a hallottakra, és a megfelelő helyen sikerült ki-
mondania az igent. Nekik nem kellett elmenniük a városházára há-
zasságkötési engedélyért, mert Palmer bíró maga állította ki szá-
mukra, hogy házasságuk ne kapjon nagy nyilvánosságot. Ashley 
azt akarta, senki se tudjon arról, hogy férjhez megy addig, amíg 
meg nem történik. Ha neki és Ryannek el kellett volna mennie az 
engedélyért, az Egret Pointe Gazette már a csütörtöki számában 
címlapsztorit kovácsol belőle. Amikor Palmer bíró kijelentette, 
hogy az állam törvényei szerint házasok, Ashley rájött, hogy többé 
már nem balszerencsés menyasszony. Férjes asszony lett belőle. 

– Megcsókolhatja a feleségét, Mr. Mulcahy – mondta Palmer 
bíró mosolyogva. 

A férfi pedig megcsókolta őt. Ó, igen, megcsókolta – és érezte, 
hogy fülig elpirul a hosszú, forró csóktól. Amikor Ryan végül el-
engedte, és belenézett a szemébe, Ashley-nek rogyadozni kezdett a 
térde. Gyorsan belekapaszkodott Ryan karjába, aki bátorítóan mo-
solygott rá. 

– Hű! – mondta Ashley. 
– Milyen gyorsan tudunk megszabadulni a vendégektől? – sut-

togta a fülébe Ryan. 
– Hölgyeim és uraim – kezdte Palmer bíró, és megfordította 

őket –, hadd mutassam be önöknek Mr. és Mrs. Ryan Finbar 
Mulcahyt. 
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Megtapsolták őket, és a vendégek nevetgélve nyomakodtak elő-
re, hogy gratuláljanak nekik. Angelina mindkettőjüket átölelte és 
megcsókolta. Frankie Ninával és Tiffany Pietro d’Angeloval 
együtt ontotta könnyeit. Mr. és Mrs. Byrnes büszkén álldogált mel-
lettük. Úgy érezték, mintha saját lányuk ment volna férjhez. 
Ashley ragaszkodott ahhoz, hogy aznapra fogadjanak fel kiszolgá-
ló személyzetet, hogy a Byrnes házaspár is asztalhoz ülhessen ve-
lük. 

– Szóval minden jó, ha a vége jó – jegyezte meg Ray Pietro 
d'Angelo elégedetten vigyorogva. – Joe és én végül megtettük a 
magunkét, nem igaz? Mit gondolsz, Lina? Boldog vagy, caral 

– Pillanatnyilag – felelte Angelina Mulcahy, és jelentőségtelje-
sen pillantott Ashley-re. 

– Mi lenne, ha most mindnyájan bemennénk a házba? – vetette 
fel Byrnes. 

– Rendben – egyezett bele Ashley. – Vacsora előtt italt és ha-
rapnivalót szolgálnak fel. – Belekarolt újdonsült férjébe, és elin-
dultak a ház felé. 

– Gyönyörű menyasszony vagy – mondta neki halkan Ryan 
menet közben. – Azt hittem, nem menyasszonyi ruhát fogsz visel-
ni. 

– Ez nem az, csak egy ruha – válaszolta neki Ashley. 
– Rajtad olyan, mintha menyasszonyi ruha volna. Le kellene 

fényképezni – mondta a férfi. 
– Lesz fényképész. Már vár ránk a házban – mondta Ashley. – 

Interjút adok a helyi újságnak. A következő csütörtökön 
címlapsztori lesz belőlünk. – Elnevette magát. 

– Felfogadtad az újság fotósát? – kérdezte Ryan. 
– Ó nem a helyi fotós, de engedélyezem neki, hogy a képeket 

eladja az újságnak. Úgy tudja, hogy társasági esemény fényképe-
zésére kérték fel. Azt mondtam neki, jótékonysági estről van szó. 
Ez számára is meglepetés – mondta Ashley kuncogva. 

Ryan is vigyorogni kezdett. – Te kis gonosz – mondta. – Szere-
tem a humorodat, Ash. 

Ashley rámosolygott. Ő lett a férje, aki szeretkezni szeretne ve-
le. Szereti a humorát. A remény szikrája, vagy ahhoz valami ha-
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sonló izzott fel benne egy pillanatra. Lehetséges az, hogy egy 
pusztán üzleti szerződés átalakuljon valami mássá? Sohasem volt 
szerencséje a férfiakkal. Lehet, hogy ezúttal másképpen alakul? 

Bementek a házba, és bevezették vendégeiket az előkelő nappa-
liba. Szinte azonnal ott termettek a pincérek, akik bort és zsúr-
szendvicseket szolgáltak fel. A vendégek többsége már korábban 
is járt a házban. Ashley látta, hogy Frankie eloson Rose-zal, Tif-
fany Pietro d’Angeloval, Carla Johnsonnal és Ninával. Jól tudta, 
hogy az új lakosztályt mutatja meg nekik. 

– Ugye megbocsátasz neki, cara! – kérdezte tőle Angelina hal-
kan. Ő is látta, hogy a nők elmennek valahova. – Francesca na-
gyon tud lelkesedni. 

– Kedvelem őt – felelte Ashley. – Barátok leszünk. Arra gon-
doltam, valamikor októberben partit rendezhetnénk a családod 
többi tagja számára. Lina, elmondanád a lányaidnak, hogy Ryan és 
én összeházasodtunk? Hétfőre megérkeznek az értesítő kártyák is, 
de szerintem ezt személyesen kellene a tudomásukra hozni. 

– Azt hiszem, ez a férjed feladata – közölte vele Lina, és go-
noszkodva megvillantotta meleg, barna szemét. – Esetleg közöl-
hetnétek velük egyszerre egy konferenciahívással. Akkor megtud-
nád, milyen szenvedélyesek az idősebb lányaim. Szerintem ez a szó 
megfelelően jellemzi őket. Nem rossz emberek, bár Ryan és 
Frankie mást hitetett el veled. Egész egyszerűen középkorúak, és 
unják az életüket. Egyeseknek sikerül hasznos dolgokkal foglal-
kozniuk, ha van módjuk rá, másoknak nem. A lányaim a saját szó-
rakoztatásukra lettek bajkeverők. Hogy miért olyan biztosak a saját 
igazukban, azt sohasem fogom megtudni. Nem ilyennek neveltem 
őket. 

– Szerintem nem rossz ötlet felhívni őket – értett egyet Ashley –
, de nem tudom, van-e elég bátorsága ahhoz, hogy egyszerre száll-
jon szembe mindnyájukkal. 

– Ki száll szembe kivel? – Ryan ment oda az anyjához és új-
donsült feleségéhez. Átkarolta Ashley-t, és arcon csókolta. 

– Ma este, vagy holnap fel kell hívnunk a nővéreidet, hogy el-
mondjuk neki, összeházasodtunk – felelte Ashley. – Az értesítő 
kártyák is eljutnak hozzájuk hétfőn, tehát tudni fognak róla, de az 
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olyan rideg és személytelen megoldás. Elég rosszat tettünk, hogy 
nem hívtuk meg őket az esküvőre, Ryan. 

– Azt akartam, hogy boldogan töltsük a házasságkötésünk nap-
ját – mondta a férfi –, és az a hárpiák jelenlétében lehetetlen lett 
volna, de igazad van, fel kell hívnunk őket. Ma este megtehetjük. 

Byrnes észrevette a nappaliba visszatérő hölgyeket, és szinte 
láthatatlanul biccentett a főpincérnek, aki bejelentette, hogy a va-
csora tálalva van. Mindnyájan átvonultak az ünnepélyes ebédlőbe, 
és leesett az álluk, amikor meglátták a terítést. Lenyűgözve ültek 
asztalhoz. Először áttetsző zöldséglevest szolgáltak fel, és megtöl-
tötték a borospoharakat. Azután málnaecettel megöntözött vegyes 
saláta következett. Főételnek fokhagymás, rozmaringos bárány-
combot, vágott zöldbabot és tököt, valamint burgonyát kaptak. Az 
utóbbit a hús köré rakva sütötték meg. Újra megtöltötték a boros-
poharakat. Amikor befejezték az étkezést, még egyszer átmentek a 
nappaliba, ahol az esküvői tortát helyezték el. 

– Ha valaki énekelni kezdi azt, hogy „a menyasszony felvágja a 
tortát”, megkapja a magáét – jegyezte meg Ashley komoran. – 
Olyan giccses lenne. 

– Lefényképezném magukat, amikor ketten felvágják a tortát – 
szólalt meg a fotós. Amikor megtudta, hogy a jótékonysági est va-
lójában Ashley esküvője, majdnem elájult. Amikor pedig Ashley 
nagyvonalúan közölte vele, hogy három képet eladhat a helyi új-
ságnak, teljesen elakadt a szava. Készített képeket a vőlegényről és 
a menyasszonyról külön, aztán Palmer bíróval, Mr. és Mrs. 
Byrnesszal, Angelinával és Frankie-vel és a barátokkal. Készített 
egy olyat is, amelyen Ashley komolyan ül, és a csokrát tartja, az-
után egy olyat, amin Ryan mögötte áll, és Ashley vállára teszi a 
kezét, Ashley pedig a kézfejére teszi a tenyerét. Az egyik fotón 
felnéz a férjére, és rámosolyog. Azután következtek az esküvői 
tortás képek. Az egyiken a pár éppen felvágja a tortát, miközben a 
vendégek gonoszkodva, alig hallhatóan dúdolják a tiltott dalt. 
Ashley megkínálta újdonsült férjét egy falattal. Kattant a gép. 
Ryan Ashley szájába dugott egy kis darab tortát, és egy kis habot 
szétkent az orrán. Ashley kacagni kezdett, és a gép újra kattant. A 
tortához hosszúnyelű kanalakat kaptak. 
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Beesteledett, és a parti véget ért. Megérkezett a limuzin, hogy 
visszavigye Ray és Rose Pietro d’Angelot, Angelinát és Frankie-t 
a városba. A helyi vendégek saját kocsijukkal mentek haza. A torta 
legfelső emeletét becsomagolták, dobozba rakták, és betették a fa-
gyasztóba, hogy majd elővehessek első évfordulójukon. A pincé-
rek gyorsan eltakarítottak mindent. Byrnes és a felesége eltűnt. Va-
lószínűleg nyugovóra tértek. 

Ashley ránézett újdonsült férjére. – Szerintem most kellene fel-
hívnunk a nővéreidet – mondta. 

– Aha – felelte a férfi. – Első az üzlet, azután jöhet az élvezet. – 
Kinyújtotta a karját, magához húzta Ashley-t, és gyengéden szájon 
csókolta. – Szeretem ahogy csókol, Mrs. Mulcahy. 

– Dettó – ismerte el Ashley, és ismét fülig elpirult. Bementek a 
könyvtárba, ahol két telefonkészüléket is elhelyeztek. Ryan be-
nyomogatta a konferenciahíváshoz szükséges gombokat, aztán az 
első számot tárcsázta. – Bride, itt Ryan. Ez konferenciahívás lesz. 
Mindnyájatokkal egyszerre fogok beszélni, úgyhogy maradj vo-
nalban. – Mielőtt a nő bármit is kérdezhetett volna, Ryan rátért a 
második számra. – Betta, itt Ryan. – Neki is elmondta ugyanazt, 
amit előző nővérének. 

– Honnan tudod, hogy mindnyájan otthon vannak-e? – kérdezte 
Ashley. 

– Szombat este van – felelte a férfi vigyorogva, aztán beszélt 
Kathleen, Magdaléna és Deirdre nővérével. –Oké, lányok, mind-
nyájan ott vagytok? 

– Ki halt meg? – tudakolta Bride, a legidősebb nővér. 
– Anya jól van? – vágott közbe Magdaléna. 
– Senki sem halt meg, senki sem szenvedett balesetet, senkinél 

nem állapítottak meg végzetes betegséget. Megnyugodtatok? – 
kérdezte tőlük Ryan. 

– Akkor mire jó ez az egész konferenciahívás? – kérdezte 
Bride. – Tudod, Ryan, van más dolgunk is azon kívül; hogy a hü-
lyeségeidet hallgassuk. 

Ashley felhúzta a szemöldökét. Jézusom, de kedves nővér, gon-
dolta. 

– Fontos bejelentenivalóm van, lányok – mondta Ryan. 
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– Részeg vagy – döntötte el Betta. 
– Talán egy kicsit az vagyok, mert ma izgalmas napom volt. 

Megnősültem, lányok. Anya és Frankie itt volt velünk. Mivel az 
értesítő kártyát csak hétfőn kapjátok meg, arra gondoltam, szemé-
lyesen tudatom az én drága nővéreimmel a nagy eseményt. 

Hosszú, mély hallgatás következett. Végül Bride szólalt meg 
először. – És ki az a perszóna, akit elvettél? Valami kis aranyásó, 
aki azt hiszi, megütötte veled a főnyereményt, amikor hozzád 
ment? 

– Valójában gazdagabb, mint én, és régi vagyonos családból 
származik, lányok, nem úgy, mint mi. Gyönyörű háza van, tele an-
tik tárgyakkal. Van személyzet, jó modor és háttér. Az ősök részt 
vettek a város alapításában. 

– Hogy hívják? – kérdezte Kathleen. – Mondd már, ki az a gaz-
dag lány? 

– A neve Ashley Cordelia Kimbrough, és gyönyörű. A haja 
olyan, mint a mahagóni, a szeme pedig zöld, mint a tenger, és 
akárhányszor belenézek, elmerülök benne – felelte a férfi. 

– Te jó ég! – motyogta Betta. Teljesen úgy hangzott, mintha az 
öccse beleszeretett volna abba nőbe. 

– Ugye csak tréfálsz, Ryan? Ha igen, akkor nagyon ízléstelen 
vagy – vágott közbe Bride. 

– Nem viccelek, Bride. Megházasodtam. Szép feleségem van, 
és ha megbocsátotok, most megyek, és eltöltök egy csodálatos 
nászéjszakánkat a feleségemmel. Tulajdonképpen Ash javasolta, 
hogy hívjalak fel benneteket. Nem akarta, hogy megbántva érezzé-
tek magatokat. 

– Ha nem akart megbántani minket, akkor meghívhatott volna 
az esküvőre – csattant fel Bride újra. 

– Én nem akartam, hogy itt legyetek – mondta ki kereken Ryan. 
– Tönkretettétek volna ezt a számunkra hihetetlenül csodálatos és 
boldog napot. Nem akartam, hogy a feleségem boldogtalanul te-
kintsen vissza erre a napra, mert ti öten biztos őt martátok, engem 
pedig szidtatok volna. Az lesz a legjobb, ha felhívjátok Jerry Kle-
int, és elmondjátok neki, hogy az ügynek vége. A nagy testvérnek 
szép felesége van, és most elmegy, hogy dugjanak egy jót. 
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Ashley majdnem elnevette magát, amikor meghallotta, hogy az 
összes nőnek egyszerre akad el a lélegzete a vonal másik végén. 

– Jó éjt, lányok – mondta Ryan, aztán letette a kagylót. 
– Ó, istenem, és te mondod nekem, hogy gonosz vagyok? – tet-

te fel a kérdést Ashley nevetve. – Azoknak a szerencsétlen asszo-
nyoknak most rettenetes lesz a hétvégéjük. 

Ryan újra felkapta a kagylót, és tárcsázott. – Anya, azt szeret-
ném, ha te és Frankie tudnátok arról, hogy felhívtam a lányokat, és 
elmondtam nekik. Biztos rengeteg üzenet lesz a rögzítődön, ami-
kor hazaérsz. Frankie-nek is. – Hallgatott egy ideig, aztán felneve-
tett, és letette a kagylót. 

– Mit mondott? – kérdezte tőle Ashley. 
– Azt, hogy legyek veled gyengéd az első éjszakán – felelte 

mély hangon, és szeméből csak úgy áradt a vágyakozás. 
Ashley érezte, hogy megint elpirul, de nagyot nevetett rajta. 

Ryan magához húzta, és beletúrt a hajába. Ashley szíve kalapálni 
kezdett az idegességtől. Megnyalta a szája szélét, majd rátenyerelt 
a férfi mellkasára. Hirtelen rájött, milyen nagy csend uralkodik a 
házban, és csak ők ketten tartózkodnak ott. Aztán Ryan heves 
csókjától megint összecsuklott a térde. 
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Hatodik fejezet 

A férfi lepillantott rá. – Jól vagy? Ashley lassan bólintott. – Azt 
hiszem, hirtelen most döbbentem rá, hogy tényleg házasok va-
gyunk, és többé már nemcsak egy jó ötlet. Az járt a fejemben, 
hogy ez a házasság arra lesz jó, hogy megtarthassuk mindazt, ami-
ért megdolgoztunk, és mindent megtettem azért, hogy ez a nap tö-
kéletes legyen nekünk is és a vendégeinknek is, de igazából soha-
sem tekintettem másnak, csak kiútnak, eszköznek. Mostanáig. 

– Félelmetes, nem igaz? – kérdezte Ryan. – Figyelj, ez a szex-
ügy… csak tőled függ. Te fáradt vagy, én pedig még nem igazán 
vészeltem át az időeltolódást. – Barna szemével egyenesen Ashley 
zöld szemébe nézett. – Ha nincs kedved hozzá… 

– Az igazság az, hogy nagyon is van kedvem hozzá – ismerte el 
Ashley. – Te egy csinos szőkét kerestél, én nem tudtam, kit kere-
sek, de halálosan biztos vagyok benne, hogy nem olyat, mint te. 
Most azonban itt vagy, és irtózatosan szexisnek talállak. Akár-
hányszor megcsókolsz, összecsuklik a térdem. Még soha nem 
akadt senki, aki ilyen hatással lett volna rám. Még az a szemét 
Chandler Wayne sem. Tudom, hogy a nőknek nem szabad ilyesmit 
mondaniuk, de legszívesebben rád ugranék, Ryan Finbar Mulcahy, 
de ha neked nincs kedved… 

Ryan vigyorogva nézett rá. – Ashley, te olyan más vagy – 
mondta neki. – Te mindig kimondod, amire gondolsz, nem igaz? 
Én is ilyen vagyok. Szeretnék elmerülni benned. Szeretném, ha 
annyi orgazmusod lenne, amennyit csak kibír a tested. Igenis van 
kedvem hozzá, sőt ennél többről van szó. 

– Ez esetben, azt hiszem, jobb lenne, ha felmennénk – mondta 
neki Ashley negédesen, és a kezét odanyújtotta a férfinak. Így ké-
zen fogva felmentek a lépcsőn, végigballagtak a széles emeleti fo-
lyosón, és beosontak közös hálószobájukba. – Nina választott ne-
kem egy szexis hálóinget tegnap – közölte vele Ashley. – Felve-
szem. 
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– Arra most nincs idő – mondta Ryan, és megperdítette a nőt, 
hogy kigombolja a ruháját. Gyorsan lerántotta róla, Ashley pedig 
kilépett a földre zuhant selyemből, és lerúgta a szandálját. Ryan 
kikapcsolta a melltartóját, és azonnal megmarkolta felesége telt 
keblét. – Hello, lányok – suttogta Ashley fülébe. – Istenem, olyan 
gyönyörű a melled. Még soha életemben nem láttam ilyen tökéle-
tes mellbimbókat. Ugye igaziak? 

– Aha – nyögte ki a választ Ashley. A keze. Ó, az a nagy keze 
az ő mellét markolja! Alig kapott levegőt, és amikor Ryan a hü-
velykujjával finoman dörzsölgetni kezdte a mellbimbóját, érezte, 
hogy átnedvesedik. Hátrahajolt, és felsóhajtott. Ez jó lesz. Valami 
azt súgta neki, hogy nagyon jó lesz. 

Ryan lehajolt, és csókolgatni kezdte a nyakát. Elengedte a mel-
lét, hogy lehúzhassa róla apró csipkealsóját. Miután kinyitotta csí-
pőjén a tépőzárat, félrelökte a könnyű kis ruhadarabot. Egyik kar-
jával átfogta a derekát, másik keze már a szeméremdombján járt. 
Ujjait lassan a nyílása felé csúsztatta. – Nedves vagy – állapította 
meg vidáman. Nagy kezével beletúrt a szeméremszőrzetébe. 

Ashley-nek sikerült megfordulnia a férfi szorításában. – Vedd le 
a zakódat – mondta neki, miközben kikapcsolta keskeny, fekete 
övét, és lehúzta szürke nadrágja cipzárját. Becsúsztatta kezét a 
boxeralsó nyílásán, és tévedhetetlen pontossággal megragadta a 
péniszét. Még nem állt fel teljesen, de már így is hatalmasnak tűnt. 
A Csatornán csakis nagyfarkú férfiakkal szeretkezett, de Ryanét, 
látatlanban is, még azokénál is nagyobbnak találta. Enyhe szoron-
gatásokkal merevedésre késztette. 

– Az enyém nagyobb, mint a férfiak többségéé – közölte. 
– Észrevettem – mondta Ashley. – Vetkőzz meztelenre, Ryan. 

A saját szememmel akarom látni, milyen nagy. – Elengedte a far-
kát, és simogatni kezdte a heréjét. Az is nagynak bizonyult. Nos, 
úgy látszik, újdonsült férjemnek mindene jó nagy, gondolta. Miért 
lepte meg, hogy egy százkilencvenöt centis férfinak ilyen nagy fa-
sza van? Kigombolta az ingét, és csaknem felnyögött gyönyöré-
ben, amikor meglátta Ryan széles, sima, napbarnított mellkasát. 
Simogatni, csókolgatni kezdte izmos felsőtestét. 
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Ryannek sikerült megszabadulnia maradék ruhadarabjaitól, és 
amikor kész lett, kissé hátralépett. – Na, átmentem a vizsgán? – 
kérdezte Ashley-t. 

– És én? – kérdezte, miközben a péniszét bámulta. 
– Tulajdonképpen mekkora? – érdeklődött. 
– Egyszer megmértem – felelte. – Mindössze huszonnyolc cen-

tis. A kerülete pedig öt centi. 
– Te megmérted? – Nem tudta, hogy nevessen-e. A szemét nem 

tudta levenni az előtte himbálózó hímtagról. Annyira vágyott rá, 
hogy szinte már fájt. Mi a fene történt vele? 

– Még a koliban. Minden srác megméri, nem tudtad? – kérdez-
te, és kissé zavartnak látszott. 

– Bámulatos – mondta neki Ashley. 
– Nézd, én nem akarok fájdalmat okozni neked, ezért ha túl 

mélyre hatolnék, csak szólj, oké? 
– Aha – felelte Ashley kábultan. Csak csináld már! Csináld 

már!, sikoltotta magában. Újra csókolózni kezdtek. Ryan megszo-
rongatta Ashley fenekét. Még mindig a lakosztály szalonjában vol-
tak. A férfi lassan odahátrált a kanapéhoz. Ashley mohón csókolta, 
amint Ryan nekitámasztotta hátát a kanapé magas karfájának. 
Frankie tudta, milyen kanapét kell választania? 

– Tedd fel a lábad – mormogta Ryan, ő pedig átkulcsolta vele a 
férfi derekát. Majdnem nyöszörögni kezdett, amikor érezte, hogy a 
makkja behatol a vaginájába. 

– Ó, istenem! – szólt Ashley félig-meddig zokogva. Olyan 
nagy, olyan vastag és olyan forró volt, és egyre mélyebbre hatolt 
belé. – Dugj meg! Dugj meg! – kérlelte a férfit, aki előrehajolt, a 
szájába vette a mellbimbóját, és erősen megszívta. Ashley halkan 
felkiáltott, amint Ryan nyelve és ajka tovább izgatta. Azt hitte, be-
lehal a gyönyörűségbe. 

Határozottan, de gyengéden harapdálta a húsát. Ashley újra fel-
kiáltott. 

– Mondd meg, mit tegyek – morogta a fülébe. –Mondd el ne-
kem szép lassan, és ha jó kislány leszel, megteszem neked. Mondd 
el, mit akarsz, Ashley. 

– Azt akarom, hogy dugj meg! – zihálta a nő. 
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– Ez így nem elég – felelte Ryan. 
– Azt akarom, hogy döfd belém azt a forró farkadat, és dugj 

meg úgy, ahogy csak tudsz. El akarok menni újra és újra és újra. 
Hát nem érzed, milyen tökéletesen összeillünk? Az én pinámat a te 
nagy farkadhoz teremtették, Ryan! Csináld már! Az isten szerel-
mére, csináld! – kiáltotta Ashley. 

Ryan elnevette magát, aztán szép lassan egyre mélyebbre dugta 
farkát Ashley testében. Azután egyre gyorsabban mozgott. Addig 
csinálta, amíg Ashley el nem sírta magát, amikor olyan elemi erő-
vel öntötte el az orgazmus, hogy majdnem elájult. Ashley hátradőlt 
a kanapé karfáján, így az összes vér a fejébe tolult. Teljesen elszé-
dült. Istenem, milyen csodálatos volt! A férfi abbahagyta, és ha-
gyott neki egy kis időt, hogy összeszedje magát. Ashley teljesen 
elképedt, amikor meglátta, hogy Ryan farka még mindig benne 
van, és még mindig kemény. 

Még mindig összeforrt a testük, amikor a férfi felemelte, átvitte 
a hálószobájukba, és ráfektette hatalmas ágyuk szélére. Szép lassan 
újra dugni kezdte, aztán fokozatosan egyre gyorsabb tempóra vál-
tott. Elnevette magát, amikor a nő belevájta körmeit a vállába, az-
tán végigkarmolta velük a hátát. – Micsoda kis vadmacska vagy – 
suttogta a fülébe. Aztán Ashley nagy meglepetésére kihúzta a far-
kát belőle. – Fordulj meg – mondta –, még mélyebbre akarok ha-
tolni benned. 

– Azt hiszem, mozdulni sem tudok – szólt Ashley. 
A férfi megint elnevette magát, a hangja ezúttal mélyen és na-

gyon csábítóan zengett. Aztán a neki tetsző helyzetbe fordította. 
Mögé térdelt, megragadta a csípőjét, és egyetlen mozdulattal testé-
nek forró, nedvességben tocsogó mélyére hatolt. – Olyan szűk 
vagy – mondta zihálva. 

Még sohasem nyomtak péniszt ilyen mélyre a testében. Az erő-
teljes lökések hihetetlen gyönyört okoztak neki. Amikor a férfi el-
találta a G-pontját, halkan felkiáltott. – Igen, ott van! – Ryan addig 
dolgozott benne, amíg csak annyi ereje maradt, hogy tehetetlenül 
nyöszörögjön a gyönyörtől, amelyet férjétől kapott. Ashley érezte, 
hogy a férfi összerándul. Amint Ryan belelövellte ondóját, ő is el-
ért a csúcsra, és olyan orgazmust élt át, hogy azt hitte, belehal. – 
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Ó, istenem, ez olyan csodálatos volt! – nyögte ki lihegve. Levegő-
ért kapkodva fordult a hátára. – Szólj, ha kezdhetjük az egészet 
elölről. 

Ryan erőtlenül felnevetett. – Majd szólok – ígérte. – Hihetetlen 
voltál, Ash. Úgy értem, hihetetlenül jó. Szerintem ilyen élményben 
még nem is volt részem. 

– Örömmel hallom – válaszolta Ashley –, mert az elkövetkező 
két évben a tiéd vagyok. 

Elhatolt a tudatáig, mit mondott az előbb?, tűnődött magában 
Ashley. Megdicsérte, de hogyan? Mintha csak egyéjszakás kaland 
volna, nem pedig a törvényes felesége. Aztán ráébredt, hogy Ryan 
megsértette az érzéseit. Meglepte, hogy a férfi képes volt ezt tenni 
vele, de aztán rájött, hogy csupán szexnek tekintette ezt az egészet 
közöttük, és ha őszinte akart lenni önmaghoz, neki is csak szex 
volt, pedig a nők általában nem ilyenek. A nők esetében a szex ér-
zelmi odaadással is jár. A férfiak számára a szex csak szex. 

– Mi a baj? – kérdezte Ryan, amikor észrevette, hogy a nő fe-
szült. 

– Még sohasem szeretkeztem csak úgy a szex kedvéért – vála-
szolta Ashley. – Nem biztos, hogy tetszik így nekem. – Persze nem 
ez volt a teljes igazság. A Csatornán csakis a szex kedvéért szexeit, 
nem igaz? Ám ezúttal más volt a helyzet. – Úgy értem, csodálatos 
volt, de nem jelentett semmit. Akárhányszor szeretkeztem ezelőtt, 
azért tettem, mert azt hittem, szerelmes vagyok. Most pedig csak 
arról van szó, hogy jó nagyot döngettünk. – Megpróbálta visszafoj-
tani a könnyeit. – Akkor meg miért sírok? – Potyogni kezdtek a 
könnyei, és elszégyellte magát, amiért ilyen gyengének mutatko-
zott. 

Ryan magához húzta, és átölelte. Először nem szólt semmit 
azért, mert Ashley-nek igaza volt. Nem tudta, mit kellene monda-
nia. Olyan átkozottul gyorsan esett meg az egész, és minden csak 
azért történt, mert Finbar Mulcahy kinyúlt a sírból, és megpróbálta 
irányítani az életét, ahogyan Kimbrough nagypapa is Ashley-ét. 
Remélte, hogy a két öreg boldog. – Segít valamit, ha azt mondom, 
igazán kedvellek? – kérdezte Ryan. 
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– Csak azért mondod, hogy jobban érezzem magam. – szipogta 
Ashley Beletemetkezett a férfi ölelésébe. A mellkasuk összeforrt, 
és olyan átkozottul jó volt érezni, hogy meztelen bőrük összeér. – 
Én is igazán kedvellek – mondta a férfinak. 

Ryan elmosolyodott, és homlokon csókolta Ashley-t. 
– Talán jobb lenne, ha most megpróbálnánk aludni egy kicsit. 

Nálam még mindig hat az időeltolódás, te pedig láthatóan kimerült 
vagy Ash. Maradhatunk még így egy darabig? 

– Aha – mormogta a nő. Közvetlenül a füle alatt dobogott Ryan 
szíve. Erősen, megnyugtatóan vert. – Szerintem is jót tenne egy kis 
alvás – ismerte el. – Össze kell szednem minden erőmet, ha ilyen 
teljesítményt nyújtasz, amikor hat rád az időeltolódás. Bele fogok 
dögleni, amikor visszanyered minden erődet. 

Ryan hangosan felnevetett. – Nézd csak, ki beszél – mondta. – 
Hihetetlen partner vagy, Ashley. Biztos nem csak kedvelni foglak, 
ha így folytatjuk. – Megsimogatta a nő haját. – Most már aludjunk, 
bébi. 

Ashley hirtelen sokkal jobban érezte magát. Ráadásul bébinek 
szólította. Átfordult a saját oldalára, és magára húzta a férfi kezét. 
Ryan megfogta Ashley mellét, ő pedig elmosolyodott. 

Amikor Ashley másnap reggel felébredt, hallotta, hogy Ryan 
már zuhanyozik. Azon tűnődött, bemenjen-e hozzá, de végül úgy 
döntött, nem megy sehova. Biztos újra szeretkeznének, és nem 
igazán vágyott rá abban a pillanatban. Újra elaludt. 

– Ébresztő, álomszuszék – szólította Ryan. – Hoztam egy kis 
kávét. 

Ashley kinyitotta a szemét, és a hátára gördült. – A Byrnes há-
zaspárnak szabadnapja van – állapította meg. – Honnan szereztél 
kávét? 

– Magam készítettem – felelte vigyorogva. Úgy látszott, nagyon 
elégedett magával. – Találtam egy tálca muffint, vajat és két csé-
szét is. 

– Biztos Mrs. B. készítette ki tegnap, mielőtt elment aludni. 
Honnan tudtad, hol tartjuk a kávét? – kérdezte Ashley kíváncsian. 

– A kávéfőzőt is előkészítette, nekem csak meg kellett nyom-
nom a gombot – felelte Ryan. 
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Ashely elnevette magát. – Mrs. B. kedvel téged, Ryan. Nekem 
soha nem készíti elő a vasárnapi reggelit. Mindent magamnak kell 
megcsinálnom. 

Amikor felült, rájött, hogy meztelenül fekszik a takaró alatt. – 
Te jó ég – mormogta. Ryan vigyorogni kezdett, és Ashley már 
megint elpirult. – Hagyd abba! – ripakodott rá a férfira, de attól 
még szélesebbre húzódott Ryan szája. – Csukd be a szemed – 
mondta neki Ashley. 

– Minek? 
– Csak csukd be, és kész. – Amikor Ryan végre megtette, kiug-

rott az ágyból, átszaladt a gardróbszobába, és magára kapta a háló-
inget, amelyet a Lacy Nothingsból vitt haza pénteken. Azután mél-
tóságteljesen lépett ki a gardróbból. 

Ryannek majd kiesett a szeme, amint Ashley átlépkedett a szo-
bán, és visszamászott az ágyba. – Mamma mia! – csak ennyit tu-
dott kinyögni. Mi hitette el vele régen, hogy a kis szőkéket szereti? 
Ashley szép vonalai tökéletesen kirajzolódtak a rá tapadó, leven-
dulakék hálóing alatt. Bámulatosnak, tökéletesnek és kimondhatat-
lanul csábosnak látszott. Ryannek már Ashley járásától görcsbe 
rándult az ágyéka. 

– Úgy látom, tetszik a hálóingem – jegyezte meg Ashley kö-
zömbösen, amint felkapott egy muffint, és vajazni kezdte. 

Ryan bólintott, és töltött magának egy kis brandyvel kevert ká-
vét. – Hat körül ébredtem – kezdte –, és elgondolkodtam, Ash. – 
Beleivott a kávéjába. – Amikor tegnap elsírtad magad, mert bántó-
nak érezted, hogy csak a szex kedvéért szeretkeztünk, hirtelen rá-
jöttem, talán többet is kihozhatnánk ebből a házasságból, és nem 
csak azért, hogy megkíméljük magunkat az újrakezdéssel járó ne-
hézségektől és idegeskedéstől. Tudom, hogy ez is jó ok, de meg-
próbálhatnánk kiaknázni. Ne csak arra gondoljunk, hogy két év 
múlva elsétálhatunk a tulajdonunkkal, és nem okozunk fájdalmat 
egymásnak. Szerintem, ha kétéves együttlét után elválnak útjaink, 
mindenképpen fájdalmat okozunk egymásnak, mert nagyon úgy 
látszik, hogy sok közös van bennünk. – Felsóhajtott. – Volt ennek 
valami értelme, bébi? 
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Ashley szíve vadul kalapált a mellkasában. – Azt javaslod, hogy 
érdekházasság helyett legyen előre elrendezett házasságunk, ahogy 
az a családodban megszokott? Valódi, nem csak színlelt, észbontó 
szexszel felturbózott házasság? 

– Igen – felelte Ryan –, igen, de azért az észbontó szexet meg-
tarthatnánk? 

– Minek? – kérdezte Ashley gyanakvóan. Már régen megtanul-
ta, ha valami túl szépnek látszott ahhoz, hogy igaz legyen, akkor 
az olyan is volt. 

– Nos – kezdte Ryan –, még soha nem találkoztam olyan nővel, 
akit elég érdekesnek találtam volna ahhoz, hogy kitartóan udvarol-
jak neki. Azok közé tartozom, akik szenvedélyesen szeretik a 
munkájukat. Gyerekkorom óta elbűvölt a szép bútorok restaurálá-
sa. Később, amikor már másolatok készítésével is foglalkoztam, 
teljesen magával ragadott az, hogy a ma kapható anyagokat, festé-
keket használva és több száz éves technikákat alkalmazva ugyan-
olyan szép bútorokat alkothatunk, mint amilyeneket régen készítet-
tek. A folyamat csodálatos, és én teljesen a rabja lettem. Apám ki-
váló mesterember volt. Anya azt szokta mondani, ő volt a kéz, én 
pedig az ész. Ez így igaz, de attól még szerethetem és nagyra érté-
kelhetem a munka alkotó részét. Sok időt töltöttem új módszerek 
kidolgozásával, hogy még jobban csináljuk azt, amit csinálunk. 
Egyszerűen nem maradt időm a nőkre. A kapcsolataim csak né-
hány hétig tartottak. A legjobbak is csak pár hónapot bírtak ki. Az-
tán tegnap éjjel, amikor érdekből elvett, újdonsült feleségem azért 
sírt, mert nem tetszett neki az öncélú szex, nem érdekelt a dolog. 

– Most már érdekel? – kérdezte Ashley kétkedve. 
– Igen, érdekel – felelte Ryan. 
Ashley-nek el kellett ismernie, hogy Ryan eléggé komolyan be-

szélt. Lenyalt egy kis vajat az ujjáról. – Nos– kezdte –, én sem vol-
tam túl sikeres a társkeresésben. Szédületes kereskedő vagyok, de 
bénán választok a férfiak közül. A munka terén talán nem vagyok 
olyan szenvedélyes, mint te, de azért szeretem azt, amit csinálok, 
és szeretnék terjeszkedni, még több saját katalógust összeállítani, 
de mindig szerettem volna férjet és gyerekeket is. Talán éppen ez a 
vágy volt az oka annak, hogy mindig a rossz srác mellett kötöttem 



133 

ld. Nem alkalmaztam helyesen a „férjválasztás alapelveit” – mond-
ta Ashley mosolyogva. 

Ryan is kuncogni kezdett. – Akkor biztos a sors avatkozott köz-
be, hogy egymásra találhassunk – vetette fel. 

– Te hiszel a sorsban és hasonlókban? – kérdezte Ashley meg-
lepetten. 

– Hiszen félig ír vagyok – emlékeztette a nőt. – Nem tartod fé-
lelmetes egybeesésnek, hogy az ügyvédeink unokatestvérek, és 
mindkettőjüknek volt olyan ügyfele, akinek meg kellett házasodnia 
ahhoz, hogy ne veszítse el az örökségét? Ráadásul van jó pár do-
log, ami közös bennünk. 

– Például mi? – tudakolta Ashley 
– Nos, mindketten olyan családból származunk, ahol nagy be-

csülete van a munkának. Mind a ketten üzleti iskolát végeztünk. 
Mind a ketten saját üzletbe fogtunk, és sikeresek lettünk. Vigyá-
zunk a pénzünkre. Kedveled anyámat és Frankie-t. Én is szeretem 
őket. Akarsz gyereket. Én is, bár én csak fiúkat szeretnék… talán 
egy lányt is, és nem tagadhatod, hogy hihetetlenül jók vagyunk 
együtt az ágyban. 

Nem kellett volna megmagyaráznia, de megtette, és mindannak, 
amit mondott, volt értelme. Sok közös pontot lehetett találni ben-
nük, és sokkal többről volt szó, mint az, hogy szexuálisan jól pasz-
szolnak egymáshoz. Ashley első vőlegényével, a vicces, édes, jó 
ízlésű Carson Kingsley-vel jól mulatott, de amikor szexre került 
sor, minden zavarossá vált. Aztán megértette, miért. Második vő-
legénye, Chandler Wayne csak szexet akart, semmi mást. Ő is tu-
dott viccelődni, tombolt benne az energia, de túl sokat ivott, és tu-
dott szemét is lenni, ha ellenkeztek vele. A hármas számú vőlegé-
nye magas, szőke és jóképű volt. A harmincöt éves, jólöltözött fér-
finak hatalmas ruhatára, kitűnő fonákütése és tökéletes modora 
volt. Mindig tudta, mit kell mondani. Mindig. Milyennek tartotta a 
szexet Derekkel? Kellemesnek. Igen, ez a jó szó rá. 

De volt-e bármi közös benne és ezekben a fickókban? Megdöb-
bent, amikor hirtelen ráébredt arra, hogy egyetlen szaros, közös 
pontot sem tud megnevezni egyikükkel sem. Annál több mindenen 
osztozott Ryan Finbar Mulcahyval, és igen, rohadtul jól összeillet-
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tek az ágyban. – Szerinted a sors segített Raynek és Joenak, hogy a 
legjobb megoldást találják meg nekünk? – tűnődött hangosan 
Ashley. 

– Lehetséges – felelte Ryan. – Nézd, aláírtuk a házassági szer-
ződés, amely mindkettőnk anyagi érdekeit védi, és ha tényleg azt 
akarjuk, kiszállhatunk ebből az egészből, de ahelyett, hogy erre a 
lehetőségre összpontosítanánk, miért nem próbáljuk meg működ-
tetni ezt a házasságot? 

– Én készen állok rá – válaszolta Ashley. – Egy feltétellel. 
– Mi az? 
– Szóba se jöhetnek a gyerekek addig, amíg halálosan biztossá 

nem válik, hogy boldogok vagyunk együtt, és nagyobb szükséged 
van rám és a családodra, mint az irodádra. Rendben? – zöld szemét 
Ryan barna szemébe fúrta. 

– Majd hozzászokom a gondolathoz, hogy időm legnagyobb ré-
szét itt töltsem – mondta a férfi. – Kezdetben nem lesz könnyű, 
Ash, de mindent megteszek azért, hogy így legyen. Időnként majd 
segítened kell nekem, mert néha nem látom meg a meztelen igaz-
ságot még akkor sem, ha kiszúrja a szememet. 

– Arra kérsz, hogy szekáljalak? – kérdezte Ashley, és apró mo-
soly bujkált szája szegletében. 

Ryan elvigyorodott. – Igen, pontosan. – Aztán megkomolyodott 
az arca. – Néha hülye is tudok lenni, de nem vagyok komplett idió-
ta. Rájöttem, hogy nagyon különleges nő vagy, Ashley Szép, talp-
raesett, kedves, értelmes és érzékeny is. Tudom, hülye lennék, ha 
nem próbálnék meg melletted maradni. Úgy terveztem, hogy hol-
nap bemegyek a városba, de odatelefonálok nekik, és megmon-
dom, hogy csak a jövő hét utáni hét kedden számítsanak rám. 
Semmi olyasmi nincs az R&R-ben, ami ne várhatna. 

