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Régi, kedves barátnőmnek,
Barbara Brettonnak.
Ezt neked írtam, kölyök!
Szeretettel, TŐLEM. Köszönöm!
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Előszó

A

teljes neve Lucifer Nicholas volt, bár ezt kevesen tudták.
Mindenki egyszerűen Mr. Nicholasként, a magánkézben levő
nagyhatalmú Csatorna Vállalat főigazgatójaként ismerte.
Elbűvölő, nyájas ember volt, őszülő hajjal és szénfekete
szempárral Kiejtésében enyhe, művelt brit akcentus érződött.
Méretre szabott öltönyöket és csodás cipőket viselt. Szerteágazó
érdekeltségei mind sikeresek és jövedelmezőek voltak. Többségi
részvénytulajdonos volt egy hatalmas dohányvállalatnál. A
Csatorna Művészek Vállalat több fontos rocksztárt és színészt
képviselt. Az emberei azért lobbiztak, hogy olajfúrási jogot
szerezzenek állami földeken.
És természetesen ő hozta létre a Csatornaként ismert titkos
interaktív vállalatot. A Csatorna csak és kizárólag nőknek készült.
Lehetővé tette számukra, hogy este nyolc és hajnali négy között
kiéljék legvadabb fantáziájukat. A férjeik vagy partnereik semmit
sem tudtak a Csatornáról. A számlán úgy jelent meg, mint a
prémium csatornák egyike, hasonlóan a Disney csatornához. Ha
egy nőt mégis megkérdeztek róla, általában azt felelte, olyasmi,
mint a Lifetime. A férfi, aki feltette a kérdést, erre a szemét
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forgatta és témát váltott, esetleg néha tett valami tréfás
megjegyzést a női csatornákkal kapcsolatban.
Mr. Nicholas rajongott a nőkért. Imádta az alakjukat, a
színüket, az őket körbelengő különböző illatokat. Rajongott az
örömteli kacagásukért és a hangokért, melyek a szenvedély
hevében hagyták el a torkukat. De leginkább arra szerette
rávenni őket, hogy éljék ki a fantáziájukat, mert így sokukat
képes volt a hatalma alá vonni. És nem volt ördögibb,
veszélyesebb, izgalmasabb egy igazán jó rossz nőnél. Sokan
meglehetősen hamar megcsömörlöttek a Csatornától, mert a
túlzásba vitt gyönyör előbb-utóbb unalmassá vált. Ám volt
néhány nő, aki sosem unta meg.
Az Egret Pointe nevű falu meglepően termékeny talajnak
bizonyult Mr. Nicholas szamara. A huszonegyedik század elején
két nőt is kiszemelt magának innen, ám Kathryn St. Johnt, a
városka könyvtárosát, mindenkinél jobban szerette volna
megkaparintani. Családja férfitagjait könnyű volt behálózni az
évszázadok során. Az önnön fontosságuktól elvakult férfiak, akik
óriási vagyon és a hatalom megszerzésére áhítoznak, mindig is
könnyű prédának bizonyultak. És minden egyes generáció
többre vágyott az előzőnél.
Csakhogy egy előkelő hölgyet nem olyan könnyű letéríteni az
egyenes útról, mint egy férfit. Kathryn St. Johnt nem volt könnyű
elcsábítani. Erős és szilárd jelleme ellenállt a kísértésnek. Ám a
női nem tagjaként neki is gyengéje volt a jó szex, lehetőleg minél
nagyobb mennyiségben. Sajnos nem állt módjában vágyainak
hódolni anélkül, hogy ne okozott volna botrányt.
Így hát Mr. Nicholas megismertette Kathryn St. Johnnel a
Csatornát. Kathrynt örömmel töltötte el a tudat, hogy lehetősége
nyílt titokban kiélni a fantáziáit, anélkül, hogy a család hírnevén
foltot ejtett volna. Néhány másik hölgy figyelmét is felhívta a
Csatornára, akik szép sorjában szintén megosztották mocskos
kis titkukat a barátnőikkel. Mr. Nicholas pedig türelmesen várta,
hogy a nő érett szilvaként az ölébe hulljon. A világ minden ideje
rendelkezésére áll. Nem így a nőnek. Ám ekkor valami egészen
váratlan dolog történt. Megjelent a színen Timothy Blair.
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Első fejezet

Kathryn

St. John – Szín Dzsinnek ejtve még ott látta a
negyvenedik életévét a visszapillantó tükörben. De csak
elmosódva. Mégis, korához képest meglepően fiatalosnak tűnt.
Magas volt – mezítláb is majdnem száznyolcvan centi. Karcsú
volt, anélkül, hogy véznának tűnt volna. Melle, csípője és feneke
látványa egy bizonyos korosztályon belül elképzelhetetlenül sok
pasinak okozott éjszakai magömlést. Vonásai elegánsak voltak:
szív alakú arc, hosszú, vékony orr, meglepően érzéki ajkak,
amelyeknek nem volt szükségük külön hangsúlyozásra. Szeme
zöld volt, akár a nyári erdő, és bár haját takaros kis kontyban
hordta, vörösarany színű sörénye semmit sem vesztett fiatalkori
ragyogásából, bár azt nem lehetett megmondani, hogy festeti-e.
Hangja mély volt és dallamos, szexis mosolyával soha nem
fukarkodott.
Kortársai gyakran megjegyezték, hogy hasonlít Suzy Parkerre,
egy híres, ötvenes évekbeli modellre. Ez a bók egész élete során
elkísérte, és Kathy mindig hízelgőnek találta. Kamaszként
csodálattal nézett az elbűvölő, lángvörös hajú, színésznővé
avanzsált szépségre, akinek gyakran idézték azt a szólását,
miszerint modellként nem volt több egy eleven ruhafogasnál.
Kathryn számára ez azt jelezte, hogy Suzy egy józan
gondolkodású nő, aki két lábbal áll a földön. A valóság amúgy is
azok számára való, akik híján vannak a fantáziának. Márpedig ha
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volt valami, amiben Kathryn St. John bővelkedett, az a
képzelőerő volt – méghozzá annak nagyon aktív formája.