– Addig még tíz nap van! – hüledezett Ashley. 
– Nos, elmehetnénk nászútra, nem gondolod? – kérdezte Ryan 
– De ilyesmire nem készültem! – siránkozott Ashley. – A nász-

utunkat valami egzotikus szigeten kellene töltenünk. Esetleg elre-
pülhetnénk Európába, megszállhatnánk egy pazar szállodában. 

– Én arra gondoltam, itthon is maradhatnánk együtt. Mr. és 
Mrs. Byrnes gondoskodna rólunk, te megmutatnád nekem Egret 
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Pointe-ot és a környéket. Ugye Nina elboldogul a Lacy 
Nothingsszal tíz napig? 

– Feltételezem, igen – felelte Ashley. – A katalógus már kész 
van, és az évnek ez a része eléggé csendes. 

Én csak vészhelyzetben szoktam bemenni az üzletbe ilyenkor. 
– Akkor még ma hívd fel Ninát, hogy tudja, holnaptól csak ma-

gára számíthat – javasolta Ryan. 
– Rendben – egyezett bele Ashley. – Nina jól meglesz egyedül 

is. Brandy heti ötször is kisegítheti a három alkalom helyett. Tan-
díjra gyűjt, és ez az utolsó éve a főiskolán. Örülni fog annak a kis 
plusz pénznek. Amikor nem nálunk van, a szupermarketbe jár dol-
gozni, de én többet fizetek neki, így biztos változtat a beosztásán. 
– Megitatta maradék kávéját. – Ez finom volt. Köszönöm. 

Ryan felállt, és elvette tőle a reggelizőtálcát. – Szerintem vala-
mivel meg kellene pecsételnünk új megállapodásunkat. 

– Talán egy kis szexszel – javasolta pajkosan Ashley. 
– Rengeteg szexszel – dörmögte Ryan, és eldőlt az ágyon. 
Ashley visítva bontakozott ki a férfi szorításából. – Le kell zu-

hanyoznom – mondta. – Te már megfürödtél. Legközelebb majd 
együtt tesszük, oké? 

– Ez tisztességes ajánlat, de igyekezz, bébi, mert már attól feláll 
a farkam, ha arra gondolok, hogy meztelenül állsz a zuhany alatt – 
mondta Ryan, és barna szeme szeretőn siklott végig Ashley nyú-
lánk testén. 

Ashley lecsúsztatta válláról hálóinge pántját, sarkon fordult, és 
csábosán besétált a fürdőszobába. Menet közben őrjítőén riszálta a 
csípőjét. Félúton leejtette a hálóinget, és megtorpanás nélkül kilé-
pett belőle. Ryan megcsodálhatta szép vonalú hátát és kemény, ke-
rek fenekét. A férfi füttyentéssel fejezte ki elismerését, Ashley pe-
dig félig visszafordult, hogy rámosolyogjon, aztán becsukta maga 
után a fürdőszoba ajtaját. 

Ashley megnyitotta a csapot az üveg-márvány zuhanyozóban. 
A kabin tizenkét fújókájából meleg víz zúdult a testére. Fogta az 
olívaolajos szappant, és addig dörzsölte egy tengeri szivacshoz, 
amíg jó sok hab nem képződött rajta. Azután alaposan ledörzsölte 
magát vele, és újra a víz alá állt, hogy leöblítse a habot. De semmi 
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kedve nem volt ahhoz, hogy kimenjen a nyugalmas fürdőszobából, 
ahol egyedül lehetett egy darabig. Valami csodálatos történt vele. 
Valami teljesen váratlan. Egyáltalán nem számított arra, hogy 
Ryan azt fogja javasolni, próbáljanak meg kihozni valamit abból, 
ami érdekházasságnak indult. Talán egy kicsit ő is reménykedett 
abban, hogy a házasságuk jól sülhet el. Csakhogy mindössze két és 
fél hónapja ismerték egymást. És a mai nap? Ashley nem tudott 
rájönni, mi oka lehetett Ryannek, hogy ilyesmit javasoljon. Kivéve 
persze azt, hogy meg van győződve arról, gondját tudná viselni, és 
arról is, hogy ő is tudna törődni vele. 

Ashley elzárta a csapot, kilépett a kabinból, és egy nagy fürdő-
lepedőbe burkolózott. Fogott egy kis törülközőt, és szárazra dör-
zsölte a karját és a lábát vele. Azután odament a mosdókagylóhoz, 
fogat mosott, és egy kis szájvízzel öblögetett. Pár húzással leve-
gősre kefélte dús haját. Szép. Ryan mondta, hogy szép. Jól meg-
nézte magát a tükörben. El kellett ismernie, hogy nem néz ki rosz-
szul. A fürdőlepedőbe bugyolálva ment vissza a hálószobába. 

Ryan meztelenül hevert az ágyon. Kinyújtotta a kezét, amikor 
meglátta. Ashley ledobta a fürdőlepedőt, átballagott a szobán, és 
megfogta a férfi kezét, majd hagyta, hogy odahúzza magához az 
ágyra. 

– Olyan a tested, mint Vénuszé – suttogta, és simogatni kezdte 
Ashley mellét. – Az elmúlt éjszakánk kissé durvára és túl szenve-
délyesre sikerült, Ash. Most csináljuk lassan és finoman. – Nem 
várta meg a választ, inkább lefektette a matracra, és megcsókolta. 
Ashley erőteljesnek és forrónak találta a férfi száját. Ryan végig-
nyalta a nő telt ajkát, nyelvével szétnyitotta, és játszadozni kezdett 
a nyelvével. 

Ashley teljesen ellazult, és minden fenntartás nélkül rábízta 
magát a férfira. Az előző éjszakán megtudta róla, hogy gyakorlott 
szerető. A csókjaik egymásba olvadtak. Addig csókolóztak, míg 
Ashley beleszédült. Nagyon izgatónak találta, hogy keble hozzáér 
a férfi meztelen bőréhez. Aztán Ryan lejjebb vándorolt. Először az 
állára, onnan a nyakára és a vállára, azután a mellei közti völgybe 
csúszott. Végigcsókolta a mellét, és megszívogatta mindkét mell-
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bimbóját. Ashley felsóhajtott a gyönyörtől, és nem látta, hogy a 
férfi elmosolyodik rajta. 

Ryan szája továbbment a nő hosszú felsőtestén. Az ajkai közt 
végigcsúszó bőrt bársonyosnak és enyhén illatosnak érezte. A fi-
nom illat megdobogtatta a szívét, és furcsa érzést keltett benne. 
Ismerősnek találta, de nem tudta hova tenni. Végigcsókolta a lábát, 
a lábfejét, és megharapdálta a lábujjait. Amikor nyelvét becsúsztat-
ta lábujjai közé, Ashley újra felsóhajtott gyönyörében. 

A másik lábán már felfelé haladt, és a nyelvét használta. Ashley 
lába szétnyílt, és Ryan incselkedve harapdálta meg combjai közt a 
puha bőrt. Punciját sűrű, gesztenyebarna csigák fedték. A férfi be-
letúrt a szeméremszőrzetbe. Látta, hogy kissé más nedves. Be-
csúsztatta ujjait az ajkai közé, megkereste a csiklóját, eljátszado-
zott vele, és újra elmosolyodott, amint azt tapasztalta, hogy meg-
duzzad az ujjai alatt. Azután óvatosan beledugta ujjait a vaginájá-
ba. Ashley nyögdécselve, izmai összehúzásával biztatta a folyta-
tásra. Ryan finoman, de egyre sebesebben mozgatta ujjait a punci-
jában. Érezte, hogy a nő megfeszül, és teste egyre több nedvet bo-
csát ki magából. – Mondd meg, mit szeretnél – suttogta Ashley fü-
lébe. 

A nő hosszú pillanatokig hallgatott, aztán azt mondta: – Nyalj 
ki, Ryan! Kérlek! Aztán dugj meg! Magamban akarlak érezni. 

– Bármit is kívánjon az én kicsikém, meg fogja kapni – vála-
szolta a férfi. Ujjaival kitágította a nyílást, és odahajolt. Jól látta 
duzzadt csiklóját és az izgalom hatására keletkezett harmatcseppe-
ket. Amikor nyelve hegyével megérintette a csiklóját, Ashley 
megborzongott. Amint finoman nyalogatni kezdte, a nő csípője 
megemelkedett. Ryan odanyomta a fejét, szájába vette a csiklóját 
és többször jó erősen megszívta. 

Végül Ashley halkan sikoltozni kezdett. A férfi teljesen megőr-
jítette, és ez olyan csodálatos érzés volt! 

Ryan is teljesen felizgult, és készen állt arra, hogy magáévá te-
gye Ashley-t. Még utoljára finoman megharapta a nő csiklóját, az-
tán felegyenesedett, és szép lassan behatolt a vaginájába. Tövig 
nyomta a farkát. Azután erőteljes, mély lökésekkel baszni kezdte. 
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Ashley magában érezte a férfit. Tudta, hogy szinte elkeseredet-
ten vágyik a testére. Összekulcsolta lábát a felsőtestén, hogy még 
mélyebbre hatolhasson. Úgy tűnt, hogy hatalmas farkával szétfe-
szíti vaginája falát, de nem érzett fájdalmat. Huszonnyolc centinyi, 
kemény, forró fasz bombázta feszes mélységeit. Vaginája izmaival 
összeszorította a mohó péniszt. – Ó, igen, Ryan! – kiáltotta, hogy 
még jobban ösztökélje. – Igen! 

Körbeforgott vele a világ. Csukott szemében petárdák robban-
tak, amikor elérkezett a csúcsra. Felsikoltott gyönyörében. Amikor 
elhalt a hangja, érezte, hogy a férfi belelövelli ondóját. Szerencsére 
szedem a tablettákat, gondolta Ashley. Ryan Finbar Mulcahynak 
nem lesz nehéz dolga, ha majd egy szép napon teherbe akar ejteni. 

– Ó, bébi! Ó, bébi! – nyögte Ryan, amint a kilövellés pillanatai-
ban többször is összerándult a teste. Aztán rázuhant Ashley-re, és 
hosszú pillanatokig feküdt rajta mozdulatlanul, végül legördült ró-
la. Aztán a könyökére támaszkodva a nő arcába nézett. – Te egy-
szerűen csodálatos vagy – mondta neki. 

– Te is az vagy – viszonozta Ashley a dicséretet. – Meg kellene 
hajolnunk egymás előtt, de szerintem egyelőre egyikünk sem tud 
felállni. Hol tanultál meg így szeretkezni? Jobb, ha nem tudom?… 
Úgy van – döntötte el. – Nem akarom tudni. 

A férfi kuncogni kezdett, de nem mondott semmit, pedig tudta, 
hogy Ashley kíváncsi lenne rá. – Majd egyszer elmesélem – felelte 
végül –, de nem ma, bébi, oké? 

– Oké – válaszolta Ashley, és odahúzta magához a férfi fejét, 
hogy megcsókolhassa. 

– Ez jólesett – jegyezte meg Ryan. 
– Tetszik az ötletünk. Tényleg meg kellene próbálkoznunk az-

zal, hogy ebből az egészből igazi házasság legyen – mondta 
Ashley. – Szerintem anyád is örülne neki, de egyelőre nem kellene 
elmondanunk neki. Nem akarom, hogy csalódjon, ha mégis kudar-
cot vallanánk. Várjunk az együtt töltött mézeshetek végéig. Addig 
kiderül, képesek vagyunk-e elviselni egymást hosszabb távon. 

Ryan bólintott. – Egyetértek, de jó érzéseim vannak velünk 
kapcsolatban, Ashley. 
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Később felhívta Ninát, azután elzárkóztak a külvilágtól, és 
egyetlen telefonhívásra sem reagáltak az elkövetkező hét folya-
mán. Byrnes-ék vették az üzeneteket. Végül Frankie egyik kétség-
beesett üzenete után Ashley nem bírta tovább, és visszahívta Ryan 
húgát. 

– Hol voltatok? – kérdezte Frankie. 
– A mézesheteinket töltöttük Ryannel. Nem ezt teszik az újdon-

sült házasok? – incselkedett a sógornőjével Ashley. 
– A bátyám nem dolgozik? – kérdezte Frankie hüledezve. – Is-

tenem, akkor biztos kedvel téged! – Elhallgatott, de Ashley nem 
szólt semmit. Aztán újra felkiáltott. – Kedvel téged! Jó a szex? 
Méltó a hírnevéhez? Mondj már valamit! Otthon nem beszélhetek 
a fiam előtt, és három hétig nem megy vissza a St. Peter'sbe. 

Ashley elnevette magát. – Igen, kedvel, és én is kedvelem őt, és 
igen, a szex is nagyon jó vele, de ennél többet nem mondhatok. Mi 
a helyzet nálatok? Lina jól van? 

– A nővéreimről van szó – mondta Frankie. – Mindnyájan meg-
kapták a házasságkötést bejelentő kártyát, és esküszöm, teljesen 
becsavarodtak. Ma lerohanták anyát, és magyarázatot követeltek 
tőle. Ő azt válaszolta nekik, ha megkapták az értesítést, akkor tud-
niuk kell, mi történt. Összeházasodtatok, és mi jelen voltunk az es-
küvőn. Te kedves vagy, a bátyám szerencsés. De persze tudta, 
hogy nem fogják beérni ennyivel. Emlékeztette őket, hogy Ryan 
telefonált nekik a múlt szombaton, hogy személyesen is bejelentse 
az eseményt, erre azt mondták, részeg volt, és a menyasszonnyal 
egy szót sem váltottak. Ezen a héten anya egyáltalán nem fogadta a 
hívásaikat. Nem akarta, hogy zavarják. Ryan sem vette fel a tele-
font. Anya pedig azért hívott fel engem, miután elmentek tőle, 
mert nem tudja, mire készülnek. 

– Szerintem ezt Ryannel kellene megbeszélned – mondta neki 
Ashley. – Végül is a te családodról van szó. Én nem ismerem őket, 
de azt hiszem, a Kolumbusz-napi hétvégén mindenkit meghívok 
ide. Te se feledkezz meg róla. Adom Ryant. 

– Na, mi van, hugi? – kérdezte Ryan Frankie-t, aztán csendben 
hallgatta a húgát. Végül így szólt: – Oké, mondd meg anyának, 
hogy ne aggódjon. Jövő kedden visszaegyek a városba, de közben 
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felhívom Bride-ot. Ő majd lenyugtatja a többieket. Különben is, 
beszéltem velük az esküvő után. Azt hitték, viccelek? 

– Azt mondták, részegen hívtad őket, és meg vannak győződve 
arról, hogy vicc az egész – felelte Frankie. Kuncogni kezdett. – 
Ám a hivatalos, díszes értesítők tényleg kikészítették őket, Ryan. 
Kezdik felfogni, hogy valóban megtetted. 

– Mondd meg anyának, hogy majd én gondoskodom mindenről, 
és később felhívom – mondta Ryan komoran. – Kösz, hogy értesí-
tettél, hugi. – Letette a telefont. 

– Most felhívom Bride-ot – közölte Ashley-vel. – Van hívás-
azonosítója, és nem akarom, hogy megtudja a ház számát. Ha in-
formációt akar kicsikarni, olyan, mint egy pitbull. – Fogta a mobil-
ját, és benyomott rajta egy gombot. Legidősebb nővére hamarosan 
fogadta a hívást. 

– Bride – kezdte Ryan –, mi a fene ütött beléd meg a többiekbe, 
hogy képesek voltatok így rárontani anyára? 

Hosszú hallgatás után Bride végül megszólalt. – Te tényleg 
megnősültél? 

– Igen, tényleg megnősültem, és pillanatnyilag a mézeshetein-
ket töltjük. Beszélnem kell veled és a többiekkel, Bride, aminek 
persze egyáltalán nem örülök. 

– Hogy tehetted ezt velünk, Ryan? – kérdezte legidősebb nővé-
re. 

– Azt, hogy nem hívtalak meg benneteket az esküvőre? Miért 
tettem volna, Bride? Te és a többiek úgy intéztétek volna, hogy az 
egész csak rólatok szóljon. Nem akartam, hogy tönkretegyétek azt 
a nagy napot, amely olyan csodálatos volt nekem és Ashley-nek. 
Mellesleg meghívunk benneteket a Kolumbusz-napi hétvégére. 
Mondd meg a többieknek is, és tegyétek szabaddá magatokat. Ja, 
és próbáljatok meg viselkedni, mert ha bárki bajt okoz, soha többé 
nem kaptok meghívást tőlünk. Anya és Frankie odavan Ashley-ért, 
és ő is megszerette őket. – Szándékosan hagyta figyelmen kívül 
nővére kérdésének igazi jelentését, mert átkozottul jól tudta, hogy 
Bride a pénzről, nem pedig a személyes sértésről beszél. 

– Ryan, nagyon jól tudod, miről beszélek – mondta Bride. Ő 
nem tudott csak úgy átsiklani felette. – Ügyvédhez fogunk fordul-
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ni, mert egész egyszerűen nem teheted ezt velünk! – A hangja 
rosszindulatról és dühről árulkodott. 

Ryan elnevette magát. – Már megtettem, drága nővérem, és 
csak úgy mondom, semmibe sem tudtok belekötni. Apa végakara-
tában csak az áll, meg kell nősülnöm a negyvenedik születésna-
pom előtt, amely a jövő év áprilisában lesz. Ennyi. Megnősültem. 
Hivatalosan, törvényesen, szigorúan betartva ennek az államnak az 
előírásait. Még templomi esküvőre sem volt szükség. Megnősül-
tem és kész. – Bride lecsapta a kagylót, mielőtt az öccse befejezte 
volna. Ryan lehajtotta a mobil fedelét, és a telefont belecsúsztatta a 
zsebébe. 

– Ha jól értem, a nővéred nem örül a hírnek – jegyezte meg 
Ashley halkan. – Sajnálom, Ryan. 

– Őket csak a pénz érdekli – mondta Ryan. – Te ne érezd ma-
gad rosszul emiatt. Frankie és én mindig kívülállónak számítottunk 
az öt hárpiával szemben. Bride tizenhárom éves volt, amikor én 
születtem, és tizenöt, amikor Frankie érkezett. Dee a legfiatalabb 
közülük, négy évvel idősebb nálam. A szüleim végre összehoztak 
egy fiút. Én lettem a család hercege – mondta vigyorogva. – Soha-
sem tudták túltenni magukat ezen. – Nem tudta abbahagyni a vi-
gyorgást. 

– Sajnálom. 
– Ne foglalkozz vele. – Megragadta Ashley kezét, a szájához 

emelte, és megcsókolta. – Frankie és én bűntársak voltunk. Apa és 
anya elkényeztetett minket, a hárpiák pedig úgy tettek, mintha nem 
is léteznénk. 

Aztán metsző hang ütötte meg a fülüket. – Ne zavartassa magát 
azzal, hogy bejelentsen, Byrnes. Ismerem az utat. 

– Jézusmária! – Ashley magába fojtott egy káromkodást, amint 
a látóterébe került egy telt, szőke nő, rózsaszín-zöld-fehér ruhában. 
– Minden rendben van, Byrnes, engedje csak be, kérem. 

– Ashley! Mit tettél? – kiáltotta a nő, és amikor meglátta Ryant, 
meglepetés és csodálat villant a szemében. 

– Hello, Lila, rég nem láttalak – mondta Ashley. – Ezek szerint 
te is megkaptad az értesítő kártyát. Ryan, ez itt Lila Peabody, 
nagyapám barátnője. Lila, ez itt a férjem, Ryan Mulcahy. 
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– Nahát, Mr. Mulcahy – gügyögte Lila hirtelen negédesre váltva 
–, hogy maga milyen jóképű! Ashley drágám, igazán nem volt 
szép tőled, hogy elhallgattad előlünk ezt a nagy eseményt, persze, 
ha figyelembe vesszük az utóbbi három házasságkötési kísérlete-
det, meg tudom érteni. Ugye elmondta magának, hogy háromszor 
járt jegyben, és három esküvőt tervezett, mielőtt hozzáment magá-
hoz? – dorombolta Lila. 

– Az egyikük meleg volt, a másik meghalt, a túlélőt pedig két 
amerikai államban és három országban körözik. Igen, elmondta – 
felelte Ryan. – Ashley és én nem titkolózunk egymás előtt, ugye 
drágám, 

– Nem bizony – válaszolta Ashley, és alig bírta visszafojtani a 
nevetést. – Lila, drágám, nem akarod megnézni az esküvői fény-
képeinket? Már jó néhány napja megkaptuk őket, de annyira lefog-
lalt minket a… – vihogni kezdett. – Nos, remélem, tudod, mi fog-
lalt le minket annyira. 

– Igen, látni szeretném a képeket – válaszolta Lila Peabody. – 
Mindössze három fotó jelent meg az újságban, és azok is olyan 
homályosak voltak. 

Ashley elővette a képeket egy borítékból, és szétterítette őket a 
veranda asztalán. 

– A kertben esküdtetek – jegyezte meg Lila. – Mióta ismeritek 
egymást, drágám? 

– Valamivel több mint két hónapja – mondta Ashley. 
– Szerelem volt első látásra – tette hozzá Ryan. 
– Te jó ég – folytatta Lila –, bíró adott össze benneteket. Ritkán 

fordul elő ilyesmi. Nem is volt templomi esküvő? 
– Nem tudtuk eldönteni, melyik templomban legyen – magya-

rázta Ryan. – Én római katolikus vagyok. 
– Ó, drágám! – Lila lebiggyesztette a száját. – Egyáltalán nem 

hiszem, hogy az én drága Edwardom helyeselné ezt, Ashley. 
– Akkor nem ilyen záradékot kellett volna tennie a végakaratá-

ba, Lila, vagy pontosabban meg kellett volna határoznia, milyen 
férfihoz mehetek hozzá. Úgy gondoltam, Ryan jó választás, mert 
szexis és gazdag. Biztos lehettem benne, hogy nem a pénzem kell 
neki. 
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– Mellesleg le nem vennénk a kezünket egymásról – vetette 
közbe Ryan, és gonoszkodva vigyorgott Lila Peabodyra. – Nem 
akartuk, hogy botrány törjön ki – tette hozzá vihogva. 

– Te jó ég! – kiáltott fel Lila elvörösödve. 
– Az ott az anyósom – mutatott rá Ashley az egyik képre. – Az 

pedig Ryan húga. – Az ujjával figyelmeztette Ryant, hogy egy szót 
se szóljon többet, de ő is majdnem elnevette magát. 

– Istenem, de szép asszony, és a maga húga is határozottan csi-
nos. Férjezett? – tudakolta Lila. – Hol az apja? Róla nincs kép? 

– Anyám és a húgom özvegy – felelte Ryan. 
– Ó, szegény teremtések! – kiáltott fel ismét Lila. –Én aztán tu-

dom, milyen szomorúak és magányosak az özvegyek. – Drámába 
illően felsóhajtott, és a szívére tette a kezét. 

– Igen, Lila hősiesen küzdött, hogy legyőzze fájdalmát – je-
gyezte meg Ashley negédesen. 

Lila kinyújtotta pufók, gyűrűkkel telerakott kezét, és megpas-
kolta vele Ahley karcsú ujjait. – Te mindig megértettél engem, 
drágám – mondta. – Edward sokszor megjegyezte, milyen jószívű 
vagy, és milyen csalhatatlanok az ösztöneid, ha az emberi termé-
szetről van szó, és az én Edwardom sohasem tévedett. Jegygyűrűd 
nincs, drágám? – kérdezte, pedig éles szemével már felmérte 
Ashley gyémántgyűrűjét. 

– Villámgyorsan zajlott minden közöttünk – felelte Ashley. 
– Valójában készíttettem gyűrűt Ashley-nek az egyik ékszerész 

ismerősömmel Olaszországban – mondta Ryan. – Az üzletem 
megkívánja, hogy időnként külföldre utazzam. 

Akkor Ashley felállt, és elrángatta Lilát a fényképektől. – Lila, 
drágám, remélem nem tartod otrombaságnak, de ezen a héten a 
mézesheteinket töltjük. Kedden Ryannek vissza kell mennie a vá-
rosba. Olyan aranyos volt tőled, hogy benéztél hozzánk. – Karon 
fogva vezette ki vendégüket a házból. 

– Akkor beköltözöl a városba, drágám? – kérdezte Lila. 
– Drága, Lila… Ugye megengedi, hogy Lilának szólítsam? – 

morogta Ryan, aki szintén karon fogta a nőt. –Soha nem cserél-
nénk Egret Pointe-ot és ezt a gyönyörű házat egy városi lakásra. 
Hetente egy-két napot majd ott töltök, de innen is remekül irányít-
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hatom a vállalkozásomat. – Rámosolygott a nőre, és örömmel 
nyugtázta, hogy meghódította Lilát a tekintetével. 

Lila Peabody felsóhajtott. – Ashley drágám, beleestél a legel-
bűvölőbb férfiba, és hozzá is mentél – állapította meg. – Remélem, 
valamikor elhozod hozzám egy teára még az ősszel. 

Mielőtt Ashley válaszolhatott volna, Ryan megszólalt. – Szíve-
sen teáznék egy olyan bájos hölggyel, mint ön, Lila – mondta –, de 
adjon egy kis időt, hogy berendezkedhessek itt, drágám. 

Byrnes kinyitotta az ajtót nekik, Ashley pedig álmélkodva nézte 
a férjét, aki a megilletődött Lila Peabodyt elkísérte az autójáig, 
megvárta, amíg elhajt, és búcsút intett neki. 

Byrnes fulladozott a röhögéstől. – Úgy vélem, veszélyes em-
berhez ment feleségül, Miss Ashley – mondta neki mosolyogva. 

– Gyanítom, hogy igaza van – hagyta jóvá Ashley. – Még soha-
sem láttam ezt a szerencsétlen nőt ilyen kezelhetőnek, és egyetlen 
szóval sem említette az SSEXL-t. 

– De igen, említette – mondta Ryan, amint visszaért a házba. – 
Amikor kezet csókoltam neki, és betuszkoltam a Ford Taurusába, 
szerényen megjegyezte, hogy az SSEXL vesztesége bizonyára 
Egret Pointe nyeresége. – Ryan elnevette magát. – Bárcsak az öt 
hárpiával is ilyen könnyen boldogulnánk. 

A hét hátralévő részét és a hosszú hétvégét evéssel, ivással és 
vad, szenvedélyes szeretkezésekkel töltötték kettesben. Amikor 
eljött a kedd, Ashley rájött, nem örül annak, hogy el kell engednie 
Ryant. 

– Mikor jössz haza? – kérdezte a férfit. 
– Csütörtök este – ígérte a férfi és beszállt a kocsiba. – Ne ter-

vezz semmit a hétvégére. Teljesen ki akarlak sajátítani. Most, hogy 
egy kicsit megéreztem a házasélet ízét, rájöttem, hogy tetszik. 

– Azért ne vidd túlzásba a kisajátítást, Ryan – ingerelte Ashley. 
– A házaséletben pedig csupán az tetszik, ha jól megdughatsz két 
alvás között. 

– Ez így igaz – ismerte el a férfi nyájasan, és többször is megtú-
ráztatta autója motorját. – Nagyon odaadó partner vagy, és számí-
tok arra, hogy csütörtök estére kipihent leszel, és készen állsz az 
örömnyújtásra, asszony. 
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– Hát persze – nevette el magát Ashley. – Hiányozni fogok ne-
ked, nagyfiú, és akárhányszor rám gondolsz, kanos leszel. Vezess 
óvatosan, férjuram. 

Ryan vigyorogva dobott csókot neki, és elhajtott. 
Ashley beült a Solstice-ba, és elment az üzletbe. Már majdnem 

tíz óra volt, mire odaért. Nina már kinyitott, de délelőtt szokás sze-
rint nem volt nagy forgalom. 

Az Egret Pointe-i nők többsége azon igyekezett, hogy az utolsó 
pillanatban beszerezze a tanszereket és a ruhákat, mivel az iskola 
másnap kezdődött. – Szia! – üdvözölte Ninát, amint belépett az üz-
let hátsó bejáratán. 

– Hogy telt a szabadságod? – kérdezte Nina. 
– Különösen jól – felelte Ashley. – Úgy látszik, nagyon össze-

passzolunk. 
– Örülök, hogy itt vagy – mondta Nina. – Egy furcsa, alacsony 

ember lépett először ma a boltba. Azt akarta tudni, én vagyok-e a 
tulajdonos. Amikor megmondtam neki, hogy nem, elment, de lát-
tam, hogy átmegy az utca másik oldalára, és fényképeket készít az 
üzletről a mobiljával. Ahogy most is. 

– Hol? 
– Ott – mutatta Nina a helyet. 
Ashley felkapta a telefont, és tárcsázott. – Bobby, Ashley va-

gyok a Lacy Nothingsból. Egy fura, kis alak jött ide ma, mielőtt 
megérkeztem az üzletbe. Aztán kiment, megállt a szemközti 
gyógyszertár előtt, és most is fényképeket készít az üzletemről. Ki 
tudna küldeni valakit, hogy megnézze, ki ez az ürge? Kösz, 
Bobby. 

– Nahát, te aztán kemény játékos vagy! – hüledezett Nina. 
– Ryan öt nővére egyáltalán nem örül nekünk. Gyanítom, hogy 

valami közük lehet ehhez az egészhez. Ó, nézd csak, megjött a 
rendőrautó. 

Látták, hogy a helyi járőr kiszáll a kocsiból, és megzavarja a 
férfit. A rendőr megragadta a pasast, és a karjánál fogva átvezette 
Ashley üzletébe az utca túloldalára. – Ő az, Nina? 

– Igen – felelte a nő. 
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– Magánnyomozó a városból. Engedélye is van – mondta a 
rendőr Ashley-nek címezve. 

– Megmondaná, miért keresett, és hogy miért készített fényké-
peket az asszisztensemről és az üzletről? 

– Egy ügyön dolgozom – felelte a férfi. – Többet nem mondha-
tok. 

– Nos, megmondhatja annak, aki a férjem nővérei közül felfo-
gadta, hogy ha még egyszer megzavarják a nyugalmamat, akkor 
jogi lépéseket fogok tenni. Most pedig felhívom Ryant, és beszá-
molok neki az incidensről. Biztos vagyok benne, nem sokkal a hí-
vásom után magát is keresni fogják azzal, hogy hagyja abba a há-
borgatást. Felfogta? 

– Felfogtam – mondta a férfi. 
– Kikísérjem ezt a férfit a városból, Ashley? 
– Ha megtenné, Bili, nagyon megköszönném, és mondja meg 

Bobbynak is, hogy hálás vagyok a közreműködésért. 
– Az én családom is részt vett a város alapításában – közölte 

Ashley a férfival. – Na, most már van valamije, amit elmondhat a 
megbízójának. Nem távozik üres kézzel. 

A férfi idegesen felnevetett, amint a rendőr kikísérte a Lacy 
Nothingsból. 

– Mi volt ez az egész? – kérdezte Nina. – Miért küldtek rád ma-
gánnyomozót a férjed nővérei? Elkövettél valamit ellenük? 

– Hozzámentem a fivérükhöz. Arra számítottak, hogy pár hónap 
múlva rátehetik a kezüket a vagyonára, de én elrontottam mindent. 
Közölték Ryannel, hogy ügyvédhez fordulnak. Semmi hasznuk 
nem származik majd belőle, de most nagyon el vannak keseredve. 

– Jézusom! – kiáltott fel Nina. – Micsoda ribancok! A férjed 
anyja és Frankie húga kedvel téged. Mi a fene ütött a többiekbe? 

– Ryan és Frankie hárpiáknak hívja a többieket – mesélte 
Ashley vihogva. – Jobb, ha most felhívom Ryant. Tartsd a frontot, 
amíg az irodában lesztek. – Már elő is vette a mobilját, amellyel 
egy gombnyomással elérhette a férjét. 

– Itt Ryan – szólt bele a férje. – Csak röviden, éppen az autópá-
lyán vezetek. 
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– A nővéreid magánnyomozót küldtek rám – mondta Ashley –, 
én pedig rendőrrel vezettettem ki a városból. Hívd fel őket, ha be-
érsz az irodába. Később beszélünk. 

– A picsába! – csattant fel Ryan, azután letette. Ashley jó na-
gyot nevetett rajta. Hogy szól a régi mondás? A barátainkat meg-
választhatjuk, de a rokonainkat nem? Örült, hogy Ryan anyja és 
Frankie kedveli őt. Ez a szimpátia kölcsönös volt. Ám gyanította, 
hogy a többi öttel sohasem lesznek barátok. Mindig azt fogják 
gondolni, azzal, hogy férjhez ment Ryanhez, egy rakás pénzt hú-
zott ki a zsebükből. Hihetetlen tíz napot töltött a férjével, de az in-
cidens rendkívül felbosszantotta. 

Sikerült kivernie a fejéből a nap hátralévő részére, de miután 
hazaért, újra befészkelte magát az agyába, és nem is tudott elaludni 
miatta. A Ryannel közös hálószobában nem volt tévé, ezért felkelt, 
átment a régi hálójába, és elhelyezkedett az ágyon. Fogta a távirá-
nyítót, benyomta a gombot, amely a készüléket eltakaró burkolatot 
nyitotta. Bekapcsolta a tévét, ráállt a hatvankilences csatornára, és 
pillanatnyi habozás után kiválasztotta az A menüt, majd meg-
nyomta az enter gombot. Visszakerült római villájába Quinnhez, a 
szexrabszolgájához, aki letérdelt elé, és odanyújtotta neki a szíjat, 
amellyel elfenekelheti. Egyelőre azonban nem jóképű szolgáját 
akarta. Maximillian Alerio Patronius kellett neki – azonnal! 



148 

Hetedik fejezet 

Hol van a gazdád? – kérdezte Lady Cordelia Quinnt. – Ne lenne 
szabad mutatkoznod, amikor ő itthon van. 

– Behívták a palotába, úrnőm – felelte Quinn. –Hiányoztál ne-
kem, asszonyom. 

– Pimasz fráter! – fedte meg a nő, amint a kezében tartott kor-
bácsra pillantott. – Honnan tudod, hogy hova ment? A tribunus 
látni sem bír, ugyan miért tájékoztatna éppen téged a hollétéről? – 
Még nem vette el tőle a korbácsot. 

– Egy másik rabszolga mindig elmondja, hol tartózkodik a gaz-
dánk, hogy még csak véletlenül se találkozzam vele. – Remény-
kedve nézett fel úrnőjére. 

– Nem – mondta a nő. – Most nincs kedvem ahhoz, hogy meg-
büntesselek. Mennyi ideje ment el a férjem? 

– Kevesebb, mint fél órája, és délben nagyon sokáig tart az út a 
palotába, úrnőm – felelte a szolga ravaszul –, és minden bizonnyal 
Caesar is megvárakoztatja majd. Talán ott lesz egész nap, és aztán 
még haza is kell érnie. Éjfél előtt biztosan nem láthatod a gazdán-
kat, de az is lehet, hogy csak holnap ér haza. – Kinyújtotta a kezét, 
benyúlt úrnője tunikája alá, és végigsimogatta a lábát. 

Ashley elgondolkodva nézett rá. Ha igaz, amit mondott, akkor 
beletelik egy kis időbe, mire találkozhat vele. Az ujjak combja bel-
ső oldalát simogatták, aztán elérték ajkait, és a csiklóját keresték. – 
Rossz rabszolga vagy, Quinn – mondta neki, amint a férfi ingerelni 
kezdte a kis dudort. – Mmm, ez jó érzés. 

– Azért élek, hogy szolgáljalak, úrnőm – felelte Quinn. Ashley 
felemelte a tunikáját, áthúzta a fején, és ledobta a földre. – Nyalj 
ki, senkiházi – parancsolta meg neki. 

Quinn hüvelykujjaival szétfeszítette és szélesre tárta az ajkait. 
Azután végighúzta nyelvét alulról fölfelé az egyik oldalon, majd 
visszafelé, aztán megismételte ugyanezt a másik oldalon. Nyelve a 
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csiklója körül kutakodott. Addig kóstolgatta, ingerelte, amíg meg 
nem duzzadt az izgalomtól. Az Ashley-ből kikívánkozó hangok 
elárulták, hogy sikerült örömet okoznia neki. Odaszorította fejét a 
nemi szervéhez, és beszívta az illatát. Felizgulva vette szájába a 
csiklóját, és jó erősen megszívta. Ash megvonaglott, és halkan fel-
sikoltott. Még erősebben megszívta, és két ujjával behatolt a vagi-
nájába. Pár simogatás után elélvezett. 

Anélkül, hogy engedélyt kért volna rá, nagy kezével lerántotta a 
földre. Szélesre tárta a combját, és ráfeküdt. Hatalmas péniszét be-
ledöfte forró, nedves nemi szervébe. Ashley körmei végigszántot-
ták a férfi hosszú hátát – így büntette meg szemtelenségéért, s 
közben arra biztatta, hogy bassza meg úgy, ahogy csak tudja. 

– Azért élek, hogy szolgáljalak, úrnőm – ismételte Quinn, és 
hosszú, vastag szerszámát egyre nagyobb sebességgel mozgatta 
benne, a nő pedig dobálta magát alatta a kéj mámorában. Azután 
Ashley megint elment. Nedvei elborították a benne dolgozó, ha-
talmas péniszt. 

– Szállj le rólam, vadállat – mondta végül. – Most pedig, Quinn, 
megkorbácsollak az önteltségedért! – Eltaszította magától. 

– Ha most ugyanaz a harcos lennék, akinek születtem, újra meg 
újra megbasználak, úrnőm – mondta neki szemtelenül. – Addig 
dugnálak, amíg kegyelemért nem könyörögsz. 

– Valóban? – dorombolta Ashley, miközben elgurult mellőle. 
Azután talpra ugrott, és felkapta a korbácsot, amelyet Quinn ko-
rábban felajánlott neki. – Ereszkedj négykézlábra, Quinn! – paran-
csolt rá. Miután a szolga engedelmesen teljesítette az utasítást, öt-
ször lecsapott Quinn széles hátára, amelyen már ott díszelegtek 
körme nyomai. – Most pedig hagyj magamra – mondta Ashley, 
miután végzett a veréssel. – Attól tartok, már unlak. 

Quinn feltápászkodott, és ott hagyta. Szép arcán látszott, hogy 
nem érti, miért küldi el úrnője. Lady Cordelia hívta rabszolganőjét, 
és bevonult a fürdőjébe, ahol levakarta magáról a piszkot, lemosta 
a verejtéket, és eltöltött egy rövid időt az illatosított medencében 
is. Miután kilépett a medencéből, jól megszárítkozott, megmasszí-
roztatta magát illatos krémekkel, és végre teljesen megnyugodott 
és ellazult. 
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A szexrabszolga csillapította ugyan nemi vágyát, de még min-
dig a lába közé akarta kapni férjét, a tribunust. Ha a császár való-
ban visszaküldi Galliába, akkor ő is vele tart, és el fogja adni 
Quinnt. Flavonius vezér felesége odavolt érte azóta, hogy látta egy 
összejövetelen, ahol azokat az asszonyokat szórakoztatta, akiknek 
a férje messze földre utazott. Sok nő áhítozott Quinnre. Árverést 
fog tartani, és a legtöbbet ígérő nőnek adja majd el. A nap hátralé-
vő részében szundikált, és alig várta, hogy visszatérjen a férje. 
Amikor végül megérkezett, a karja közé vetette magát. 

– Úgy hiányoztál egész nap, Max – mondta neki. 
– Visszaküldenek Galliába – szólt a férj, és futólag megcsókolta 

a nőt. 
– Veled megyek – közölte vele Lady Cordelia. 
– Az nem Róma lesz – figyelmeztette a tribunus. 
– Majd megteremtjük a mi kis Rómánkat – folytatta a feleség. 
– A villa nem lesz ilyen nagy és kényelmes, mint ez – mondta a 

férfi. 
– Kibővíthetjük, és felszerelhetjük mindazzal, ami szükséges, 

Max. Többé nem akarom nélküled tölteni a napjaimat, és eladom 
Quinnt. Sok barátnőmnek tetszik. Szép kis hasznot húzhatnék az 
eladásából, és a pénzt az új otthonunkra költhetnénk. 

– Szerintem meg fogod bánni az elhatározásodat, Cordelia, de 
én örülnék annak, ha velem jönnél. Észak-Gallia hideg és unalmas 
hely – figyelmeztette újra. 

– A szajháid pedig bűzlenek – jegyezte meg epésen a nő. – 
Többé nem kellene igénybe venned azokat a barbár nőszemélye-
ket, Max, mert engem majd bármikor megkaphatsz, drágám. 

– Most akarlak megkapni, mert a beszéded teljesen felizgatott – 
mondta, aztán magához húzta, és egyik kezével gyömöszölni kezd-
te a mellét. – Igen, most tényleg jól megbasználak! – mondta, és 
ledobálta a ruháit. 

Cordelia érezte, hogy a férfi hozzádörgöli hosszú, vastag farkát, 
és már nagyon vágyott rá. Pár pillanat múlva Ashley meghallotta a 
Csatorna figyelmeztető hangjelzését. – A fenébe! – sziszegte hara-
gosan, amint fantáziája szertefoszlott, és egyedül ébredt az ágyá-
ban. Szerda volt, és még hosszú órákig kellett várnia Ryanre. Ké-
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nyelmesen elhelyezkedett, mert úgy döntött, alszik még néhány 
órát. 

Előző nap Ryan nem hívta vissza, amikor beszámolt neki a nő-
vérei üzelmeiről, pedig Ashley erre számított. Az öt hárpia a férje 
gondja volt. Az a kis incidens megerősítette benne, hogy valószí-
nűleg sohasem fogja kedvelni őket. Ő és a fivére sohasem visel-
kedtek így egymással. Boldogan megosztoztak mindenen, amijük 
csak volt. Ha egyikük sikert aratott valamiben, a másik együtt örült 
vele. Ó, igen, neki és Bennek voltak nézeteltéréseik, de szándéko-
san egyikük sem ártott volna a másiknak. Nem értette, miért olya-
nok Ryan nővérei, amilyenek. Nem minta apjuk nem gondolt vol-
na rájuk, amikor meghalt. A rájuk hagyott, fejenkénti kétszázöt-
venezer dollár szép kis örökség, és Ryan is tanúja volt, hogy meg-
kapták azt a pénzt abból, amit ő keresett meg az apjának. 

Amikor Ashley benézett a Lacy Nothingsba, azt tapasztalta, 
hogy üzletét új áru önti el. Jerry a csomagszállítójuk a teherautójá-
ról leszedett dobozokat a bolt pultjára és padlójára halmozta. 

Vigyorogva dugta a szállítólevelet Ashley orra alá, hogy aláír-
hassa. 

– Olyan, mintha karácsony közelegne – jegyezte meg. – Gon-
dolja, hogy az egyik dobozban van az az alsóruha is, amelyet a ka-
talógusból rendeltem a barátnőmnek, Miss Kimbrough? Ja, és 
kösz, hogy beszerezte a méretében. Nem sok üzlet tart ilyen szexis 
holmikat tizenkettesnél nagyobb méretben. 

– Még ma átnézem a szállítmányt, és ki fog derülni – ígérte neki 
Ashley, aztán aláírta a táblára csíptetett szállítólevelet, és visszaad-
ta neki. – Vagy ebben a szállítmányban, vagy a következőben lesz, 
de azt megígérhetem, hogy a születésnapjára odaadhatja neki. A 
jövő hónapban lesz, ugye? Ja, és most már Mrs. Mulcahy vagyok. 
Augusztus huszonötödikén férjhez mentem. 

– Igen, valóban hallottam róla valamit a városban – ismerte el 
Jerry. Csaknem tizenöt éve dolgozott Egret Pointe csomagszállító-
jaként. Mindenkit ismert, és szinte minden esemény eljutott a fülé-
ig. 

– És mi az a pletyka, amelyet Emily Devlinről terjesztenek? – 
kérdezte Nina nyíltan. 
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– Pénteken szállítottam ki hozzá pár babaholmit – kezdte Jerry. 
– Essie azt mondja, nem vesz fel dadát, mert szeret anyuka lenni. 
Azon igyekszik, hogy minél hamarabb befejezze legújabb könyvét 
– mondta Jerry. 

– Emily tősgyökeres Egret Pointe-i, mint maga, Mrs. Mulcahy. 
Szeret dolgozni. Na, mennem kell, a kocsi szinte még tele van. 

– Ez az ember tud mindent, amit tudni kell – jegyezte meg Nina 
vihogva. 

Mielőtt Ashley felelhetett volna, megszólalt a telefonja. Kihúzta 
nadrágja zsebéből, és felhajtotta a fedelét. – Itt Ashley – szólt bele. 

– Hello, feleségem – üdvözölte Ryan. – Tegnap megkaptam az 
üzeneted. Sajnos nem tudtalak visszahívni. Személyesen kellett 
utánajárnom a problémának, Ash. Ugye nem borultál ki nagyon? 
Én kérek elnézést a hárpiák miatt. 

Ashley telefonálás közben bement az irodájába, és leült az író-
asztalához. – Nem nagyon, de azért kiborultam – mondta –, vi-
szont túltettem magam rajta. Mi a fene ütött azokba az asszonyok-
ba, Ryan? Magánnyomozó? Nem is tudom, nevessek-e vagy sírjak. 
Különben végül is hogy vélekednek a házasságkötésről? 

– Nos, meg vannak győződve arról, hogy nem törvényes, és biz-
tosak benne, hogy a pénzemre hajtasz, és pedig teljesen hülye va-
gyok, mert nem veszem észre – magyarázta Ryan. – Hízelgő, nem 
igaz? Végül is mindössze átvettem egy szép kis restauráló mű-
helyt, és több millió dollárt érő vállalkozássá fejlesztettem, ez is 
mutatja, milyen béna vagyok. 

– Hogy találtak rám? – kérdezte Ashley. 
– Kathleen férje zsaru, illetve most már nem egyszerű járőr, 

mert feljebb került a ranglétrán. A kapcsolatait felhasználva le-
nyomoztatott a nővéreim unszolására. Kevin valójában rendes 
srác. Nem sziporkázó elme, de azért tisztességes. 

– Ezzel súlyosan megsértették a magánéletemet és a jogaimat – 
mondta Ashley haragosan. 

– Nézd, tegnap személyesen mentem el mindegyik nővéremhez, 
és bementem a rendőrségre is, hogy beszéljek Kevinnel. Felhívat-
tam vele Palmer bírót, aki átfaxolta neki a házasságkötési engedé-
lyünk másolatát. Megmondtam a sógoromnak, hogy minden egyes 



153 

nővéremhez elviszem a másolatot, és megkértem arra, hogy be-
széljen a többi sógorommal. Közölje velük, ha a feleségük olyan 
hülyeségekkel próbálkozna, mint ez a mostani volt, akkor jogi lé-
péseket teszünk. 

– És? – kérdezte Ashley röviden. 
– Kevin kezelésbe vette a srácokat, én pedig a nővéreimről 

gondoskodtam. Nem tetszik nekik, hogy megnősültem, és képtele-
nek arra, hogy beletörődjenek – felelte Ryan. – Ash, nagyon sajná-
lom. Sohasem hittem volna, hogy ilyen hülyén fognak reagálni. 
Nem tudtam, hogy a vagyonom megszerzése iránti vágy miatt eny-
nyire elrugaszkodnak a valóságtól. – Úgy hangzott, mintha nagyon 
szégyellné magát, Ashley meg is sajnálta egy kicsit. 

– Pillanatnyilag úgy érzem, nem szeretnék találkozni velük – 
mondta ki Ashley nyíltan. 

– Nem hibáztatlak érte – felelte Ryan. 
– Azt az októberi találkozót azért összehozzuk az édesanyád 

kedvéért, de úgy gondolom, ne egész hétvégés program legyen, 
ahogy terveztem. Ha a nővéreid annyira szerették volna megkapa-
rintani a pénzedet, akkor nem fognak lecsillapodni egy hónap alatt. 
Sőt sohasem fogják túltenni magukat rajta. Nekik kell megbirkóz-
niuk ezzel, és én nem akarok belekeveredni. Csak egy bizonyos 
pontig vagyok jó fej – tette hozzá. 

– Meg tudom érteni – mondta Ryan. 
– Meghívjuk őket egy napra, és kész. Kibérelünk egy nagy li-

muzint, amely majd elhozza és hazaviszi őket, ha ezzel is meg-
könnyíthetjük a dolgukat – tűnődött Ashley hangosan. 

– Szombatra tegyük, hogy a hosszú hétvége maradék része csak 
kettőnké legyen – javasolta a férfi. – Most pedig ne rágódj ezen 
többet. Hiányoztál tegnap este. – Amikor ezt mondta, a hangja ba-
rátságosabbá vált. 

Ashley elmosolyodott. – Te is nekem – ismerte el. – Tényleg 
maradnod kell csütörtök estig? 

– Sajnos igen, bébi. Tegnap egész nap rohangáltam, még a kül-
városba is kimentem, hogy beszéljek a hárpiákkal, aztán beugrot-
tam Frankie-hez, hogy neki is beszámoljak a történtekről, meglá-
togattam anyámat, hogy megnyugtassam, minden rendben van. 



154 

Késő délutánra értem be az irodába. Ezért nem hívtalak vissza. 
Hajnali egyig dolgoztam, aztán eldőltem, mint egy zsák, ott hely-
ben. Még haza sem mentem átöltözni, de később meg kell tennem, 
mert ügyfeleim érkeznek Európából. Tudni akartam, jól vagy-e. 

– Jól vagyok, Ryan. Kemény fából faragtak, nem roppanok ösz-
sze olyan könnyen – mondta neki Ashley. – Szeretnél valami kü-
lönlegeset a holnap esti vacsorára? Mellesleg körülbelül hánykor 
érkezel haza? 

– Sült marhahúst. – Ashley ilyen válaszra számított. – Megpró-
bálok nyolcra odaérni. 

– Rendben, akkor holnap találkozunk – mondta Ashley. 
– Add át üdvözletem a csajoknak – mondta Ryan, aztán go-

noszkodva megkérdezte: – Elpirultál, Ash? 
– Kapd be! – vágott vissza Ashley, és mielőtt lezárta a telefon 

fedelét, még hallotta, hogy Ryan nagyot nevet rajta. Tényleg elvö-
rösödött. Tükör sem kellett hozzá, érezte, hogy átforrósodott az ar-
ca. A mellbimbója is bizsergett, mert elképzelte Ryan száját rajta. 
A fenébe! Mi történt vele? Mindig is élvezte a jó szexet, de most 
másra sem tudott gondolni, és a Csatornán töltött este sem segített. 
A fantázia nem bizonyult elégségesnek. A valóság kellett neki. 
Szexis férjére vágyott, arra a férfira, akit három hónappal azelőtt 
még csak nem is ismert. Úgy döntött, aznap este megpróbálja a B 
fantáziát. Talán megkönnyebbül, ha Rurik uralkodik rajta. 

– Ó, nem! – kiáltott fel Nina odakint. 
Ashley felállt, és kiment az eladótérbe. – Mi történt? 
– Az Elegance nem jó méretben küldte el Jerry barátnője aján-

dékát. Hatost küldtek tizenhatos helyett – felelte Nina dühösen. – 
Te is jól tudod, Ashley, milyen sokáig tart, mire végre teljesítenek 
egy rendelést. A nő születésnapja október elején lesz. 

– Tudod, mit kell tenned – mondta Ashley – Hívd fel őket. Ke-
ményíts be. Emlékeztesd őket, hogy két új üzletet nyitunk ősszel, 
és megbízhatatlan cégekkel nem tudunk együttműködni. Figyelj 
csak, boldogulnál egyedül az üzletben egy rövid ideig? 

– Jól vagy? – kérdezte Nina aggodalmasan. 
– Mindenképpen ki kell mozdulnom – válaszolta Ashley. 
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– Hiányzik a férjed, ugye? – Nina jelentőségteljesen felhúzta a 
szemöldökét. 

Ashley felsóhajtott. – Igen. Ki gondolta volna? 
– Kezdesz beleszeretni? Az olyan remek volna – jegyezte meg 

Nina. 
– Nem tudom. Lehet. Ha ő is szeretne, de ugyanúgy beletemet-

kezik a munkájába, ahogy én – mondta Ashley. 
– Te most már nem annyira – hívta fel a figyelmét Nina. 
– De ő igen. 
Nina utána nézett, ahogy kiballagott az üzletből, és beszállt a 

Solstice-ába. Aznap lehajtotta a tetejét. Szinte hangtalanul gördült 
ki a parkolóból. Nina pontosan tudta, hova megy Ashley. Felmegy 
az Egret Pointe-i kilátóhoz a parkba, leül az öböllel szemben, és 
addig ül ott, amíg rendbe nem teszi a fejében mindazt, amit rendbe 
kell tennie. Nina fogta a telefont, és felhívta az Elegance-t. 

Az ég kristálytiszta volt fölötte, amint Ashley kihajtott a város-
ból, és elindult fölfelé a parti úton. Sütött a nap, friss volt a levegő. 
Erezte, hogy közeleg az ősz, a kedvenc évszaka. Megérkezett a ki-
látóhoz, és leparkolt. Csak egy szép vitorlást látott az öbölben. Egy 
darabig még kijárnak az emberek vitorlázni hétvégéken, aztán 
minden elcsendesedik, és vándorló bálnák, fókák veszik majd át 
terepet. 

Nina kérdése tényleg az elevenébe vágott. Kezdett beleszeretni 
Ryanbe? Ha igen, miként fogja eltitkolni előle? Mivel természete-
sen ezt kell tennie. Csakis praktikus okokból házasodtak össze, en-
nek ellenére a házasságuk sokáig tarthatna. Ryan maga mondta, 
hogy ezt szeretné. A szex pedig minden elképzelését felülmúlta. 
Az is igaz, hogy sok közös dolog van bennük. Hihetetlenül jó volt 
vele az ágyban, gondolta ismét, de annak nem volt értelme, hogy 
beleszeressen, ha úgyis felborítanak mindent. Nem fogja sarokba 
szorítani, ahogy a nővérei tették. Jó barátként, feleségként és szere-
tőként fog viselkedni vele, és ha mindennek vége, a barátságuk ta-
lán megmaradhat. 

Akkor meg miért gondolkodik a gyerekvállaláson? Mindig is 
úgy vélte, ha férjhez megy, akkor gyereket fog szülni, de ez nem 
olyan házasság volt. Ennek ellenére ezen gondolkodik már az első 
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éjszaka óta. Egy pufók, vaskos babáról, aki tágra nyílt, barna 
szemmel bámul a világba. Egy fiúról, mert fiút szeretett volna. 
Szinte hallotta a kicsi gőgicsélését. 

– Mi a franc van velem? – tette fel a kérdést magának hangosan. 
Egy sirály rikoltott a feje fölött. Úgy döntött, hogy a biológiai órá-
ja miatt lehet az egész. Decemberben betölti a harmincnégyet, és 
az órája napról napra egyre hangosabban ketyegett. Csokoládéra 
lenne szüksége. A csoki mindig megnyugtatja, ha irracionális gon-
dolatai támadnak. Nagyot sóhajtott, és beindította a motort. Hát-
ramenetbe kapcsolt, aztán visszafordult a falu felé. Végül is mun-
kanap volt, dolgoznia kellett. 

– Na, jólesett a gondolkodás? – kérdezte tőle Nina, amint visz-
szaért az üzletbe. 

– Sikerült beszélned az Elegance-szal? – tudakolta Ashley Nina 
kérdését figyelmen kívül hagyva. 

– Még nekik áll feljebb – mondta Nina. – Először azzal vádol-
tak, hogy a megrendelésen olvashatatlan a kézírásom, aztán emlé-
keztettem őket, hogy telefonon adtam le a rendelést, és ha valaki-
nek olvashatatlan az írása, azt maguknál kell keresniük. Azután azt 
mondták, már a karácsonyi szállítások előkészítése fojtogatja őket, 
és nincs idejük arra, hogy újra elkészítsenek egyetlen darabot. 
Ezek után felhoztam, hogy a Lacy Nothings már öt éve rendel tő-
lük, és hálaadásra megnyitja két új üzletét. Ha azt szeretnék, hogy 
termékeik megjelenjenek azokban az üzletekben is, akkor elkészí-
tik azt az alsóruhát tizenhatos méretben haladéktalanul. 

– Beleegyeztek? – kérdezte Ashley. 
– Azt mondták, megpróbálják – felelte Nina, és arra számított, 

hogy Ashley ki fog fakadni. 
– Hívd fel őket újra. Mondd meg nekik, ha az alsóruha nem ér-

kezik meg hozzánk péntekre, a Lacy Nothings törli eddigi meg-
rendeléseit, és visszaküldi a már kiszállított termékeket. Mielőtt 
pedig bármilyen további, engem bosszantó lépésre szánnák el ma-
gukat, nézzék meg, mennyit forgalmazunk együtt évente. Most vi-
szont át kell rendeznem a kirakatot – mondta Ashley. – Szerintem 
készíthetnénk egy „az iskola előtt” című kompozíciót. 

– Alsóneműkkel? – vihogta Nina. 
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– Miért ne? – felelte Ashley vigyorogva. – Elmegyek a bevásár-
lóközpontba, és veszek pár iskolai kiegészítőt a Wal-Martban. – 
Azzal fogta magát, és elviharzott. 

Késő délutánra elkészültek az üzlet kirakatai. A két nőnek el 
kellett ismernie, hogy sikeres vállalkozásba fogtak. A legszeré-
nyebb, de azért felháborítóan szexis darabjaik közül tettek ki né-
hányat, és a fekete-fehér hátteret iskolai eszközökkel dobták fel. 
Könyveket, ceruzákat, vonalzókat, mappákat, rajzkrétákat, szög-
mérőket és radírokat használtak fel a díszítéshez. Mindkét kirakat-
ba betettek egy-egy antik darabnak számító iskolatáskát, bádog 
ételdobozt, mellé egy-egy szépen kifényesített, piros almát. Az 
egyik üveg mögé ódivatú mutatópálcát, a másik mögé pedig egy 
olyan nádpálcát tettek, amellyel régen az engedetlen diákok tenye-
rét verték el a tanárok. 

– Túl erőltetett? – kérdezte Ashley az asszisztensét. 
– Nem, inkább merész – felelte Nina. – Fogadni mernék, hogy a 

kirakatrendezésnél használt tárgyakat is meg akarják majd venni. 
Hol szerezted a nádpálcát? 

– Kölcsönkértem az Egret Pointe-i Múzeum iskolai részlegéből 
– mondta Ashley nevetve. – Néha jól jön, ha városalapítók leszár-
mazottai vagyunk. 

Nina elnevette magát. – Imádom a nepotizmust – mondta. – 
Nos, ha nincs szükséged rám a zárásnál, akkor elmennék. Ma ko-
rán szeretnék vacsorázni. Új fantáziát programoztam be magam-
nak, és egy olyan fickóval fogok szeretkezni, aki úgy néz ki, mint 
egy római császár. 

– Te mocskos kis ribanc! – vihogta Ashley – Jó szórakozást! – 
mondta Ninának, és kiintegetett neki. Még két órát maradt az üz-
letben, hogy elvégezze a papírmunkákat. Aztán bezárt, és elindult 
a kocsijához. Nem volt kedve ahhoz, hogy sorban álljon a bank-
ban, ezért a napi bevételt hazavitte. Annak idején, amikor megnyi-
totta az üzletet, valaki betört éjjel, csakhogy üres volt a kassza, így 
nem tudott elvinni semmit. Biztonsági rendszert szereltetett fel, 
megerősíttette az ajtókat, ezért több betörést nem tapasztaltak. 
Egret Pointe tökéletes helynek számított, de azért ott is előfordul-
tak bűnesetek. 
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A szerda volt Byrnes-ék egyik szabadnapja, de azért Mrs. B. 
hagyott Ashley-nek egy kis csirkefrikasszét, amelyet csak fel kel-
lett melegítenie. Töltött magának egy pohár jeges teát, és az étellel 
együtt kivonult a kertbe. Egy kis, kerek asztal állt ott, amelynél jó 
időben étkezhetett. Lassan evett, és időnként elhessegetett egy-egy 
darazsat. Nyár végén mindig feltűntek annál az asztalkánál. Aznap 
felhívta a két új üzletét megvalósító vállalkozó. Azt mondta, a kö-
vetkező héten már úgy áll majd, hogy Ashley megnézheti a bolto-
kat. Néhány napot a városban kell töltenie, hogy kikérdezze leendő 
alkalmazottait. Zsúfolt hónapok előtt állt. Október közepén szeret-
te volna megnyitni az új üzleteket. Szobát is kellene foglalnia va-
lamelyik szállodában, de aztán eszébe jutott, hogy a férjének van 
lakása a városban. Miért ne lakhatna ott, amíg végez a dolgaival? 

Miután megvacsorázott, visszament a konyhába, és a piszkos 
edényeket betette a mosogatóba. Felfedezett még egy letakart tá-
nyért. Mrs. B. csokis sütit is készített neki. Felvitte magával az 
emeletre. A házban csend uralkodott. Levetette a ruháit, belépett a 
zuhanykabinba, és ráérősen letusolt. Éppen csak lelépett a fürdő-
szobából fürdőlepedőbe burkolózva, amikor megszólalt az ágy 
melletti telefon. Felvette a kagylót. Ryan hangját hallotta benne. 

– Mi van rajtad? – kérdezte csábosán. 
– Egyetlen törülköző. Most jöttem ki a zuhany alól. Miért? – 

kérdezte. 
– Dobd le magadról azonnal – mondta a férfi. 
– Tartsd egy kicsit – szólt Ashley nevetve. – Kihangosítalak. 

Oké. Törülköző volt-nincs. És most? 
– Azt akarom, hogy simogasd egy kicsit a csajokat, bébi. Csukd 

be a szemed, és markold meg őket. Most pedig ingereld azokat a 
kis szexis mellbimbókat. El tudod képzelni, mennyire szeretném 
megszívogatni a két gyönyörűséget? Azt szeretném, ha rám gon-
dolnál, miközben azt csinálod. Gondolj arra, hogy forró szám fog-
ságában tartom őket egyenként, a fogammal meghúzogatom, a 
nyelvemmel megbökdösöm, megharapdálom őket, és mindezt ad-
dig csinálom, amíg sikoltozni nem kezdesz a gyönyörtől. Húzgáld 
meg, csipkedd meg őket. Ugye milyen jó? 

Jézusmária, pusztán a szavaival is felizgat! 
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– Mmm – mormogta Ashley. – Azért jobb lenne, ha itt lennél, 
Ryan – mondta. 

– Most pedig feküdj le az ágyra – kérte a férfi. – Tudod, mit 
csinálok most? Kicipzárazom a nadrágom, és előhúzom a farka-
mat. Már attól is feláll, ha csak a finom kis mellbimbódra gondo-
lok. Nyomd egymáshoz a melledet, Ashley, és gondolja arra, hogy 
közöttük csúszkál a farkam föl-le. 

Ashley a hátán feküdt, és a férje szavaira összpontosított. Meg-
lepte, hogy teljesen elöntötte a forróság. – A te nagyfiúd az én csa-
jaimmal játszadozik, ugye? – dorombolta Ashley. – Ó, milyen ke-
mény, és milyen szemtelen. A mellbimbómat ízlelgeti. Még soha-
sem szexeit telefonon, és úgy döntött, tetszik neki. 

– Most pedig a kezed csúsztasd lefelé a testeden, Ash – folytatta 
a férfi fojtott hangon. – Csukd be a szemed, és képzeld azt, hogy 
az én kezem az. Úgy szeretem, ha simogathatlak, bébi. Olyan hihe-
tetlenül finom a bőröd, és mindig olyan átkozottul jó illata van. 
Simogatlak, és a kezem után megy a szám is. A hasadat csókolga-
tom, és most becsúszom a combjaid közé, és a belső oldalukat 
csókolgatom. 

– Ó, igen! – nyögte ki Ashley. Izgató és szórakoztató játéknak 
tartotta. 

– Játszadozz magaddal, Ashley. Keresd meg a csiklódat, és úgy 
játssz vele, ahogy én szoktam. Képzeld a nyelvem a kezed helyére. 
Nedves vagy már? 

– Igen! – felelte Ashley. Tényleg átnedvesedett. 
– Megmarkoltam a farkamat, Ashley. Arra gondolok, hogy be-

veszed a szádba, és szopni kezded. Igen! Igen! Ez olyan finom, 
bébi! El akarsz menni? Én már közel járok hozzá, de jobb lenne 
otthon, ahol jó mélyen beléd nyomhatnám. Gondolj erre, Ashley. 
Kemény a farkam, és egyre gyorsabban mozog benned. Annyira 
szeretnél már elmenni. Amikor holnap este hazamegyek, így fog-
lak megbaszni. – Ryan hallotta, hogy a nő zihál. – Mondd, azt aka-
rod, hogy basszalak meg, Ashley! 

– Ó, istenem, igen! – ujjai keményen megdolgozták a csiklóját. 
Szinte zokogva nyögte ki: – Ó, igen, most elmegyek Ryan! Most 
elmegyek! 
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– Én is – hörögte a férfi. – De ez nem elég. A valóságra van 
szükségem. 

– Tudom – mondta Ashley levegőért kapkodva. Miután a szíve 
lelassult egy kicsit, megszólalt. – Ki kellene találnunk valamit, 
hogy itthon is el tudd végezni a munkád nagy részét. Legalábbis 
addig, amíg ennyire sóvárgunk a szex után. 

Ryan erőtlenül felnevetett. – Nem rossz gondolat, bébi. 
– Azt hittem, ügyfeleid érkeztek Európából. Nem vitted el őket 

vacsorázni? 
– Csak egy italra. Ma színházba mentek. Így most itt vagyok 

egyedül a lakásomban, és a szenvedélyes kis feleségemre gondo-
lok. 

– Azt gondolod, szenvedélyes vagyok? – kérdezte Ashley meg-
lepetten. 

– Azt gondolom, hogy nagyon szenvedélyes vagy – felelte. – 
Még senki sem mondta neked? – kérdezte, és ezúttal ő lepődött 
meg. 

– Senki. Azt már mondták, hogy szép, csinos, okos, talpraesett, 
szexis vagyok, de szenvedélyesnek még nem neveztek – mondta a 
férfinak. – Örülök, ha így gondolod. Szeretek szenvedélyes lenni, 
amikor veled vagyok. 

– Ashley! 
– Tessék, Ryan. 
– Meg vagyok győződve arról, hogy ez a dolog valóban mű-

ködhetne közöttünk – mondta –, és most nem csak a szexről beszé-
lek. 

– Nem ismerjük egymást régóta, Ryan – válaszolta Ashley, de 
mosolygott közben. – Nem akarom, hogy csalódj, és én sem aka-
rok csalódni. 

– De házasok vagyunk, bébi – jegyezte meg Ryan. 
– Érdekből – emlékeztette Ashley. 
– De nem kellene így lennie. 
– Valóban nem – felelte Ashley –, de adjunk még egy kis időt 

magunknak, oké? – Ó, ez olyan jó érzés, gondolta. Ryan hasonló-
képpen érezte, vagy csupán megkönnyebbültek, mert megtarthat-
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ták vagyonukat, és annyira jólesett a szex? A férfiak sohasem gon-
dolkodnak tisztán, ha a farkuk is érdekelt valamiben. – Nem is 
olyan rossz ez a telefonszex – jegyezte meg Ashley. 

– Én is szeretem, de a valóság azért jobb – felelte Ryan. 
– Sokkal jobb – mondta Ashley. – Lenyűgözően használod a 

farkad. Huszonnyolc centijének minden egyes milliméterét. – Az-
után vihogni kezdett. – El sem hiszem, hogy megmérted, vagy 
csak ugrattál? 

– Van mérőszalagod? 
– A varródobozomban. 
– Vedd elő, holnap este megmérjük együtt, bébi. 
– Ryan! – tiltakozott Ashley. 
– Nem, nem! Vitatod a farkam méretét. Helyre kell állítanom a 

becsületemen esett sérelmet, és erre az egyetlen mód, ha lehetővé 
teszem számodra a mérést. Aztán olyan mélyre nyomom benned, 
hogy a füleden fog kijönni, Ashley Mulcahy Szóval erre gondolj, 
amikor lefekszel aludni. Ha tudsz ezek után aludni. Én arra gondo-
lok, hogy meztelenül fekszel az ágyban, és jó az illatod. Így nem 
lehet aludni. 

– Én viszont úgy fogok aludni, mint a tej – incselkedett vele 
Ashley. – Jó éjt, drágám. 

– Jó éjt, bébi – mondta Ryan. Azután megszakadt a vonal. Drá-
gámnak nevezte, gondolta Ryan, és elmosolyodott. 

Ashley visszatette a telefont a töltőre, felállt, és átment a gard-
róbszobába. Választott magának egy hálóinget, és felvette. Hirte-
len úgy érezte, nincs kedve a Csatornához. Nem volt szüksége rá. 
Nem is ment le régi hálószobájába, hanem inkább visszamászott 
közös ágyukba, és Ryan arcvíz illatú párnáját szorongatva elaludt. 
Nem kellett a durva szexszel átitatott fantáziavilág aznap éjjel. 
Szexis férje boldoggá tette. 

A másnap nagyon nehezen telt. Jót mulatott magában, mert 
megérkezett Jerry alsóruhája az Elegance-tól. FedExszel küldték el 
az éjjel. Tizenhatos méretben és megfelelő színben. Legalább sike-
rült végeznie az előző nap elkezdett papírmunkával, és délelőtt 
elég nagy volt a forgalom. A délután csendesnek mutatkozott. Az 
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emberek megálltak a kirakat előtt. A férfiak elgondolkodtak, a nők 
vihorászva bökdöstek egymást. 

– El kellene kezdenünk gondolkodni a Halloween-kirakaton – 
szólalt meg Nina. 

– A szokásos módon rendezzük be – mondta Ashley – Találtam 
néhány igazán érdekes álarcot. New Orleansban, Rióban és 
Cannes-ban lehet látni olyanokat. Jó lenne, ha átnéznéd az áru-
készletet, és kiválasztanád a legszexisebb fekete darabot közülük. 
Minél merészebb, annál jobb. Én majd kimegyek az árusokhoz, és 
veszek pár szép tököt. A jövő héten bemegyek a városba néhány 
napra. A vállalkozó azt mondja, végzett az új üzletekkel. Tartanád 
a frontot, amíg távol leszek? 

– Mi a helyzet az új helyek személyzetével? – kíváncsiskodott 
Nina. 

– Megoldom. Van javaslatod? 
– Van egy barátnőm a városban, aki most szállt ki a ruhaipar-

ból. Harminc éven át dolgozott a vállalatnál, de a főnökét, a vén 
szarost, rábeszélte a fia, hogy vegyen fel helyette egy fiatalabb nőt. 
Nagy hiba, mert Suzette még túl fiatal ahhoz, hogy nyugdíjba 
menjen. Az ötvenes évei közepén jár. Jó vezető lehetne a városi 
üzletben – mondta Nina. – Ha érdekel, felhívom, és találkozhattok 
a jövő héten. 

– Persze, hívd csak fel – felelte Ashley. – Ideális megoldásnak 
tűnik, ha őt is érdekli a dolog. Mondd meg neki, hogy fizetem az 
egészségbiztosítását, és hozzájárulok a nyugdíjalapjához is, és 
természetesen kap fizetést. Ebben majd mi ketten megállapodunk. 

Nina bólintott. 
– Ryan hazajön ma este, ezért rád hagyom a zárást – folytatta 

Ashley. 
– Úgy hangzik, mintha nagyon várnád már – jegyezte meg Nina 

vihogva. 
– Ez így is van. Na, hogy ment a római császároddal? 
– Attól tartok, nem feleltem meg, a várakozásának – felelte Ni-

na unottan, aztán vigyorogva integetett távozó főnökének. – Azt 
hittem ismerem, de nem így volt. Kényelmetlenné vált a helyzet. 
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– Légy merészebb – tanácsolta Ashley elmenőben, és visszain-
tegetett neki. Amikor hazaért, meglepődve tapasztalta, hogy Ryan 
már megérkezett. A házban sült marhahús illata terjengett. Felsza-
ladt a hálószobájukba. Ryan akkor lépett ki a fürdőszobából. – Ko-
rán megérkeztél! – kiáltott fel Ashley boldogan. 

– Mrs. B. azt mondja, hét előtt nem lesz vacsora. Ugorj ki a ru-
hádból, bébi, és hozd azt a mérőszalagot – mondta. – Te is korán 
hazajöttél, így most van időnk egy jó kis szexre. Majdnem balese-
tet okoztam az autópályán, mert vezetés közben rád gondoltam – 
folytatta Ryan. 

Ashley vihogva hallgatta. – Egész pontosan mire gondoltál? – 
kérdezte incselkedve. 

– Arra, hogy a hátadra fektetlek – kezdte, és kigombolta Ashley 
blúzát. Lerántotta a válláról, és kikapcsolta a melltartóját. Kibugy-
gyant a melle. – Sziasztok, csajok – dörmögte Ryan, és belecsípett 
mindkét mellbimbójába. Aztán megragadta Ashley derekát, és fel-
tette egy alacsony lábtartóra. Kicipzárazta a nadrágját, azután le-
húzta róla. Előrehajolt, és nyalogatni kezdte a nő mellbimbóját. 
Ashley lerúgta a cipőjét. Ryan egyik kezével megragadta a fene-
két, a másikkal pedig megmarkolta az egyik mellét, és szívogatni 
kezdte. 

Ashley nekinyomta mellét a tenyerének, és a puncijával a testé-
hez dörgölőzött. – Teljesen felforrósítasz – mondta. 

Válaszként Ryan kiemelte Ashley-t a bugyijából, amely közben 
lecsúszott a bokájára. – Menj és hozd azt a szalagot – mondta neki. 

Ashley eleget tett a kérésének. Matatott egy kicsit a varródo-
bozban, és miután visszatért, megállt előtte. – Pillanatnyilag nem 
látszik huszonnyolc centisnek – közölte a férfival. 

– Azért nem, mert nem teljesítetted hitvesi kötelezettségedet – 
felelte Ryan. – Azt akarom, hogy addig szopd, amíg fel nem áll, 
bébi. Aztán megmérjük. 

Ashley térdre ereszkedett, megragadta a péniszét, és nyitott szá-
jához emelte. Lassan nyalogatni kezdte a hegyét körben, a másik 
kezével pedig megmarkolta a heréjét. Golyóit a tenyerében görget-
te ide-oda. Elmosolyodott, amint azt tapasztalta, hogy Ryan kap-
kodva szedi a levegőt. Aztán teljesen bekapta, és jól megszívta. – 
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Mmmm – mormogta Ashley. Érezte, hogy a férfi nagy kezével a 
fejét nyomogatja, miközben ő finoman szopogatta a farkát. Nem 
volt nehéz felállítania, így Ryan hamarosan kitöltötte a száját. Ak-
kor kiengedte. – Itt az ideje, hogy szembenézzünk az igazsággal. 
Valóban huszonnyolc centis, vagy összezsugorodott főiskolás ko-
rod óta? – tréfálkozott Ashley, amint fogta a mérőszalagot, és szét-
tekerte. 

– Nos? – kérdezte Ryan, és alig bírta visszafojtani a nevetést. 
– Hűha! Ryan, ez huszonnyolc és fél centis! 
– Most pedig mérd meg a kerületét – mondta. 
– Ryan! – Érezte, hogy megint elvörösödik, de azért körbeteker-

te a szalaggal, és elhűlt. 
– Na, mondd már – unszolta Ryan. 
– Pontosan öt centi – nyögte ki, és eldobta a szalagot, mert 

Ryan már a fenekét simogatta. 
– És most meg fogod kapni az utolsó milliméterig, asszony – 

mondta, és magához húzta egy hosszú, forró csókra. Nyelvük rá-
érősen játszadozott egymással a szájukban. – Mondd, hogy akarod 
– dörmögte a férfi egyenesen a fülébe. 

– Ó, igen, akarom – lihegte Ashley. Az utóbbi napok tökéletes 
befejezéséhez közeledtek. 

– Akarod, hogy beléd nyomjam? – ingerelte Ryan. 
– Igen! Dugd hatalmas farkadat a forró, nedves pinámba, és ke-

félj ájulásig – felelte Ashley, és átölelte a nyakát. – Akarom, Ryan! 
Most azonnal! –Hozzádörgölőzött a férfihoz. Meztelen testük szin-
te izzott. – Tedd meg nekem! Kérlek! 

Nem vesztegették az idejüket azzal, hogy ágyba bújjanak. Ryan 
beleült a kandalló melletti hintaszékbe, és magához húzta a felesé-
gét. Ashley szétvetett lábbal ráült, és szép lassan magába nyomta a 
hosszú, vastag péniszt, és felsóhajtott, miután mohó pinája teljesen 
elnyelte. A férfi kinyújtotta a kezét, megragadta a mellét, és csip-
kedni kezdte a mellbimbóját. Arcát földöntúli boldogság öntötte el, 
amikor Ashley jól megszorongatta hüvelyének izmaival. 

Ó, istenem, olyan jó benne lenni, gondolta Ryan. Ashley sóhaj-
tozott a gyönyörtől, amint a hosszú és vastag pénisz forró mélysé-
geibe hatolt. Valóságosan lüktetett benne. Szép lassan kezdte a lo-
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vaglást, aztán áttért enyhe ügetésre, végül őrült vágtába fogott. 
Amikor Ryan elérte a G-pontját, és dörzsölni kezdte, Ashley hal-
kan sikoltozott a gyönyörtől. – Ó, Ryan! Ez olyan átkozottul jó! – 
ejtette ki félig-meddig zokogva. – El fogok menni! Nem tehetek 
róla! – Remegni kezdett, amikor eljutott a csúcspontra, és egész 
testét elöntötte a beteljesülés elsöprő érzése. 

Ryan nyögött alatta, amint a farka még jobban megmerevedett, 
és összerázkódott, amikor kilövellte nedvét, amely aztán kitöltötte 
Ashley-t, és lefolyt a combján. A szeméremszőrzetére is jutott be-
lőle. – Te jó ég, Ash! Hihetetlen vagy! – Magához húzta a fejét, és 
szenvedélyesen csókolni kezdte. Ujjaival beletúrt a hajába. 

Ashley még hosszú percekig ült rajta szaggatottan lélegezve. 
Úgy érezte magát, mint egy rongybaba. Még soha életében nem 
szexeit ilyen jót senkivel. Még az örökké kanos Chandler Waynnel 
sem. Persze a szex nem egyenlő a szerelemmel. Nem életre szóló 
elkötelezettség. Viszont már nem csak a szexről volt szó, döbbent 
rá Ashley. Beleszeretett a férfiba, és még csak azt sem lehetett 
mondani, hogy elkapkodta. Az emberek rendszerint első látásra 
beleszeretnek egymásba, nem így van? De mi van Ryannel? Ő 
hogy érez? Általában jól mérte fel az embereket, és tisztában volt 
vele, hogy Ryan kedveli őt, de azt egyszerűen nem tudta megálla-
pítani, többről lehet-e szó. 

Ryan magához szorította Ashley-t. Érezte szíve dobbanásait. 
Minden olyan tökéletesnek tűnt. Ashley. Kimbrough Hall. Haza-
jönni hozzá. Csak egyvalami hiányzott: gyerekeket akart. Ashley 
akar gyerekeket? Vele tudna maradni a házasság kötelékében, ha 
esetleg nem akarna szülni? A pokolba is, az öreg nem éppen ezért 
rakta bele végrendeletébe azt az átkozott záradékot? Azt akarta, 
hogy unokái továbbvigyék a Mulcahy nevet. Ryan hirtelen ráéb-
redt, hogy ő is pontosan ezt akarja. Szóval az alma nem esik mesz-
sze a fájától, gondolta kesernyésen. Megcsókolta Ashely feje tete-
jét. – Talán megpróbálkozhatnánk a felállással – mondta. 

– Tudom – mondta Ashley, miközben felegyenesedett –, de 
még van időnk. Mielőtt felöltözünk, és lemegyünk a vacsorához, le 
kell zuhanyoznunk. 
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– Persze – mondta Ryan vigyorogva, és ravasz képet vágva fel-
húzta a szemöldökét. – Menjünk zuhanyozni. 

Ashley elnevette magát. – Ó, nem! – kiáltott fel. – Te a saját 
fürdőszobádba mész, én pedig az enyémbe, drágám. Csak így ér-
hetünk le a vacsorához időben. Különben Mrs. B. sültje tönkre-
megy. Nagyapám mondogatta, nem szabad felzaklatni a személy-
zetet, és nem szabad elkésni a vacsoráról, még akkor sem, ha ők a 
barátaink. Valószínűleg a verandán terítenek meg. Még elég jó az 
idő hozzá. – Kikászálódott a férfi öléből, és elindult a fürdőszobá-
ba. 

Ryan utána nézett, és megcsodálta kerek fenekét. Nagyon szép 
a feneke, gondolta magában. A nők többsége, akikkel szexeit, jól 
néztek ki ruhában, de meztelenül már nem annyira. Kiderült, hogy 
a mellük kicsi, seggük pedig gyakorlatilag nincs. Ashley jól nézett 
ki ruhában és anélkül is. Ő is felállt a széleről, és elindult saját für-
dőszobája felé. Vad szex egy antik székben, gondolta vigyorogva. 
Ez teljesen új volt a számára. 

Ashley színes pamutköpenyt vett fel a vacsorához. Ashley út-
mutatásait figyelembe véve, Ryan farmert húzott, és ingje ujját 
felhajtotta a könyökéig. Mind a ketten mezítláb jelentek meg. 

– Ugye nem bánod, ha a vacsorához lezseren öltözünk fel? – 
kérdezte Ashley. – Nagyapám mindig is ragaszkodott a formasá-
gokhoz, de én az üzletben töltött hosszú nap után csak tisztaságra 
és kényelemre vágyom. – Beletúrt a salátájába. 

– Majd akkor öltözünk fel szépen, ha szórakozni megyünk – fe-
lelte Ryan. – Nekem ez így tökéletesen megfelel. 

– A jövő héten be kell mennem a városba. A vállalkozó végzett 
mindkét üzlettel, a városival és a bevásárlóközpontban lévővel is, 
legalábbis azt mondja. Lakhatnék nálad, amíg ott vagyok? 

– Az ágyam elég nagy kettőnknek is – felelte a férfi mosolyog-
va. – Maga a lakás azonban kicsi. Nem kellett nagyobb, mert csak 
pihenésre használtam. Veled mehetek, amikor találkozol a vállal-
kozóval? Nem vagyok mesterember, mint amilyen az apám volt, 
de felismerem a jó munkát. 

Ashley először megsértődött. A férje azt hiszi, hogy egy kis hó-
bortos idióta, aki nem veszi észre, ha a vállalkozó át akarja verni? 
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Aztán arra gondolt, igazság szerint még sohasem bonyolított le 
ügyleteket Egret Pointe-on kívül, ez lenne az első. Persze ajánlá-
sok alapján választotta a vállalkozót, de azért nem ártana, ha szak-
értő is megvizsgálna mindent. – Nagyra értékelném a segítséged – 
mondta végül Ryaennek. – Az értékesítési munkával tisztában va-
gyok, de egy új üzlet teljesen más lapra tartozik. Mindennek rend-
ben kell lennie. November elején ki akarok nyitni mind a két he-
lyen. Nagyon fontos lenne, hogy a karácsonyi vásár előtt megis-
merjék a termékeinket. De tudsz időt szakítani rá? 