Úgy vélte, hogy a fantáziálás – legalábbis amíg kordában
tartják előnyös egy könyvtáros számára. Miss Kathy, ahogy az
alkalmazottai nevezték, Egret Pointe könyvtárosa volt.
Beleszületett ebbe az állásba. Mióta az ük-ük-üknagyapja 1895ben megépítette a könyvtárat, minden egyes könyvtáros a St.
John család női tagjai közül került ki. A könyvtár társasági
alapszabályzatában semmi sem kötötte ki, hogy ennek így kell
lennie. A hagyomány diktálta így, és a St. John lányok mind
kiválóan helytálltak a munkájukban.
Kathryn sokáig úgy gondolta, ő lesz az utolsó a St. John
család hölgytagjai sorában, aki a könyvtárat igazgatja, mivel a
bátyja nem kapkodta el a házasságot. De aztán negyvenéves
korára V. Hallock Kimborough St. John végre talált magának
feleséget. Méghozzá egy nagyon fiatal feleséget, Deborát, aki
mindezidáig öt csemetével örvendeztette meg – egy fiú ikerpárral
és három lánnyal -, és aki nemrégiben esett teherbe a hatodik
gyermekükkel. Kathrynt meglehetősen meglepte, hogy bátyja
mekkora hévvel vetette magát az apai szerepbe, mivel mindig is
egy kicsit begyöpösödöttnek és önzőnek találta fivérét.
Elképzelni sem bírta Hallockot szex közben, ahogy elragadja a
féktelen szenvedély. Azt viszont be kellett ismernie, hogy nagyon
jó apának és odaadó férjnek bizonyult. Na, ezt adja össze valaki!
De legalább nem kellett vele egy fedél alatt élnie. Amikor húsz
évvel korábban elkezdett dolgozni a könyvtárban, megkapta a
Honeysuckle Cottage-nak nevezett kis házikót. Lucretia
nagynénje, az előző könyvtáros, soha nem vonult vissza, ám
akkoriban Hallock még nőtlen volt, így Kathryn továbbra is otthon
lakott, még ha el is játszotta a segéd könyvtáros szerepét.
Nagynénje napjai legnagyobb részét a kölcsönző pult mögötti
karosszékben szunyókálva töltötte, miközben Kathryn ellátta a
könyvtárosi teendőket.
Lucretia nagynéni a nagyapja nővére volt. 1898-ban született,
és húszéves korában lett az Egret Pointe-i könyvtár vezetője. A
vőlegénye meghalt a háborúban, így egész életét annak
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szentelte, hogy gondját viselje a családi adománynak. A St. Jolin
család leszármazottai végül is Egret Pointe első telepesei közé
tartoztak. A család kötelessége volt, hogy – miután
megalapították a könyvtárat -, nevükhöz híven gondoskodjanak a
megfelelő fenntartásáról és vezetéséről.
Így hát Lucretia Kimborough St. John a helyén maradt, míg
egy nyári délután csendben ki nem lehelte a lelkét a kölcsönző
pult mögötti karosszékében. Kilencvenkét éves volt. Békés
távozása után a könyvtár bizottsága hivatalosan is felvette
Kathryn St. Johnt a városi könyvtáros pozíciójára, évi egy
dolláros fizetéssel – ahogy azt a hagyomány diktálta, hiszen a St.
John család minden tagja rendelkezett saját jövedelemmel.
Kathryn akár ingyen is dolgozott volna a könyvtárnak, hiszen a
Honeysuckle Cottage a pozícióval járt, ő pedig egész életében
arra várt, hogy végre birtokba vehesse. A közvetlenül a könyvtár
épülete mögötti félhektárnyi területen fekvő házikó egy idealizált
angol ház másolata volt. Ugyanabban az évben épült, mint a
könyvtár, abból a célból, hogy az első könyvtáros, Miss Victoria
Kimborough St. John lakóhelyéül szolgáljon. A házban minden
eredeti volt, amikor Kathryn átvette. A költözéssel még várt egy
évet, hogy az épület villamos vezetékeit és vízvezetékcsöveit
modernizálhassák, és a kéményeket, ahová az évtizedek során
madarak nemzedékei fészkelték be magukat, kipucolhassák.
Kathryn azóta is kitűnő gondját viselte a háznak.
Honeysuckle Cottage egy fehérre meszelt, kétemeletes épület
volt, függőleges, világos színű fadeszkákkal. A második emelet
enyhén az első fölé nyúlt, ami jellemző volt az Anglia délkeleti
részén található házakra. Szép palatetője volt, bár ha az építők
ragaszkodtak volna a hagyományokhoz, akkor nádfedelesre
tervezik, és a csúcsát, valamint az ereszeit különböző mintákkal
díszítik. Az ólmozott üveg, kocka alakú szárnyas ablakok kifelé
nyíltak. A tetőn két, téglából készült kémény meredezett. A
nagyobbat jól lehetett látni a házikó egyik végéből, a másik a ház
túloldalán fúrta át a tetőt. A ház bejárati ajtaja feletti falat és tetőt
egy ősrégi japán lonc indái szőtték be. A tölgyfa bejárati ajtót egy
méhkas formájú ólmozott üvegablak díszítette.
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Odabent a középső hall egyik feléből egy bájos szalon nyílt
egy kandallóval, a másikból egy apró étkező egy újabb
kandallóval. A konyha a házikó hátsó részét foglalta el, és a
tűzhely mellett ott állt egy ódivatú kemence is. A földszinten még
egy kis női öltözőszobát is kialakítottak. Az emeleten
helyezkedett el a nagy hálószoba, az öltözőszoba és a fürdő.
Akik először jártak a Honeysuckle Cottage-ban, mindig
elcsodálkoztak a fürdőszoba láttán, amely világos volt és tágas,
és amelyben – egyebek közt – volt egy bidé, egy nagyméretű
fürdőkád és egy üvegezett zuhanykabin is.
Kathryn St. John lehet, hogy a városka könyvtárosa volt, de
szerette a kényelmet, és megengedhette magának a fényűzést.
Akár férjhez is mehetett volna. Nemcsak gyönyörű volt, de
jelentős vagyonnal is rendelkezett. Ám Kathryn St. John
független nőnek tartotta magát, és ezen nem is állt szándékában
változtatni. Évente többször is kivett egy-egy rövidebb vakációt,
és elrepült, mondjuk, Párizsba vagy Dublinba. Járt már a riói és a
velencei karneválon, megmászta a Mont Blanc-t, végigjárta a
kínai nagy falat, sőt még Ausztrália isten háta mögötti vidékét is
bebarangolta. Előfordult, hogy kibérelt egy magánjachtot, és egy
hétig a Karib-tengeren hajókázott, sőt, tíz napot még a Csatorna
Vállalat Sziget Gyógyfürdőjében is eltöltött, melynek
menedzsere, Fyfe MacKay igazi lepedőakrobatának bizonyult.
Ismerte Fyfe nagybátyját is, mivel ő volt az első szeretője,
igaz, kapcsolatuk csupán rövid ideig tartott. Nicholas elbűvölő
ember volt, és bár nyilvánvalóan idősebb volt nála, egyetlen
szűzlány sem részesült olyan gyönyörteljes bevezetésben a
tiszta, hamisítatlan szexbe, mint amilyben Kathryn St. Johnnek
része volt. Nicholas volt az, aki bemutatta neki a Csatornát, és ő
vette rá, hogy ismertesse meg néhány barátnőjével és
ismerősével. Kathryn gyakran eltűnődött, hogy milyen lett volna
az életük a Csatorna nélkül. A legtöbb nő csak ideig-óráig
használta, aztán abbahagyta, ám ő nem tartozott közéjük. A
Csatorna lehetővé tette számára, hogy fenntartsa a
függetlenségét, amit soha nem is állt szándékában feladni.
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Néhány kedvenc regényét is beleszőtte a kalandjaiba. Múlt
éjszaka pont A három testőr került terítékre. Kathryn imádta
eljátszani Milady St. Jean szerepét, és a szeretőitől kapott
szenvedélyes gyönyörök minden egyes percét teljes mértékig
kiélvezte. Korábban már beprogramozta a távirányítóját, és
hirtelen ott találta magát meztelenül egy ágyon, felette egy férfi,
aki épp nagy hévvel gyömöszölte.
– Mon Dieu! Mon Dieu! Hát létezik bármi élvezetesebb egy
buja nemesi származású szajhánál?
– Felnyögött, ahogy még mélyebbre nyomult a nő forró
vaginájában.
– Csupán egy kanos testőr, egy hosszú, vastag, tettre kész
szerszámmal – nevetett Kathryn. Karcsú lábait a férfi zömök
teste köré vonta. – Mélyebbre, Porthos, és keményebben.
Tudod, hogy szeretem, cherie.
– Sikoltozol nekem, milady? – kérdezte a férfi gyengéden, és
ajkával a nő ajkát súrolta. Sötét szeme fénylett, ajka hamiskás
mosolyra húzódott takaros, sötét bajusza alatt. Olyan
ínycsiklandóan veszélyes, gondolta magában Kathryn, ahogy a
férfi egyre keményebben lovagolta.
– Képes vagy sikoltozásra fakasztani, Porthos? – csipkelődött
vele, és ujjaival végigcirógatta a férfi tarkóját, amitől az
megborzongott. – Gyerünk, cherie!
– Azért élek, hogy önt szolgáljam, milady – mosolygott rá a
férfi. Aztán, még mélyebbre hatolva rábukkant arra a bizonyos
pontra, amiről tudta, hogy az őrületbe kergeti. Először csak
lassan, ügyesen ingerelte, aztán egyre határozottabban.
A miladyből előtörtek a gyönyör sikolyai. – Tu es un diable! –
sikította, ahogy az izmai összerándultak a férfi lüktető pénisze
körül, egyre erősebben és erősebben szorítva.
A férfi érezte, ahogy a nőt csillapíthatatlan remegés fogja el,
és krémes nedvei elborították a benne dolgozó szerszámát. –
Sacré bleu! Tu es magnifique, ma belle – kiáltotta, ahogy
elélvezett.
Csing! Csing! Csing! – A Csatorna bezár – szólalt meg egy
szirupos hang.
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– Ó, merde! – nyögte Kathryn St. John, ahogy az orgazmusa
lassan elenyészett. Még csak most kezdett igazából belendülni.
Szomorúan elnevette magát, aztán a hasára fordult, és könnyed,
pihentető álomba merült. Holnap sűrű napja lesz.
Csodálatos késő nyári reggelre ébredt. Amikor megérkezett a
könyvtárhoz, meg sem lepődött azon, hogy több fiatal is
várakozik az épület előtt, arra várva, hogy kinyissa nekik az ajtót.
Voltak, akik időben nekiálltak a nyári olvasmányoknak, és voltak,
akik az utolsó pillanatra hagyták. – Jó reggelt! – köszöntötte őket,
ahogy kitárta előttük az ajtót.
– Jó reggelt, Miss Kathy! – csilingelték a gyerekek, ahogy a
szúnyoghálóval felszerelt ajtón át beviharzottak az épületbe, és
kirajzottak polcok felé. Kathy elvigyorodott: máris azon
vitatkoztak, hogy ki mit olvas el először. Legtöbbjüket óvodás
koruk óta ismerte. Megfordult, és bement a kis irodájába. Az
asztalán már ott várta egy csésze gyenge, édes kávé. –
Köszönöm, Mavis! – kiáltotta Kathryn.
Mavis Peabody, az asszisztense, a saját kávéjával a kezében
rögtön ott termett az irodájában, és levetette magát egy székre. –
Caroline majd elintézi a kölcsönzéseket – mondta. – Úgy tűnik,
egyre többen várják meg az iskolakezdés előtti utolsó pillanatot,
hogy nekiálljanak a nyári olvasmányaiknak. Én mindig már
szünet elején letudtam, hogy legyen időm a strandon heverészni.
A mai fiatalok mások. Minden más fontosabb nekik. A strand. A
pláza. A filmek, meg azok az átkozott mobiltelefonok, amikkel a
világon mindent lehet csinálni, kivéve telefonálni.
Kathryn jót derült a barátnője kirohanásán. – Nos, Mavis,
muszáj lesz lépést tartanod velük – jegyezte meg. – Láttad már
az új Kindle 2-tőt?