– Számodra mindig lesz időm – felelte a férfi megnyugtatóan. 
Amikor felajánlotta a segítségét, látta Ashley-n, hogy habozik, és 
nem volt nehéz kitalálnia, mire gondolhat. Lenyűgözte, hogy a nő 
képes volt félretenni a büszkeségét, és elfogadta a segítséget. Ez 
sokat elárult a személyiségéről, és minél többet megtudott róla, 
annál biztosabb lett benne, hogy nagyon kedveli őt. Az anyja azt 
mondta, kedvelned is kell azt, akit elveszel, nem csak szeretned, 
mert amikor elmúlik a szenvedély, akkor lesz egy nagyon jó bará-
tod. Elmosolyodott, amikor arra gondolt, milyen bölcs asszony az 
anyja. 

– Min mosolyogsz? – kérdezte Ashley. 
– Eszembe jutott valami, amit anyám mondott, és most jöttem 

rá, hogy igaza volt. – Azután elmondta, miről van szó. 
– És azért mosolyogtál, mert… Byrnes elvitte a salátástányéro-

kat. 
– Azért, mert rájöttem, hogy az, ami néhány hónappal ezelőtt 

elkezdődött számunkra, átalakult valami mássá, legalábbis az én 
részemről – magyarázta Ryan, és végig Ashley zöld szemébe né-
zett. 

Hirtelen melegség öntötte el Ashley-t. Nagyon megörült a férfi 
szavainak. – Az én részemről is – ismerte el, és nem érdekelte, 
hogy már sokadszorra pirul el Ryan jelenlétében. Ezen nem lehe-
tett változtatni: Ryan Mulcahy képes volt arra, hogy zavarba hoz-
za. 

– Nem akarlak beleerőltetni valamibe, amit te nem akarsz, vagy 
nem érzel – folytatta Ryan. 
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– Azért nem hoztam fel eddig, mert én sem akarom ugyanezt 
megtenni veled – mondta Ashley. 

– Ezek szerint, ha azt mondanám, szeretlek, nem üvöltenél bele 
az éjszakába? – szép, vonzó arca hirtelen kisfiússá, reménykedővé 
vált. 

– Nem – suttogta Ashley. – És ha én mondanám, hogy szeret-
lek, nem éreznéd úgy, hogy sarokba szorítottalak? – az ő arca ag-
godalmasnak látszott. 

– Nem, egyáltalán nem, sőt jó lenne abban a sarokban veled – 
mondta a férfi. – Felemelnélek, nekitámasztanálak a falnak, és… – 
Itt abbahagyta, mert újra feltűnt Byrnes, és letett elé egy tányért. 

A komornyik arca teljesen közömbösnek tűnt, Ryan még azt is 
hihette volna, hogy süket és néma, csakhogy az öreg füle teljesen 
elvörösödött. A méltóságteljes Byrnes azonban szó nélkül sarkon 
fordult, és elegánsan átvonult a verandán. 

Váratlanul kitört a röhögés Ashley-ből, és Ryan sem tudta meg-
állni nevetés nélkül. 

– Ó, sohasem bocsátom meg magunknak, hogy ennyire zavarba 
hoztuk – jegyezte meg Ashley. 

– Sajnálom. Elfeledkeztem magamról egy pillanatra – mentege-
tőzött Ryan. 

– Ó, azért ne ostorozd magad – felelte Ashley. –Amikor kike-
rült a látóterünkből, rohanni kezdett a konyhába, hogy minél ha-
marabb elújságolhassa Mrs. B-nek, beleszerettünk egymásba. – Itt 
megállt egy pillanatra, aztán folytatta. – Ugye beleszerettünk egy-
másba, Ryan, vagy félreértettem valamit, és hülyét csinálok ma-
gamból? 

Ryan átnyúlt az asztalon, megfogta Ashley kezét, a szájához 
emelte, és megcsókolta. – Nem értettél félre semmit. Igen, belesze-
rettünk egymásba, bébi, és tudnod kell, hogy én még nem szeret-
tem senkit ezelőtt. Vágytam azokra a nőkre, igen, de sohasem sze-
rettem beléjük. 

– Én is szeretlek – mondta Ashley, és megtelt a szeme könnyel 
–, de én nem állíthatom, hogy nem mondtam ezt még másnak, 
mert megtettem, csakhogy most jöttem rá, hogy akkor hülyesége-
ket beszéltem. Sohasem éreztem olyasmit Carson, Derek és 
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Chandler iránt, mint amit irántad érzek, Ryan. Ráadásul sohasem 
gondoltam arra, hogy gyereket szeretnék tőlük. 

– Gyereket szeretnél tőlem? – kérdezte Ryan, és felragyogott az 
arca. 

– Igen. Egy kisfiút, akinek olyan nagy barna szeme van, mint az 
apjának. Hülye vagyok, ugye? 

– Hány gyereket szeretnél? – kérdezte Ryan. 
– Te hányat szeretnél? – dobta vissza a kérdést Ashley. 
– Három túl sok lenne? – kérdezte a férfi. 
– A három pont jó – válaszolta Ashley elégedetten. 
– Ashley! 
– Tessék, Ryan. 
– Én tényleg szeretlek téged! 
– Én is igazán szeretlek téged – mondta Ashley. – Most pedig 

egyél, Ryan. Mr. B. nem örülne neki, ha ez a finom sült pocsékba 
menne, és ilyen kitűnő kukoricát sem kapunk többé, hiszen köze-
ledik az ősz. 

Vacsora után megint szeretkeztek. Ryan ezúttal olyan gyengé-
den bánt Ashley-vel, hogy miután elment, sírva fakadt. Szerelmes 
volt, és őt is szerették. Őrült érdekházasságuk valami csoda folytán 
szerelemmé alakult át. Még a gyerekvállalásról is beszélgettek. 
Ashley-nek eszébe jutott, ha mindez igaz, hamarosan fel kellene 
vetniük a templomi esküvő lehetőségét. Azért, hogy megpecsétel-
jék szerelmüket, és természetesen azért, hogy boldoggá tegyék Li-
nát. Ráadásul két új üzletébe kellett személyzetet szereznie, hogy 
minél hamarabb megnyithassa őket. 

Kedden Ashley a férjével együtt ment be a városba. Először be-
néztek Ryan lakásába. Ryan bemutatta feleségét a portásnak, és 
megmondta neki, hogy néha-néha fogja használni a lakást. Tudta, 
hogy a portás beszámol majd a házfelügyelőnek, és a hír tovább-
terjed a ház többi dolgozója körében. Ashley-nek már volt kulcsa 
is, hétfőn csináltattak egyet Egret Pointe-ban. 

A városi üzlettel kapcsolatos találkozóját délelőtt tizenegyre tet-
te. A kocsit letették Ryan házának garázsában, és taxival mentek 
be a belvárosba. A vállalkozó egy kedélyes, kövér ember volt, 
Ashley csupán egyszer találkozott vele. Miután megbízta az üzlet-
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tel, minden ügyletet telefonon beszéltek meg. Ashley elégedetten 
nézett körbe új boltjában. A friss, szürke festés, a fehér szegély hi-
bátlannak tűnt. A padlót ezüstösen szürke szőnyeg borította. A vit-
rineket ébenfából és üvegből készítették. A világítás diszkrétre és 
elegánsra sikerült. Ashley megnézte a raktárhelyiséget, az irodát és 
a mosdót is. Ragaszkodott ahhoz, hogy alkalmazottai számára le-
gyen ebédlő – azt is kialakították. 

– Mit szólsz? – kérdezte Ashley a férjét. 
– Jónak tűnik, de az elektromosság elbírja a számítógépet, a 

kasszát és a biztonsági rendszert? – kérdezte Ryan a vállalkozót. 
– Itt vannak az erről szóló papírok a városi felügyelő aláírásá-

val, Mr. Mulcahy – felelte a férfi. – A biztonsági rendszer még 
nem működik, de a szakember beüzemeli azt is a jövő héten. 

– November első hetében szeretnénk kinyitni – jegyezte meg 
Ashley. 

– Még azelőtt kész leszünk, ezt megígérhetem – mondta a vál-
lalkozó. 

– És mi van az üvegfestővel, aki az üzlet nevét és lógóját készí-
ti? – tudakolta Ashley. 

– Holnap jön. A legjobbat akartam, de a srácnak rengeteg a 
munkája – magyarázta a vállalkozó. – Tudja, hogy megy az ilyes-
mi. Mr. Mulcahy. 

– Maga ismer engem? – kérdezte Ryan. 
– Apám ismerte a magáét – válaszolt a férfi. – Kicsi a világ, ha 

csak a fával dolgozó mesterembereket vesszük. 
Ryan bólintott. – Mikor láthatjuk a bevásárlóközponti üzletet? 
– Holnap megfelelne, Miss Kim… Mrs. Mulcahy? – A vállal-

kozó bölcsen Ashley-nek címezte a kérdést. Végtére is ő fizetett 
neki, nem a férje. 

– Mit szólna inkább a csütörtök délutánhoz? – javasolta Ashley. 
– Azután onnan mi egyenesen elindulhatnánk haza. Mondjuk, há-
romkor… 

– Nekem megfelel, Miss Kim… Mrs. Mulcahy. – A vállalkozó 
elnevette magát. – Egyszer csak megjegyzem – mondta. 
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– Jól tenné – jegyezte meg Ashley mosolyogva. – Ha ez a két 
üzlet beválik, többet is nyitnék még a környéken. 

– Értem, asszonyom – felelte a férfi vigyorogva. 
Ezek után Ryan magára hagyta Ashley-t, aki sietve ment a Nina 

barátnőjével, Suzette-tel megbeszélt találkozóra. A két nő Felicity 
teázójában találkozott a Madisonon. Nina emlékeztette Ashley-t, 
hogy ők ketten találkoztak már, amikor Suzette meglátogatta Ninát 
az előző évben, így bizonyára felismerik egymást. Leültek, és ebéd 
közben Ashley elmagyarázta Suzette-nek, hogy mit szeretne. A nő 
biztosította, hogy képes lenne az üzlet vezetésére, és olyan szak-
mai kérdéseket vetett fel, amelyekkel teljesen lenyűgözte Ashley-t. 
Megállapodtak a fizetésben is. Ashley megkönnyebbült egy kicsit, 
mert Suzette kevesebbet kért annál, mint amit hajlandó lett volna 
fizetni neki. Nina később elmondta, hogy Suzette korábbi főnöke 
befektetett nyugdíjalapot hozott létre az alkalmazottainak, és a tör-
vény értelmében Suzette magával vihette az összeget. Nem voltak 
anyagi gondjai, Ashley fizette az egészség- és nyugdíjbiztosítását, 
ezért fogadta el az alacsonyabb fizetést. 

– Szeretné, ha én venném fel az alkalmazottakat? – kérdezte 
Suzette. Az ötvenes évei végén járó nő elegánsan öltözködött, vá-
lasztékosan beszélt, diszkrét sminket használt, és szép ékszereket 
viselt. Ashley-nek pont ilyen üzletvezetőre volt szüksége. Nina kü-
lön juttatást fog kapni ezért, gondolta. 

– Ha megtenné, sokat segítene nekem – felelte Ashley. 
– Hány lányt szeretne? 
– Kezdetben kettőt, de ha több segítségre van szüksége, csak 

szóljon. A karácsonyi vásárra biztos fel kell majd vennie valakit. 
Ha már megismerte az árukészletet és azt, hogy mit lehet eladni az 
Upper East Side-on, akkor lehet, hogy arra is meg fogom kérni, 
hogy maga intézze az árurendelés egy részét. 

Suzette bólintott. – Ruhákkal és kosztümökkel foglalkoztam, de 
gyorsan tanulok. 

– Ki tudna jönni Egret Pointe-ba? Azt szeretném, ha együtt dol-
gozna Ninával egy ideig, hogy megismerje az árukészletünket – 
folytatta Ashley. – November első hetében nyitnánk. Vegye fel a 
lányokat, és október utolsó hetében kezdjék el a betanulást. 
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– Nem lesz gond – felelte Suzette. 
Másnap Ashley bejárta legnagyobb szállítói bemutatótermeit. 

Rábukkant egy új bemutatóteremre is, ahol nagyon érdekes, külön-
leges darabokat talált. Rendelt belőlük. Csütörtökön Ryannel 
együtt ment a külvárosi bevásárlóközpontba, ahol a vállalkozó 
megmutatta nekik a másik üzletet. Ugyanolyan volt, mint az Egret 
Pointe-i és a belvárosi. A helyi állásközvetítő kiküldött két nőt, 
akik szintén ott vártak rájuk az üzletben. Mire a vállalkozó megér-
kezett, Ashley már kikérdezte őket, és egyiküket fel is vette. Mrs. 
Babcock stabil, kereskedői tapasztalattal rendelkezett. Ugyanúgy, 
ahogy Suzette esetében tette, elmagyarázta neki, mit vár el tőle. Őt 
is megbízta az alkalmazottak keresésével. 

– Magának is el kellene jönnie az Egret Pointe-i üzletbe, hogy a 
városi üzletvezetővel együtt szerezzenek tapasztalatokat. Termé-
szetesen minden költségét én fizetem. 

– Rendben – felelte Mrs. Babcock, aki valamivel fiatalabb volt 
Suzette-nél. – A férjem minden este otthon van, a gyerekeim már 
középiskolások, így nincs velük gond. Jól ellesznek nélkülem pár 
napig. 

Ashley jó hangulatban tért haza. Úgy látszott, hogy minden jól 
alakul majd. Szerelmes volt, és viszonozták az érzéseit. Mos már 
csak szörnyű sógornőivel kellett szembenéznie. Úgy döntött azon-
ban, hogy Ryannel az oldalán szinte mindent legyőzhetnek. Egy 
napon abbahagyja a fogamzásgátló tabletta szedését is. Már életet 
adott három üzletnek, ezután következhet a baba is. Olyan szép 
gyerekeik lesznek! 
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Nyolcadik fejezet 

Az ősz beköszöntött, és Egret Pointe Fő utcáját az évszakhoz il-
lő ruhába öltöztették. Az út menti fákat magas, színes szárított ku-
koricaszárak díszítették, amelyeket ragyogó, narancssárga szalag-
gal kötöttek át. A fák lábánál hatalmas, gömbölyded sütőtökök 
pompáztak a narancs szinte minden elképzelhető árnyalatában, 
karöltve a zöld, sárga, fehér és narancsszínű lopótökök sokaságá-
val. A kosarakban felváltva mosolyogtak a sárga és piros almák. 
Az utca másik oldalán széles tábla hirdette a helyi Arató Fesztivált. 

– Szombaton kell indulnunk – közölte a férjével Ashley – Va-
sárnap jönnek a hárpiák. Megkérem anyádat és Frankie-t, marad-
janak itt utána. 

– Azt gondoltam, hogy a hétvége további része csak a miénk 
lesz – mondta keserűen a férfi. – Egyébként Frankie nem fog el-
jönni. A St. Peter’sben szülői hétvége lesz, és ő egyetlen alkalmat 
sem szalaszt el, hogy ott lehessen. Tudod, ez az utolsó, hiszen az 
unokaöcsém júniusban diplomázik. 

– Édesanyád? – kérdezte Ashley. – Kedvelem őt, Ryan. Szinte 
nem is emlékszem a saját anyámra, meghalt, amikor tizennégy vol-
tam. Van róla egy képem, de emlékem nincs. Hiányzik az anya-
élmény. A te édesanyád igazán jó fej. Ha csak azt nézed, ahogyan 
elment Rayhez, hogy feleséget szerezzen neked!? Nem beszélve 
arról, hogy milyen kedves volt velem mindig, habár nem én vol-
tam álmai menye. Tényleg azt akarod, hogy a hárpiákkal és a férje-
ikkel kelljen hazatérnie? 

– Imádom azt az érző szíved – súgta, miközben karjába zárta a 
nőt, és megcsókolta. – Rendben. Kérdezd meg anyát, marad-e. És 
hívd fel Frankie-t, aggódott, hogy csalódott leszel, ha nem jön el, 
de nem akarta megbántani a fiát. 

Másnap Ashley felhívta Frankie-t, a sógornőjét. – Oké – mond-
ta –, boldogulok én a hárpiákkal. Csak meg akartalak kérni, marad-
jatok nálunk anyáddal azért, hogy együtt bosszanthassuk őket. 
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Frankie elnevetette magát. – Anya mondta, hogy ma reggel fel-
hívtad. Olyan édesen kérted, ezért úgy döntött, marad, hiszen a 
múltkor is jól érezte magát. Sajnálom, hogy magadra hagylak a 
hárpiákkal… persze azért nem egészen, ha érted, mire gondolok… 
de első a fiam, Ash. Majd megérted, amikor neked is lesz gyere-
ked. 

– Akkor, gyertek el, és karácsonyozzatok velünk mind a hár-
man! 

– Jó, ez remek ötlet – válaszolta Frankie, majd egy kis szünetet 
tartott, de végül csak kibökte. – Olyan más a hangod. Boldognak 
tűnsz. Gondolom, minden jól alakul köztetek a bátyámmal. 

– Na, jó, ha szerinted így kell kihúzni a másikból, hogy mi tör-
tént, elmondom neked. Úgy néz ki, hogy az indulás furcsasága el-
lenére egymásba szerettünk. Még a gyerekvállalás is felmerült, bár 
egyelőre nem állok készen arra, hogy abbahagyjam a fogamzásgát-
ló szedését. Szeretném még beindítani azt a két üzletet. 

– Ó, istenem, olyan boldog vagyok, úgy örülök nektek Ash! – 
sóhajtotta Frankie. – A bátyám rendes pasas, és megérdemli, hogy 
boldog legyen. Anya tudja? 

– Hagyjuk, hadd jöjjön rá ő maga – mondta vihogva Ashley. 
– Ashley, továbbra is szeresd Ryant, miután találkozol a hárpi-

ákkal! Kérlek! Félig-meddig elbűvölően indítanak majd, de idővel 
kimutatják a foguk fehérjét. Ők ilyenek. Testvérharc zajlik közöt-
tük, és attól tartok, kapóra jön nekik ez a találkozás. 

– Be kell vallanom, örülni fogok, ha végre túl leszek rajta – is-
merte el Ashley 

– Mennem kell – szólt Frankie, – bármikor megérkezhet az ügy-
felem. Sok szerencsét szombatra, édesem! 

Szombat reggel kényelmesen megreggeliztek, majd felöltöztek 
vendégeik tiszteletére. Ashley Royal Stewart skótmintás gyapjú-
nadrágot viselt piszkosfehér, kötött kardigánnal. A lábát kényel-
mes, fekete bőrcsizmába bújtatta. Ryan halványszürke nadrágot és 
vakondszínű, selyempamut szvettert vett fel, és drága bőr papucs-
cipőt húzott. Úgy néztek ki, mint a vidéki gazdagok általában. 

Tizenegy után pár perccel megcsörrent Ashley mobilja.. – Itt 
Ashley – szólt bele. 
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– Bili vagyok, Mrs. Mulcahy. Öt perc múlva ott vagyunk – 
mondta a hang. 

– Köszönöm Bili. Miután kitette a vendégeimet, Byrnes meg-
mutatja, hol a konyha. Ott ebédelhet és vacsorázhat, mielőtt visz-
szamennek a városba. 

– Köszönöm, asszonyom – a vonal megszakadt. 
– Ki volt az? – kérdezte Ryan. 
– A sofőr – válaszolta Ashley. – Úgy négy perc múlva lejátsz-

szuk a meccset, drágám. Készülj fel a harcra. 
– Én inkább ágyban maradtam volna, hogy veled játsszak le 

még egy meccset – mondta. – Olyan imádnivaló vagy ma, bébi! 
Egész nap csak az estére fogok gondolni, amikor végre elmennek. 
Ne nézz így rám Ash. Elolvadok a szemedtől. Ha igazi botrányt 
akarsz, akkor hagyod, hogy gyönyörű feleségemnek köszönhetően 
felálló farokkal üdvözöljem az öt hárpiát. – Drámába illően felsó-
hajtott, és megrázta a kezét. – Mamma mia! 

Ashley elnevetette magát. – Nem lehetsz ennyire kanos a teg-
nap éjjel után! – mondta. 

– Nem tudok betelni veled. 
– Csillapodj, nagy ember! – figyelmeztette Ash. 
– Hű! Hallom, hogy a limuzin most érkezik a kocsifelhajtón. 

Menjünk az ajtóhoz, és ne feledd, mosolyogj szépen mindenkire! 
Ezúttal a férfi nevette el magát. – Szappanoperába illő jelenet 

lesz. 
A nő rámosolygott. 
A ház oszlopos előcsarnokában álltak egymást átkarolva, ami-

kor a hatalmas fekete limuzin felhajtott eléjük az úton. Bili, a sofőr 
rögtön kiugrott a járműből, hogy kinyissa az ajtót. Először Angeli-
na Mulcahy szállt ki. Mind Ryan, mind Ashley szívélyesen üdvö-
zölte. Ashley meg is ölelte az asszonyt. 

– Bátorság, cara! – mormogta Lina, amint Ryan nővérei egy-
más után kikászálódtak a kocsiból. A férjek a másik oldalon száll-
tak ki. Megálltak egy kupacban, és nem igazán tudták, mit kellene 
tenniük. 
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– Isten hozott mindenkit Kimbrough Hallban! – mondta Ashley 
mosolyogva. – Úgy örülök, hogy ilyen remek időt sikerült kifog-
nunk! 

– Hosszú volt az út ide a városból. Bride vagyok – közölte egy 
magas, sötét hajú nő. Ashley-nek feltűnt, hogy a szája mosolyog, 
de a szeme változatlan marad. 

– Azért remélem, legalább kényelmesen utaztatok – válaszolta 
Ashley. 

– Ó, igen, pompás volt, de biztos drága is. Jöhettünk volna a sa-
ját autóinkkal is. Elisabetta vagyok. – A vörös hajú nő alacsonyabb 
volt Bride-nál. 

– Kathleen – mondta a harmadik, platinaszőke nő. Kezet nyúj-
tott Ashley-nek. Kézfogása erőtlen volt. 

– Magdalena – szólt a negyedik, teltidomú nő. Ő hasonlított 
leginkább az anyjukra. Ősz hajának tulajdoníthatóan idősebbnek 
tűnt a többieknél, jóllehet ő volt a fiatalabb. 

– Én vagyok Deirdre – mondta az utolsó nővér. Bride-hoz ha-
sonlóan neki is sötét haja volt. 

Egyik nővér sem mozdult, hogy megpuszilja Ashley-t. 
– Jó reggelt, hölgyeim! – mondta vidáman Ryan. – Örülök, 

hogy együtt láthatlak benneteket. 
– Hát persze – mondta az egyik férfi vigyorogva. – Ha ki akar-

nád nyírni őket, tuti, hogy ez a legmegfelelőbb hely, Ryan! 
– Jó gondolat, Kevin, de tudom, mennyire hiányoznának nek-

tek, srácok – tréfálkozott Ryan a sógorával. A férfiak előreléptek, 
és Ryan egyenként bemutatta őket Ashley-nek. Összességében a 
férfiak barátságosabbnak látszottak Ryan nővéreinél. 

– Gyertek be a házba – invitálta őket Ashley azután leültette 
őket a nappaliban. A komornyikjához fordult. 

– Byrnes, kérem, hozzon kávét és frissítő italt azoknak, akik 
kérnek. 

– Tüstént, Mrs. Mulcahy – felelte Byrnes enyhe meghajlás kísé-
retében. 
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– Személyzetet tartasz? – kérdezte Bride, miközben elhelyezke-
dett egy olyan karosszékben, amelyből mindent és mindenkit 
szemmel tarthatott a szobában. 

– A házzal együtt kaptam őket – bolondozott Ashley, a férfiak 
pedig vele együtt nevettek. – Igen, van személyzetem. Ők neveltek 
fel a szüleim halála után. Mr. és Mrs. Byrnes-nek köszönhetően a 
ház óramű pontossággal működik. Nélkülük nem mennék semmi-
re. 

– A lányaim iparkodnak megőrizni az udvariasság látszatát, 
Ashley, ugyanakkor majd megvesznek azért, hogy megtudhassák, 
miként találkoztatok – mondta Lina. – Remélem, elmondasz nekik 
mindent, cara! 

Ashley hálásan pillantott az anyósára. Véget ér a titkolózás, és 
ennek nagyon örült. – Néhány hónappal ezelőtt az ügyvédeink mu-
tattak be minket egymásnak az én jogi képviselőm irodájában. Mi-
vel Ryan és én hasonló problémával álltunk szemben, úgy határoz-
tunk, érdekházasságot kötünk. Valójában először Lina és Frankie 
tárgyalt Ray Pietro d’Angeloval. Felkérték, hogy keressen 
Ryannek feleséget. Ray megemlítette ezt a meglehetősen szokatlan 
kívánságot Joe Pietro d’Angelonak, az unokaöccsének, aki történe-
tesen az én ügyvédem. 

– Aztán miféle problémád volt neked, amely a mi bátyánkéhoz 
hasonlított? – tudakolta Bride. Az arca jéghideg volt. 

– Édesapátok azt akarta, hogy Ryan mindenképpen nősüljön 
meg, mert tudta, nem lenne jó, ha csak az üzletnek élne. Ha így tett 
volna, magányosan öregszik meg. Az én nagyapám pedig úgy tar-
totta, hogy a nőknek férjhez kell menniük, ha boldogan és bizton-
ságban akarnak élni. Mindkét idős úr záradékkal bővítette a vég-
rendeletét. Ryannek negyvenéves kora előtt meg kellett nősülnie. 
Nekem férjhez kellett mennem, mielőtt betöltöm a harmincötöt. 
Ha az adott születésnapom előtt nem teljesítettem volna a feltételt, 
minden a nagyapám volt barátnőjének jelentéktelen és értelmetlen 
szervezetére, a Földön kívüli Létformákat Kutató Társaságra, 
vagyis az SSEXL-re szállt volna: a házam, a befektetéseim, a rész-
vényeim. A fivéretek büntetése éppoly kellemetlen lett volna. 
Szörnyű lenne Ryan számára, ha elveszítené az üzletet, amelyet 
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maga épített fel. Biztos vagyok benne, hogy ti is átérzitek mindezt, 
hiszen volt időtök arra, hogy átgondoljátok. 

Az öt nővér haragosan méregette Ashley-t, végül Bride így 
szólt: – A házasságotok nem lehet valódi. Azt hiszem, tudnotok 
kell, ügyvédet fogadtunk, és téged beperelünk, Ryan. Csakis azért 
nősültél meg, hogy kicsinyes bosszút állj rajtunk, a fene egye meg! 

– Bride, te hallod önmagad? – kérdezte Ryan. 
– Fin végakarata csak azt kötötte ki, hogy Ryannek meg kell 

házasodnia, Bride – szólt közbe Lina halkan. – Nem részletezte ki-
vel, milyen házasságra kell lépnie. Egyetlen feltétel volt: nősüljön 
meg. 

– Svindli az egész! – sziszegte Bride haragosan. –Nem több 
puszta üzleti egyezségnél. Nem igazi házasság! Nem is pap adta 
össze őket a templomban, tehát nem lehet valódi házasság. 

– Az ügyvédünk azt állítja, megnyerhetjük a pert – kapcsolódott 
a beszélgetésbe Kathleen. 

– Az állam törvényei szerint, legálisan házasodtunk össze. Nem 
számít, mit mondat veletek a vallási meggyőződésetek – jegyezte 
meg halkan Ashley – Aláírtuk a házassági szerződést, és birto-
kunkban van a megállapodásunkat tartalmazó nyilatkozat, amely 
részletezi a házasságunk mibenlétét és működésének feltételeit. 

– Van benne egy „választható szex” záradék is – vetette oda 
Ryan gonoszkodva. – Persze, mi azonnal éltünk is a lehetőséggel. 
Egyszerűen nem tudom távol tartani magam tőle. – Sokatmondóan 
rákacsintott a nővéreire, akik csak egy pillanatra hallgattak el. 

– Ne légy vulgáris! – csattant fel Bride. – Szexeltek, na és az-
tán? Ma mindenki összevissza szexel. A mi szemszögünkből attól 
még nem valódi a házasság. 

– Drága nővérem, fütyülök a véleményedre. Ami azt illeti, a 
többiekére is. Ashley és én házasok vagyunk. Naponta szeretke-
zünk, amikor itt tartózkodom. Mi… 

– Amikor itt vagy? Mit jelentsen ez, Ryan? – kérdezte Deirdre. 
– Hetente két estét a városban töltök – mondta Ryan. – Viszont 

Egret Pointe az állandó lakhelyem. Igen, megtartottam a lakáso-
mat. Próbálok új módot találni a stúdióval való kapcsolattartásra, 
hogy csak néha-néha kelljen bemennem. Adjátok fel, lányok! Nem 
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fogjátok eladni az R&R-t! Semmi esélyetek sincsen arra, hogy ta-
láljatok egy olyan bíróságot, vagy bírót, aki azt állítaná, a házassá-
gunk nem törvényes. Egyébként szeretjük egymást. 

– Szeretitek egymást? – fakadt ki Bride metsző hangon. 
– Igen – válaszolta Ashley. – Hát nem csodálatos? Annyi éven 

át kerestük a szerelmet Ryan és én, de végül csak azoknak a buta 
végakaratoknak köszönhetően lehettünk olyan szerencsések, hogy 
találkozzunk, összeházasodjunk, és egymásba szeressünk. Ez maga 
a csoda, tündérmese, valósággá vált álom! 

– Képtelenség! – mondta az addig csendes Magdaléna. – Senki 
sem lesz szerelmes ilyen gyorsan. Az első látásra megszülető sze-
relem csak legenda. Ti ketten csak azért csináljátok az egészet, 
hogy minket becsapjatok. 

– Kérlek – szólt Ashley. – Vendégek vagytok az otthonomban, 
és szörnyű hallani, hogy ilyen csúnyán veszekedtek. Azért hívtalak 
meg benneteket, hogy jobban megismerhesselek titeket és a férjei-
teket. Kellemes napot terveztem. Megmutatom nektek Egret 
Pointe-ot. Az őseim az alapítók között voltak. A bátyám és én let-
tünk az utolsó Kimbrough-k. Ryan és én egymásba szerettünk. 
Boldogok vagyunk, és szeretném, ha ti is mind boldogok lennétek. 

– Ez igazán szép tőled – mondta Kevin McGuire, Kathleen fér-
je. – Egyetértek Ashley-vel. Ryan nős. A pénz nem is volt a mi-
énk, szóval, fejezzük be ezt a szarakodást, és viselkedjünk család-
hoz illően, ahogyan kellene. 

– Kevin! – kiáltott fel a felesége. 
– Igen, osztom Kevin véleményét – szólalt meg Robert Napoli, 

Deirdre férje. 
– Mindannyian osztjuk – tette hozzá Frank Butier, Magdalena 

férje, a többiek egyetértőn bólogattak. 
– Könnyen beszéltek, férfiak! Nem a ti apátok pénze volt – fe-

lelte fanyarul Bride. 
– De nem is a te apád pénze – jegyezte meg Pete Franklin, 

Bride férje. – Az öreged fantasztikus mesterember volt, de az üzle-
te nem hozott többet százezernél egy évben, amíg Ryan át nem 
vette a céget. Ryan csinálta a pénzt, és ő gondoskodott arról is, 
hogy az apátok olyan nagylelkűen emlékezzen meg rólatok a vég-
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rendeletében. A fiúkkal elegünk lett már abból, ahogyan folyama-
tosan nyafogtok és zúgolódtok. Hagytuk, hogy azt kezdjetek az 
örökségetekkel, amit csak akartok. Jellemző módon már mind a 
fenekére is vertetek. Hát nagy kár! Brü-hü-hü! Itt a vége. Lépjetek 
tovább, lányok! – Ashley-hez fordult, és így szólt: – Üdvözöllek a 
családban, kedvesem! Ryan olyan lányt talált magának, aki kétsé-
get kizáróan csinos és még eszes is. 

Ashley előrelépett, és megölelte Pete-et. – Köszönöm – mondta. 
– De honnan is tudhatnád, hogy eszes vagyok-e? 

– Könyvelő vagyok – válaszolta Pete. – Van egy boltod, és 
most nyitsz meg másik kettőt. Azt árulod, ami a nőknek kell. 
Agyafúrt vagy. 

Ashley felnevetett. – Igen – mondta –, az vagyok. – Ekkor a 
többi vendég felé fordult. – Azt gondoltam, körbevezetlek benne-
teket, megmutatom a házat és a kertet. Korán ebédelünk. Ezen a 
hétvégén tartjuk az éves Arató Fesztivált, később elmehetünk 
megnézni, ha úgy tartja kedvetek. Ha nem, akkor itt maradunk, 
egyszerűen csak üldögélünk és beszélgetünk. Mi ketten Ryannel 
így is, úgy is elmegyünk holnap. 

– Pompás, cara! – szólalt meg Lina. – Én mindenképpen sze-
retnék elmenni a fesztiválra. Árulnak kézműves termékeket? 

– Ó, igen – mondta neki Ashley. – A fesztivál teljes bevételét a 
helyi kórház kapja. Találhatsz ott házi készítésű édességeket, kö-
tött dolgokat, madárházakat, és a mi írónőnk most dedikálja leg-
újabb könyvét. A kiadója adományul felajánlott belőle néhányat, 
így az összes pénz mehet az Egret Pointe-i Általános Közkórház-
nak. 

– Hogy hívják az írót? – kíváncsiskodott Bride tőle szokatlan 
módon. 

– Írói álnevén Emilie Shann. Valójában, Emily Devlin. Nemrég 
született kisbabája. Szintén régi Egret Pointe-i lakos, és valószínű-
leg vannak közöttünk rokoni szálak is. Biztosan volt olyan 
Kimbrough, aki Dunhammel lépett frigyre valamikor a századok 
során – kacagott Ashley 
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– Emilie Shann itt él? – Elisabetta szeme megcsillant az izga-
lomtól. – Imádom a könyveit! Főként, mióta szexisebbre váltott. 
Ismered őt? 

– Igen – mondta Ashley. – Együtt jártunk iskolába. 
– El kell mennünk a fesztiválra! – mondta Elisabetta. – Ő a 

kedvenc íróm! Gondolod, hogy aláírná nekem az egyik könyvét? 
– Kellő fizetség fejében minden bizonnyal – mondta Ashley. 

Titokban mulattatta, hogy egyik sógornője Emily rajongója. – Ne 
feledjétek, mindez jótékonysági célokat szolgál. Ám most Ryannel 
megmutatjuk nektek a házat, jó? Frankie alakította ki a lakosztá-
lyunkat, csodálatos lett. 

– Még a virágos székek ellenére is – jegyezte meg Ryan. Sógo-
rai vidáman kacarásztak rajta. 

A Mulcahy nővéreket elvarázsolta Kimbrough Hall, pedig az 
ilyesmi nem volt jellemző rájuk. Csodálatba ejtették őket a padló-
zat széles deszkái, ezért Ashley sietve megjegyezte, hogy a desz-
kákat a környéken növő fákból vágták a ház 1724-es építésekor, a 
város alapítását követő évben. – Egyik elődöm, Edmund 
Kimbrough azt az angliai, uradalmi kastélyt akarta itt felépíteni, 
amelyben gyerekkorában felnőtt. 

– Létezik ugyanilyen kastély Angliában is? – kérdezte Magda-
léna. 

– Igen, Devonban. Kimbrough Hall az is. A család ottani ága 
még ma is életerős. 

– Honnan teremtett elő a családod elég pénzt ahhoz, hogy ilyen 
kastélyt építsen? – érdeklődött Elisabetta, aki történelmet tanított a 
városi magániskolában. 

– Kezdetben volt a rum, a melasz és a rabszolgák – felelte 
Ashley. – Valahogy úgy, ahogy az összes többi, korán érkező, si-
keres család esetében történt. Az 1840-es években beszálltunk a 
porcelánkereskedelembe. A család egyes ágai bálnavadászatból 
éltek. Később a Kimbrough-k segédkeztek a vasút építésénél, be-
indítottak néhány bankot, majd végül kaptak egy széket a New 
York-i Tőzsdén. Nagyapám épp a halála előtt adta el. Az Egret 
Pointe-i Nemzeti Bank az enyém, jobban mondva a Kimbrough 
családé. Benne vagyok az igazgatóságban, bár igen kevés közöm 
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van a működtetéséhez. – Rájuk mosolygott. – Néhai anyám család-
ja a tizenkilencedik század közepén települt ide Írországból még a 
polgárháború előtt. Mindannyian kereskedők voltak. Azt hiszem, 
innen örököltem az üzleti érzékemet. Azon az ágon már senki 
sincs életben. Sajnálattal kell mondanom, de nem tettek túl sokat 
az utódnemzésért. 

Ryan öt nővére cseppet sokkos állapotba került az iménti felso-
rolástól. A férjeket lebilincselték a hallottak, talán még egy kevés-
ke megilletődöttséget is keltettek bennük. Ez aztán végleg eltörli a 
hárpiák minden kétségét, amelyet Ashley szándékait illetően fo-
galmaztak meg, gondolta Ryan, amikor elkapta édesanyja pillantá-
sát, aki rákacsintott. 

– Nos, kövessetek – mondta Ashley sziporkázva, amint elhagy-
ták az ünnepélyes nappalit, keresztülmentek az étkezőn és a 
könyvtáron. – Szeretném megmutatni nektek a ház többi részét. – 
Felvezette őket az emeletre, és kitárta az első háló ajtaját. – A szó-
beszéd úgy tartja, hogy maga Washington elnök szállt meg egy al-
kalommal nálunk, amikor New Yorkba, az akkori fővárosba uta-
zott. Ez volt az ő hálószobája. 

Mindenki körülnézett a szobában. A berendezés egytől egyik ti-
zennyolcadik századi darabokból állt. Még a függönyök és az ágy-
kárpit is eredetinek tűnt. 

– Nem sokan tudják, hogy New York volt az első főváros – je-
gyezte meg Elisabetta. – Az ágy körüli drapériák valódiak? 

Ashley megrázta a fejét. – Nagyon jó reprodukciók. Az eredetit 
nagyjából húsz évvel ezelőtt cserélték le, mivel már nagyon nehe-
zen lehetett tisztítani. 

Megcsodálták a további hálószobákat is, majd elérkeztek Ryan 
és Ashley közösen használt lakosztályához. A nővérek benyoma-
kodtak a szalonba, és mindent alaposan szemügyre vettek. 

– Barátságos kanapé! – vigyorgott Robert Napoli. – Kényel-
mesnek tűnik. 

– Fogd be, Bob! – ripakodott rá a felesége. Ryan és Ashley fel-
nevetett. 

– Kimondottan kényelmes – adott helyt az észrevételnek Ryan. 
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Következőként a fő hálószobát tekintették meg. Egyikük léleg-
zete elállt az ágy méretének láttán. 

– Extra nagyot kellett rendelnünk, mert az öcsétek igazán nagy-
darab férfi – mondta Ashley. 

– Manzárdablakokat láttam a tetőn – jegyezte meg Kathleen. 
– Van egy harmadik szint is. Azokban az időkben, amikor a ház 

teljes személyzettel működött, a szolgák ott laktak. Manapság ja-
varészt üresen áll. Csak a padlás van fent meg tárolók – felelt 
Ashley. – Nos, hát ennyi volt, hölgyeim és uraim! Úgy sejtem, 
mostanra elkészült az ebédünk, Mrs. B. pedig nem szereti, ha 
megvárakoztatják. 

Szaporán levezette őket az alsó szintre, vissza az ebédlőbe, ahol 
időközben megterítették az asztalt gazdagon hímzett, len tányéralá-
tétekkel. A terítékeknél névkártya mutatta, kinek hova kell ülnie. 
Ryan ült az asztalfőn, Ashley vele szemközt, Linát a fia jobbján 
helyezték el. Byrnes szolgált fel a fiatal kisegítő lánnyal, akit erre a 
napra vettek fel. A kezdőfogás erőleves volt. Minden teríték bal 
oldalára Waldorf-salátát tettek. A tálalóasztalon lévő hatalmas sült 
pulykát Byrnes vágta fel, a szeleteket pedig a lány osztotta szét az 
étkezők között. Ezt követően a köretek mentek ki. Tört fehérrépa, 
vágott zöldbab és vajas édesburgonya, juharszirup és fahéj. 

– Nem tudtam, mi lenne az, amit mindannyian szívesen fo-
gyasztanátok, de azt gondoltam, a pulykát mindenki szereti – 
mormolta Ashley. – Bride, kóstold meg, kérlek, azokat az apró ku-
koricás muffinokat! Mrs. B. messze földön híres a muffinjairól. A 
mártás áfonyáját a helyi lápon szedték. Vadon terem. 

– Az összes zöldség a birtok saját kertjéből való – mondta Ryan 
a vendégeinek. – A pulyka pedig a környékről. Mikor ettetek utol-
jára ilyen friss ételt? 

– Gyanítom, a vidéki életnek is megvannak a maga előnyei – 
ismerte el Bride. 

Ashley nem tudta nem észrevenni, milyen csendes volt az asz-
tal. A férje rokonai csak ettek, ettek és ettek. Hallhatóan örültek, 
amikor mindenkinek saját tányéron tálalták a desszertet, a csoko-
ládéhabot friss málnával. Végül minden morzsa eltűnt, és lassan 
kezdtek felállni az asztaltól. 
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– Most pedig induljunk a fesztiválra – szólt Ashley vidáman. – 
Bili követheti a mi kocsinkat. Byrnes, kérem, szóljon a sofőrnek, 
hogy szükségünk van rá, és mondja el neki, miért. 

– Igenis, Mrs. Mulcahy – mondta Byrnes, és elsietett. 
– Biztos tudjátok, mit szokott mondani a walesi herceg – je-

gyezte meg Ashley. – Soha ne szalasszuk el a lehetőséget. Ha fel-
frissítenétek magatokat, most menjetek a fürdőszobába. Van ezen 
a szinten a hallban, balra a második ajtó, és az emeleten minden 
hálószobában. – Elmosolyodott, amikor a vendégei szétszéledtek. 