Mavis megvetően felvonta az orrát. – Engem ugyan nem hat
meg. Szeretem érezni a könyvet a kezemben.
– Egy nap a könyvtárak elavultnak fognak számítani – vetette
fel Kathryn komolyan.
– Én addigra már rég alulról szagolom az ibolyát, és ez a tény
örömmel tölt el – vágott vissza Mavis. Az ilyenfajta olvasás árt a
szemnek. És különben is, miből fognak a szerzők így megélni?
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– Ó, szerintem az ügynökök lépést tartanak a változásokkal –
vélekedett Kathryn. – Tudod, valamiből nekik is fizetniük kell a
gyerekeik főiskolai tandíját.
– A gyerekekről jut eszembe – vetette közbe Mavis.
– A tanszék talált valakit Mrs. Riley helyére. Tegnap este már
be is ment a kórházba.
– Ilyen hamar?
– Mármint Riley ilyen hamar bekerült a kórházba, vagy ilyen
hamar találtak új igazgatót a középiskolába? – kérdezett vissza
Mavis.
– Mindkettőre kíváncsi vagyok – nevetett Kathryn.
– De először mesélj Mrs. R-ről. Azt hittem, október végére van
kiírva.
– A többes terhességnek mindig koraszülés a vége, és miután
az ultrahang kimutatta, hogy ötös ikrekről van szó, már biztosra
lehetett venni, hogy a picik inkább korábban érkeznek, mint
később. Sikerült megállítaniuk a vajúdást, de Mrs. Riley nem
kelhet fel az ágyból, és a kórházban kell maradnia, hogy
nagyobb esélyt biztosítsanak a kicsiknek – mesélte Mavis.
Kathryn St. John megrázta a fejét. – Szegény nő. Tízévnyi
házasság a gyermekáldás legkisebb jele nélkül, aztán meg ötös
ikrek mindenféle művi beavatkozás nélkül. Nem semmi! Szóval,
ki a középiskola új igazgatója? Gondolom, valami helybéli. A
tanszéknek nem igazán volt ideje alaposan körbenézni, hiszen
Mrs. Riley egész május végéig várt a bombaként robbanó
bejelentésével. Jaj, csak nehogy Bob Wrightot válasszák! Az a
fickó egy korlátolt seggfej. A szülők ki nem állhatják.
– Valaki újat találtak — kuncogott Mavis. — Marion Allison
mesélte, hogy a tanszék már korábban elhatározta, hogy nem
házon belül fognak keresgélni, mert akárkit is választanak, az
mindenképpen súrlódásokhoz vezet.
– És? Ki az a nő?
– Férfi! Timothy Blairnek hívják. Igazgatóhelyettes volt egy
kisebb New York-i magániskolában, de csekély kilátása volt az
előléptetésre, mivel az igazgató csupán öt évvel idősebb nála.
Marion szerint tetszett neki a kisvárosi élet ötlete, és megvolt
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minden képzettsége, amit a tanszék megkívánt, sőt, még azon
felül is néhány.
– Tökéletesnek hangzik – hümmögött Kathryn.
– Marion azt mondja, helyes pasas, és hogy egyedülálló.
– Valószínűleg meleg – vetette fel Kathryn. – Ha egy bizonyos
kor után még nem házasok, vagy soha nem is voltak azok, akkor
általában a fiúkat kedvelik.
– Hallock sem volt meleg – mutatott rá Mavis – Már elmúlt
negyven, mikor elvette Deborát. Marion szerint a fickó nagyon
kedves.
– Hallock a fivérem. A St. Johnek között sosem voltak
melegek. Nem, ezt visszavonom. Arthur nagybácsikám az volt,
bár akkoriban senki sem hozta volna ezt szóba, még a bácsikám
vagy Harry sem, aki hosszú ideig volt a társa.
– Az emberek rajtad sem tudnak kiigazodni – jegyezte meg
Mavis. – Úgy értem, te sem vagy már mai gyerek, és nem
randizol senkivel.
– Mert nincs rá szükségem – kuncogott Kathryn.
– A Csatorna nagyszerű dolog egy ideig, Kathy – feddte meg
Mavis -, de nem helyettesítheti a valóságot, a valódi férfiakat.
– Miért nem? A pasik a Csatornán dögösek és szexuálisan
telhetetlenek. Azt teszik, amit én akarok. Nem kezdenek el
hisztizni, ha valami javaslattal állok elő, hogy mit hogyan
csináljanak, és nem kell megjátszanom az orgazmust, mert
minden egyes alkalommal eljutok a csúcsra. Miféle hús-vér férfire
illene ez a leírás? – kérdezte Kathryn. – Ráadásul nem kell még
hajnalhasadta előtt kicsempésznem őket a házamból, csak hogy
elejét vegyem a pletykának.
– Annak amúgy sem lehet elejét venni – vélte Mavis szárazon.
– Kisvárosban élünk – vonta meg a vállát Kathryn.
– Emily Devlin megint gyereket vár, mint ahogy Ashley
Mulcahy is – dobta fel az információt Mavis.
– Honnan tudsz te mindig mindenről? – tudakolta Kathryn.
– Én nem a könyvtárban meg a Csatornán töltöm az egész
életemet – vágott vissza élesen Mavis.
– Eljárok szórakozni! – tiltakozott Kathryn.
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– Igen, templomba, az Egyedülálló Anyák gyűléseire, és a
boltba, amikor Mrs. Billsnek nincs ideje elintézni a
bevásárlásodat. Ennyiből áll az életed, Kathryn. Kötelesség,
kötelesség, és még több kötelesség – rótta meg Mavis.
– És a Csatorna – fűzte hozzá Kathryn. – Ne feledkezz meg a
Csatornáról.
Mavis csüggedten rázta meg a fejét.
Kathryn átnyúlt az asztal felett és megveregette a barátnője
kezét. – Nem kell miattam aggódnod, Mavis. Komolyan. Szinte
nevetséges, mennyire elégedett vagyok az életemmel.
– Még mindig elég vonzó vagy ahhoz, hogy fogj magadnak
egy pasit, Kathy.
– És mit javasolsz, mihez kezdjek vele, miután megfogtam? –
kérdezte huncutul Kathryn. – Megfőzzem? Vagy megsüssem?
– Közelebb jársz az ötvenhez, mint a negyvenhez – mutatott
rá kertelés nélkül Mavis.
– Ne is emlékeztess rá – grimaszolt Kathryn St. John. – Hála
istennek a Csatornáért, ahol örökre huszonöt maradhatok.
– Feladom! – ugrott fel a székéből Mavis.
– Reménytelen eset vagyok, tudom – mosolygott Kathryn -, de
azért ne mondj le rólam.
– Olyan hosszú életed lesz, mint a nagynénikédnek, és
egyedül fogod leélni! – sopánkodott Mavis. – Senki nem lesz
melletted, Kathy!
– Ott vagy nekem te, meg a bátyám, és Debora, és a
gyerkőcök – vetette ellen Kathryn. – És szegény Lucretia
nagynénimnek se volt senkije, mégis tökéletesen boldog életet
élt.
– Én bedobtam a törölközőt! – jelentette ki hatalmas sóhajjal
Mavis.
– Menj és állítsd össze az őszi gyerekprogramokat – javasolta
Kathryn. – Ettől mindig jobban érzed magad, és szeretném, ha
az iskola első hetére kész lenne, hogy ki tudjuk hirdetni. Két és
fél heted van rá, Mavis.
– Szűzanyám! Akkor jobb, ha azonnal nekilátok! – kiáltott fel
Mavis Peabody, és kiviharzott Kathryn irodájából.
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Kathryn mosolyogva figyelte távozó barátnőjét. Mavisszel
óvódás koruk óta legjobb barátnők voltak. Barátságukon még
akkor sem esett csorba, amikor különböző főiskolákra kezdtek
járni.
Mavis jót akart. Huszonhat éve boldog házasságban élt
Jeremy Peabodyval. Két gyermekük volt, egy fiú, és egy lány,
akit nemrég jegyeztek el. Mavis imádta a munkáját és a
családját. Unalmasabb, mint én, futott át Kathryn agyán, bár
tudta, hogy ez nem így van.
Mavisnek fogalma sem volt róla, milyen volt a St. John házban
felnevelkedni. Kathryn édesanyja, Jessie, egy szelíd természetű
nő volt, aki egész életét a férjének és a gyerekeinek szentelte.
Amikor nőül ment IV. Hallock Kimborough St. Johnhez, feladta
ígéretes koncertzongorista karrierjét. Csendesen beilleszkedett a
férfiak uralta St. John háztartásba, és egy évvel az esküvő után
már világra is hozta az előírt fiúörököst. Egy évvel később elvetélt
a második kisfiúval, és amikor két évre rá Kathryn megszületett,
láthatólag csalódással töltötte el a tény, hogy lánygyermeknek
adott életet, főleg, miután az orvosok közölték vele, hogy egy
újabb terhesség az életébe kerülne. Sajnos nem hallgatott a
figyelmeztetésükre, és elhunyt, amikor Kathryn St. John hatéves
volt.
Anyja halála után hiányzott az erős női minta Kathryn életéből.
A család a nagyapjából, III. Hallock-ból, az apjából és a bátyjából
állt. A háztartást Mr. Todd vezette – ő főzött rájuk, és
gondoskodott róla, hogy a St. John háztartásban minden flottul
menjen. Az évek folyamán bejárónők sorát foglalkoztatták, akik
általában hetente egyszer tűntek fel, illetve évente kétszer
egymás után öt nap is megjelentek, hogy elvégezzék a tavaszi
nagytakarítást, majd hetekkel később, hogy felkészítsék a házat
a téli hónapokra.
A kis Kathryn St. Johnnek senki sem szentelt különösebb
figyelmet. A bátyja, a kiváltságos elsőszülött számított a család
szeme lenyellek, Hallock minden vasárnap ott lépdelt a nagyapja
és az apja nyomdokaiban, ahogy végigvonultak a Szent Lukács
episzkopális templom széles főhajóján át a családi
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templomülésbe. A fiúnak soha nem jutott volna eszébe, hogy
nyitva tartsa az ajtót a húga előtt, aki a vasárnapi iskolából jött
fel. Egy hónap elteltével Kathryn St. John megelégelte a dolgot,
és rászokott arra, hogy az oldalhajó irányából közelítse meg a
padsorukat. Legelső alkalommal, mikor így tett, a nagyapja
meglepődve pillantott rá, de aztán vékony ajka halvány mosolyra
húzódott és jóváhagyólag bólintott.
Nagyapja úgy hitte, elfogadta a helyét a St. Johnek világában.
Valójában Kathryn St. John ezen a vasárnapon nyilvánította ki a
függetlenségét. Nyolcéves volt, és attól a pillanattól kezdve saját
kezébe vette sorsa irányítását. Ügyelt rá, hogy nyíltan soha nem
szegüljön ellen a családja férfi tagjainak. Míg nagyapja életben
volt, ő számított a család fejének. Kathryn fütyült az apjára, V
Hallockot pedig amennyire csak lehetett, figyelmen kívül hagyta.
Amikor akart valamit, kívánságát mindig oly módon fogalmazta
meg, hogy nagyapjának nehezére esett volna visszautasítani.
Azokat a dolgokat pedig, amiket nem tudott elsajátítani a férfiak
uralta házban, elleste Mavis anyukájától, nagymamáitól és
nővéreitől.
Gyorsan tanult. Egy nap fültanúja volt egy beszélgetésnek,
melyből kiderült számára, hogy igazi kis hölggyé cseperedett.
Mavis anyai nagyanyja ugyanis épp azt mondta Mavis
anyukájának: – El sem tudom képzelni, szegény kis Kathy St.
John hogy boldogul annyi férfi között. Az öreg Hallocknak igazán
lehetett volna annyi esze, hogy Jessie halála után felbéreljen egy
dadust a kicsi szamara. Nem mintha Jessie olyan sok figyelmet
szentelt volna a kislányának. Bámulatos, hogy mindennek
ellenére ilyen jó modorú kis hölgy vált belőle. Nos, a vér nem
válik vízzé, nem igaz?
– Bárcsak Mavis feleannyira viselkedne úrinő módjára, mint
Kathy – felelte Mavis anyukája. – Örülök, hogy barátok maradtak.