– Nos – szólalt meg Ryan, amikor kettesben maradtak –, nem 
tudom, hogy végleg legyőzted-e a hárpiákat, de az biztos, hogy 
visszavonulót fújtak. Bámulatos! 

– Még nem ért véget a nap – figyelmeztette Ashley. – Persze 
Pete sógorod érdemelt volna egy csókot. Mindent a helyére tett kis 
szónoklatával. Amikor ő beszélt, Bride úgy nézett ki, mint akin 
erőszakot követtek el. 

– A sógoraim jó emberek – mondta Ryan. – Pete általában 
hagyja, hogy Bride menjen a saját feje után, de amikor elege lesz, 
azt meg is mondja, és Bride hallgat rá. Mindnyájuknak elege lett. 
Sohasem számítottak arra, hogy megszerzik az R&R-t. Csak ál-
modoztak róla. Eszes fickók, és tudták jól, hogy teljesíteni fogom 
apám végrendeletének záradékát. Ha viszont nem lett volna az a 
hülye záradék – vonta magához a nőt, és szívből megcsókolta –, 
sosem kaptalak volna meg. Ó, Ash, én drága, szexis, eszes, szép-
séges feleségem! Mikor fogunk bele a gyerekgyártásba? 

– Hamarosan, ígérem – válaszolta Ashley. – Ó, engedj el, Ryan! 
Mindjárt feláll a farkad. Mi lesz, ha meglátják a többiek? – elhú-
zódott tőle. 

A vendégek visszatértek. A limuzin a ház előtt várakozott. A 
Solstice-ban ülő Ashley és Ryan vezetésével áthajtottak a városon 
az Egret Pointe-i Arató Fesztiválra. A nagy autóban utazó nővére-
ket elbájolta a picike boltokkal és fagylaltos kocsikkal tarkított 
kisváros. Megkérték Bilit, lassítson le, amikor a Lacy Nothings 
előtt haladtak el, hogy jól szemügyre vehessék a kirakatot, amelyet 
már az évszakhoz illően rendeztek be. A kék, zöld és lila csipke-
melltartók, tangák, bébidollok és hálóingek mellé zöldséges kosa-
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rakat, színes levélhalmokat, mini gereblyéket helyeztek. Végül 
megérkeztek a fesztivál színhelyére, ahol Bili Ashley sportkocsija 
mellett parkolt le a limuzinnal. 

Ashley irányításával körbesétáltak a napellenzős asztalok és 
bódék között, ahol kézműves és házi készítésű portékák sokaságát 
kínálták megvételre. Ryan sógorai hamarosan roskadoztak a fele-
ségük által begyűjtött szerzemények halmai alatt. Új unoka volt 
úton Deirdre és Kathleen családjában, így ők egyenesen arra a 
helyre mentek, ahol kézzel varrt és kötött babaholmikat lehetett 
beszerezni. 

– Ó, imádom a savanyított dinnyét! – mondta Magdaléna, és 
azon nyomban meg is vett hat üveggel belőle, aztán hozzácsapott 
még három üveg kukoricamártást és néhány csupor lekvárt. 

Kiértek egy nagyobb térre, ahol megláttak egy férfit, aki valami 
zöld folyadékkal megtöltött dézsa fölött foglalt helyet. Kisebb tö-
meg gyülekezett körülötte. 

– Ez meg mi a fene? – tudakolta Bride. 
– Ő Dr. Mártózós Sam – mondta neki Ashley. –Dr. Sam a kór-

ház személyzeti vezetője nálunk. Mindenki imádja őt. A település 
megalapítása óta az ő családjából kerültek ki mindig a város orvo-
sai. Két dollárért kapsz három labdát, és három dobási lehetőséget. 
Ha jól eltalálod, akkor belepottyan a kádnyi zselébe. Az összes 
pénzt a kórház kapja meg. Igazán jó mulatság, és a Mártózós doki 
mindig sok pénzt hoz a fesztiválon. Ki akarjátok próbálni? 

Mindegyik új sógora megváltotta a maga három labdáját, de 
egyiküknek sem sikerült pontosan eltalálni a célt. Még Ryan is tett 
egy próbát. Akkor Ashley két dollárral a kezében odasétált. A so-
kadalom kacarászni kezdett. 

– Ó, bajban vagyok – szólt Dr. Sam a zselé feletti ülőhelyéről. – 
Szervusz, Ashley! Feltételezem, idén is megpróbálsz megmártani 
engem, mint minden évben, ugye? 

– Te pedig az idén is belepottyansz, mint minden évben – in-
cselkedett vele a nő. Jól nekigyürkőzött, hogy eltalálja a kakasülőt, 
de kétszer elhibázta a dobást. Ryan azonban látta, hogy szándéko-
san tette. Dr. Sam is tisztában volt vele. Harmadjára hajszálponto-
san eltalálta a célt, így Dr. Sam elmerült a zöld zselében. A közön-
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ség nagy éljenzésbe fogott, és megkondult a kis harang. – Viszlát, 
jövőre, Dr. Sam – indult meg Ashley a társaságával együtt. 

– Egész jó dobás volt – jegyezte meg Kevin sógora. – A szeren-
csén múlott? 

– Nem – mondta vigyorogva Ashley. – Valójában minden do-
bással megfüröszthettem volna az öreget, de egyezséget kötöttünk. 
Megállapodtunk abban, hogy minden évben csak egyszer ejtem be-
le a zselébe. A főiskola női softball-csapatának dobójátékosa vol-
tam. 

– Itt van az író, Ashley? – kérdezte Elisabetta türelmetlenül. 
Ashley körülnézett, és meglátta Emily Devlint, aki írói alakjá-

ban, Emilie Shannként volt jelen. Egy napellenzős kartonpapír asz-
talkánál ült. Az előtte tornyosuló könyvhalomból csak három kötet 
maradt. Ashley odavezette vendégeit az asztalhoz. – Szia, Emily! 

– Ashley! – mosolygott rá Emily az asztal mögül. Ashley egy 
kosarat vett észre Emily széke mellett. 

– Ó, itt van veled a babád! – sikoltott fel, és tényleg teljesen iz-
gatott lett. A baba rámosolygott csöpp kis szájával. 

Emily is boldogan mosolygott, lehajolt és felemelte a csecse-
mőt. Sötét haj fedte egész fejecskéjét. – Bemutatom Sean Michael 
Devlint – mondta. – Június huszonkilencedikén született. 

Ashley felsóhajtott, a többi nő pedig gügyögve jegyezte meg, 
milyen bájos a kisfia. – Ők a sógornőim – mondta Ashley. Azután 
egyenként bemutatta őket. 

– Bride Franldin, Kathleen McGuire, Magdaléna Butler, 
Deirdre Napoli és Elisabetta Sweeney aki odaadó rajongód, Em. 
Dedikálnád neki az új könyvedet, kérlek? 

– Hát persze – mosolygott Emily Elisabettára. – Tetszenek ön-
nek a szexisebb könyveim? – kérdezte tőle. 

– Imádom őket – áradozott Eisabetta. – Úgy értem, mindig is 
imádtam a könyveit, Ms. Shann, de a tavalyi, A makacs hercegnő 
egyszerűen hihetetlen volt! Annyira romantikus! Az újat nem sze-
reztem még meg. – Az asztalon maradt könyvekre nézett. – A játé-
kos herceg – olvasta hangosan. – Tetszeni fog nekem, ugye? Ez is 
olyan szexis? 

– Még szexisebb – ígérte Emily. 
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– Kitűnő mintája van a hőseihez – szólt egy igen jóképű, magas, 
sötét hajú úriember az asztalhoz lépve. Lehajolt és megcsókolta 
Emilyt. – Ideje hazavinnünk a trónörököst, drágám! – mondta. – 
Szia, Ashley! 

– Szia, Mick! Hadd mutassam be Emily férjét és szerkesztőjét, 
Michael Devlint – fordult a vendégeihez. 

– Mick, ő a férjem, Ryan Mulcahy. 
A két férfi kezet rázott, és Michael Devlin így szólt: 
– Már régóta szerettem volna felvenni a kapcsolatot önnel. Sze-

retnék összeállítani egy a restaurálásról szóló, kis kézikönyvet. 
Felhívhatom? 

– Kedden már újból bent leszek az irodámban – mondta Ryan. 
Michael Devlin bólintott, lehajolt, és felvette a kisfiát. – A ko-

csinál várlak! – mondta Emilynek. 
– Megvetted már a kisteherautót? – ugratta Ashley. 
– A babahordó kosár könnyedén elfér a Healy hátsó ülésén, kö-

szönöm – kacagott Michael Devlin –, de úgy vélem, nemsokára 
szükségünk lesz rá. – Mosolyogva biccentett feléjük, és karján a 
fiával elsétált. 

Emily dedikálta Elisabetta könyvét. Ashley nem hagyta, hogy ő 
fizesse ki. – Apró emlék a mai napról – mosolygott rá. – Em, elvi-
szem a másik két könyvet is. Kérlek, írd bele a nevedet. Ninának 
és Brandynek adom őket. 

A nap akkor már alacsonyan járt a láthatáron. Ashley visszave-
zette vendégeit a limuzinhoz, amely az ő kocsija után haladva in-
dult a házhoz, ahol Byrnes teával, aprósüteménnyel és szendvi-
csekkel várta őket. A nap végén kezdett hűvösödni. Ryan testvérei 
és a férjeik végül elindultak hazafelé. Meglepődve tapasztalták, 
hogy az anyjuk még marad. 

– Azért, hogy Lina és én beszélgethessünk – mondta Ashley 
negédesen. – Nagyon örülök, hogy találkozhattam veletek. Remé-
lem, eljöttök majd újra az ünnepekre. – Ryannel együtt integetett 
utánuk, amint a limuzin tovagördült a lankás kocsifelhajtón. Ezt 
követően csatlakoztak Linához a kényelmes dolgozószobában, 
ahol Byrnes már meggyújtotta a tüzet. 
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– Nos, gyermekeim, szóval beleszerettetek egymásba? – kér-
dezte mosolyogva. A kandalló mellett üldögélt egy karosszékben. 
Kasmírtakarót terítettek a térdére. 

Remekbe szabott Ferragamo cipőjét a szék mellé tette. Angelina 
Mulcahy hetvenhárom éves volt, de sötét haja, karcsú alakja és 
szép bőre miatt koránál sokkal fiatalabbnak látszott. 

Ryan lehajolt, hogy megcsókolja anyját. – Igen – felelte neki. – 
Szeretjük egymást. 

Angelina Ashley-hez fordult. 
– Valóban így van – erősítette meg a fiatalabbik asszony, anél-

kül, hogy zavarba jött volna. – Nem gondoltam, hogy megeshet 
velem. 

– Ugye szeretted a többieket is? – kérdezte Lina. 
– Nem úgy, ahogy a fiadat szeretem – mondta Ashley az anyó-

sának. 
Angelina bólintott. – Akkor boldog vagyok. Lehet, hogy vissza 

kellett volna térnem a lányaimmal – meleg barna szeme csillogott 
az örömtől. 

– A mi folyosónk végén lévő szobában szállásolunk el téged – 
incselkedett vele Ashley. 

Angelina tiszta szívből nevetni kezdett, és a mutatóujjával meg-
fenyegette a menyét. 

Ryan elvigyorodott. Nagyon örült, hogy a két nő ilyen jól kijön 
egymással. Az asztalon lévő tálcáról bort öntött maguknak. Kö-
szöntötték egymást, majd csendesen beszélgettek addig, amíg meg 
nem érkezett Byrnes. Zsúrkocsit tolt maga előtt. 

– Úgy gondoltam, szívesen költenék el vacsorájukat a tűz mel-
lett ülve a mai zsúfolt nap után – mondta. 

– Mi ez a csodálatos illat? – kérdezte Ashley. 
– Kukoricaleves sajtos pirítóssal – felelte Byrnes, miközben 

mindenkinek adott egy szalvétát, aztán szép kőcsuprokba kimerte a 
levest. Amikor átadta nekik a csuprokat és a kanalakat, a fedőt le-
vette a pirítósos tálcáról. – Alul találnak sült almát és egy kanna 
teát – mutatott a zsúrkocsi másik, elektromos szintjére. – Ha ké-
szen vannak, visszajövök, és elviszem a kocsit. – Azzal elhagyta a 
szobát. 
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– Nagyon szerencsések vagytok – mondta Lina. 
– Tudom – értett vele egyet Ashley. 
– Fantasztikus a pirítós – dicsérte Lina. 
– Mrs. B. valódi sajtos kenyeret készít – mondta Ashley. 
Elfogyasztották a vacsorájukat, azután Ashley elővett egy 

Monopoly készletet. 
– Nem játszottam azóta, hogy a gyerekek kicsik voltak – mond-

ta Lina, majd megmutatta, valójában micsoda nagystílű játékos. 
Elverte mindkettejüket, elnyerte az összes pénzüket. Több játszmát 
is megnyert. 

– Nem vagy berozsdásodva, anya – monda Ryan. – Régebben 
rendszeresen elpáholt bennünket. 

– Igazán figyelmeztethettél volna – mondta Ashley mosolyog-
va. 

– Azt hiszem, itt az ideje, hogy nyugovóra térjek – mondta ne-
kik Lina. – Hosszú volt ez a nap. – Belecsúsztatta lábát a cipőjébe 
és felállt. Miután mindkettejüket megpuszilta, ott hagyta őket a 
kényelmes dolgozószobában. Byrnes visszajött a zsúrkocsiért. 

– Jó éjt, Mr. és Mrs. Mulcahy! – mondta. Elbúcsúztak tőle. Ak-
kor Ashley férje ölébe ült, és apró csókokat lehelt a szájára. A férfi 
keze becsúszott gyapjúpulóvere alá, hogy kikapcsolja a melltartó-
ját. Megragadta a nő egyik puha, meleg mellét, és gyengéden ciró-
gatni kezdte. Ashley egyre hevesebben csókolta. Azután a csókok 
egymásba folytak, és már nem lehetett megmondani, hol ér véget 
egyik, hol kezdődik a másik. A férfi hüvelykujjával dörzsölte a nő 
mellbimbóját. Magasra emelte a pulóverét, alábújt, és szájába vette 
a bimbóját, majd szopogatni kezdte. 

– Ó, ez finom – mormolta Ashley. i 
Ryan lehúzta a cipzárját, és kezét a nadrágjába csúsztatta. Egyre 

lejjebb és lejjebb, és meg sem állt húsos puncijáig. – Egész nap 
meg akartalak dugni – súgta halkan a nő fülébe. – Egész álló nap, 
amíg a nővéreim kritizáltak, zsörtölődtek és ömlengtek, én csak 
arra gondoltam, hogy megdugnálak. – Nyelve hegyével körberaj-
zolta a nő fülét. – Tudtad, hogy min jár az eszem? Begerjedtél, ha 
arra gondoltál, hogy beléd nyomom a nagy farkamat, Ash? 



190 

– Olyan rossz vagy, Ryan – suttogta a férfi szájába. – Igen, tud-
tam. Egész nap félig felállt a farkad. Remélem, a nővéreid nem 
vették észre. – Finoman megharapdálta a férfi alsó ajkát. – Mondd, 
hogy borzalmasan sóvárogsz utánam. Mondd el, mit fogsz csinálni 
velem, drágám! 

– Először is – mondta –, megkeresem a kicsi csiklódat, édesem. 
– Belecsúsztatta ujjait a nő szeméremajkai közé, és kutatni kezdett 
odabent. Egyszer csak megtalálta. 

– Ó! Ó, ez finom, drágám. Igen. Ne hagyd abba! –mondta 
Ashley. Fészkelődni kezdett, és egyre mélyebbre fúrta fenekét a 
férfi ölébe. Finom, bizsergető érzés támadt fel benne. Nagyon át-
nedvesedett, és igen közel állt az orgazmushoz. Sóhajtozott, és 
halkan nyögdécselt, amikor férje eljuttatta a csúcsra. Akkor azt 
mondta neki: – Kezdd elölről, Ryan! Olyan jó volt. 

– Falánk kis boszorka vagy – felelte a férfi –, és én olyan forró 
vagyok, hogy mindjárt szétrobbanok, bébi! – Ismét játszadozni 
kezdett a nő csiklójával, aki perceken belül újra elment. 

A férfi erőteljes mozdulattal betolta két ujját a nő hüvelyébe. 
Sebesen mozgatta őket előre-hátra. 

– Ó, igen, drágám! – suttogta Ashley. – Tedd meg, tedd meg új-
ra! Ne! Ne hagyd abba! – mondta panaszosan, amikor a férfi ki-
húzta belőle az ujjait. 

– Mindent megkapsz, bébi – mondta a férfi. – De nekem is kell 
egy kis szórakozás. Szeretkeztél már valaha a tűz mellett a padlón? 
– kérdezte Ryan, és finoman kibillentette a nőt az öléből. – Most 
akarom, és itt akarom csinálni veled – mondta, és a kandalló előtti 
szőnyegre mutatott. 

– Mi lesz, ha bejön valaki? – kérdezte Ashley. 
– Ki jönne be? – ellenkezett vele. – Az ajtó be van zárva. 

Anyám felment lefeküdni. Mr. és Mrs. Byrnes a konyha feletti la-
kásban pihen. Ez a tökéletes hely és idő. Gyere, Ash! Vetkőzzünk 
le, és csináljuk itt és most! –Azzal Ryan lerúgta elegáns papucsci-
pőjét. Lehúzta a pulóverét, és a pamlagra dobta. Meglazította az 
övét, kigombolta a nadrágját, és lehúzta a cipzárját. Azután kilé-
pett belőle, és meztelen lábával arrébb lökte. – Gyerünk, bébi! – 
nyögte a nőnek. Miután letolta keskeny csípőjéről a selyem alsó-
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nadrágot, láthatóvá vált, hogy az imént még diszkrét bugyornak 
látszó dudor valódi merevedést takart. 

Abban a pillanatban Ashley azt sem tudta, lélegzik-e még. A 
férjének valóban észbontóan gyönyörű teste volt. Kinyújtotta a ke-
zét, hogy megsimogathassa a férfi hímtagját, de az elhúzódott tőle. 

– Előbb bújj ki a ruháidból – mondta neki, és fenyegetőn meg-
rázta az ujját. 

Ashley már korábban levette bőrcsizmáját. Akkor lehúzta a pu-
lóverét, a nadrágját, végül a melltartóját. Tenyerébe fogta a mellét 
úgy, mintha felajánlaná a férfinak. 

– Szabadulj meg a bugyidtól, édes, különben nem játszadozha-
tunk! – mondta Ryan. 

– Vedd le te! – incselkedett vele Ashley. 
A férfi előrenyúlt, a nő azonban megrázta a fejét. 
– A fogaddal – mondta neki. 
– Nagyon rossz kislány vagy! – mondta, de letérdelt és lehúzta 

fogával a selyem-csipke alsóneműt. 
– Megérdemlem, hogy elfenekelj – lépett el az utolsó ruhada-

rabja mellől Ashley, aztán megfogta Ryan kezét és igen kihívóan, 
egyenként szopni kezdte az ujjait. 

– A rossz kislányoknak – mondta szopogatás közben – mindig 
kijár egy jó elfenekelés, Ryan, és én rossz kislány voltam. 

– Gyere ide! – mondta nyersen. Visszaült a székre, és a térdére 
fektette a nőt. – Igen, valóban rászolgáltál arra, hogy elfenekelje-
lek, bébi. – Nagy kezével rácsapott a nő kerek popsijára. Ashley 
felsikoltott. Ó, egek, ez a nő igazán tudja, miként gerjesszen be! A 
feleségem merőben új oldala, gondolta Ryan. Még néhányszor rá-
sózott helyes kis hátsójára, amely szépen kipirosodott. 

– Most már jó kislány leszel? – kérdezte. 
– Nem! – vágta rá az asszony. 
Tovább záporoztak a csapások, és piros szín mély vörösre vál-

tozott. – Nagyon engedetlen kislány vagy – dorgálta meg a férfi 
fenekelés közben. – Most már jó kislány leszel, Ashley? – kérdez-
te, és odasózott egy utolsót hatalmas, nyitott tenyerével. 

A nő először nem válaszolt, majd végül azt mondta: 
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– Talán. 
Ryan felnevetett. – Rendben, ennyi elég lesz, bébi. 
Ashley nehézkesen kikászálódott a férje öléből. – Te aztán iga-

zán tudod, hogyan kell elnadrágolni egy lányt! Szeretem, ha időn-
ként elfenekelnek. – Elé térdelt, és kezébe vette a férfi farkát. – 
Téged fenekeltek már el valaha? Úgy értem, valamelyik szeretőd. 
– Megcsókolta pénisze csúcsát, majd lassan nyalogatni kezdte a 
makkját. 

– Nem – hangzott a válasz. – El akarsz engem fenekelni, Ash? 
– Majd igen. De nem ma este – mondta a nő. 
– Te már náspángoltál el valakit? – tűnődött a férfi. 
– Ebben az életben nem. – Ashley kuncogni kezdett. Nos, hát a 

Csatorna nem a való élethez tartozott. A Csatorna a fantázia világa 
volt. – Ellenben mindig ki akartam próbálni. Azt hallottam, hogy 
egy jó fenekelés után tovább tart a férfiak merevedése. – A szájába 
vette, és erőteljesen szopni kezdte. 

– Egyedül sosem találtam volna rá egy olyan nőre, mint te, Ash. 
Olyan tüzes a vágyad, mint az enyém – mondta a férfi. – Ó, bébi, 
ez nagyon finom, de még ne elégíts ki! Előbb jól meg akarlak dug-
ni. – Nagy kezével gyengéden megsimogatta a nő sötét haját. – Az 
ügyvédek csakis azzal foglalkoztak, hogyan menthetnénk meg az 
örökségünket, amikor összehoztak bennünket. Nem is sejthették, 
milyen jó páros leszünk. – Behunyta a szemét, és átadta magát az 
élvezetnek, amelyet a nő szája okozott neki. Szelíden, ingerlőén 
szopta. Nem elég erőteljesen ahhoz, hogy kielégítse, mert a férfi 
még előbb belé akart hatolni. – Elég – mondta. –Feküdj hanyatt, 
asszony, és tedd szét a lábad nekem. 

A nő rögvest engedelmeskedett a parancsának, és ő azonnal be-
csusszant a combjai közé. 

A nő megnyalta az ajkait. – Tedd meg! – suttogta. – Kimondha-
tatlanul kívánlak, Ryan! Fel fogok robbanni, ha máris belém nem 
nyomod azt a gyönyörű, hatalmas farkadat! Ó, igen, drágám. Ép-
pen így! Erősen! Mélyen és gyorsan! – A nő behunyt szemmel él-
vezte, amint a férfi kitöltötte őt, és úgy szerette, ahogyan kérte tő-
le. Köré fonta a lábait, hogy mélyebbre engedhesse magában. Fel-
nyögött, amikor a férfi megérintette azt a pici pontot a bensőjében, 
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amely mindig közelebb juttatta a csúcshoz. Most azonban, csak 
egyszer-kétszer ért hozzá, azután elkerülte hatalmas farkának to-
vábbi néhány lökése során. A nő a sarkával dobolt a férfi hátán, 
aki akkor halkan felnevetett. 

– Nem szereted, ha ingerelnek? – kérdezte. – Muris, én szeretek 
incselkedni veled. – Még néhányszor megérintette a mágikus pon-
tot, mielőtt visszavonulót fújt. Ashley nyüszített alatta. Ryan érez-
te, hogy a nő körmei belevájnak a vállába. 

– Ó, Ryan! – zihálta. – Ne! Elégíts ki, kérlek, drágám! Elégíts 
ki! 

– Még nem – mondta a férfi. – Túl követelőző vagy, Ashley. 
Élvezd ki minden pillanatát! 

– Nem, a francba is! El akarok menni, a szentségit! – kiáltotta. 
A férfi a nő szájára tapasztotta a kezét. – Hé, nem akarjuk, hogy 

felfigyeljenek ránk, ugye? – Nevetni kezdett. A nő beleharapott a 
kezébe, amelyet éles kiáltással rántott el tőle. – Oké, te kis szuka! 
– mordult rá. – El akarsz menni?! Teszek én róla, hogy elmenj! 

Azzal dugni kezdte erősen, egyre csak erősebben, és addig 
baszta, amíg el nem ment. Halkan sikoltott fel gyönyörében. 

– Ó, istenem! Ez olyan jó volt – sóhajtotta elragadtatva. 
– Igazán? – dorombolta a férfi a fülébe. – Bébi, hamarosan újra 

átéled majd, mert te kielégültél, de én még nem. 
Ashley akkor vette észre, hogy a férfi még mindig benne van, és 

változatlanul merev, nagyon merev. – Sajnálom – monda halkan. – 
Nem akartam ilyen mohó lenni. 

– Dehogynem! – válaszolta a férfi. – Viszont most megfizetsz 
érte, feleség. – Újra mozogni kezdett benne, ezúttal hosszú, lassú 
lökéseket produkált. Ashley hamarosan ismét felnyögött, és ide-
oda dobálta fejét, mert a férfi megint felébresztette benne a vágyat. 
Még soha életében nem érezte, hogy annyira elöntötte volna a tisz-
ta, tömény testi gerjedelem, mint akkor. Lába, amely az utolsó or-
gazmusa alkalmával lehullt a férfi testéről, ismét körbefonta a fel-
sőtestét. A férfi pedig egyre erőteljesebben, egyre mélyebbre és 
mélyebbre hatolt. Ash körmei felszántották a hátát. Akkor megállt 
egy pillanatra, hogy megragadja és a feje fölé emelje a karjait, és 
úgy visszafogja egy kicsit. – Tetszik, ugye? – súgta a fülébe. 
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– Igen, igen! Csókolj meg, Ryan! – súgta vissza. 
Ajka mohón tapad a nőére, nyelve becsusszant szájának forró 

barlangjába, ahol nyelve a hímtagjával egy ritmusban nyomult elő-
re. Ashley megszívta a nyelvét, és a szájában tartotta akkor is, 
amikor a hüvelye ritmusosan összehúzódott az őt döngölő hímtag 
körül. A férfi felnyögött, és a nő magasra felnyomta a csípőjét, 
hogy találkozhasson a férje lefelé irányuló lökésével. Ez alkalom-
mal együtt élveztek el. A szívük egyszerre dobogott, fülükben do-
bolt a vérük, és a nedveik forrón vegyültek össze. 

– Ó, istenem! – sikerült levegőhöz jutnia, miközben letolta ma-
gáról a férfit. – Soha az életben nem volt még részem ilyen szédü-
letes szexben! Életben vagyunk még? 

– Azt hiszem – mondta a férfi, és szájához emelte az asszony 
kezét, hogy megcsókolja. – Káprázatos nő vagy, és én nagyon örü-
lök, hogy megtaláltuk egymást. Szeretlek, Ashley. Komolyan, nem 
gondoltam volna, hogy valaha is ezt mondom egy nőnek, de sze-
retlek, bébi. 

– Én is szeretlek – ismerte be halkan. – Ryan, én korábban egy-
általán nem hittem a sorsban, de most már nagyon is hiszek benne. 
Csakis a végzetünk hozhatott össze minket. Úgy tűnik, tökéletesek 
vagyunk egymás számára. 

Néhány percig csendesen feküdtek a szőnyegen a tűz előtt. Ké-
sőbb Ashley-nek úgy tűnt, talán el is szundítottak kicsit. Végül 
Ryan így szólt. – Jobb, ha felmegyünk, bébi. Elálmosodom ennyi 
testmozgás után. – Nem vesztegették az időt öltözködéssel, mert 
tudták, senki sem láthatja meg őket. Lina már rég elaludt a ven-
dégszobában, a Byrnes házaspár pedig a ház másik végében lakott. 
Összekapkodták a ruháikat, felszaladtak a széles lépcsőkön, át az 
emeleti folyosón, és berohantak a lakosztályukba. Szenvedélyüktől 
kimerülten ágyba dőltek, és elaludtak. 

Kettőjük közül Ryan ébredt fel hamarabb. Lezuhanyozott, felöl-
tözött, megcsókolta még alvó feleségét, és lement a konyhába, 
hogy odategye a kávét. Meglepetésére anyja szinte rögtön csatla-
kozott hozzá. Minden kétséget kizáróan sétáról tért vissza. 

– Ébren vagy – állapította meg a férfi. – Jó reggelt! Gyümölcs-
lét? Van narancs, ananász és paradicsom. 
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– Ananászt – mondta Lina. – Narancslevet bármikor ihatok. 
Ryan kitöltött egy pohárral, és odanyújtotta az anyjának. 
– Boldog vagy – mondta. Megállapítás volt, nem kérdés. 
– Jövök neked eggyel, mamma mia! Szeretem őt! 
– Megeshetett volna, hogy nem jön össze – emlékeztette az any-

ja. 
– Ashley azt mondja, ez a sors keze. 
Angelina Mulcahy elmosolyodott. – Hisz a végzetben? 
– Azt mondja, nem hitt benne, egészen eddig – válaszolta Ryan. 
– Édesapádat és engem is a végzet hozott össze. 
– Boldogok voltatok. 
– Elégedettek voltunk – mondta őszintén Angelina Mulcahy. – 

Annak ellenére, hogy ő ír volt, én meg olasz, sok közös vonás volt 
bennünk. A vallásunk, a munkához való hozzáállásunk, viszont én 
sohasem voltam szerelmes Finbar Mulcahyba. Persze kedveltem, 
de sosem szerettem. 

– De hét gyermeketek született! – kiáltott fel Ryan. 
– Mindketten szerettük a szexet – mondta ki nyíltan. – Tudom, 

hogy a fiúk nem szívesen hallanak ilyesmit az anyjuktól, de ez az 
igazság. Apád és én egészséges szexuális életet éltünk. Ez is közös 
volt bennünk, és még az is, hogy mindketten akartunk családot. 
Nem terveztük, hogy hét gyermekünk legyen, de apád fiút szeretett 
volna, én meg folyton lányokat szültem. A te születésed után még 
egyszer próbálkoztunk, akkor jött Francesca. Így hát elhatároztuk, 
mondjon a pápa, amit akar, az apád kondomot fog használni addig, 
amíg túl nem jutok a változás korán. Tudod, milyen szerencsés 
vagy, Ryan? Te tényleg szerelmes lettél. Ez áldás, mio figlio. 

– Egészen eddig nem is sejtettem, hogy az – mondta Ryan. – 
Kérsz reggelit? Egész jó rántottát sütök. 

Angelina mosolygott. – Hol van Ashley? 
– Még alszik. Tojást? 
Angelina felnevetett. – Igen, kérek – mondta. Azután komolyra 

váltott. – Mondd el nekem Ryan, ő is szeret téged? Lesznek unoká-
im? 
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– Szeret – válaszolta. – Azt mondja, mihelyt megnyitja két új 
üzletét, nem szedi tovább a fogamzásgátló tablettáit. Nincs már így 
is elég unokád, anya? – évődött vele. 

– Vannak unokáim, de egyik sem Mulcahy – mondta. 
– Ashley akar gyerekeket, ne aggódj emiatt! – mondta neki a 

fia. 
– A házaspár? Vasárnap nem dolgoznak? – érdeklődött Angeli-

na. 
– Vasárnap és szerda a szabadnapjuk – mondta Ryan, és tojást 

vett elő a hűtőszekrényből, majd feltörte őket. – Hé, anya, mikor is 
reggeliztünk együtt utoljára? 

A nő elmosolyodott. – Add ide a szalonnát, Ryan, majd én 
megsütöm. 

Anya és fia együtt készítette el a reggelit. A rántottát és a töké-
letesen megsütött, ropogós szalonnát végül tányérra tették Mrs. B. 
almás-áfonyás muffinjaival együtt, amelyeket a kamrában hagyott 
nekik. Amikor minden elkészült, Angelina megrakott egy tányért, 
és odanyújtotta Ryannek. 

– Vigyél reggelit Ashley-nek, mielőtt leülünk enni. Nyilvánva-
lóan igen kifárasztottad. 

– Felveszi velem a versenyt – vigyorgott a férfi. 
– Mást nem akarok tudni, köszönöm – mondta Lina a fiának. 
– Azok után, amit elmondtál nekem? – mondta nevetve Ryan. 
– Nem mondtam neked semmi olyat, amiről eddig ne tudtál 

volna, Ryan. Ha apád és én nem szerettük volna a szexet, akkor te 
és a hat nővéred nem lenne a világon. Másokhoz hasonlóan benne-
teket sem a gólya hozott, tudod? 

A fiú elvette anyjától a tányért. Fogott egy csészét is, amelybe 
brandys feketekávét töltött. – Nem tart sokáig – vigyorgott az any-
jára. 

– Ha mégis, tudni fogom, mit csináltok odafent – ugratta Lina. 
Ryan nevetve felszaladt a hátsó lépcsőn, hogy reggelit vigyen 

feleségének. Az anyja és a felesége sokat számított neki. Boldog-
sággal töltötte el a tudat, hogy ők ketten barátok. 
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Kilencedik fejezet 

Boldogok voltak együtt. Ryan kidolgozott egy kamerarendszert, 
amely lehetővé tette számára, hogy otthonról a számítógépe segít-
ségével tartsa szemmel az egész irodát és a műhelyeket. Úgy dön-
tött, hogy havonta csupán egy napra megy be a városba. Természe-
tesen vészhelyzetben el tudták érni, az ügyfeleknek pedig minden 
esetben rendelkezésére állt. Felfogadta Bilit abból az autókölcsön-
zőből, amely a családját szállította Egret Pointe-ba október köze-
pén. A sportkocsiját lecserélte négyajtósra, amely minden neki 
szükséges extrával fel volt szerelve. Az agglegény Bili megkapta a 
garázsok fölötti lakást, amelyben korábban a sofőr lakott, amikor a 
ház még teljes személyzetet alkalmazott. Konyhája is volt, de Bili 
a Byrnes házaspárral is étkezhetett, és a legtöbb esetben azt tette. 
A hétvégéi szabadok voltak, mert Ryan nem tartott rá igényt 
olyankor. 

Ashley kivitte az új alkalmazottakat Egret Pointe-ba, és Nina 
segítségével betanította őket. Az Upper East Side-i és a külvárosi, 
sétáló utcai Lacy Nothings határidőre kész lett, már csak ki kellet 
nyitni. Október végén Suzette és Mrs. Babcock az új alkalmazot-
takkal együtt elutazott Egret Pointe-ból. A boltok november elsejé-
től fogadták a vásárlókat. Ashley megkönnyebbült, mert minden 
zökkenőmentesen zajlott. Az új katalógus, amelyet augusztusban 
készítettek és szeptember végén küldtek ki e-mailben, sokkal több 
előrendelést hozott, mintsem remélni merte. 

Ashley és Ryan a dolgozószobában étkezett együtt. A tornácot 
lezárták télre, az ebédlő pedig túl nagynak bizonyult a pár számára. 
Byrnes felállított egy asztalt a dolgozószoba ablakfülkéjében, 
ahonnan az esti étkezések alkalmával megcsodálhatták az öböl fölé 
kúszó holdat. 

– A jövő héten Velencébe kell mennem – mondta egy este 
Ryan. 

– Mennyi időre? – kérdezte Ashley. 
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– Csak pár napra. Egy régi barátom, di Viscontini grófnő talált 
egy csodálatos, tizenhetedik századi szekrényt egy kis faluban az 
osztrák határ túlsó oldalán. Azt állítja, hogy az egyik dózse felme-
nőjéé volt. A velencei villájába vitette a szekrényt, és az R&R-rel 
akarja elvégeztetni rajta a szükséges javításokat. Nem bízom senki 
másra ezt a darabot. Ha valóban eredeti, túlságosan értékes ahhoz, 
hogy avatatlan kezekbe kerüljön. Inkább elmegyek Velencébe, és 
magam nézem meg. 

– Veled megyek – vetette fel Ashley. – Az új üzletek kinyitot-
tak a múlt hétvégén, és Nina egyedül is boldogul az itteni bolttal, 
meg aztán Brandy is itt lesz szombaton iskola után. Még nem is 
volt igazi nászutunk. Velencénél romantikusabb helyet elképzelni 
sem tudok erre a célra, és most van is rá időm. Ha egyszer a kará-
csonyi roham beindul, túlságosan elfoglalt leszek, és ahogy emlék-
szem, megígértem, hogy abbahagyom a fogamzásgátló tabletta 
szedését, ha az új üzletek megnyíltak és beindultak. Mi lesz, ha te-
herbe esem? Akkor nem mehetek nászútra. 

– November nem éppen a legideálisabb hónap a velencei útra – 
mondta Ryan. 

– Velence mindig Velence marad, függetlenül attól, hogy mi-
lyen az idő. A Piazza San Marco és a Campanile ott van minden 
évszakban – érvelt Ashley. 

– Velence a kedvenc városaim egyike – mondta Ryan. – Szeret-
ném, ha a legszebb pillanatában látnád először, és nem olyankor, 
amikor esik az eső és hideg van. 

– Mi lesz, ha elsüllyed a tengerben, még mielőtt láthattam vol-
na? – erősködött Ashley. Ryan felnevetett. 

– Rendben van, feladom – válaszolta. – Eljöhetsz velem Velen-
cébe. Lehet, hogy igazad van. Velence Velence marad, függetlenül 
az évszaktól, és mégis csak jobb veled. A grófnő villájában szál-
lunk meg. Kedvelni fogod Biancát, nagyon belevaló hölgy. 

– Nem lenne jobb szállodában? – értetlenkedett Ashley. 
– Dehogy. Különben is, Bianca sosem engedné – válaszolta 

Ryan. 
– Honnan ismered ezt a velencei grófnőt? 
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– Azon a nyáron, amikor tizenhat éves lettem, apám fogta 
anyámat, Deirdrét, Frankie-t, engem, és meg sem álltunk Velencé-
ig. Volt ott egy kiváló mesterember, Paolo Venutti. Apám meg 
akarta tanulni a módszerét, de a mester egyszerre csak egy diákkal 
foglalkozott nyaranta. Apa a várólistán szerepelt, és az akkori diák 
lemondta. Venutti felhívta apát, és én már csak arra emlékszem, 
hogy repülőgépen ülünk. Venutti elintézte, hogy kibérelhessük 
Conde di Viscontini vendégházát. A báró öreg volt és beteg, de 
szüksége volt a pénzre, amely a bérleti díjból folyt be, más nem is 
érdekelte. A felesége sokkal fiatalabb volt nála, azt hiszem, a har-
mincas évei végén, a negyvenes évei elején járhatott akkoriban. Ő 
üdvözölt bennünket. Megmutatta anyának, hol vannak a legjobb 
piacok, és miként közlekedhet legegyszerűbben a városban. Bará-
tokat talált Deirdrének, aki akkor húszéves volt, és dühöngött, 
amiért velünk kellett jönnie, de a család nem hagyta otthon egye-
dül, a többi nővérünk pedig mind férjhez ment már. Egyikük sem 
akarta vállalni a felelősséget érte, de nem hibáztatom őket. Dee 
igazi vadóc volt akkoriban. 

– Hány éves volt Frankie? – érdeldődött Ashley. 
– Tizennégy és a grófnő neki is talált új barátokat. Azon a nyá-

ron több időt töltöttek a Lidón, mint bárhol máshol. Mindig volt 
velük egy idősebb nő, valakinek a rokona, hogy távol tartsa őket a 
bajtól – nevetett Ryan. 

– És te mit csináltál azon a nyáron Velencében? –kérdezte mo-
solyogva Ashley, hiszen Ryan tizenhat éves volt akkor. 

– Felfedeztem az egész várost. Még anyámat is magammal vit-
tem olykor. Néha Frankie-vel mentem a Lidóra. A grófnő engem 
olaszul tanított társalogni, én pedig cserébe angolt tanítottam neki. 
Fantasztikus nyár volt, ahogy emlékszem. Utáltam visszajönni. 

– Hányszor jártál Velencében azóta? 
– Háromszor. Először két évvel később, amikor meghalt Bianca 

férje. Apám úgy érezte, hogy valakinek képviselnie kell a csalá-
dunkat, és engem küldött oda. A conde teljesen fekete, temetési 
uszálya végigment a Grand Canalon oda és vissza. Részvétünket 
nyilvánítottam, és máris hazarepültem. Még kétszer mentem visz-
sza, de a grófnő sosem tartózkodott ott, amikor meg akartam láto-
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gatni. Évek óta nem láttam őt. Venutti szokta felújítani minden 
holmiját, de gondolom, mostanra már meghalt. Csodálkozom, 
hogy emlékezett ránk, bár az R&R név nagyon jól cseng manap-
ság. 

– Elviszel gondolázni a holdfénybe, és meghallgatunk egy kon-
certet a Piazza San Marcón? – kérdezte Ashley a férjét. 

– Nem hiszem, hogy novemberben tartanának szabadtéri kon-
certeket – mondta Ryan. – Legközelebb nyáron megyünk, de addig 
is nagyon sok mindent látnod kell, amíg dolgozom, és igen, elvisz-
lek gondolázni, ha találok csónakot, de a holdat nem tudom garan-
tálni – kuncogott Ryan. 

– Mit jelentsen az, ha találsz gondolát? Úgy tudtam, hogy Ve-
lence tele van gondolákkal – mondta Ashley. –Ha már Velencébe 
megyek, nem hagyhatom ki a gondolát. Nem mondhatjuk, hogy 
jártunk Velencében, ameddig nem gondoláztunk. 

– Mostanság téli álmot alszanak a gondolák, közeleg a tél – 
mondta Ryan –, de ha jó az idő, és még vannak turisták Velencé-
ben, valószínűleg lesz még kint pár belőlük, és elmehetünk egy 
körre – ígérte Ryan. 

– Van repülőtér Velencében? – érdeklődött Ashley. 
– Kettő is van a város északi részén. Amikor még gyerek vol-

tam, Rómába repültünk, meglátogattuk anya néhány rokonát, majd 
vonattal utaztunk Velencébe. Emlékszem, Frankie meg én kihajol-
tunk az első osztályú kocsi nyitott ablakán, és olyan képeket készí-
tettünk, mintha a lagúnán keltünk volna át. Amikor megérkeztünk 
a pályaudvarra, felszálltunk a Piazza Viscontini felé közlekedő 
vaporettóra, az amolyan vízi busz, aztán az út hátralevő részét gya-
log tettük meg a bőröndjeinket cipelve – emlékezett vissza Ryan. 

– Akkor hogy megyünk? Cipelnem kell a bőröndömet? – kér-
dezte Ashley. 

– A városból közvetlen Delta-járat indul Velencébe, az út ki-
lencórás. Foglalj magunknak két első osztályú jegyet, amilyen 
gyorsan csak lehet – mondta Ryan. 

Négy nappal később elindultak a Kennedy reptérről. Mindket-
ten feladtak egy-egy bőröndöt a repülőgépre. Ashley csak a kézi-
táskáját vitte fel a fedélzetre, Ryan pedig semmi egyebet, csak egy 
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kis könyvet, amely a velencei bútorokról szólt. Alapos ellenőrzé-
sen estek át – még a cipőjüket is levetették velük –, és miután át-
mentek a fémdetektoron, visszakapták a cipőjüket, a könyvet és a 
kézitáskát. Azután felszállhattak a repülőgépre. Ashley örült, hogy 
az utóbbi időben nem sokat repült, hiszen egyre több kavarodással 
járt. 

Csodálkozott azon, hogy még tudtak első osztályú jegyeket fog-
lalni, bár az évnek ebben a szakában nemigen szoktak romantikáz-
ni, ráadásul csütörtök este volt, amikor rendszerint az üzletembe-
rek sem indulnak útnak. Az új típusú repülőgépen, amelyen utaz-
tak, az első osztályú üléseket ággyá lehetett alakítani. Miután 
megvacsoráztak, lehajtották az üléseket, és kéz a kézben aludtak 
el. A leszállás előtt egy órával az utaskísérő felébresztette őket. Ki-
tekintve az ablakon, Ashley úgy gondolta, hogy csodálatos napnak 
néznek elébe. A személyzet reggelivel kínálta őket, amely tojás-
rántottából, croissant-ból és tejeskávéból állt. A repülőgép menet-
rend szerint szállt le. 

Az Aeroporto Marco Polo a várostól kilenc és fél kilométerrel 
északra helyezkedett el. Miután megkeresték a bőröndjeiket, fel-
szálltak a kikötő felé tartó, menetrend szerinti buszjáratra. Ryan 
kibérelt egy motorcsónakot, amely elvitte őket a célállomásukhoz. 
Amikor a csónakhoz értek, megláttak egy fiatal férfit, aki Mulcahy 
feliratú táblát tartott a kezében. Odamentek hozzá. 

– Signore Mulcahy? – kérdezte a férfi, amikor a csónakhoz ér-
tek. 

– Si, Ryan Mulcahy e Signora Mulcahy – mondta Ryan. 
– Beszélek angolul, signore. Pietro vagyok. Engedje meg, hogy 

elvegyem a bőröndjeiket. 
Azután fogta a csomagokat, és rögtön el is helyezte őket a ha-

jón. Azután felsegítette Ashley-t, majd Ryant a fedélzetre. 
– Szeretném gyakorolni az angolt, signore, ha nem bánja. Sokat 

számít nyáron, amikor turistákkal kell foglalkoznom – mondta Pi-
etro. – Tudom, hogy a signore beszél olaszul. A contessa elmondta 
nekem. 

– Tudja, hogy hova megyünk? – érdeldődött Ryan. 
– A Palazzo di Viscontinibe, signore, si? 
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– Azt hiszem, hogy ez nem vaporetto – mondta Ashley a férjére 
mosolyogva. 

– Nem, ez egész más – válaszolta Ryan vigyorogva. – Jó idő 
van? – kérdezte Ryan a hajó kapitányától. 

– Önök meghozták a jó időt, signore – válaszolta Pietro. – Azt 
mondják, napsütéses időnk lesz a jövő héten. Szokatlan novem-
berben. 

A nyílt vízre kiérve a hajó magasabb sebességre kapcsolt. 
Ashley láthatta maga előtt a várost. Olyan volt, mintha egy tün-
dérmese elevenedne meg a szeme előtt: minden csupa arany és 
kék, terrakotta tetők… 

– Merre vannak a gondolák? – kérdezte Ashley Pietrót. 
– Azokból már csak keveset találnak odakint – válaszolta a fér-

fi. – A többségüket már előkészítették a télre. Nem sok turista jön 
Velencébe a téli hónapokban, signora. 

Ahogy közeledtek a város felé, Ashley-t elbűvölte a színes ha-
jóforgatag, amely hirtelen körülvette őket, miután Pietro lelassított, 
hogy betartsa a közlekedési szabályokat. Ryan rámutatott egy 
vaporettóra, amely a tömegközlekedés fő járműve Velencében. 
Ashley a hajó zsúfoltságából láthatta, hogy csúcsforgalom van. Ha 
valaki minden nap vaporettón utazik, akkor elég fura módon ingá-
zik, gondolta Ashley. Számos olyan motorcsónakot láttak, amely 
az övékéhez hasonlított. Mindenféle terméket szállító uszályok 
siklottak a vízen, de az egyik igazán megtetszett neki: éppen gyü-
mölcsöt és zökiséget pakoltak ki belőle egy nyilvánvalóan piac-
ként működő helyen. Egyszer megálltak, hogy elengedjenek egy 
mentőhajót. Úgy tűnt, mindenki a vízen közlekedik. Végül a hajó-
juk lelassított, és bekanyarodott egy szűk csatornába. A sarki épü-
leteken túl a csatorna mindkét oldalát fák és kertek szegélyezték. 

– Ez a Viscontini-csatorna – mondta Pietro. – Nagyon különle-
ges hely. Még a Grand Canal hatalmas palazzói sem ilyen pompá-
sak. Az imént elhagyott két épület a di Viscontiniek raktárépülete-
iként szolgáltak a város fénykorában. Az ő vagyonuk is a kereske-
delemből származott, mint minden úri családé. Igen ritka ilyen 
magánkért fenntartása a város kellős közepén. Ha a grófnő egyszer 
úgy döntene, hogy eladja, hatalmas összeget kaphatna érte. 
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– De nem fogja eladni – mosolygott Ryan. 
– Ó, ön nagyon jól ismeri a grófnőt – mondta Pietro. 
– Gyerekkoromban egy teljes nyarat töltöttem a családommal a 

vendégházában – válaszolta Ryan. – A grófnő olaszt tanított ne-
kem, én pedig angolt neki. Odanézz, Ash, az a vendégház – muta-
tott rá Ryan egy elbűvölő kis villára, amely a grófnő kertjének kö-
zepén állt. – Nézz előre, az a palazzo. Te jó ég, szerintem semmit 
sem változott. 

– Velence nagyon lassan változik, signore – jegyezte meg Piet-
ro, miközben megálltak a mólónál. Kikötötte a járművet egy vas-
karikához, kimászott a hajóból, majd lenyúlt, hogy segítsen 
Ashley-nek és Ryannek. 

– Hozom a csomagjaikat – mondta Pietro. 
A palazzóhoz vezető ajtó nyitva volt, és egy hölgy jött ki rajta, 

hogy üdvözölje őket. 
– Ryan? – gyönyörű, aprócska hölgy volt. Makulátlan bőrét vö-

rösesszőke haj és divatos bubifrizura egészítette ld. – Ryan! Nem 
hiszem el, hogy te vagy az. Dio mio, magasabb vagy, mint Finbar, 
ugye? 

Ahogy Ryan lehajolt, a nő felágaskodott, és csókot nyomott 
mindkét arcára. 

– Isten hozott újra Velencében, caro – mondta a grófnő, azután 
megfordult, és elmosolyodott. – Te vagy Ashley, Ryan újdonsült 
felesége. Annyira örülök, hogy eljöttél. Amíg Ryan a szekré-
nyemmel szöszmötöl, és engem szid a korhadás miatt, mi addig 
megnézzük a várost. Sosem voltál még Velencében, ugye? Látom 
rajtad, úgy nézel ki, mint mindenki, aki először jár itt – mondta, és 
arcon csókolta Ashley-t. – Üdvözöllek az otthonomban. Gyertek 
be velem a házba, és megmutatom a szobátokat. Ettetek már? – 
kérdezte beléjük karolva. 

– Igen, köszönjük, a repülőgépen – mondta Ashley. Palazzo. 
Palotában fog lakni. Olyan csodálatos volt minden. Még a hajóról 
jól megnézte az előtte álló, elegáns épületet. Téglából épült, de a 
szél és a víz már elkoptatta valaha élénk rózsaszín árnyalatát. Az 
oszlopsoros, boltíves épület háromemeletes volt. Keresztülmentek 
a széles, kővel kirakott rakparton, ahol hatalmas, terrakotta kaspók 
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álltak. Rózsa és borostyán pompázott bennük. Nem lehetett még 
túl hideg Velencében, mert számos bokor még mindig virágzott. 
Beléptek a házba, és a grófnő gyönyörű, fehér és arany színnel dí-
szített szalonba vezette őket. Azonnal megjelent az inas, és fekete-
kávéval, süteménnyel kínálta őket. 

– Még gyerek voltál, amikor utoljára láttalak, Ryan – mondta a 
grófnő, majd Ashley-hez fordult. – Ám nagyon bájos volt – mond-
ta nevetve. – Nagyon kifinomultnak tartotta magát. A város min-
den részét bebarangolta, és mindent megvizsgált. Amerikai létére 
teljesen lenyűgözött. Sosem kérdezte meg tőlem, hol kaphatna 
hamburgert. 

– Hogy nézet ki tizenhat évesen? – kíváncsiskodott Ashley. 
– Még nem nőtt ilyen magasra, de ugyanilyen kifejező, barna 

szeme és bozontos, sötét haja volt – mondta a grófnő. – Fiatal 
Heathcliffnek tekintettem. Nagyra tartottam kiváló modorát. – 
Megint elmosolyodott. – Mindketten hívjatok csak Biancának. 
Emlékszel, hogy ez a keresztnevem, Ryan? 

– Igen, emlékszem – válaszolta Ryan, majd Ashley-hez fordult. 
– Anya nagyon dühös lett, amikor meghallotta, hogy a keresztne-
vén szólítom a grófnőt. Neveletlenségnek tartotta – mesélte vihog-
va. – Mondd, Bianca, hol van a szekrény? 

– Éppen hogy leszálltai a repülőgépről, és máris a munkán jár 
az eszed? Tényleg az apád fia vagy, Ryan. Az öreg Venutti mon-
dogatta, hogy Finbar Mulcahy volt a legjobb gyakornok, akit vala-
ha tanított. Néhány éve halt meg. 

– Ezért hívtál ide? – érdeldődött Ryan. 
– A hírneved kontinenseken ível át – mondta a grófnő. – Ez egy 

ritka darab, amelynek igen kalandos az eredete. Azt akarom, hogy 
a legjobb szakember újítsa fel. Te vagy az a szakember. Jaj, de fa-
ragatlan vagyok. Engedjétek meg, hogy egy szolgáló a szobátokba 
kísérjen titeket. Azután gyertek vissza, és megmutatom nektek a 
szekrényt, si? 

– Si – válaszolta Ryan. 
A grófnő csengetésére megjelent az inas, aki egy tágas, emeleti 

hálószobába vezette Ashley-t és Ryant. Miután Ryan biztosította a 
szolgálót, hogy egyedül is letalálnak, magukra maradtak. Ashley 
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odament az ablakhoz, amely nagy meglepetésére a kerten és a te-
tőkön túli Grand Canalra nézett. 

– Ez gyönyörű – akadt el a lélegzete. – Olyan, mintha egy telje-
sen más világ lenne – megfordult, és átölelte a férfit. – Köszönöm, 
hogy elkísérhettelek. 

– Örülök, hogy velem vagy, bébi – válaszolta Ryan, majd el-
vonta Ashley-t az ablaktól, és így szólt. – Nézd az ágyat. Ilyen ba-
rokk bútordarabot még biztos sohasem láttál. Ez az ágy szeretők-
nek készült, Ashley. – Végighemperedett rajta, és elvigyorodott. – 
Gyere ide. 

– Menned kell dolgozni, emlékszel? 
– Tudom, de szeretnék mutatni neked valamit – vonta oda 

Ashley-t. A nő odafeküdt Ryan mellé. 
– Mit? – kérdezte. 
– Nézz fel. 
A hatalmas ágy fölé, a mennyezetre ovális tükröt helyeztek. A 

tükör köré angyalokat, telt keblű, meztelen lányokat és szintén pu-
cér, nagyfarkú urakat festettek. 

– Istenem! – kiáltott fel Ashley és érezte, hogy elpirul. 
– Na, látod! – mondta Ryan vihogva. 
– Nem szeretkezhetek veled ebben az ágyban úgy, hogy ez a 

tükör felettünk van – mondta. – Ez… ez… ez obszcén. 
– Szerintem vicces – felelte a férfi. – Szeretni fogod, Ash. Iga-

zán izgató lesz látni, ahogy keféllek, vagy amikor én nézlek, mi-
közben lovagolsz rajtam. Nekem tetszik, és nem várhatok estig, 
bébi. Teljesen felizgat, hogy látom magunkat egymás mellett fe-
küdni. 

Ashley leugrott az ágyról. 
– Nem merészelj felálló farokkal lemenni ahhoz a szekrényhez 

– figyelmeztette Ashley. Ryan nagyot nevetett rajta. 
– Hiányoztál tegnap éjjel. 
– Ott aludtam melletted – felelte a nő. 
– Nem volt lehetőségem arra, hogy bevezesselek a Mile-High 

Klubba, de a jövő héten megtesszük útban hazafele – incselkedett 
vele Ryan. 
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– Borzasztó vagy! Sosem tudsz másra gondolni, csak a szexre? 
– kérdezte a nő. 

– De igen, szoktam másra is gondolni, például az üzletre, de 
úgy tűnik, nagyon szexis nőt vettem feleségül, akiből sosem kap-
hatok eleget – mondta, majd felállt. 

– Menj le, és foglalkozz a korhadással. 
– Te mit fogsz csinálni, amíg nem vagyok itt? – kérdezte a férfi. 
– Kicsomagolok. Na, kifelé, Ryan. 
Ryan vigyorogva ment el, és Ashley is csak nevetni tudott rajta. 

Az elkövetkező egy órát két bőröndjük kicsomagolásával töltötte. 
Gondosan beakasztott néhány ruhadarabot a barokk szekrénybe. A 
többi ruhát a fiókokba tette, aztán a két üres bőröndöt becsúsztatta 
az ágy alá. A hálószobához fürdőszoba is tartozott, amelyet Ashley 
alaposan szemügyre is vett. A fürdőben minden fekete-fehér már-
ványból és csempéből készült. A berendezést bidé, komód, mosdó, 
zuhanyzó és ódivatú kád alkotta. Minden olyan tiszta volt, mintha 
még sosem használták volna. Ashley nagyot nevetett, miközben 
felidézte azt a pillanatot, amikor először látott bidét. Egy párizsi 
kiránduláson történt, amikor Ben csatlakozott hozzá. Meg volt 
győződve róla, hogy lábmosásra való mindaddig, amíg a szobalány 
el nem sikította magát, és fel nem világosította Ashleyt, mire is va-
ló igazából. Ben és a nagypapa addig nevetett baklövésén és a za-
varodottságán, amíg ki nem csordult a könny a szemükből. 

Ashley érezte, hogy sírás fojtogatja. Nagyon hiányzott neki a 
bátyja és a nagyapja. Azt kívánta, bárcsak találkozhattak volna 
Ryannel, de ha Ben még élne, nem kellett volna férjhez mennie, és 
talán sosem találkozott volna Ryan Finbar Mulcahyval. Jó üzlet ez 
így?, tűnődött Ashley. Miért nem lehetnek vele mindketten, a férje 
és a bátyja is? Nem hozta magával fogamzásgátló tablettáját. Ha 
lenne kisfia, Ben után nevezné el. Benjamin Kimbrough Mulcahy 
lenne a neve. Így Ryan is, Ben is része lenne az életének újra. 

Az inas visszatért, hogy lekísérje a fölszintre. Ashley követte. 
– Néhol el van korhadva, Bianca – hallotta Ryant, miközben be-

lépett a kis szalonba, ahova az inas vezette –, de meglepően jó ál-
lapotban van, ha figyelembe vesszük a korát és az utat, amelyet 
megtett. Hogy a pokolba kötött ki Ausztriában? 
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– Nagyjából háromszáz évvel ezelőtt egy di Viscontini hajadon 
hozzáment egy bizonyos osztrák nemeshez. A szekrény a hozo-
mány részét képezte. Eredetileg egy dózse számára készítették, aki 
a család távoli rokona volt. Fogalmam sincs viszont, hogy miként 
került a birtokunkba. Pár hónappal ezelőtt egyik barátom egy kis 
antikosnál járt Ausztriában. Ő találta meg a lány nevét az egyik fi-
ók belsejében. Lucrezia di Viscontininek hívták. Túlságosan ne-
mes darab volt ahhoz, hogy holmi parasztlányé legyen, így felhí-
vott engem. Megnéztem a család feljegyzéseit, és valóban, egy bi-
zonyos Lucrezia di Viscontini hozzáment báró Otto von Brunner-
hez 1653-ban. A szekrény szerepelt a hozományban. 

– Elképesztő! – Ryan végigsimította a szekrény ajtaját. – Rend-
ben, Bianca, milyen mértékben szeretnéd felújíttatni? A szekrény 
diófából készült, és elég koszos. Úgy véled, a piszok hozzátartozik 
az értékéhez, vagy azt szeretnéd, ha megtisztítanám, hogy olyan 
legyen, mint amikor elkészítették? Kétféle iskola van, némelyek 
úgy gondolják, hogy a kosz eltávolításával elvész az antik jelleg. 
Mások szerint nem. 

– Szeretném, ha úgy nézne ki, mint új korában. Nem hiszem, 
hogy néhány évszázadnyi piszok bármit is hozzátenne az értékéhez 
– mondta a grófnő. – Tisztítsd meg, Ryan, és végezz el minden 
szükséges munkát, amely ahhoz kell, hogy eredeti állapotában 
tündököljön. 

Ryan bólintott. 
– Egy zsanér és pár vasszerelvény hiányzik. A többit is leve-

szem a szekrényről, és utána nézek, hogy mit tudok beszerezni kö-
zülük itt Velencében. Ha nem tudom megvenni a hiányzó dolgo-
kat, van egy emberem Amerikában, aki meg tudja oldani. Lemá-
solja az eredetit, és új zsanérokat, szerelvényeket Önt. 

– Nagyon alapos vagy – dicsérte a grófnő. 
– Apám mindig azt mondta, nem érdemes csinálni semmit, ha 

nem jól csináljuk – válaszolta Ryan, és megfordult, amikor meg-
hallotta Ashley lépteit. – Itt van az én hölgyem. 

A szolgáló ülőhellyel kínálta a grófnőt, amíg Ryan Ashley alá 
tolta a széket, mielőtt maga is leült volna. Azonnal meghozták az 
ételt. Először bigolit, teljes kiőrlésű tésztát szolgáltak fel könnyű 
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paradicsomszósszal. Azután citromos csirke és párolt cukkini kö-
vetkezett. Az ebédet gyümölcstál zárta. 

– Én hagymaszósszal, olajjal és ajókával szeretem a bigolit, de 
nem tudtam, hogy nektek ízlene-e – mondta a grófnő. – Az ameri-
kaiak inkább paradicsom alapú szószokat használnak. 

– Én szeretem a halat – szólalt meg Ashley –, de be kell valla-
nom, hogy az ajóka nem éppen a kedvencem. Ám ez a tészta re-
mek, a szósz pedig egészen kitűnő. 

– Velencében későn vacsorázunk – mondta a grófnő. – Nyolc-
kilenc körül. Remélem, nem éheztek meg korábban. Most hagyom, 
hogy kipihenjétek magatokat a nap hátralevő részében, de holnap, 
amíg Ryan az asztalosokkal építi a ládát, amelyben elszállítja a 
szekrényemet, megmutatom neked az én Velencémet. 

– Ez nagyon kedves – válaszolta Ashley –, de nem szeretnék 
alkalmatlankodni. 

– Nem alkalmatlankodsz – nyugtatta meg a grófnő. – Ez az ott-
honom. Itt születtem, és nőttem fel. Szeretem, ha megmutathatom 
másoknak is ezt a várost. 

– Akkor elfogadom az ajánlatot – mosolygott Ashley. 
– Bene! – válaszolta a grófnő. – Nos, akkor megyek, és sziesz-

tázom egyet. 
Mindnyájan kimentek a nappaliból. Ryan és Ashley visszatért 

emeleti szobájába. 
– Az hiszem, szundítanék egyet. Az időeltolódás kezd hatni rám 

– mondta Ashley. Lerúgta a cipőjét, és ásított egyet. Azután leve-
tette utazóruháját, és egy selyemköntösbe bújtatta meztelen testét. 

– Le kell mennem, hogy még egyszer megnézzem a szekrényt – 
mondta a férfi, majd gyors pillantást vetett a lengén öltözött 
Ashley-re, és elégedetten legeltette szemét a nő buja domborulata-
in. 

– Menj csak! – válaszolta a nő, és amint az ajtó becsukódott, le-
feküdt az ágyra. Próbált nem felpillantani, de szinte lehetetien vál-
lalkozás volt. Mindig nevethetnékje támadt, amikor mégis megtet-
te. Ashley nem volt biztos benne, hogy szabadjára tudja-e majd 
engedni vágyait ebben a tükrös mennyezetű ágyban. Talán sikerül 
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megszoknia valahogy Megint ásított egyet. Eddig fel sem tűnt ne-
ki, milyen fáradt is valójában. Hamarosan el is aludt. 

Amikor Ryan egy órával később visszatért, kedvese csendesen 
szuszogott az ágyban. A férfi elmosolyodott. Olyan csinosnak látta 
így összegömbölyödve. A délutáni napfény sugarai simogatták a 
selyemköntös alól kilátszó, meztelen lábát. Ryan kibújt a ruháiból. 
Még csak délután négy óra volt, a vacsorát pedig nem tálalják 
nyolc óránál korábban. Lefeküdt, hozzásimult Ashley-hez, majd 
kinyújtotta a kezét, hogy megmarkolhassa a nő selyemmel borított 
mellét. Simogatta, gyengéden ingerelte a mellbimbóját, közben a 
tarkóját csókolgatta. 

– Mmm – mormogta Ashley. 
– Szeretnék szeretkezni veled – suttogta a férfi. –Most azonnal 

ezen a csodálatos velencei délutánon – mondta, majd még szoro-
sabban hozzábújt a nőhöz. 

– Tükör van felettünk. Nem hiszem, hogy képes vagyok tükör 
előtt csinálni. 

– Nem kell a tükörbe nézned – szorította meg Ryan a mellbim-
bót. – Mindig csukd be a szemed, amikor úgy érzed, jobb úgy. 

– Nem leszek képes nem odanézni – válaszolta a nő. 
– Akkor maradj az oldaladon – javasolta neki, miközben felhúz-

ta a selymet, hogy csupasszá tegye a fenekét. – Tudom, mit tehet-
nénk. Fordulj a hasadra. 

Az ágy besüppedt alattuk, ahogy a nő engedelmesen a hasára 
fordult. 

– Most húzd magad alá a lábad, feszítsd meg a törzsed és a ka-
rod úgy, hogy a feneked szépen az égnek meredjen. Igen, így na-
gyon jó. 

Ashley érezte, hogy az ágy újra benyomódik, amikor Ryan mö-
gé térdel. A férfi lassan, ingerlőén megsimogatta a fenekét. A nő 
beleborzongott. 

– Most látod a tükröt? 
Ash-nek el kellett ismernie, hogy nem látja, akárhogy is forgatja 

a fejét. Érezte, hogy Ryan alányúl, hogy megkeresse a csiklóját, és 
eljátszadozzon vele. Megvonaglott, amint egyre jobban elöntötte a 
kéj vágy. Kétszer már elment, amikor megérezte, hogy Ryan bele-
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nyomja hosszú, vastag és kemény farkát a vaginájába. – Ó, iste-
nem, igen! – sóhajtotta. – Miért van az, Ryan, hogy ilyen jó érzést 
keltesz bennem? 

– Csak azért, mert a farkam kimondottan a te szűk kis puncid-
hoz lett méretezve, bébi – mormogta, majd hatalmas kezével bele-
kapaszkodott a lány gömbölyű csípőjébe, aztán mélyen és kemé-
nyen döfködni kezdte. – A fenébe! – nyögte. – Olyan jó benned, 
Ash. Forró és szűk vagy. Örökre benned tudnék maradni, de most 
csak dugni akarlak. – Egyre gyorsabb és keményebb lökésekkel 
kefélte a lányt, és ahogy felnézett, majdnem elment. Az antik tükör 
aranykeretet adott a testüknek, és ahogy nézte, amint a farka elme-
rül a lány ágaskodó, kerek fenekében, tudta, hogy ez addigi élete 
legizgalmasabb látványa. 

– El akarok élvezni, Ryan – zokogta a nő. – El akarok menni! 
A férfi rájött, annyira elmerül tükörképük látványában, hogy 

teljesen lelassult. Újra felgyorsított, de közben odafigyelt arra, ne-
hogy a lány előtt élvezzen el. Egyszer csak megérezte, hogy a lány 
hüvelye megfeszül, és görcsösen rángatózni kezd a farka körül. 
Nem tudta tartóztatni magát tovább. Beleélvezett forró puncijába. 

– Ó, ez nagyon jó volt, kedvesem – sóhajtotta Ashley. 
– Igen, az volt – helyeselt a férfi, és ahogy hátradőlt az ágyon, 

sima mellkasára húzta a nőt. 
– Akarod tudni, hogy mutattunk a tükörben? Ez volt a legszexi-

sebb dolog, amit valaha láttam. A tükör annyira öreg, hogy arany 
színt kölcsönöz a testünknek. 

– Láthattad, hogy mit csinálsz, anélkül is, hogy felnéztél volna 
– mondta Ashley. 

– Csakhogy én felfele akartam nézni. Sokkal izgalmasabb volt 
az, amit a tükörben láttam – mondta Ryan. – Alig bírtam vissza-
fogni magam. Majdnem elélveztem előtted. 

– Csodálatos voltál – dorombolta Ashely, miközben megharap-
dálta a férfi vállát. – Finom is vagy – mormogta, amint szép lassan 
nyalogatta a férfi bőrét. 

– Viselkedj! Megint felizgatsz, és akkor nem engedhetek a csá-
bításnak, bébi. Holnap el kell kezdenem a munkát. 
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– Hát így állunk – jegyezte meg Ashley. – Miután kielégítetted 
a vágyaid, egyszerűen eldobsz? 

– Sosem foglak eldobni, de te már aludtál egy kicsit, amíg én 
odalent dolgoztam. Most nekem van szükségem egy kis alvásra, 
hogy amikor lemegyünk vacsorázni, nehogy a grófnő azt gondolja, 
mást sem csináltunk egész szieszta alatt, csak keféltünk. 

– Ha nem gondolta volna, hogy szerelmeskedni fogunk, nem 
adott volna olyan ágyat, amely felett tükör van – érvelt Ashley. 

– El tudom képzelni, hogy a többi hálószoba még ennél is sok-
kal érzékibb. A tizenhetedik századi, velencei palazzók mind ilyen 
jellegűek, hiszen a testi örömöknek szentelték őket. Látnod kell a 
vendégház hálószobájának mennyezetét, mielőtt elutazunk. Sze-
gény anyám teljesen elborzadt. Lepedőket feszíttetett a mennyezet 
alá, nehogy meglássuk, mi van rajta, és nehogy tévútra vezessen 
minket – mesélte nevetve –, de megtaláltam a módját, hogyan 
bonthatom ki a lepleket, és egész éjszaka a szobám mennyezetét 
bámultam. Persze reggel ismét eltakartam. Kanos, tizenhat éves 
srác voltam. 

– Most pedig kanos, harminckilenc éves srác vagy – mondta 
Ashley vihogva, és hozzábújt a férjéhez. – Szeretlek Ryan. 

– Én is szeretlek – mondta a férfi, aztán mindketten álomba zu-
hantak. 

Arra ébredtek, hogy már majdnem besötétedett. Miután megfü-
rödtek és felöltöztek, csatlakoztak a grófnőhöz egy vacsora előtti 
aperitifre, amelyet az egyik kis szalonban fogyasztottak el. Miután 
megvacsoráztak, visszamentek a szalonba beszélgetni, aztán 
Bianca di Viscontini felállt, és kimentette magát. 

– Már nem vagyok olyan fiatal, mint régen – mondta moso-
lyogva. – Nekem mindenképpen ágyba kell kerülnöm éjfél előtt, 
de Ryan, kérlek, fogd a csodás feleséged, és fedezzétek fel Velen-
ce éjszakai életét. 

– Nem ma, Bianca. Mindketten nagyon fáradtak vagyunk a re-
püléstől, és holnap szeretném elkezdeni a láda összeállítását. Tu-
dom, hogy a munkásaid korán reggel itt lesznek. 

A szobájukba visszaérve észrevették, hogy az ágyat rendbe hoz-
ták, és előkészítették az éjszakai alváshoz. 
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Amikor másnap reggel Ashley felébredt, Ryan már nem volt 
mellette. A másik oldalára fordult, és addig aludt, amíg a nyíló 
szobaajtó nyikorgása fel nem ébresztette. Egyenruhás szobalány 
érkezett tálcával a kezében. 

– Buon giorno, signora – köszöntötte a szolgáló. Letette a tálcát 
egy kis asztalra, majd az ágyhoz lépett, és felrázta Ashley párnáját, 
hogy fel tudjon ülni. Azután Ashley ölébe tette a tálcát. – Ecco la 
prima colazione. 

– Parla lei inglese? – kérdezte Ashley. 
– Si, signora. 
– Hol van a férjem? 
– A szalonban van a munkásokkal. 
– Grazie – felelte Ashley, miközben a szobalány fejbiccentés 

kíséretében elhagyta a szobát. 
A tálcán rántottát, sárgadinnyét, croissant-t, vajat és egy csésze 

cappuccinót talált. Magát is meglepte, milyen éhes, így megevett 
mindent az utolsó morzsáig, ízlelgette a cappuccinót, amelyről 
Ryan azt mesélte neki, hogy az olaszok csak reggel isszák, nap-
közben nem. Miután megreggelizett, felkelt, lezuhanyozott és fel-
öltözött. Bézsszínű, gyapjúból és selyemből készült nadrágot és 
krémszínű gyapjúfelsőt öltött magára. Az óra fél tizenegyet muta-
tott. Túl sokáig aludt. Mielőtt lement a fölszintre, gyorsan megfé-
sülködött, ajkát kiemelte némi szájfénnyel, és felvette arany fülbe-
valóját. 

Ashley a lépcső alján várakozott, és kínos helyzetéből a grófnő 
főkomornyikja mentette ki. – A grófnő a kék szalonban várja. 
Odavezetem. 

– Jó reggelt – köszöntötte Ashley a házigazdát, amint belépett a 
szalonba. – Sajnálom, hogy megvárakoztattalak. Azt hiszem, el-
aludtam. 

– Nem, nem – nyugtatta Bianca di Viscontini. – Én is éppen az 
imént jöttem le. Szokás szerint minden reggel fél tízkor az ágyam-
ban reggelizem. Ezt a kiváltságot azért engedélyezem magamnak, 
mert lassan betöltöm a hatvanat. Megdöbbenek, ha belegondolok, 
hogy megéltem hat évtizedet – mondta nevetve. – Szegény férjem 
hatvanhárom évesen halt meg, bár előtte éveken át betegeskedett. 
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Ezért nem lett gyermekünk. Szeretnétek gyerekeket? El tudom 
képzelni Ryant apaként – mosolygott Bianca di Viscontini. 

– Igen, hamarosan szeretnénk gyereket, hiszen nem vagyok már 
fiatal – válaszolta Ashley. 

– Csodálatos vagy, pont Ryannek való. Ne vedd őt túl komo-
lyan, és ne alkalmazkodj hozzá mindig, ahogy az édesanyja és a 
nővérei tették. Attól tartok, alaposan el lett kényeztetve, mivel ő az 
egyetlen fiú a családban – mondta a grófnő. – Elvira felvitte a reg-
gelidet? 

– Igen, csodálatos volt. Byrnes szokott hozni nekem egy kis ká-
vét reggel, de ez a könnyű reggeli és a cappucino igazán élvezetes 
volt. Mikor töltöd be a hatvanat? Egyáltalán nem nézel ki hatvan-
nak. 

– December harmadikán – mondta a grófnő. – Úgy gondolom, 
hogy ma hatvan év teljesen mást jelent, mint az édesanyám idejé-
ben. 

– Decemberben születtél? Én is. Kilencedikén – mondta 
Ashley. 

– Ez esetben két nyilasnak kiválóan ki kell jönnie egymással. 
Készen állsz egy kis városnézésre? 

– Persze – válaszolta Ashley. 
– Akkor gyere – mondta Bianca di Visconini, és a széles, macs-

kaköves utcán kivezette vendégét a Idkötőbe, ahol gondola várta 
őket. – Azt hiszem, jobban fogod élvezni a város hangulatát, ha 
gondolával, nem pedig motorcsónakkal megyünk – mondta, majd 
mindketten beszálltak a hajóba, és leültek. 

– Buon giorno, grófnő – üdvözölte a gondolás. Miután kényel-
mesen elhelyezkedtek, a hajót ellökte a parttól, és evezni kezdett a 
szűk csatornában. 

Ashley megérezte az áramlatot, amint a gondola besiklott a 
Grand Canalba. Körülpillantott. – Olyan csodálatos – lelkendezett. 
– A színek, a rajtuk megcsillanó napfény. Ez tényleg a művészek 
városa. 

– Még ennél is pompásabb nyáron, amikor a nap magasabban 
áll. Mostanra a színek kifakultak, és inkább a francia impresszio-
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nisták vásznaira illenek. Persze nem számít, milyen évszak van, 
egyszerűen szeretem ezt a várost. 

– Tökéletesen meg tudom érteni, miért – válaszolta Ashley. 
– Először a Piazza San Marcóra viszlek. Nem vagyunk messze 

tőle. Előtte azonban meg kell tudnod néhány dolgot a történel-
münkről, Velence alapításáról. Eleinte csak a lagúna körül épült 
kisvárosok szövetsége létezett a kilencedik század végén, talán va-
lamivel korábban. Róma akkor már hanyatlásnak indult. A barbá-
rok lerombolták, és elpusztították örökségeit. Azok közül, aki el-
menekültek az erőszak elől, sokan vissza akartak térni lerombolt 
otthonukba, de mások úgy döntöttek, új helyen telepednek le. Ke-
restek egy nehezen megközelíthető helyet, amely nem vonzotta a 
gótokat, hunokat és az őket követő támadókat, de nem untatlak a 
részletekkel. Hűséget esküdtünk a konstantinápolyi császárnak. 
Amíg Európa a sötét középkornak nevezett korszakában a barbá-
rok ellen harcolt, mi a Kelet-római Birodalom védelme alatt kezd-
tünk fejlődni és terjeszkedni. Úgy ismertek minket, mint Bizánc 
kedvenc lányát, de igazság szerint mi is bizánci város voltunk, 
mégis különböztünk a többi várostól. A ma ismert Velence falai, 
terei, tornyai és palazzói a vízpart sarából és a lagúna vizéből 
emelkedtek ki. Olykor bizánci seregek védtek bennünket, máskor 
mi indítottuk útnak zsoldosainkat, hogy a Birodalom oldalán har-
coljanak – fejezte be előadását a grófnő. 

– Itt van a Piazza San Marco. – A gondola egy kikötőhelyhez 
siklott. A gondolás kiugrott a hajóból, hogy a partra segítse utasait. 

– Várj meg bennünket, Antonio – adta ki rövid utasítását a 
grófnő olaszul. 

– Az amerikai hölgy nagyon csinos – válaszolta a gondolás 
szintén olaszul. 

– Férjezett asszony – mondta a grófnő. 
– Szeretem a tapasztalt nőket – mondta vigyorogva a férfi. 
– Türtőztesd magad, rossz fiú – hordta le a grófnő, majd 

Ashley-hez fordult. – Hát nem pompásak a piazzát körülvevő osz-
lopok? Mindezt megkoronázza Szent Márk szárnyas oroszlánja, 
amely Velence spirituális őrzője. A másik tetején Szent Tivadar 
áll, ald szintén spirituális védelmezőnk. Régen bűnözőket akasztot-
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tak fel az oszlopokra, profán módon párosítva ezt a szépséget 
olyan rút dologgal, mint a kivégzés. 

A két nő lépegető, élelmet kolduló galambok csapatain átgázol-
va folytatta útját a Szent Márk-katedrális felé. 

– Mindig is nagy fesztiválokat tartottak a piazzán és a katedrális 
előtt. Innen indult útjára a negyedik keresztes hadjárat – mondta a 
grófnő. Beléptek a Szent Márk-bazilikába, amelynek szépségétől 
elakadt Ashley lélegzete. – Van valami keleties benne – mondta. 

– Okos vagy, hogy felismerted – felelte a grófnő. – Bizánc na-
gyon is keleti volt a maga módján, és Velence évszázadokon át ke-
reskedett keleti országokkal. Az egyik dózsénk azt kérte, hogy 
minden Egyiptommal, Szíriával, Törökországgal és keleti ország-
gal kereskedő hajó művészeti alkotásokkal térjen vissza, hogy 
azokat a város szépítésére használhassa. A Szent Márk tér achát-
szemű oroszlánja Szíriából érkezett. Eredetileg démon volt. Látod 
a főoltár mögötti rácsot? Mi Pala d’Orónak hívjuk. Eredetileg bi-
zánci aranyművesek készítették, és a legkiválóbb bizánci ékszeré-
szek díszítették, hogy ilyen gyönyörű legyen. Olyan, mintha fényt 
bocsátana ki, nem igaz? – kérdezte a grófnő. 

Miután megnézték a csodálatos templomot, a grófnő rámutatott 
a Dózse Palotára, amely a piazza másik felén állt. Azután egy kő-
hídon keresztül egy bájos kis térre vezette Ashleyt. A tér számos 
aprócska boltja mellett volt egy kis kávézó is, amelynek kültéri 
asztalait csíkos napernyő árnyékolta. Úgy döntöttek, hogy elfo-
gyasztanak egy könnyű ebédet, mielőtt a gondolával visszatérné-
nek sziesztázni. 

– Holnap tizenegy órakor – mondta a grófnő, és elbocsátotta a 
gondolást. Ashley megköszönte a csodálatos délelőttöt, és elindult, 
hogy utánanézzen, mit csinálhat Ryan. A férfi éppen kenyeret, 
szószt, sajtot és egy üveg Chiantit fogyasztott a munkásokkal. A 
hatalmas, félig kész láda elfoglalta a szalon nagy részét. A bútoro-
kat eltávolították belőle, csak a javításra szoruló szekrényt hagyták 
ott. – Hűha, sok mindent elvégeztetek ma délelőtt – mondta 
Ashley. – Ha így folytatjátok, estére befejezitek. 
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– Már majdnem készen van – válaszolt a férfi –, csak kezdődik 
a szieszta. A munkások esznek, majd leheverednek, és legalább 
egy órát alszanak. Jól telt a délelőttöd? 

– Csodálatosan, ágyba kaptam a reggelit. Meg tudnám szokni 
ezt a velencei életformát, Ryan. 

– Felmész? 
– Aha, és te? – incselkedett Ashley. A férfi felsóhajtott. 
– Itt töltöm a sziesztámat. Így azonnal be tudok kapcsolódni a 

munkába, amikor a munkások felkelnek. Holnap reggelre be aka-
rom fejezni a ládát. Egy újabb napba telik, mire összecsomagoljuk, 
és szeretnék itt lenni, amikor a FedEx egy nappal később elviszi. 
Utána hazamegyünk, bébi. 

– Akkor egyedül töltöm a sziesztámat – mondta mosolyogva 
Ashley, majd integetve távozott. 

– Sposato? – kérdezte az egyik munkás. 
– Si – válaszolta Ryan. 
– Ella e bella ragazza – mondta a munkás elismerően biccentve. 
– Mille grazié – mosolygott Ryan. 
Másnap a grófnő elvitte Ashley-t a San Giorgio Maggiore szé-

kesegyházhoz, megnézték a közparkokat, egy zöldellő részt a 
Bacino di San Marcón. Ashley legnagyobb meglepetésére a gon-
dola visszatért a Grand Canalra, és túlment a palazzóhoz vezető kis 
csatornán. 

– Szeretnék bemutatni neked egy asszonyt – mondta a grófnő 
mosolyogva, amint a hajójuk bekanyarodott egy kis csatornába, és 
kikötött. – Nincs messze, de látom, elég okos voltál, és kényelmes 
cipőt húztál. 

Ashley zavartan, ugyanakkor kíváncsian követte vendéglátóját 
Velence egy újabb kicsi és csinos terére, ahol Bianca bevezette egy 
bájos kis boltba. Ashley zöld szeme felcsillant, amikor meglátta a 
kiállított, tökéletes fehérneműket. 

– Ez Valentina Sforza boltja – magyarázta a grófnő. – Van egy 
eperültetvénye a városon kívül, ahol selyemhernyókat tenyészt. 
Van egy falusi nőkből álló csapata, akik összeszedik a bábokat, és 
selymet szőnek a szálakból. Magad is láthatod, a szövetből csodá-
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latos ruhadarabokat készít kézzel. Úgy gondoltam, esetleg érde-
kelne a munkája. 