Véleményem szerint Kathy kitűnő hatással van a lányomra. –
Kathryn St. John magában elmosolyodott a szavak hallatán.
Önmagán kívül nem volt szüksége senkire ahhoz, hogy
boldoguljon a világban. Bármit megtehet, amit csak akar. A férfi
rokonai meg hadd higgyék, ha akarják, hogy felsőbbrendűek,
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csak mert ott himbálózik valami a lábuk között. Nem voltak azok.
Tisztában volt vele, hogy gyönyörű, és azzal is, hogy okos.
Bármit képes megtenni, méghozzá bármilyen férfi segítsége
nélkül.
Kathryn St. John nem volt a férfiak ellensége. Valójában
nagyon is kedvelte őket. Bár apja és nagyapja mindig oktató
modorban beszéltek vele, mindketten szerfelett intelligens és
elbűvölő férfiak voltak. Akárcsak jó néhányan a barátaik közül,
akik körülvették őket. Tizenhat évesen Kathryn rádöbbent, hogy
komolyan belezúgott az egyikükbe. Lenyűgöző volt, méghozzá
olyan titokzatos módon, amely felkeltette az intellektuális
érdeklődését. Valójában senki sem ismerte igazán, csak annyit
tudtak róla, hogy van mit a tejbe aprítania, és hogy bármihez
nyúl, az arannyá válik.
– Kathy, kedvesem, nyugodtan szólíts csak Nicholasnak –
ajánlotta fel egy nyári délután, amikor a kert tele volt nevetgélő,
iszogató nőkkel és férfiakkal.
– Nicholas, te felizgatsz – közölte vele Kathryn, maga is
meglepődve saját merészségén.
A férfi elnevette magát. – Te pedig elbűvölsz engem – felelte
enyhe kis mosollyal az ajkán. – Mindazonáltal túl fiatal vagy még
ahhoz, hogy elcsábítsalak, Kathy.
– Mikor leszek elég idős hozzá? – kérdezte nagy komolyan a
lány.
A férfi ismét jót derült. – Meglátjuk még, kedvesem – felelte. –
Tudni fogod, mikor jön el az ideje. Addig is legyünk barátok. – És
így is lett. Kathryn mindig alig várta, hogy a férfi meglátogassa
őket Egret Pointe-ban.
Nem volt olyan kérdés, amit ne tehetett volna fel neki, legyen
az bármilyen komoly vagy butuska. A férfi mindig megválaszolta,
és nem feddte meg, nem kritizálta, ahogy azt a családjának
férfitagjai szokták, amikor szerintük ostobaságot kérdezett.
Kathryn St. John kíváncsisága kielégíthetetlen volt. Idővel aztán
elkezdte faggatni a szexről is, mivel Mavis anyukájának válaszai
csak a legminimálisabb felvilágosítással szolgáltak a témában.
Ennél többről kell, hogy szó legyen, gondolta magában Kathryn.
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Bár a lányok a suliban egymás között sokat sutyorogtak és
kacarásztak a hódításaik történetein, ám Kathryn számára ezek
nagy része kitalációnak tűnt. Így hát megkérdezte Nicholast.
A férfi néha nagyokat nevetett, aztán megpróbálta eloszlatni a
félreértéseket. Máskor a lehető legkomolyabban vette a
kérdéseit, és alaposan megfontolt válaszokat adott. Kathryn St.
John oldalát egyre jobban furdalta a kíváncsiság, és egyre
inkább vágyott rá, hogy belekóstoljon a szex rejtelmeibe.
– Ne engedd, hogy valami ügyetlen mamlasz vegye el az
ártatlanságodat – figyelmeztette egyik nap. – Azt akarom, hogy
az első alkalom különleges és emlékezetes legyen számodra.
– Mit szólna az apám meg a nagyapám, ha ezt hallanak? –
kérdezte Kathryn evődve. Te jó ég! Hogy ez a férfi mennyire
feltüzeli a szenvedélyét!
Nicholas elnevette magát. – Nagyapád és apád megbíznak
bennem – felelte.
– Azt akarják, hogy elvegyél feleségül? – érdeklődött Kathryn.
– Nem vagyok az a házasodós típus, kedvesem – vallotta be a
férfi. – Élvezem a nőket. Élvezem a velük való társalgást és
szeretem szexuálisan birtokolni őket. A férfi rokonaid tisztában
vannak ezzel. Tudják, hogy bármit is teszek, nem fogok fájdalmat
okozni neked, és nem fogok botrányt okozni.
– Mit kapok tőled jövő héten a ballagásomra? – váltott témát
Kathryn.
– Mit szeretnél kapni, drágaságom? – tudakolta a férfi.
– Hát nem tudod? – kérdezte huncutul a lány, olyan közel
lépve hozzá, hogy a melle a férfi gyönyörűen szabott
öltönykabátjának anyagához ért.
Nicholas elegáns keze közé fogta a felfelé fordított arcát.
Fekete szemében mintha lángok villództak volna, ahogy
farkasszemet nézett vele. – De igen, tudom – mondta
gyengéden, miközben szájával szinte súrolta a lány érett ajkát. –
Pontosan azt fogod kapni, amire vágysz, Kathy. Annyit kapsz
belőle, amennyit csak akarsz, és megígérhetem, hogy nem leszel
csalódott.
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Amint Nicholas megszabadította a szüzességétől, Kathryn St.
John belevetette magát testi vágyainak kielégítésébe. Ám mivel
nem akarta, hogy családja nevéhez bármiféle botrány fűződjön,
aktív nemi életét a Csatornán átélt kalandjaira korlátozta. Egret
Pointe facér pasijai mindig kaphatóak voltak egy táncra a
Country Clubban, vagy egy vacsorára vagy mozira, azonban az
évek múltával a korban hozzáillő férfiak száma egyre apadt. Mire
betöltötte a harmincötöt, a városka pletykafészkei feladtak abbéli
igyekezetükkel, hogy összeboronálják valakivel.
A bátyja esküvőjén még csak a kisujját sem mozdította, hogy
elkapja a menyasszonyi csokrot, pedig Debora direkt feléje
dobta. A törékeny rózsaszálak a menyasszony egyik rokonának,
egy sikoltozó tinilánynak a kezében kötöttek ki. A leányzó
örömittasan elkurjantotta magát, ahogy könyökével félrelökte
Kathrynt, hogy elkaphassa a csokrot.
Nem, Kathryn St. John senkire sem tartott igényt. Ráérősen
kortyolgatta a kávéját, ahogy gondolatban számba vette az előtte
álló napot. A könyvtár heti munkaértekezlete aznap délelőtt
tizenegykor volt esedékes.
Itt volt az ideje, hogy megvitassák a karácsonyi könyvvásárt,
ami azt jelentette, hogy fel kellett vennie a kapcsolatot az új
könyveket adományozó ügyfeleivel, akikre az évek során tett
szert. Döntésre kellett jutnia a könyvtár új weboldalával
kapcsolatban. Kathryn magában elmosolyodott. Lucretia
nagynénje bizonyára elszörnyülködne, ha látná, milyen
bonyolulttá vált egy könyvtár vezetése.
A
könyvtárak
manapság
már
nemcsak
könyvek
kölcsönzésével foglalkoztak. Az Egret Pointe-i könyvtár néhány
évvel korábban közzétett egy jövőre vonatkozó nyilatkozatot,
melyben felsorolták azokat a módokat és lehetőségeket,
melyekkel a közösség szolgálatára lehetnek. Az intézmény
nyaranta egy koncertsorozatot szponzorált, amely a falu
központjában lévő parkban került megrendezésre. Csodás
gyerekprogramokkal álltak elő, a totyogóktól kezdve minden
korosztály számára kitaláltak valamit. A tinédzsereknek
szervezett nyári olvasói verseny lassan a végéhez közeledett, és
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hamarosan kihirdetésre kerülnek a nyertesek, akik saját maguk
választhatnak valami finomságot Walt's fagylaltozójából.
Februárban minden pénteken este hétkor a könyvtárban családi
moziestet tartottak, ahol az egész család számára érdekes
filmeket mutattak be. A program hatalmas népszerűségnek
örvendett. A könyvtár sokkal könnyebben megközelíthető volt
egy havas téli estén, mint a néhány mérföldnyire fekvő
bevásárlóközpontban található helyi mozikomplexum.
Az egyik legnépszerűbb programnak azonban az
idősebbeknek tartott számítógépes tanfolyamok számítottak.
Egret Pointe előrehaladott korú lakosai közül sokaknak volt távol
élő gyereke vagy unokája. A számítógépes ismeretek
megkönnyítették számukra a kapcsolattartást. Igen, Lucretia
nagynéni minden kétséget kizáróan nagyon meg lett volna lepve
a könyvtár mai tevékenységi körét látva. Ráadásul ma már nem
csak könyveket lehetett kikölcsönözni, hanem dvd-ket és
videokazettákat is. Az új technológia természetesen
megkövetelte, hogy naprakészek legyenek. Kathryn azon
tűnődött, hogy lehetséges volna-e Kindle elektronikus
könyvolvasókat is kikölcsönözni. Vajon a könyvtárak elő
tudnának fizetni arra, hogy letöltsenek könyveket az olvasóik
számára? Hogyan rendeznék a számlát a kiadókkal? Egyszeri
havi díj formájában? Kapnának kedvezményt? A jövőre nézve
talán nem árt, ha figyelemmel kíséri a dolgot.
Mavis bedugta a fejét az ajtón. – Kezdődik az értekezlet! –
figyelmeztette.
Kathryn St. John felemelkedett az íróasztalától, és magához
vett néhány papírlapot. Mint mindig, a gyűlést most is a könyvtár
tanácstermében tartották. Hat főből álló személyzete már ott
várta, ahogy Mavisszel együtt beviharzott. – Jó reggelt,
mindenkinek! – üdvözölte őket.
– Jó reggelt, Miss Kathy! – köszöntötték kórusban.
– Van valami megvitatásra váró probléma? – kérdezte, bár
előre tudta a választ. – Nincs? Rendben, akkor vágjunk bele az
éves karácsonyi könyvvásárunk tervezésébe. Caroline,
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szeretném, ha továbbra is te intéznéd a puhafedeles könyvek
beszerzését a kiadóktól.
– Rendben – bólintott Caroline.
– Tudja valaki, mit választott a Kereskedők Szövetsége az idei
karácsonyi kirakatok témájaként? – tudakolta Kathryn.
– Dickenst – felelte Mavis. – Dickensi karácsony lesz.
– Akkor szerintem az önkénteseinknek korhű jelmezben kéne
fogadniuk a látogatókat a vásáron – vetette fel Kathryn. – Mi a
véleményetek?
– Amint kiderül, hogy kik lesznek az önkéntesek, beszerzem a
jelmezeket – ajánlotta fel Peter Potter, az egyetlen férfi
alkalmazott. – Vannak barátaim a városban, akik segítségünkre
lehetnek ebben.
– Az csodás lenne! Köszönöm, Peter – felelte Kathryn. –
Akkor rögtön a munka ünnepe után tegyük közzé a felhívást,
hogy önként jelentkezőket keresünk.
Beleegyező mormogás hallatszott.
– Találjunk ki valami különlegeset a gyerekek számára! –
javasolta Marcia Merryman, a gyerekkönyvtáros.
– Rendezhetnénk néhány korabeli játékot, a korhoz illő
díjakkal. Én majd utánajárok.
– Tökéletes! – egyezett bele Kathryn. – Most pedig tűzzük ki a
dátumot, emberek. Mit szólnátok a december negyedike,
szombathoz? A hálaadás napja utáni őrület után, de még az
előtt, hogy az emberek beszerezték volna az összes ajándékot.
Ne felejtsétek el, ez a mi nagy adománygyűjtő rendezvényünk.
Manapság már nem támaszkodhatunk kizárólag az adófizetők
pénzére. Májusban hajszálon múlt, hogy nem fogadták el a
költségvetésünket.
– Mindig szép bevételre tettünk szert ezeken a
rendezvényeken – vetette ellen Mavis.
– Idén még nagyobbat kell kaszálnunk – felelte Kathryn. –
Interaktívabbá kéne tennünk a könyvvásárt. És további bevételi
forrásokat kell keresnünk.