Ashley alaposan megvizsgálta a pongyolákat és egyéb intim ru-
hadarabokat, amelyek megtöltötték a boltot. Csodálatosak és kivá-
ló minőségűek voltak. 

– Igen, valóban nagyon érdekel a hölgy munkája, Bianca. Min-
denképpen szeretnék beszélni vele – mondta, és hirtelen újra üzlet-
asszonnyá változott. 

– Mivel a hölgy nem beszél angolul, és a te olaszod kissé hiá-
nyos, én fogok fordítani. Engedd meg, hogy bemutassam Signora 
Valentina Sforzát – mondta a grófnő. 

– Mondd meg neki, kérlek, hogy boldog vagyok, hogy megis-
merhetem, és még sosem láttam ilyen kiváló minőségű munkát – 
mondta Ashley. Bianca gyorsan beszélt a fekete hajú, középkorú 
hölgyhöz, aki a pult mögött állt, amióta megérkeztek. A nő tetőtől 
talpig feketébe volt öltözve. Valamit válaszolt a grófnőnek, aki így 
szólt Ashleyhez: – A signora köszöni szépen. Szeretné tudni, hogy 
esetleg vásárolnál-e valamit. 

– Mondd meg neki, kérlek, hogy három boltom van az Egyesült 
Államokban. Csak a legkiválóbb minőségű, női fehérneműt for-
galmazzuk. Szeretném tudni, esetleg lenne-e a beszállítóm? 

Bianca és Signora Sforza megint beszélni kezdett, majd a gróf-
nő ismét Ashleyhez fordult. 

– Singora Sforza úgy véli, mivel az ő fehérneműi kézzel ké-
szülnek a leggondosabban előállított selyemből, nem tud elegendő 
mennyiséget beszállítani úgy, hogy az a minőség rovására ne men-
jen. 

Ashley huncutul elmosolyodott. Az alkudozás tehát megkezdő-
dött. 

– Kérlek, mondd meg Singora Sforzának, hogy engem nem a 
mennyiség, csak és kizárólag a minőség érdekel. Évente három al-
kalommal hat-hat garnitúra fehérneműre lenne szükségem, amelyet 
novemberben, januárban és májusban szeretnék megkapni. Nyitok 
egy számlát a FedExnél vagy a DHL-nél itt Velencében. Van szá-
mítógépe és e-mail címe? 

– Igen, van neki – fordította a grófnő. 
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– Nagyon jó – mondta Ashley. – így tartani tudjuk a kapcsola-
tot. A férjem olasztudása elég jó, így le tudja fordítani nekem az e-
mailt és az én válaszomat is. Le tudja szállítani, amit megrende-
lek? 

A grófnő és Signora Sforza megint beszélni kezdtek, majd 
Bianca Ashleyhez fordult. – Mikor lépne életbe a megállapodás? 

– Amennyiben beleegyezik, kiválasztok most hat garnitúra fe-
hérneműt, és kifizetem. Megkérem, hogy csomagolja össze, és 
valaldt elküldök a csomagért. A következő hat garnitúrára január-
ban lenne szükségem. El tudja készíteni őket? 

A grófnő komoly hangon beszélt a másik nőhöz. Ez a beszélge-
tés hosszabb volt, mint az előzőek, és Ashley azt kívánta, bárcsak 
értené. Végül a grófnő így szólt: 

– Szeretné tudni, hol fogod árulni a fehérneműit. 
– Mondd meg neki, hogy három üzletem van, de az ő ruháit 

csak New Yorkban fogjuk értékesíteni, ahol gazdag és híres embe-
rek fognak versengeni értük. 

– A saját címkéit akarja a ruhákon. 
– Mondd meg neki, hogy nem egyezem bele. Hajlandó vagyok 

bármilyen összeget megadni ésszerű kereteken belül, de ha a cím-
kéje rajta marad, az emberek tudni fogják, honnan rendelem, és 
közvetlenül tőle fognak vásárolni. Muszáj, hogy kizárólagos kap-
csolata legyen a Lacy Nothingsszal. Ha mégsem szeretne eladni 
nekem, veszek most magamnak valamit, és hagyjuk az egészet – 
mondta Ashley, és nézegetni kezdte a hálóruhákat. A szíve vadul 
kalapált. Nagyon szerette volna a signora darabjait árulni, de nem 
fogja bemutatni az államokban, nehogy Neiman Marcus ellopja 
tőle a tervezőt. 

– Megmondhatod neki, hogy egy nagy bolt megkísérli majd le-
másolni a munkáit, és mindketten rosszul járhatunk. 

A két idős hölgy hosszasan beszélgetett, majd a grófnő így 
szólt: – Két évre megfelelőnek találja ezt a megállapodást. Utána 
meg kell újítani a megegyezést. Jó lesz így? 

– Si – felelte mosolyogva Ashley, és kezet nyújtva Signora 
Sforzának. – Mille grazie, Valentina. 
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A tervező elmosolyodott és bólintott, majd odaszólt valamit 
Biancának, aki nevetni kezdett. 

– Azt mondja, nagyon drágák lesznek a darabjai – mondta a 
grófnő. Ashley bólintott. 

– Engedje meg, hogy összeszedjem, amit szeretnék, és mond-
hatja az árat. 

A palazzóba visszatérve nem győzött hálálkodni a grófnőnek. 
– A New York-i bolt vásárlói le lesznek taglózva a signora 

munkáitól – mondta Ashley Biancának. 
– A rendkívül vagyonos üzletemberek, akik nem tudják szerető-

jükkel tölteni a karácsonyt, pillanatok alatt el fogják kapkodni eze-
ket a pongyolákat, és bármilyen árat kifizetnek értük – mondta vi-
hogva. 

– Mennyit fogsz kérni értük? – kérdezte a grófnő kíváncsian. 
– Még nem tudom. Először ki kell számolnom, milyen költsé-

gekkel járnak, hiszen nem csak a fehérnemű árát, de a szállítást, a 
csomagolást is bele kell számolnom, hiszen csodálatosan kell majd 
kinézniük. A csomagolás legalább annyira fontos, mint maga az 
ajándék a dobozban, főleg amikor csalódást okoznak a nőnek. 

– A szokásosnál többet fizettetett veled – mondta a grófnő. 
– Igen, tudom – válaszolta Ashley –, de nagyjából ésszerű ár az 

amerikai piacon. Nagyon szépen köszönöm, hogy megmutattad 
nekem a munkáit. Tényleg csodálatos és egyedi darabok. Csak saj-
nálom, hogy nem szállíthatok belőlük Egret Pointe-ba, de a vásár-
lók nem tudnák megfizetni – Leültek a grófnő kis kertjében, hogy 
elfogyasszák délutáni teájukat. 

– Holnap el kell mennem Milánóba – tudatta Bianca di 
Viscontini Ashley-vel. – Nem látlak már viszont, de remélem, nem 
bánjátok, hogy egyedül lesztek a palazzóban. Antonio és a gondola 
a rendelkezésedre áll, de legyél óvatos vele – figyelmeztette moso-
lyogva. – El akar csábítani. Az összes fiatal gondolás amerikai nőt 
akar. 

Ashley felnevetett. – Elviszem magammal Ryant. Bizonyára el-
kezdték a szekrény becsomagolását ma délután. Miért mész Milá-
nóba? 
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– A téli ruhatáram utolsó felfrissítése céljából – mondta a gróf-
nő. – Számtalan csodálatos öltözéket láttam a múlt tavasszal be-
mutatott őszi kollekcióban. Most, hogy gazdag özvegy vagyok, a 
pletyka és a divat tölti ki az életem. 

– Hiányolni fogom a társaságod. Csodálatos házigazdánk voltál. 
De nem bánom, hogy egy vagy két nappal többet tölthetek a 
palazzódban, és úgy tehetek, mintha az enyém volna, én pedig her-
cegnő lennék. 

Bianca di Viscontini melegen mosolygott. – Örülök, hogy él-
vezted a látogatást. 

Csodálatos vacsorát költöttek el együtt. Nem sokkal lefekvés 
után Ashley felriadt, és észrevette, hogy Ryan nincs mellette. Mi-
vel hangokat hallott a terasz felől, kikelt az ágyból, az ablakhoz 
ment, és kipillantott rajta. Két ember elnyújtott árnyékát látta. Hin-
taágyon ültek, és olaszul beszéltek. Felismerte a férje és a grófnő 
hangját. Mit csinál Ryan és Bianca di Viscontini együtt ilyen késő 
éjjel? Az erkély korlátja mellett állt, és néhány percig nézelődött. 
Végül legnagyobb megkönnyebbülésére a két ember felállt, össze-
ölelkezett, majd bement a házba. Ashley gyorsan visszabújt az 
ágyba. Nem sokkal később hallotta, hogy nyílik a hálószoba ajtaja, 
és a férje bebújik mellé az ágyba. 

Úgy tett, mintha aludna. De miért ment ki az éjszaka közepén 
Ryan? És miért ült a grófnő mellett a hintaágyon? Nem tudta, ho-
gyan járjon utána úgy, hogy kémkedésére ne derüljön fény. Végül 
korholni kezdte magát az ostobaságáért. Régi barátok, és a grófnő 
húsz évvel idősebb, mint a férje. Másnap Bianca di Viscontini el-
megy Milánóba, a palazzo csak az övék lesz, és bele fog nézni a 
felettük lévő tükörbe, miközben ő és Ryan szeretkeznek. Ám a kí-
váncsiság tovább gyötörte. Talán egy napon meg fogja kérdezni a 
férjét, hogy miért kelt fel az éjszaka kellős közepén, hogy egy má-
sik nővel beszélgessen, de nem ma. Talán holnap, talán holnap-
után, de egy napon biztosan megteszi. 
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Tizedik fejezet 

Esett az eső, amikor elhagyták Velencét. A novemberi időjárás 
végül megérkezett. Mindössze öt ember utazott a repülőgép első 
osztályán. Ashley és Ryan az út legnagyobb részét átaludta. Mara-
toni szexet rendeztek a palazzóban töltött utolsó napon és éjsza-
kán, mivel az idő kezdett borúsra fordulni. A repülőút alatt 
Ashley-nek igen élénk álmai voltak, amelyekben megjelent arany-
ban tündöldő, meztelen testük úgy, ahogy az ágyuk feletti tükörben 
látta. El sem tudott képzelni olyan erotikus dolgot, mint vad sze-
retkezésük, amelyet a tükörben nézett végig. Sosem volt még any-
nyi orgazmusa egyetlen éjszakán, mint amennyi az előző éjjel. 

Az első orgazmus akkor jött – nagyon váratlanul –, amikor fe-
kete hajú férjét nézte, aki csókolgatta, harapdálta, szopogatta, nya-
logatta őt világos combjai között. Teljesen más élményt nyújtott 
az, mikor csak úgy lepillantott a felsőtestére. Megigézte a kép, 
amelyen látta, érezte a férfi száját és nyelvét a csiklóján. A kéj és 
élvezet olyan szintjére jutott, hogy elakadt tőle a lélegzete. Éjjel 
pedig ugyanígy folytatódott minden. Egyszer csak szájába vette a 
férfi farkát, és addig szopta, amíg meg nem érezte, hogy sós, sűrű 
ondója lefolyik a torkán. Hallgatta Ryan kéjes sóhajtozását, és lát-
ta, hogy őt nézi a tükörben. 

– Ébredj fel, bébi – a férje hangja hatolt a tudatába. 
– Hamarosan leszállunk. 
Ashley kinyitotta a szemét. – Mit jelent az a hamarosan? 
– Nagyjából negyven perc múlva – mondta a férfi. Az álom 

még élénken élt Ashley-ben, és teljesen felizgult tőle. Azt szerette 
volna, ha Ryan azonnal megkeféli. 

– Ígértél nekem valamit – duruzsolta a férfi fülébe, majd felállt 
és elindult az első osztály mosdója felé, válla felett jelentőségteljes 
pillantásokat vetve a férfira. 
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Ryan nem tudta megállni, hogy ne vigyorogjon, amikor rájött, 
mire céloz. Várt egy percet, majd utánament. A fülke kicsivel tá-
gasabb volt, mint a turista vagy a business osztályé, de még így is 
elég szűknek bizonyult. Benyomultak a mosdóba, és magukra zár-
ták az ajtót. Mohón magához rántotta a nőt, amikor megérezte, 
hogy finom ujjai a pénisze felé nyomulnak kicipzárazott sliccén 
keresztül, és ütemesen simogatni kezdik. Nem tartott túl sokáig, 
hogy a lány fejében kergetőző, pajzán gondolatok valóra váljanak. 
A férfi pénisze teljes hosszában megmerevedett. 

– Nagyon rossz kislány vagy – suttogta Ashley fülébe, miköz-
ben nekinyomta a válaszfalnak, és felcsúsztatta szoknyáját a csípő-
jére. Felfedezte, hogy a nő nem visel fehérneműt. – Nagyon rossz 
– folytatta Ryan vihogva, és megtapogatta Ashley nedves szemé-
remdombját. 

– Álmodtam – suttogta Ashley. A szájuk összeért. – Éppen ak-
kor ébresztettél fel, amikor álmomban leszoptalak. 

A férfi megragadta Ashely fenekét, majd felemelte, hogy ned-
ves és forró vaginájába döfhesse ágaskodó péniszét. A nő átkul-
csolta derekát a lábával. 

Tövig nyomta a farkát Ashley vaginájában, és azt súgta a fülé-
be: – Imádom, amikor rossz vagy, bébi – Azután gyors és ütemes 
lökésekkel dugni kezdte, és addig dugta, amíg mindketten el nem 
élveztek. Aléltan borultak egymásra. 

– Üdvözöllek a Mile-High Klubban, Ash – mondta Ryan gyen-
géden, és szájon csókolta. 

– Valószínűleg te vagy a legjobb férj a világon – válaszolta a 
nő, és lehajtotta a szoknyáját. – Valóban a tegnapi éjszakánkról 
álmodtam, és amikor felébresztettél, teljesen fel voltam izgulva. 
Majd otthon megteszem neked. – Megfordult, a kis kagylóban 
megmosta a kezét, aztán szárazra törölte. 

– Én megyek vissza először – mondta Ashley, aztán kiosont a 
kis fülkéből, és az ülések közti folyosón visszaballagott a helyükre. 
Fogta a táskáját, kihúzott belőle egy selyembugyit, és mivel senki 
sem volt a közelben, gyorsan belebújt. Ryan éppen akkor ért visz-
sza. 
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– Nem volt rajtad, amikor felszálltunk a gépre? –kérdezte a férfi 
vigyorogva. 

– Hé, te mondtad, hogy be akarsz vezetni a Mile-High Klubba – 
válaszolta Ashley. – Úgy gondoltam, jobb, ha nem veszem fel ad-
dig, amíg meg nem ejtettük a mi kis randevúnkat. 

A férfi elnevette magát. Igazán mulatságosnak találta a helyze-
tet. Ha a természetre bízta volna, talál jobb feleséget, élettársat, 
párt, mint Ashley? Semmiképpen, és nem volt nehéz beleszeretnie. 
Beszélt is erről Biancának néhány nappal korábban. Nem tudott 
aludni, ezért az emeletről leballagott a főszalonba. Látta, hogy 
Bianca kint dohányzik a mozaikpadlós teraszon, és csatlakozott 
hozzá. Addig még nem akadt egyetlen percük, hogy négyszemközt 
beszélgethessenek, és sok mindent be kellett pótolniuk. 

Huszonhárom éve találkoztak utoljára. Ryan meglepődött, ami-
kor látta, milyen jól tartja magát. Alig változott. Nála idősebb férje 
évekkel korábban meghalt, és Ryan sosem értette, hogy Bianca 
miért nem ment újra férjhez. A grófnő még mindig szexis, rekedtes 
hangján felnevetett, és azt felelte, hogy élvezte a szabadságot. 

– Gazdag vagyok. Megvannak a hobbijaim, és számos olyan 
testület tagja vagyok, amelyek Velence megőrzéséért és jólétéért 
küzdenek, caro. Ha úgy tartja kedvem, szeretőt tartok, de nem túl 
sokáig, és diszkréten kezelem az ilyen ügyeket. Elégedett vagyok, 
hiszen nemsokára betöltöm a hatvanat. A családom megértő, és 
nem kell egyedül lennem, hacsak nem azt választom. 

– Sohasem volt lehetőségem arra, hogy köszönetet mondjak – 
mondta Ryan csendesen. 

– Köszönetet nekem? Miért, caro? – kérdezte a grófnő. 
– Azért, hogy érett férfivá tetted azt a fiút régen. Mindent, amit 

arról tudok, miként tehetünk boldoggá egy nőt, tőled tanultam, 
Bianca, tizenhat évesen. Keresve sem találhattam volna jobb okta-
tót. Köszönöm, cara. 

A grófnő felnevetett. – Nem volt szép tőlem. Nem lett volna 
szabad, hogy elcsábítsalak, Ryan. Szegény anyád. Sohasem fogom 
elfelejteni, milyen arcot vágott, amikor kérdőre vont emiatt. A nő-
véreid nagyon rosszul tették, hogy elmondták neki. A mi viszo-
nyunk szépen befejeződött volna magától, amikor visszautaztatok 
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Amerikába szeptemberben. Nagyon sajnáltam, hogy anyád úgy 
érezte, azonnal el kell hagynotok a házamat, de legalább édesapád 
maradt, és befejezte a tanfolyam utolsó két hetét. Ő Venuttinál la-
kott akkor, hiszen tudod. 

– Nem tudtam – mondta Ryan. 
– Gondoltál rám az elmúlt évek során? – kérdezte a grófnő. 
– Igen, Bianca, és mérhetetlen nagy hálával. Az a nyár keser-

édes emlék – mondta Ryan, aztán a szájához emelte a grófnő ke-
zét, és megcsókolta. – Egykori szerelmünk segített hozzá, hogy 
felismerjem, micsoda kincs az én Ashley-m. Te voltál az első sze-
relmem, és ő lesz az utolsó. 

– Ő bűbájos és intelligens nő, caro. Remélem, egyszer mesélsz 
majd neki a nyarunkról. Lehet, hogy el is kellett volna már mesél-
ned, mielőtt idejöttetek. 

– Az a múlt, Bianca – mondta Ryan. Igen, az már a múlt, gon-
dolta. Az az ajtó évekkel ezelőtt bezárult. 

– Hamarosan földet érünk, Mr. és Mrs. Mulcahy – mondta az 
utaskísérő. – Kapcsolják be a biztonsági övüket, kérem. Igen szép 
az idő New Yorkban, a hőmérséklet jelenleg tíz fok. Van valami 
elvámolnivalójuk? 

– Nem – mondta Ryan. – Üzleti úton voltunk. 
– Ez esetben csak haladjanak át a vámterületen – válaszolta a 

stewardess. 
– Bili vár bennünket – emlékeztette férjét Ashley. – Mi a hely-

zet a bőröndömbe rakott pongyolákkal? 
– Vámoltasd el őket, ha szeretnéd – mondta Ryan –, bár azok 

személyes használatra szánt női holmiknak is számíthatnak, és a te 
bőröndödben vannak. Gyorsabban kijutnánk, ha nem vámoltatnál 
el semmit. 

– Hajlamos vagy a tolvajlásra, Mr. Mulcahy – jegyezte meg 
Ashley. 

Menetrend szerint szálltak le. Összeszedték a csomagjaikat, és 
átmentek a vámterületen. Bili közvetienül a sorompó túloldalán 
várta őket egy hordár kíséretében. A férfi elvitte bőröndjeiket a 
kocsihoz, majd bepakolt mindent a csomagtartóba. Az emberek 
tülekedtek a taxikért, és Ashley nagyon hálás volt a kényelemért, 
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amelyet a pénze biztosított neki. Bili zökkenőmentesen hazafuva-
rozta őket, és amikor a kora esti félhomályban felkanyarodtak a 
kocsifelhajtóra, Ashley ráébred, menynyire örül, hogy végre ott-
hon lehet. 

Amíg Velencében tartózkodtak, telepítették és tökéletesítették a 
kamerarendszert Ryan üzleteiben. Frankie átalakíttatta irodává a 
ház tetőterének egy nagyobb és egy szomszédos, kisebb szobáját a 
bátyja távollétében. 

Másnap Ashley bement a Lacy Nottingsba, Ryan pedig felbak-
tatott új irodájába, hogy ellenőrizze városi műhelyét. 

Miközben Ashley a bolt felé hajtott, megcsodálta az ősz utolsó 
színeit. A Solstice csomagtartójába bepakolta a hat pongyolát, 
amelyet Valentinánál szerzett be Velencében. Meg akarta mutatni 
őket Ninának, mielőtt elküldi New York-i üzletébe. Nina már 
megérkezett az üzletbe, és várt rá. A két nő egymás nyakába bo-
rult. 

– Jó volt? – kérdezte Nina. 
– Tökéletes. A grófnő rendkívül finom nő. Ő maga mutatta meg 

nekem Velence fő látnivalóit, amíg Ryan becsomagolta és előké-
szítette a szekrényt az útra. A hálószobánk ablakából ráláttunk az 
egész városra és a Grand Canalra. Képzeld, Nina! Az ágy a tizen-
hetedik században készült, és egy tükröt raktak a mennyezetre! Ó, 
az étel is ízlett, bár a kelleténél többször szolgáltak fel tenger 
gyümölcseit. 

– Tükör az ágy fölött? – kérdezte vihogva Nina. – Ezt fel kell 
használnom az egyik fantáziámban a Csatornán. Talán Velencébe 
megyek, és Casanovát választom szeretőmnek. Minden bizonnyal 
egy szexis, tizenhét éves szűzlány szerepébe bújok. 

Ashley felnevetett. – Tudod, olyan jól éreztem magam, hogy 
eszembe sem jutott a Csatorna, és valószínűleg nem is nagyon fog 
hiányozni. Ryan és én rendkívül jól kijöttünk egymással. Csak 
várj, amíg megmutatom, mit hoztam Velencéből a New York-i üz-
letbe. Találtam egy új beszállítót. Selyemhernyót tenyészt egy 
eperfa-farmon, parasztasszonyok szövik a selymet, amelyből pom-
pás pongyolákat készít. Hat garnitúrát vásároltam. 

– Mi nem árulhatjuk? – kérdezte Nina. 
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– Rettentően drágák, és csak a városi üzletben tudjuk majd el-
adni őket. Valentina évente háromszor hat garnitúrát fog leszállíta-
ni. Mindent kézzel készít. Többet nem tud adni, hiszen saját boltja 
is van. Karácsonykor, Valentin-napon és a júniusi, esküvői sze-
zonban számítok a holmira. – A pultra tette a csomagot, majd ki-
nyitotta a dobozt. 

– Hű! – kiáltott fel Nina, amint rápillantott a legfelül elhelyez-
kedő, kék selyemhálóingre. Óvatosan megvizsgálta, és különös fi-
gyelmet fordított a gyakorlatilag láthatatlan varrásokra. – Csak két 
darabból áll. Elképesztő. Annyira egyszerű, istenem, mégis annyi-
ra finom és elegáns. Igazad van, ez tényleg a városi boltba való. 
Nem tudnánk eladni Egret Pointe-ban. – Miután megnézte a másik 
öt garnitúrát, így szólt – Szeretnéd, hogy elküldjem ezeket Suzette-
nek? 

– Igen, de előtte levesszük Valentina címkéit, és rátesszük a mi-
énket. Megmondtam neki, hogy az én rendeléseimre ne varrja 
majd rá a címkéjét! 

– Igazad van – bólintott Nina. – Nem szabad, hogy bárki rájöj-
jön, honnan származnak ezek a pompás pongyolák. Egy csapásra 
ismertté teszik majd a városi üzletet. Suzette ismer néhány fontos 
embert. Egyes színésznők biztosan ezeket a darabokat fogják vi-
selni. 

– Közeleg a hálaadás – mondta Ashley. – Eldöntötte már a vá-
rosi testület, hogy mi legyen a kirakatok tárgya ebben az évben? 

– Téli csodaország – válaszolta Nina. – A múlt héten érkezett a 
közlemény. 

– Ó, akkor minél hamarabb ki kell dolgoznom egy tervet. 
A következő napok gyorsan elrepültek. A szekrény is megérke-

zett Velencéből, és Ryan néhány napra bement a városba, hogy 
felügyelje a bútordarab kicsomagolását, és a mesteremberekkel 
együtt elkezdje a felújítást. Csendes, hálaadás napi vacsorát ren-
deztek, amelyre meghívták Linát, Frankie-t és a fiát, valamint Ni-
nát. Eljött a december, és kilencedikén a helyi virágárus kiszállított 
egy waterfordi kristályvázát, amelyet levendulával és rózsával rak-
tak tele. Üdvözlő kártyát is mellékeltek. Ez állt rajta: „Boldog szü-
letésnapot, Ashley! Üdvözlettel, Bianca”. 
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– Rettenetesen érzem magam – mondta Ashley. – Harmadikán 
volt a születésnapja. 

– Ne emészd magad – mondta Ryan. – A grófnő különleges tu-
lajdonsága, hogy megjegyzi az ilyen eseményeket. Nem várja el 
tőled, hogy emlékezz a születésnapjára. 

– A virágárus biztos megdöbbent, amikor azt kérte tőle, hogy 
virágokkal telerakott waterfordi kristályvázát szállítson házhoz – 
jegyezte meg Ashley. 

Amikor este asztalhoz ültek, hogy elfogyasszák Mrs. B. 
Ashleynek készített születésnapi vacsoráját, Ryan így szólt: – Nem 
is kérdezted, mit kapsz tőlem a születésnapodra. 

– Valóban nem – felelte mosolyogva Ashley. 
Ryan átadott neki egy ékszeres dobozt. Ashley kinyitotta, és 

egy ír, vörös aranyba ágyazott, gyönyörű, kanárisárga gyémántot 
talált benne. 

– Még nem kaptál tőlem eljegyzési gyűrűt – mondta a férfi 
csendesen. – Velencében készíttettem neked ezt a darabot, és ti-
tokban hazaküldtem Byrnesnak. Nem akartam, hogy idő előtt meg-
találd. 

– Ó, Ryan – mondta Ashley elérzékenyülve, aztán a gyűrűt fel-
emelte a bársonyról, és az ujjára húzta. – Ez gyönyörű. Hallottam 
már, hogy létezik sárga gyémánt, de még sosem láttam. 

– Úgy gondoltam, ez illik hozzád – válaszolta a férfi. – Boldog 
születésnapot. 

– Köszönöm, drágám. – Ashley odahajolt a férjéhez, megcsó-
kolta. 

Azon a hétvégén nekiláttak a ház ünnepi feldíszítéséhez. Byrnes 
elment a helyi kertészetbe, és erdeifenyőből készült girlandokkal 
tért vissza. Néhányat közülük a csarnok oszlopaira tekert, a többit 
pedig égők kíséretében kifeszítette az oszlopok közé. A bejárati 
ajtón fenyőből, tobozokból, vörös bogyókból és hangából készült, 
hatalmas koszorú kapott helyet. Elektromos gyertyákat tettek a ház 
minden ablakába, és huszadikán Ryan és Ashley visszament a ker-
tészetbe, hogy kiválasszák a nappaliba, ebédlőbe és a hálószobájuk 
előterébe kerülő fákat. Egy majdnem három méter magas fát már 
korábban kiszállítottak és felállítottak a kerek hall kellős közepén. 
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Fíros masnikkal, pirosra lakkozott, papírmasé almákkal és fehér 
fényfüzérrel díszítették fel. Az ebédlőben álló fa zöld és burgundi 
árnyalatú selyemmasnikat és különféle színekben – rubin, zafír, 
smaragd, ametiszt, arany és ezüst – pompázó, üveggömböket ka-
pott. Vékony, fehér fény-füzér koronázta meg a díszítést. A nappa-
liba állított fára viktoriánus díszeket aggattak. Sok közülük eredeti 
volt, és nem rongálta meg az idő. A fa szépségét vékony sokszínű 
fényfüzér emelte ki. Az a fenyő, amelyet a hálószobájuk előterébe 
választottak, kerek, sötétzöld bársonnyal letakart kisasztalra került. 
Az asztalt közvetlenül a kandalló mellé állították. A karácsonyfán 
festett üveggömbök, valamint kicsi, piros masnik díszelegtek. Sok-
színű izzófüzért is tettek rá. 

– Ide tesszük az egymásnak szánt ajándékainkat – mondta 
Ashley halkan. – Nagyon különleges meglepetéssel fogok szolgál-
ni életünk első közös karácsonyán, Ryan – folytatta, és sejtelmesen 
mosolygott rá a férfira. 

– Mit vehetnék egy nőnek, akinek mindene megvan? – kérdezte 
őszintén a férfi. 

– Szeretem a szép és szokatlan dolgokat. Szeretem a finom dol-
gokat. Bővítheted a mikulásgyűjteményemet – mondta Ashley. 

– Az ebédlő tálalójára halmozott gyűjteményről beszélsz? – 
kérdezte Ryan. – Fantasztikus kollekció. 

Ashley felnevetett. – Még a nagymamám kezdte gyűjteni őket 
apámnak, aki akkor még kisfiú volt. Anyám hozzátett néhány da-
rabot a házasságuk évei alatt. Én a bátyám halála után folytattam a 
gyűjtést. Szívesen nézegetem őket. Ryan, ez lesz a legszebb kará-
csony. Az utóbbi években nem jött ide senki, most pedig sokan le-
szünk, de karácsony van, és ilyenkor az a jó, ha a házat zsúfolásig 
megtölti a család és a nevetés. 

– Mindenkit meg kellett hívnod? – kérdezte a férfi fájdalmas 
hangon. 

– Ryan, szentestén lesz a négyhónapos évfordulónk. Tudom, 
hogy a nővéreid nem egyszerűek, de mostanra biztosan beletörőd-
tek abba, hogy összeházasodtunk. Ez az egész érdekházasságnak 
indult mindkettőnk számára, és csodálatos módon átváltozott sze-
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relmi házassággá. Szinte biztos, hogy elállnak szándékuktól, és 
nem fognak beperelni. 

– De csak azért, mert Ray és az ügyvédeik ezt tanácsolták ne-
kik. Nem áll meg a vád. Apa csak azt mondta, hogy negyvenéves 
korom előtt meg kell nősülnöm, és meg is tettem. Csak tavasszal 
töltöm be a negyvenet. Anya elég rendesen megfenyegetett né-
hányszor. Emlékezz, ő maga is sok pénzt kapott, hogy békén hagy-
jon, de a hárpiák mohók. 

– Csak az kell, hogy jobban megismerjenek engem. Nem fogad-
ta el mindenki a meghívást karácsonyra? – kérdezte Ashley. 

– Két napon át kérlelted őket, Ash. Csak azt szeretnék látni, 
hogy élsz. Frankie élvezni fogja, ha kínozhatja őket. Maga lesz a 
pokol, ha a hárpiák itt lesznek. – sóhajtotta Ryan. 

– Meglátod, jó alakul minden – nyugtatta meg a férjét Ashley. 
Bár Ryan kételkedett benne, nem tehetett semmit nővérei és só-

gorai karácsonyi rohama ellen. Először is Mrs. Byrnes egész sereg-
re főzött, és a házaspár annyi ezüstöt tisztított meg, amennyinek a 
létezését Ryan elképzelni sem tudta. A takarítónő Ashley engedé-
lyével két másik asszonyt is magával hozott az ünnepek előtt tíz 
nappal. Minden ágyat kipakoltak, a polcrótokat, szöveteket, füg-
gönyöket kiporszívózták, a bútorokat letörölték, az ágyneműre – 
tollpárnákra és csodás, lúdtollal tömött paplanokra – levendulával 
illatosított huzatot húztak. 

Azon a napon, amikor a vendégek megérkeztek, kis vázában 
szegfűt és fenyőt tettek minden hálószobába. Mire a rendkívül 
hosszú limuzin megállt, és kiszálltak belőle a rokonok, Ryan töb-
bé-kevésbé már beletörődött a sorsába. Eljött a szenteste, a ház fe-
nyő- és fahéjillatban úszott. Szerelmes volt a feleségébe, és egy 
évvel korábban még el sem tudta képzelni, milyen boldogok lesz-
nek. 

– Üdvözlök mindenkit Kimbrough Hallban! – Ryan az oszlop-
csarnokban üdvözölte a vendégeket, majd megölelte az anyját. 

Születési sorrendben követték egymást, ahogy mindig. Bride és 
Peter Franldin, Elisabetta és Paul Sweeney, Kathleen és Kevin 
McGuire, Magdalena és Frank Butler, Deirdre és Robert Napoli, 
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Frankie és a fia, Michael O'Connor. Egyenként üdvözölték Ryant, 
majd Ashley-hez fordultak, aki a férje mellett állt. 

– Úgy nézel ki, mint egy földesúr – jegyezte meg Bride gúnyo-
san. 

– Most valóban az is – válaszolta Ashley mosolyogva. –
Annyira örülök, hogy mindnyájan tudtatok jönni. Menjünk be, hi-
deg van itt. Byrnes elveszi a kabátotokat. – Aztán a közelében álló 
sofőrhöz fordult. – Bili, segítene a limuzin sofőrjének a csomagok 
behordásában? Köszönöm – Bevezette a vendégeket, ahol Byrnes 
már várt rájuk. 

– Haver, te aztán jól beleültél a jóba – mondta a limuzin sofőrje, 
aki ismerte Bilit. 

– Olyan, mint azok a régi idők, amikor a nagyapám családnál 
dolgozott. Sokat mesélt róla. Még saját lakásom is van a garázs fe-
lett – mondta vigyorogva Bili. 

A limuzin sofőrje füttyentett egyet, majd így szólt: – Vigyük be 
a bőröndöket. Hosszú az út a városig, a feleségem pedig leszedi a 
fejemet, ha nem érek vissza az esti misére időben. – Kinyitotta a 
kocsi csomagtartóját, és a két férfi együtt kezdte behordani a bő-
röndöket a házba, ahol Byrnes igazította el őket. Velük ment az 
emeletre, megmutatta a hálószobákat, ahol el kellett helyezniük a 
csomagokat. Amikor visszamentek a fökiszintre, Byrnes egy fehér 
borítékot nyomott a limuzin sofőrjének a kezébe. 

– Mr. és Mrs. Mulcahy boldog karácsonyt kíván. Egy másik bo-
rítékot is kap, amikor huszonhatodikán hazaviszi a vendégeket. 
Vezessen óvatosan. – Byrnes kinyitotta a bejárati ajtót, és kivezette 
a sofőrt. 

Ryan legnagyobb meglepetésére az este csendesen telt. A va-
csora rákkoktéllal kezdődött, azután tészta következett paradi-
csommártással, azután vajban grillezett, citromos nyelvhalat szol-
gálta fel, és csodálatos, sajtos-tejszínes réparagut, apró burgonya-
felfújtat és zöldsalátát adtak hozzá. A desszert egyszerű, málnás 
karamellsodó volt. Mindenki külön csészében kapta. Angelina 
Mulcahy egyfolytában mosolygott. Új menye nem római katolikus 
létére tisztában volt azzal, hogy december huszonnegyedike böjt-
nap, bár aligha gondolhatta, hogy a csodálatos lakoma böjthöz il-
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lene. Elégedetten nézte, ahogy lányai és vejei csendben fogyaszt-
ják a vacsorájukat. 

– Van templom a környéken, ahová elmehetnénk? – kérdezte 
Ashley-t. 

– A Szent Anna-templom – válaszolta a nő. – Ryan négy em-
bert el tud vinni a kocsiján, a többieket pedig Bili szállítja a limu-
zinon, amelyet a hétvégére béreltem. A mise tizenegy órakor kez-
dődik. Ezért eszünk ilyen korán. Gondoltam, jólesne egy kis ejtő-
zés vacsora után, és a mise előtt. 

– Te is jössz velünk? – kérdezte csípősen Kathleen. 
Ashley megrázta a fejét. – Én a Szent Lukács-templomba me-

gyek, hiszen anglikán vagyok. Természetesen a saját autómmal. 
Mielőtt megkérdeznétek, nem szándékozom áttérni a római katoli-
kus hitre. Ha tökéletes világban élnénk, a vallások között nem len-
nének különbségek, amelyek megosztanak minket. Mivel azonban 
a világ nem tökéletes, oda megyek, ahova a vallásom szerint tarto-
zom – magyarázta Ashley mosolyogva. 

– Templomban is megesküsztök újra? – folytatta a kérdezőskö-
dést Bride. 

– Igen – felelte Ashley, de továbbiakat nem fűzött hozzá. 
– És a gyermekeitek? Úgy értem, ha lesznek, hogy nevelitek 

majd őket? – kíváncsiskodott Elisabetta. 
– Abban biztos vagyok, hogy lesznek – szólt közbe Ryan, mert 

a beszélgetés kezdett kellemetlen irányba fordulni. – Túlmentetek 
egy ponton. Azt hiszem, lányok, most már abbahagyhatjátok a 
kérdezősködést ma estére. – Látta, hogy a legidősebb nővére, 
Bride kissé elmosolyodott, és tudta, hogy csak akkor kezdett iga-
zán belemelegedni. 

Fél tizenegykor az autók készen álltak, majd elindultak a Szent 
Annába. Ashley dudált, és integetett nekik, amikor elhajtott mellet-
tük, és bekanyarodott a sarkon álló, szép kőtemplomhoz. Mindkét 
templom nagyjából ugyanakkora távolságra lehetett a házuktól. 
Ryan megkérte Frankie-t, hogy ő vigye haza az autóját, mert a fe-
lesége után ment. Miután mindnyájan visszatértek Kimbrough 
Hallba, forró almabor, tojáslikőr és rendkívül dús, vékony szele-
tekre vágott gyümölcskenyér várta őket. 
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– Ez gyümölcskenyér? – lepődött meg Angelina. 
– Az írek így készítik – mondta Ashley az anyósának. – Az ük-

üknagyanyám receptje. Nem sok mindent készítek el, de ezt min-
den évben megsütöm. 

– Egyáltalán nem hasonlít arra a förtelmes, íztelen tégladarabra, 
amelyet a katolikus iskolában árultunk – állapította meg Frankie. – 
Emlékezz, azzal vicceltünk, hogy házat tudnánk belőle építeni – 
mondta nevetve. 

– Azok az íztelen, cukrozott cseresznyeszemek és nagy dióda-
rabok… 

Mindenki lefekvéshez készülődött. A nappali fája körül már ott 
sorakoztak az ajándékok, mert Ryan összes nővére hozott valamit. 
Ashley magában mosolyogva ment végig a házon. Hatalmas meg-
lepetést tartogatott a férjének. Megállt egy percre a nappaliban. A 
kandallóban már alig pislákolt a tűz. Jóval elmúlt éjfél. Valami va-
rázslatosat érzett a levegőben. Amikor felment az emeletre, egyik 
hálószobából sem szűrődtek ki hangok. Miután belépett a lakosztá-
lyukba, megpillantotta Ryant, aki piros masnit kötött álló farkára. 

– Most viccelsz – állapította meg vihogva Ashley. 
– Nem tetszik az ajándékom? – kérdezte a férfi. 
– Szeretném tudni, hogy sikerült elérned ezt nélkülem? 
– Nagyon ügyes a kezem, a fantáziám pedig elég mocskos. 
– Azt hiszem, fel kellene próbálnom, megfelelő-e a méret – 

mondta Ashley, és levette a garbóját –, de úgy látom, biztos jó 
rám, drágám. – Kikapcsolta a melltartóját, és elhajította. Lerúgta a 
papucsát, amelyet csak kivételes alkalmakkor szokott viselni, más-
különben mezítláb járkált a házban. Kicipzárazta, majd letolta a 
nadrágját és a selyemalsóját, azután kilépett belőlük Teljesen mez-
telen volt. Kinyújtotta a kezét, és addig simogatta a férfi hosszú és 
vastag péniszét, amíg az el nem csöppent, majd bevezette őt a há-
lószobájukba. Lenyomta az ágyra, rámászott, fenekét az arca felé 
tolta, azután kéjesen elnyúlt Ryan mellkasán. Péniszét telt mellei 
közé fogta, és mozogni kezdett fel-le. 

– Ó, bébi – morogta a férfi, amikor érezte, hogy a farka egyre 
jobban megkeményedik. A felesége mögé nyúlt, hogy jól megszo-
rongathassa édes kis fenekét. 
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– Tetszik? – kérdezte, majd kinyújtotta a nyelvét, hogy finoman 
megnyalja a makkját. 

– Igen – sóhajtotta. – Nagyon is. 
Bevette pénisze csúcsát a szájába és körben nyalogatni kezdte. 
– Mmm – morogta, majd lejjebb nyomta a fejét, hogy a pénisz 

tövig hatoljon a szájában és a torkában. Nagyon óvatosan csinálta, 
mert még nem akarta, hogy a szájába élvezzen. Szopta egy ideig, 
majd hirtelen abbahagyta, és zihálni kezdett, mert megérezte, hogy 
Ryan jó mélyen a fenekébe dugja egyik ujját. 

– Ó, istenem – sóhajtotta. Ryan még sohasem tett vele ilyet. 
Ashley összeszorította a fenekét, hogy még jobban érezze magá-
ban a férfi ujját. Ryan érzékien forgatta ujját a nő fenekében. 

– Tetszik? – ismételte meg a lány néhány perccel előbbi kérdé-
sét. 

– Nem vagyok biztos benne – válaszolta. 
– Nos, vegyél egy szép kis vibrátort, és játssz vele néha. Talán 

új elemekkel bővíthetnénk a repertoárunkat, nem gondolod? – kér-
dezte gyengéden, miközben az ujját kihúzta a fenekéből. 

– Ó, istenem, meguntál? – kérdezte Ashley, miközben ránézett 
a férfira. 

– Sohasem fogok rád unni, bébi – válaszolta Ryan, majd meg-
fordította a nőt, és duzzadt, nedves puncijába döfte a farkát. – Ide 
tartozom – sóhajtotta. 

Ashley összekulcsolta lábát Ryan felsőtestén, hogy addig dugja, 
amíg el nem alél a gyönyörtől. A férfi fölemelte, és hagyta, hogy 
karmolja, ütögesse, miközben együtt nyögtek az élvezettől. Azután 
Ashley hangosan felsikoltott, amikor egyszerre elélveztek. Miután 
kielégülten és elégedetten leheveredtek az ágyra, Ash vihogni kez-
dett. – Jó, hogy távol vagyunk mindenkitől. A hárpiák biztosan 
pokolian irigykednének, ha megtudnák, mit művelünk. 

– Basszak meg! – mondta a férfi vihogva, és Ashley is nevetni 
kezdett. 

– Ez volt az első karácsonyi ajándékod – mondta Ashley. 
– A tiéd is – húzta magához a nőt, majd betakarta magukat. 

Azonnal elaludtak. Néhány óra múlva a nappalijukból beáradó ká-
vé illata ébresztette őket. Byrnes csendesen beosont, mint minden 
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reggel, hogy letegye a kávét. Felkeltek, felöltöztek, és kimentek a 
nappaliba, ahol egy magyalággal díszített tálcán fahéjas tekercs és 
vaj várta őket. Rettenetesen megéheztek. Nem is sejtették, hogy a 
néhány órával korábbi megerőltetés milyen étvágyat gerjeszt ben-
nük. 

– Kibontjuk az ajándékainkat? – kérdezte Ryan, aki úgy izgult 
akkor, mint egy kisfiú. Ashley bólintott. Akár két gyerek, együtt 
tépték fel a karácsonyi csomagolópapírt, és kinyitották a kis fa 
alatt sorakozó dobozokat. Előre megállapodtak, kogy legfeljebb 
két ajándékot vesznek egymásnak. Ashley dobozában piros 
kasmírgarbó és egy gyönyörű aranylánc lapult. A láncon rubinszív 
fityegett. Ashley elsírta magát, amikor meglátta a nyakláncot. Ő 
csodálatos, antik miniatűr szárnyasoltárral ajándékozta meg Ryant. 
Aranyból készült, és még Velencében vásárolta Bianca segítségé-
vel. A férfi kapott tőle egy bőr tolltartót is. Az új irodájába szánta. 
Ryan felettébb örült mindkettőnek. 

– A zoknikat is kitettük a Mikulásnak – emlékeztette Ashley a 
férfit. – Mintha a tiédben láttam volna valamit. Nem nézed meg? 

– Ha jól emlékszem, két ajándékot beszéltünk meg. El is felejt-
keztem a zokniról. A zoknis ajándék nem számít bele az összesbe, 
vagy igen? – aggodalmaskodott Ryan. 

– Majd jövőre eszedbe jut. Menj, és nézd meg, hogy mit hozott 
neked a Télapó – bátorította Ashley. 

– Bizonyára virgácsot – mondta vigyorogva a férfi. Odament, és 
egy gyönyörűen becsomagolt kis dobozt vett ki a zokniból. Óvato-
san kibontotta a csomagolópapírt. Talán egy új óra, gondolta. Le-
emelte a doboz tetejét, és meglátott benne egy műanyag négyszö-
get, amelyen piros, pozitív jel állt. – Mi ez? – kérdezte zavarodot-
tan. 

– A terhességi tesztem, amelyet a minap végeztem el – felelte a 
nő halkan. 

Ryan szája tátva maradt. Ide-oda kapkodta a fejét a pozitív teszt 
és Ashley között. Hirtelen hatalmas mosoly terült szét jóképű ar-
cán. – Gyerekünk lesz? – kérdezte hangosan nevetve. 

– Gyerekünk lesz – válaszolta mosolyogva Ashley. 
– Mikor? 
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– Valamikor augusztusban. Azt hiszem, az ágy feletti tükörnek 
köszönhetjük, amely Velencében vitt újdonságot a szexuális éle-
tünkbe – incselkedett a férjével Ashley 

– Össze kell házasodnunk, azonnal – mondta a férfi. 
– Már összeházasodtunk – emlékeztette Ashley. 
– De nem isten előtt – felelte a férfi idegesen. 
– Ha ez boldoggá tesz, hát legyen – bólintott Ashley –, de azt 

szeretném, ha a te papod és az én lelkészem is jelen lenne, Ryan. 
– Nincs ellenvetésem – felelte a férfi. – Rögtön az ünnepek 

után, rendben? 
– Rendben. Szeretném elmondani a családodnak vacsora után. 
– Anya nagyon elégedett lesz, főleg azért, mert azonnal össze-

házasodunk. 
– Hiszen házasok vagyunk, te ostoba. 
– Igen, igen, de nem az egyház áldásával. Tarts velem ezen az 

úton. Nem térhetek le az ösvényről, amelynek a szellemében ne-
velkedtem. 

– Tetszik az, amivé neveltek – folytatta a pajzánkodást Ashley. 
Megitták a kávéjukat, felöltöztek, majd lementek a fölszintre, 

hogy köszöntsék a vendégeiket. Byrnes felállított egy büféasztalt a 
nappaliban. A pihentető éjszaka és a sok kiváló étel után az öt 
Mulcahy nővér kezdett hozzászokni ahhoz, van egy új sógornőjük. 
Már nem számítottak arra, hogy az R&R eladásával pótolják elté-
kozolt örökségüket. Kicserélték az ajándékokat egymással, majd a 
húgukkal, az unokaöccsükkel, anyjukkal, fivérükkel, végül 
Ashley-vel. 

– Ezek tényleg nevetnek – suttogta Frankie fia, Michael az any-
ja fülébe. – Még sohasem láttam őket így nevetni.  

– Ijesztő, nem igaz? – mormogta Frankie. 
– Viselkedjetek mind a ketten! – szidta meg őket Angelina fi-

noman. 
– Bocsánat, Nonna! – mondta Michael. 
Délután négy órakor felszolgálták a karácsonyi vacsorát. 
– Nem tudom, hogy pontosan milyen karácsonyi szokásaitok 

vannak – mentegetőzött Ashley. – így megkértem Mrs. B-t, hogy 
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készítsen rostélyost, olyat, amilyet az én családom szokott, vala-
mint sonkát és pulykát. 

Látta, hogy a legtöbb vendég mindenből eszik egy kicsit, és rá-
jött, hogy új hagyományt teremtett a családban. A marhához édes 
serpenyős burgonyát, burgonyapürét, zöldbabot, fehérrépapürét, 
hagymakrémet és gyümölcssalátát szolgáltak fel. Mindehhez fris-
sen sült zsemlét, vajat, áfonyaszószt és tormakrémet tálaltak. 

– Hol találtál ennyire friss zöldbabot? – kíváncsiskodott Magda-
léna. 

– Saját üvegházunkban termeljük meg. Van még borsó, saláta, 
retek, répa, spenót és répa. Próbáltunk paradicsomot is termeszte-
ni, de túl kicsi az üvegház, és nincs külön helyiségünk, amelyet 
kellően felfűthetnénk. A babot még egészen zsengén szedjük le. 

– Olyan, mintha saját kis világban élnél – mondta Kathleen. – 
Előfordulnak bűntények errefelé? 

– Csak kevés – mondta Ashley. – Egret Pointe nem a paradi-
csom, de közel van, és ez jó nekünk. A bűncselekmények többsége 
inkább gyerekcsíny, és egy ilyen kis településen hamar kiderítik, ki 
követte el. Mindenki ismer mindenkit, és mindenki tudja, ki mit 
csinál. 

– Drogok? – kérdezte Kevin McGuire. 
– A kölykök mindent megszereznek, amit csak akarnak, de nem 

itt a városban. Valószínűleg inkább a közeli bevásárlóközpontban. 
Befejezték a vacsorát, amelyet Ashley házi készítésű szilvapu-

dingja, hasé, almás pite, csokoládé-, vanília- és eperfagylalt, vala-
mint kávé és tea zárt. Azután visszatértek a nappaliba, ahol a fa iz-
zója visszatükröződött az ablakban, és pattogott a tűz. Ashley 
odament a bárszekrényhez, és egy tálca likőrrel tért vissza, majd 
megkínálta vendégeit egy itallal. 

– Csodálatos az eljegyzési gyűrűd – jegyezte meg Bride. 
– Ryan készíttette nekem Velencében, amikor három hónapja 

ott jártunk – mondta Ashley szerényen. –A születésnapomra kap-
tam tőle. Ezt a nyaldáncot pedig most karácsony alkalmából – 
emelte fel a rubinszíves aranyláncot. 

– Tetszett Velence? – kérdezte Elisabetta. 
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– Nagyon – válaszolta Ashley. – Di Viscontini grófnő 
palazzojában laktunk. A hely káprázatos, a grófnő pedig nagyon 
kedves volt hozzánk. Ryan egy családi bútordarabot újított fel, 
amelyre a grófnő egy kis osztrák boltban bukkant rá. 

– Gondolom, nagyon megértő vagy – mondta Deirdre halkan. 
– Miért mondod ezt? – kérdezte Ashley. 
– Egy fedél alatt lakni a férjed volt szeretőjével – felelte 

Deirdre. – Sajnálom, nem tudtam szebben mondani, Ashley – 
mondta mosolyogva. 

A szobára halálos csend telepedett. Mielőtt Ashley egyáltalán 
kitalálta volna, hogy mit is kellene felelnie sógornőjének, Ryan 
felpattant. 

– Bianca di Viscontini sohasem volt a szeretőm! – kiabálta. – 
Jézusom, Dee, tizenhat éves voltam, amikor utoljára láttam. Nem 
találkoztam és nem is beszéltem vele huszonhárom éve. 

– De dugtad őt, Ryan – mondta Deirdre nyugodtan. 
– Egész nyáron át. 
– Deirdre Mary Mulcahy! – kiáltott fel Angelina. 
– Nem akarom hallani, hogy még egyszer ilyen stílusban be-

szélsz. Hogy merészeled? Ráadásul pont az unokaöcséd előtt. Kérj 
bocsánatot Ryantől és a feleségétől. Most azonnal. 

– Miért? Azt állítod, hogy nem így történt, anya? – kérdezte 
Deirdre. 

– A grófnő csábította el az öcsédet azon a nyáron. Nem kellett 
volna ilyet tennie, de olykor a nők tesznek olyasmit, amit nem kel-
lene. Bocsánatot kért, és előbb vagy utóbb a bátyád amúgy is meg-
ismerte volna a testi örömöket. Ha tudni akarjátok, isten a meg-
mondhatója, soha nem gondoltam volna, hogy ki kell mondanom 
ezt hangosan, de boldog vagyok, hogy az öcséteket olyan nő avatta 
be a szex világába, mint Bianca di Viscontini. Az olasz nők tudják, 
miként szeressenek, és miként szerettessék magukat. Ennek ellené-
re aligha volt Ryan szeretője, és amint elmondtad nekem, Deirdre, 
hogy mi folyik közöttük, azonnal eljöttünk Velencéből. 

A feldúltság és a harag egészen érdekes színekkel ruházta fel 
Angelinát. Ryan láthatóan nagyon ideges lett. 
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– Mi a fenéért hoztad fel ezt most? – vonta kérdőre a testvérét. 
– Lehetetlen, hogy a Mulcahy nővérek úgy vegyenek részt egy 
családi eseményen, hogy ne kavarjanak botrányt? 

– Megmondtam, hogy egy napon vissza fogod kapni azt, amit 
Carloval tettél – mondta Deirdre. 

– Ryan bácsinak szeretője volt tizenhat éves korában? – kérdez-
te csodálkozva a fiatal Michael O'Connor. – Ez király! Alig várom, 
hogy a fiúknak elmesélhessem a koliban. 

Frankie vihogni kezdett, és még anyja lesújtó pillantása ellenére 
sem tudta abbahagyni. 

– Ki a fene az a Carlo? – kérdezte Ryan. – És mi a fenét követ-
tem el ellene? Elment az eszed, Dee. Sürgős segítségre szorulsz. 

– Nem emlékszel, ugye? – kérdezte Deirdre drámába illő hang-
súllyal. – Carlo Fabiano volt életem szerelme, te pedig valami 
mocskos hazugságot mondtál róla apának. Ha nem tetted volna, én 
sem számoltam volna be anyának a grófnőről. Nem kellett volna 
eljönnünk Velencéből, és talán még ma is ott élnék. 

– Arról a takonylabdáról beszélsz, akivel azon a nyáron jártál? 
Arról, ald Velence-szerte fogadásokat kötött a barátaival, hogy 
mennyi idő alatt sikerül bejutnia a bugyidba? – förmedt rá döbben-
ten a nővérére. – Megmentettem a seggedet, nővérkém. 

– Nem hittem el a történetet, amelyet apának meséltél, és most 
sem hiszem el. Carlo szeretett, és feleségül akart venni – fakadt ki 
Deirdre mérgesen. 

– Csak egy strigula lettél volna az ágytámláján – mondta Ryan. 
– Sohasem akart feleségül venni. Apa megkérdezte erről. Tudod, 
mit mondott? Azt, hogy először be kell fejeznie az egyetemet, az-
után pedig jogi iskolába szeretne menni. A srác apja pedig mondta 
a mi apánknak, hogy a család már elrendezte Carlo házasságát egy 
távoli unokatestvérével, és csak a tanulmányai befejezését várják, 
hogy utána összeházasodjanak. Egy örökösnő volt. És tudod, mit? 
Minden úgy történt, ahogy mondták nekünk. A kis pöcs ma nagy-
pofájú ügyvéd Milánóban, és elvette a kövér, de gazdag unokatest-
vérét. A becsületeden nem esett folt, mert Carlo egyik haverja, aki 
találkozott veled, jól ismerte őt, tudta, hogy egyáltalán nem úriem-
ber, tisztában volt azzal is, hogy szűz vagy, és meg akart védeni. 
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Ezért szólt nekem, én pedig apának. Nem kell megköszönnöd, 
Deirdre – fejezte be Ryan szarkasztikusan. 

– Életed szerelme után mennyi idő elteltével jöttél hozzám? – 
kérdezte gúnyosan Deirdre férje, aki megdöbbenve hallgatta a szó-
váltást. Ashley végül visszanyerte higgadtságát. Haragudott 
Deirdrére, de Ryanre még jobban. 

– Robert – mondta a sógorának. – Örülnék, ha otthon folytatná-
tok ezt a beszélgetést. Deirdre, ha nem fogod be a szádat azonnal, 
magam teszem meg. Nem lesz viszály a házamban, főleg nem ka-
rácsony estén, amikor a békét kellene ünnepelnünk. 

– Hű! – szólalt meg csendesen Michael O'Connor.   Ryan bácsi 
tizenhat évesen már szexeit. 

Angelina felemelte a kezét felindultságában, de a fiú szűnni 
nem akaró lelkesedése Ryan tinédzserkori kalandja iránt nevetésre 
ingerelte a családtagokat, és a feszültség hamarosan oldódni kez-
dett a szobában. 

– Adj még nekem egy kis Madeira sherryt – mondta Kevin 
McGuire. – Nagyon jó az asztaltársaság, Ashley. Csodálatos kará-
csonyt köszönhetünk neked. 

– Köszönöm – mondta mosolyogva Ashley. – Minden bizony-
nyal ez a legizgalmasabb ünnep, amelyet valaha is tartottunk eb-
ben a házban. 

– Ki az a kitüntetett úriember, akinek a portréja a kandalló felett 
lóg? – kérdezte Kathleen. 

– Ő a nagyapám, Edward Livingston Kimbrough – válaszolta 
Ashley. – Más felmenőimről is készült festmény A ház különböző 
részeiben helyeztük el őket. Az előtérben látható festmény azt a 
Kimbrough-t ábrázolja, aki a házat építtette. 

Az este további része könnyed csevegéssel telt, de a feszültség 
még mindig tapintható volt. Végül a vendégek ásítást színlelve úgy 
határoztak, hogy eljött a lefekvés ideje. Frankie praktikusan a fülé-
nél fogva vitte fel a fiát az emeletre, pedig még szívesen faggatta 
volna a bácsikáját. Angelina megvárta, hogy minden lánya és veje 
nyugovóra térjen. 

– Azt hiszem, én is lefekszem – mondta Ashley. 
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– Várj egy kicsit – mondta az anyósa halkan. – Szeretnék be-
szélni veled. 

– Lina, nincs miről beszélnünk. Vége, és túléltük. Csak sajná-
lom, hogy Deirdre ilyen hosszú ideig magába fojtotta a haragját. 
Nagyon megbántotta a férjét. Mikor házasodtak össze, miután Ve-
lencéből hazatértetek? 

– Épphogy eljegyezték egymást, amikor elutaztunk Velencébe – 
felelt Angelina. – Az esküvőt a következő tavaszra tervezték, és 
akkor is tartották meg. Sohasem tudtam, hogy így érez. Persze nem 
igazán volt szerelmes Robertbe. Carlo Fabiano nyájas és elbűvölő 
volt. Deirdre szinte burokban nőtt fel, és sohasem találkozott ko-
rábban olyan fiúval. Tudomásunk szerint soha nem voltak kettes-
ben, más fiatalokkal együtt múlatták az időt állandóan. Ismertük a 
fiú hírnevét, de feltételeztük, hogy nem bántja Deirdre-t, és végül 
is nem történt baj. 

Ashley bólintott. 
– Igazat mondtam – kapcsolódott be hirtelen Ryan a beszélge-

tésbe. – Nem találkoztam és nem is beszéltem Biancával az elmúlt 
huszonhárom évben. 

– Megbeszéljük odafent – mondta Ashley halkan. 
– Cara – kezdte az anyósa, de Ashley felemelte a kezét. 
– Ez csak a fiadra és rám tartozik, Lina. 
Angelina Mulcahy megérezte Ashley hangjából, hogy nem tűr 

ellentmondást ebben a kérdésben. Az idős nő nézte, ahogy a fiata-
labb elhagyja a szobát, majd a fiához fordult. 

– Szállodába kellett volna mennetek – mondta. –Hogy juthatott 
eszedbe, hogy elfogadd a grófnő meghívását? Ennyire érzékeden 
vagy? Ez az ír gyökereidnek köszönhető, Ryan – mondta az asz-
szony, és felállt. – Megyek aludni, te pedig jobban tennéd, ha tisz-
táznád a dolgot Ashley-vel – azzal elhagyta a nappalit. 

Ryan néhány percig egyedül ücsörgött, majd felállt, és felment 
az emeletre, hogy beteljesítse végzetét. A felesége a nappalijukban 
ülve várt rá. 

– Figyelj, bébi. 
– Ülj le – intette le Ashley egy kézmozdulattal. 



241 

– Nem haragudhatsz rám valamiért, amit tizenhat éves korom-
ban tettem – tiltakozott a férfi. 

Ashley pontosan ezt várta tőle. 
– Természetesen nem haragszom azért, hogy a grófnő vette el a 

szüzességedet – mondta. – Azért haragszom, mert nem bíztál meg 
bennem annyira, hogy elmondd, mielőtt elutaztunk volna Velencé-
be. Mit gondolhat most rólam Bianca? 

– Sajnálom, igazad van – mondta a férfi –, de bevallom neked, a 
történtek után eszembe sem jutott az a nyár. 

– Ne légy tapintatlan – mondta Ashley – Tudom, hogy kezdet-
ben a házasságunk rendkívül kényelmes megoldás volt mindket-
tőnknek azért, hogy megmentsük a vagyonunkat, de azt mondtad, 
szeretsz, én pedig biztosan szeretlek. Minden tudsz rólam, amit 
csak tudni érdemes. Semmilyen múltbeli titkom sincs előtted. A 
házasság egyebek mellett a bizalmon alapul. Ha nem bízol bennem 
annyira, hogy elmondd a múltad kis történéseit, komolyan el kell 
gondolkodnom azon, hogy van-e jövője ennek a házasságnak. 

– Esküszöm neked, hogy sohasem gondoltam Biancára az el-
múlt évek alatt – tiltakozott. – Téged szeretlek. – A férfi felállt. 
Olyan ideges lett, hogy nem tudott ülve maradni. Ashley azonban 
nem állt fel, sőt, nyugodtnak, ijesztően nyugodtnak látszott. 

– Nem ez a lényeg, te hülye! – kiabálta hirtelen. – Elvittél an-
nak a nőnek a házába, aki mindent megtanított neked a szexről, és 
nem figyelmeztettél előre. Mi a fenéért nem mondtad el nekem, 
Ryan? Miért nem engedted, hogy eldöntsem, a palazzóban lakjunk, 
vagy inkább egy szállodában? 

– A szálloda kényelmetlen lett volna – mondta a férfi. – Ott kel-
lett lennem, ahol a szekrény volt. Ez a munkám. És miért kellett 
volna elmondanom? A házigazdánk elvette ugyan a szüzességem, 
amikor tizenhat éves voltam, de nem akarta, hogy ez zavarjon té-
ged. Ő igazán kedves asszony. 

– Ne merészelj a munkáddal takarózni, Ryan! Csak annyit kel-
lett volna tenned, hogy elmondd, mi történt azon a nyáron. Megér-
tettem volna. Azt hiszed, hogy olyan közönséges vagyok, hogy 
hisztiztem volna, és nem lettem volna hajlandó arra, hogy a gróf-
nőnél maradjunk? A pokolba is, az a nő több mint húsz évvel idő-
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sebb nálad, és még ha jól is tartja magát, én vagyok a feleséged. 
Ha még mindig szerelmes lettél volna Bianca di Viscontinibe, el-
vehetted volna. El kellett volna mondanod nekem, de nem tetted. 
Hogyan bízhatnék benned ezután? Honnan tudhatnám, hogy mi 
mindent nem mondasz még el nekem? 

– Bébi, figyelj rám. 
– Van még valami, amit mondani tudnál Ryan? Nem hiszem. 

Legalábbis nem most. Az irodai kanapéd ággyá alakítható. Aludj 
ott ma este. 

A férfi hangja hirtelen fagyossá vált. 
– Nem fogok az irodámban aludni, ameddig az anyám és a csa-

ládom többi tagja a házban tartózkodik – csattant fel. – Holnap, 
miután elmentek, olyan megállapodást erőltetsz rám, amilyet csak 
akarsz, de ma este nem. 

– Rendben – értett egyet Ashley. – Holnap visszaköltözöm a ré-
gi hálószobámba. Te megtarthatod ezt, és Ryan! Egy szót se szólj 
senkinek arról, hogy terhes vagyok! Be akartam jelenteni a jó hírt 
ma este, mielőtt a nővéred kirobbantotta a botrányt. 

– Elég illúzióromboló lett volna, nem igaz? 
– Megyek aludni – válaszolta Ashley, és olyan messze húzódott 

el a férfitől azon az éjszakán, amilyenre csak tudott. A párna, ame-
lyet általában az ágyuk támlájának támasztottak, ezúttal barikád-
ként tornyosult közöttük, de Ryan tudta, hogy az igazi barikád, 
amely elválasztja őket egymástól, az a saját hülyesége. 

Másnap reggel csatlakoztak a vendégekhez a reggelinél, mielőtt 
a limuzin megérkezett, hogy hazaszállítsa őket. Jelentéktelen dol-
gokról csevegtek. Később Ryan legidősebb nővére félrevonta 
Ashley-t. 

– Szeretnék elnézést kérni a testvérem miatt – kezdte. – Igen, 
mindnyájan előre ittunk a medve bőrére, és Ryan házasságkötése 
meglepett minket. Ráadásul minden jel arra mutatott, hogy csak 
anyagi megfontolásból történt, nem pedig szerelemből. Minden-
esetre nem vagyunk hülyék. Nos, talán Dee az. Látjuk, hogy te és 
Ryan mennyire szeretitek egymást, és nem szeretnénk, ha boldog-
talanok lennétek csak azért, mert Dee nem tudja feldolgozni a múl-
tat. Tegnap este nagyon sok embert megsértett. Sajnálom. A család 
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többi tagja borzasztóan érzi magát attól, amit tett. Remélem, nem 
rovod fel ezt mindnyájunknak. Csodálatos karácsony volt, és hogy 
őszinte legyek, évek óta nem éreztük magunkat ennyire jól. Egyi-
künk sem. 

– Elfogadom a bocsánatkérést – mondta Ashley –, és ne aggódj, 
Bride. Nem teszem ki az öcséd szűrét, de nagyon kemény leckét 
kap érzékenységből. 

Bride elmosolyodott. – Nahát! Tényleg te vagy a neki való fele-
ség, Ashley. Olyasvalaki kell neki, aldt nem tud felhúzni a hülye-
ségeivel. Mindannyian melletted állunk! – mondta Bride Mulcahy 
Franklin, és megölelte sógornőjét. 

– Mi ez az egész? – morogta Ryan Frankie-nek. 
– Azt hiszem, a feleséged most állt az ellenség oldalára – felelte 

Frankie vigyorogva. – Úgy kell neked, fajankó. 
– Csak ne oktass ki – morogta Ryan. – Ne akard, hogy bele-

piszkáljak, miért vásárolod azt a szexis holmit a Lacy 
Notthingsban, rendben? 

– Idejében meg fogod tudni – mondta Frankie titokzatosan. 
– Ryan bácsi, beszélhetnénk egy percre? – kérdezte Frankie fia. 
Ryan a húgára pillantott. 
– Csak rajta! – mondta Frankie. – Addig úgysem hagy békén, 

amíg el nem mondta. Csak siess, Michael. A kocsi már itt van, és 
mennünk kell. 

Ashley egyenként búcsúzott el minden vendégétől. Deirdre sír-
va fakadt, amikor a házigazda szemébe nézett. 

– Nagyon sajnálom – nyögte ki zokogva. – A változás kora arra 
késztet, hogy kegyetlenségeket és ostobaságokat kövessek el. 

– Minden rendben, Dee – nyugtatta meg a nőt Ashley, ám köz-
ben arra gondolt, hogy sohasem fogja igazán kedvelni azok után, 
amit előző este művelt. 

– Nem tudom, miért mondtam azt, amit mondtam – folytatta a 
könnyeit ontva. – Robert pokolian dühös rám, és nem is hibáztat-
hatom érte. Őszintén sajnálom – mondta, majd beült a többiek 
mellé a limuzinba. 
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Ashley szinte már sajnálta, amikor meglátta, hogy testvérei el-
húzódnak a síró Deirdre-től. Még hallotta, hogy Bride ráparancsol 
a húgára, kösse be az övét, és hagyja abba a bömbölést. 

– Meg tudsz bocsátani a fiamnak valaha? – kérdezte Angelina, 
mielőtt ő is beült volna az autóba. 

– Természetesen – morogta Ashley –, de csak azután, hogy 
megtanulta a bizalomról szóló leckét. Te is megbíztál a férjedben, 
nem igaz? Ő is benned. 

Az anyós bólintott. – A bizalom legalább annyira fontos, mint a 
szerelem és a szex – válaszolta Angelina. – Ne legyél túl kemény 
hozzá, cara! A férfiak számos erénnyel rendelkeznek, de a józan 
ész nem tartozik közéjük. Akármekkorák és akárhány évesek is le-
gyenek, sosem nőnek fel igazán. A szívükben mindig kisfiúk ma-
radnak, nem számít, milyen idősek. Hidd el nekem – arcon csókol-
ta Ashley-t. – Ugye megtartjátok a templomi esküvőt, mielőtt a 
baba megszületne? Én nagyon örülnék neki. 

Ashley elvörösödött. – Ryan elmondta? Megölöm! 
Angelina megrázta a fejét. – Cara – kezdte –, hét gyereket szül-

tem. Ismerem a jeleket, de nem szólok senkinek addig, amíg te ké-
szen nem állsz arra, hogy bejelentsd a hírt, és akkor természetesen 
én is rendkívül meg fogok lepődni a család többi tagjával együtt. 

Ashley halkan felnevetett. – Látom, számíthatok rád, Lina. El 
akartam mondani mindenkinek tegnap este, de Deirdre jelenete el-
vette a kedvemet. 

– Megértem, hogy azok után nem akartad szóba hozni. 
– Hívni foglak – mondta Ashley, majd odakísérte anyósát az au-

tóhoz. Csak álltak egymás mellett Ryannel, és nézték, ahogy a ter-
jedelmes limuzin keresztülhajt a dombon, és eltűnik a szemük elől. 

– Gyere be a hidegről – mondta a férfi. 
Ashley szótlanul ment vissza a házba. – Azt hiszem, jobb lenne, 

ha pár napra bemennél a városba – mondta a férjének. – Biztos va-
gyok benne, hogy hasznára lehetnél a cégednek. 

– Most kirúgsz? – kérdezte Ryan. 
– Csak pár napra, de elég, ha holnap indulsz. 
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– Nem akarok elmenni – mondta a férfi dacosan, miközben kö-
vette feleségét az emeleti, kis nappaliba. – Helyre akarom hozni a 
dolgokat most azonnal. 

– Ryan, nincs mit rendbe hozni. Nem rovom fel neked fiatalkori 
meggondolatlanságodat, hiszen nekem is van múltam. Carson, 
Chandler és Derek. Ám ahogy tegnap este már elmondtam neked, 
jobb lett volna, ha tudok Biancáról, mielőtt elfogadom a vendég-
szeretetét. Ő tudta, hogy elhallgattad előlem? 

– Igen. Hazautazásunk előtt beszéltem vele. Azt mondta, el kel-
lett volna mondanom neked, és mivel nem tettem meg, az lenne a 
legjobb, ha; minél hamarabb orvosolnám ezt a hibát. 

– A teraszon beszélgettetek a hálószobánk alatt. Láttalak benne-
teket – válaszolta Ashley. 

– Nem említetted – mondta Ryan meglepetten. 
– Valóban nem. Feltételeztem, hogy végül elmondod, miről volt 

szó, és az eszembe se jutott, hogy hűtlen lennél – közölte vele 
Ashley. – Nem hittem, hogy olyan lennél, de most már nem va-
gyok biztos benne. 

– Nem vagyok olyan. 
– Ha te mondod – válaszolta Ashley szárazon. Ryan a fogait 

csikorgatta. Miért nehezíti meg ennyire? Nos, nem mondta el, 
hogy Bianca rámászott, amikor ő tizenhat éves volt. Hát aztán? – 
Nem megyek sehova – ismételte Ryan. 

– A régi szobámban alszom – válaszolta Ashley 
– Tedd azt – mondta Ryan –, de hiányozni fogok neked, bébi, 

hidd el. 
– Túl fogom élni – csattant fel Ashley. – El sem hinnéd, milyen 

könnyen túl fogom élni méltóságos személyed hiányát – de még a 
gondolatát is utálta annak, hogy egyedül kell aludnia. A Csatornán 
zajló gátlástalan szex sem nagyon érdekelte. Legszívesebben a 
testvérével beszélgetett volna. Már olyan régen meghalt, de még 
mindig nagyon hiányzott neki. Ben mindig megtalálta a módját, 
hogyan segítsen rajta. Ashley mindig szexre használta a Csatornát, 
de most azon morfondírozott, nem tudná-e visszahozni a bátyját 
vele. Ó, persze, hogy tudta, nem lesz ott valójában, de a saját csa-
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ládtagjával akart beszélni, és nem Ryan rokonaival, tekintet nélkül 
arra, milyen kedvesen bánnak vele. 

Ben, mondta magában, azt szeretném, ha visszajönnél. Beszél-
nem kell veled. Találkozzunk lent a parton. Emlékszel arra az ok-
tóberi napra, amikor csak üldögéltünk és beszélgettünk? Most is 
azt szeretném. Üljünk le, mi ketten, és beszélgessünk. Megnyomta 
a gombot, amely a síkképernyős tévét takaró falat nyitotta. A táv-
irányítón ráállt a Csatornára, kiválasztotta az A lehetőséget, végül 
megnyomta az entert. Azonnal azon a parton találta magát, amely a 
Kimbrough Hall-i hegyfok alatt húzódott, és ott volt Ben is, felé 
közeledett. A nyakába ugrott. Ha élne, már a negyvenes éveit ta-
posná, gondolta Ashley, de ott a parton ugyanúgy nézett ki, mint 
régen. 

– Mi a helyzet, kölyök? – kérdezte, amint barátságos, kék sze-
mével ránézett. Közvetlenül a vízparton álló padhoz vezette 
Ashley-t – Mondd el a bátyádnak, mi történt, és majd kitalálunk 
valamit. 

– Ó, Benji, miért kellett meghalnod abban az elátkozott háború-
ban? 

– Nekem ez a sors jutott, kölyök, de nem hiszem, hogy azért 
akartál velem találkozni, hogy ezt megkérdezd tőlem. Mondd, mi a 
baj? 

Ashley sírva fakadt, és a könnyeivel küszködve beszélni kez-
dett. 

Ben csendben hallgatta, és amikor Ashley elmondta, mi nyomja 
a szívét, így szólt: – Kölyök, tudod, hogy nem róhatod fel neki 
örökké, hogy ostobaságból vagy gyávaságból nem beszélt neked a 
grófnőről. Rendes fickóhoz mentél hozzá. 

– De nem hiszem, hogy valaha elmondta volna, ha az átkozott 
nővére nem pakol ki – mondta Ashley. 

– Beszéltél neki a Csatornáról? – kérdezte Ben. Ashley-nek el-
akadta a szava egy pillanatra, aztán rávágta: – Az teljesen más. 

– Nem, egyáltalán nem az, kölyök. Figyelj, mindenki életében 
vannak olyan dolgok, amelyeket valamilyen okból nem akar meg-
osztani másokkal, de ez még nem jelenti azt, hogy érzéketlen vagy 
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tisztességtelen lenne. Ez csak annyit jelent, hogy nem akarja el-
mondani. Beszélni fogsz Ryannek a Csatornáról, Ashley? 

– Természetesen nem. Ez női dolog. Nincs olyan nő, aki férfivel 
beszélne a Csatornáról. Ez íratlan szabály. 

– Elmondtam a véleményem, kölyök – mondta Ben. – Nézd 
Ashley sosem tudhatjuk, mit hoz az élet. Én sem terveztem, hogy 
meghalok a Sivatagi Viharban. Frankie sem gondolta, hogy a férje 
meghal az ikertornyok elleni támadásban. Ne vesztegess el egye-
den pillanatot sem abból, ami megadatott. Ryan elmulasztotta, 
hogy beszéljen neked a grófnőről. Talán sosem beszélt volna róla. 
Tekintsd ezt mulasztásnak – Ben rámosolygott Ashley-re. – Tu-
dom, hogy szereted. Ne pazarolj több időt a haragra. Nyugodtan 
mondhatom, halálra rémítetted. Nem fogja elkövetni ugyanazt a 
hibát még egyszer. – Ben hunyorgott nevetés közben, ahogy min-
dig is tette. 

– Annyira hiányzol – mondta Ashley. – Igazad van Ryannel 
kapcsolatban. Sok mindenben nagyon profi, de ha a nőkről van 
szó, akkor nagyon esetlen tud lenni, de én valóban szeretem. Nagy 
szerencsém van vele, igaz, Benji? 

– Igen, kölyök – mosolygott a bátyja. 
– Gyerekünk lesz. 
– Tudom – válaszolta Ben. 
– Azt hiszem, a Velencében töltött utolsó éjszakán estem teher-

be. 
– Nem, nem akkor – mondta a férfi csillogó szemmel – de még 

azelőtt, hogy visszaértetek Egret Pointe-ba, kölyök. 
– Nem az utolsó éjszakán, de még a hazatérés előtt? – kérdezte 

Ashley, majd hirtelen elvörösödött, amikor eszébe jutott a repülő-
út. 

– Igen – vigyorgott a bátyja. – Pontosan akkor – mondta, majd 
szeretetteljesen megölelte. – Na, mennem kell, kölyök. 

– Beszélünk máskor is? – kérdezte Ashley. Ben megrázta a fe-
jét. 

– Nem a Csatornán vagyunk, hugi. Csak álmodsz – magyarázta. 
– Máskülönben nem lehetnék itt. Azok, akik a Csatornát igazgat-
ják, nem szívesen látott személyek az én főnököm számára. 
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– Határozottan emlékszem, hogy bekapcsoltam a tévét, és be-
programoztalak – győzködte Ashley. 

– Talán csak túl fáradt és nyugtalan vagy, hogy emlékezz, mit 
tettél. – Mindketten felálltak. Aztán Ben Kimbrough lehajolt, és 
megcsókolta a húgát. – Isten veled, kölyök. Ja, nagyapa és a többi-
ek üdvözölnek. 

Mielőtt Ashley bármit is mondhatott volna, a bátyja távolodni 
kezdett, majd beleveszett a ködbe, amely hirtelen szállt fel a vízről. 
Még egyszer utána kiáltott, de már elment, a köd pedig lassan őt is 
körülvette. Legnagyobb meglepetésére felébredt. A tévé még min-
dig a fal mögött rejtőzött. A távirányító az ágya melletti éjjeliszek-
rényen hevert. A szoba ablakán kipillantva látta a szürke eget és a 
csendesen hulló havat. 

Ashley kikászálódott az ágyból. Ben! A bátyjával beszélt! Be-
szélt vele! Elmosolyodott. Ő mindig jó tanácsokat adott, ahogy ez-
úttal is. Sokkal jobban érezte magát. Úgy döntött, megfogadja, 
mert nem akarta úgy végezni, mint Deirdre, az a bolond és keserű 
asszony. Rápillantott a kandallópárkányon álló órára. Már elmúlt 
hat. Ashley kinyitotta régi hálószobájának ajtaját, és visszasietett 
közös hálójukba, ahol Ryan mélyen aludt hitvesi ágyukban. Be-
fészkelte magát mellé, és a férfi azonnal átölelte. 

– Megbocsátod, hogy gyáva barom voltam? – kérdezte a férfi. 
– Csak akkor, ha most azonnal őrülten és szenvedélyesen sze-

retkezünk egyet – válaszolta Ashley. 
– Köszönöm, bébi, és nagyon sajnálom – mondta. – Hogy lehe-

tek ennyire szerencsés? 
– Nem tudom, de talán mindketten szerencsések vagyunk. Most 

azonban fogjuk be, és csináljunk inkább valamit. 
Ryan nagyot nevetett örömében – Bármit, amit csak mondasz, 

bármit, amit csak szeretnél – ígérte vigyorogva. 
– Én vagyok az úrnő, te pedig a szolga. Kényeztess, drágám, az-

tán eldöntjük, mikor menjünk a templomba, hogy a gyermekünk 
száz százalékig törvényes legyen. 

Ryan olyan csókot lehelt Ashley ajkára, hogy a nő a lábujja he-
gyéig beleremegett. Érezte, hogy a férfi is izgalomba jön. – Igenis, 
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úrnőm – mondta Ryan Finbar Mulcahy a feleségének, és a keze 
vándorútra indult a nő testén. 

Ashley elégedetten dorombolt, amint kint is, bent is egyre erő-
södött a vihar. El ne felejtse másnap lemondani a Csatorna előfize-
tését. Nem valószínű, hogy valaha szüksége lesz még rá. 
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Utószó 

Benjamin Kimbrough Mulcahy egy héttel a szülei első házassá-
gi évfordulója előtt, augusztus tizenkilencedikén született. Min-
denkinek feltűnt ragyogó kék szeme, amely még a néhány hónap-
pal később megtartott keresztelőjén is ugyanolyan lélegzetelállító-
an világított. 

– Olyan kék, akár a névrokonáé – mondta csendesen Ashley. 
A babát a Szent Anna-kápolnában keresztelték meg, ugyanott, 

ahol néhány hónappal korábban a szülei örök hűséget esküdtek 
egymásnak. Hálaadás hétvégéje volt, és a csarnokot megtöltötték 
Angelina családtagjai. Michael O'Connor, a Princeton elsőéves 
hallgatója lett a keresztapja, édesanyja, Frankie pedig a keresztany-
ja. 

Miután visszaérkeztek a házba, Angelina felfedezett egy pár 
gyönyörű, rokokó stílusú, ezüst gyertyatartót a konyhaasztalon. 

– Ezeket nem láttam korábban – mondta a menyének. – Csodá-
latosak és igen értékesek, ha nem tévedek. 

– Az unokádé – mondta Ashley. – Ajándék. 
– Kitől? – vizsgálta meg óvatosan a gyertyatartókat, majd elmo-

solyodott. – Bianca di Viscontini? – kérdezte, miután felismerte az 
olasz kidolgozást a gyertyatartón. 

Ashley bólintott. 
– Értesítettük Benjámin születéséről, és megemlítettük, hogy 

Velencét még mindig a világ legromantikusabb városának tartjuk.  
Angelina felnevetett. – Nos – kezdte a legifjabb unokájára pil-

lantva –, bizonyára senki sem tudná megcáfolni ezt az állítást eb-
ben a családban. 

Ashley csendesen válaszolt. – Ott szövődhet románc, Lina, ahol 
csak szeretnénk. 

Igen, Ryant is beleértve, mindenki azt hitte, hogy a kis Benji 
Velencében fogant, de Ashley tudta, hogy nem. Tudta, mert a 
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bátyja megmondta, és Ben sosem hazudott neki. A fia az Atlanti-
óceán felett egy repülőgépen fogant valahol Montauk Point kör-
nyékén. Néha viccből Mile-Highnak hívta a picit magában. Abból 
a szerelemből származott, amelyet Ashley és Ryan egymás iránt 
érzett és azokból az édes, váratlanul érkező örömökből, amelyeket 
mindig megtaláltak egymásban. 

Feltűnt Ryan, és átkarolta. – Készen állsz a következőre? – 
csipkelődött Ashlye-vel, aki odafordult, súgott valamit a fülébe. 

Ryan Finbar Mulcany elpirult, és vihogni kezdett. – Bármikor, 
édes – mondta. – Bármikor. 

Kimbrough nagypapának végül igaza lett, gondolta mosolyogva 
Ashley. Léteznek olyan párok, akik boldogan élnek, amíg meg 
nem halnak. 
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