– Kaja! – rukkolt elő az ötlettel Susan Porter. – Forralt
almabor, apró vagdalthúsos piték, levesek, szendvicsek,
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ilyesmik. Az egyik sarokban akár egy teázót is felállíthatnánk.
Teli gyomorral mindenki jobb hangulatba kerül. Benéznek a
vásárba, vesznek egy-két könyvet, harapnak valamit, és utána
még vásárolnak pár kötetet.
– Pompás ötlet! – kuncogott Kathryn. – Susan, akkor ezt a
feladatot rád bízom.
– Ó, te jó ég, tényleg? – sikkantotta izgatottan Susan Porter és
elpirult. Apró termetű, molett hölgy volt, acélszürke haja rövid,
göndör tincsekben keretezte az arcát.
– Igen, rád – biztosította Kathryn. – Tedd nyereségessé,
Susan!
– Majd én segítek az árak meghatározásában – jelentkezett
morcosan Mavis, aki enyhe irigységet érzett, amiért nem ő,
hanem Susan Porter állt elő egy ilyen remek ötlettel.
– Én szokás szerint a keményfedeles könyvek beszerzésével
leszek elfoglalva – jelentette be Kathryn. – Azt hiszem, mára
ennyi. Két hét múlva várom a beszámolókat, mire jutottatok. Van
még valami, amit esetleg meg kéne beszélnünk?
– A személyzeti mosdó megint nem szuperál rendesen –
morogta Peter.
– Rendben, kihívom a vízvezeték-szerelőt – sóhajtotta
Kathryn. – Szükségünk van egy új fiókos szekrényre, én
próbáltam elkerülni a kiadást, de úgy tűnik, nem halogathatjuk
tovább.
A megbeszélés befejeztével Kathryn visszatért az irodájába. A
nap további része szinte észrevétlenül beleveszett a rengeteg
elintéznivalóba.
– Zárunk! – emlékeztette Mavis este hétkor.
Kathryn arra gondolt, örülni fog, amikor a nyári nyitva tartás
véget ér, és már délután ötkor bezárhatnak. Ráfordította a
kulcsot a könyvtár ajtajára, elköszönt a barátnőjétől, és a
könyvtár hátsó kertjén át beballagott a házikójába. Mrs. Bills, a
házvezetőnője hagyott neki a hűtőben egy tál hideg csirkesalátát
paradicsomszeletekkel. Töltött magának egy pohárral a Duck
Walk Windmill Blush-féle borból, majd fogta a tányérját és
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kivonult az étkezőből nyíló kis teraszra, hogy ott fogyassza el a
vacsoráját.
Augusztus közepe volt. A hőség szinte láthatóan rátelepedett
a fákra, és az estét betöltötte a levelibékák hangos kórusa.
Aprócska kis teremtmények voltak, az ember szinte sosem
botlott beléjük, de az évnek ebben a szakaszában az egész
környék visszhangzott tőlük. Kathryn ráérősen majszolgatta a
salátát, és elvezettel kortyolgatta a bort. A Windmill Blush az
egyik kedvence volt. Kényelmesen hátradőlt, kezében a pohárral,
miközben lassan elhalványultak a fények és besötétedett. Az
égbolton hamarosan feltűnt az újhold sarlója, melynek nyirkos
ragyogása elhalványította a csillagok fényét. Hacsak a következő
néhány napon nem érkezik meg egy hidegfront, akkor idén
lemaradnak a Perszeidák meteorzáporról. Ami azt illeti, az
időjárás már évek óta nem volt kedvező a meteorraj
megfigyeléséhez. Ám tiszta, holdvilágtalan éjszakán, az égen
átsuhanó fényes meteorok káprázatos látványt nyújtottak.
Hullani kezdett a harmat. Kathryn felkelt, a tányérját és
poharát bevitte a konyhába leöblíteni, majd betette őket a
mosogatógépbe. Aztán, miután leellenőrizte, hogy ajtók és
ablakok rendesen zárva vannak, felment az emeletre. Amikor
renováltatta a házat, beépítette a központi fűtést, de mivel
takarékos volt, két zónát alakíttatott ki. Mielőtt belépett volna a
hálószobájába, a folyosón megnyomta a kapcsológombot, és
huszonkét fokra állította. Mire végez a zuhanyzással, az
emeleten kellemes hőmérséklet várja.
Bement a nagyobbik fürdőszobába, és elfordította a csapot az
üvegezett falú zuhanyzóban. Visszalépett a hálószobájába,
lerúgta a lábáról a bőr papucscipőjét, kibújt a khakiszínű pamut
szoknyájából, fehér ujjatlan pólójából, selyem bugyijából és
csipkés selyem melltartójából. A szép alsónemű a gyengéje volt,
és Egret Pointe szerencsésnek mondhatta magát, hiszen a helyi
Lacy Nothings elnevezésű bolt ínycsiklandó fehérneműket árult.
Felakasztotta a szoknyát, a többi ruhát pedig bedobta a
szennyestartóba.
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Megfordult, és megbámulta magát a szobájában álló díszes,
egészalakos tükörben. Egy ilyen öreg tyúkhoz képest nem is
olyan rossz! Mivel soha nem szült, sikerült megőriznie lapos
hasát, épp csak egy picit gömbölyödött ki. A mellei még mindig
hetykén álltak, és a feneke sem kezdett el még megereszkedni.
Felnyúlt, kibontotta a haját, és a vörösarany tincsek a vállára
zuhantak. Kathryn n St. John a tükörképére mosolygott.
Mezítelenül, vadul kócos hajával cseppet sem emlékeztetett a
városka makulátlan hírű könyvtárosára. Magában kuncogva
átsétált a fürdőbe és az üvegajtót kinyitva belépett a
zuhanykabinba.
A forró víz mennyei volt. A zuhanyzóban nem kevesebb, mint
tizenkét zuhanyzófej spriccelte rá a vizet minden irányból.
Sárgabarack illatú samponjáért nyúlt, gyorsan behabozta a haját,
majd egy nagy teknőspáncél csattal feltűzte, és beszappanozta a
testét. Mire is vágyott ma este? A francia fantáziájára a három
muskétással? Nem. Csak egy gyors menetet akart, nem három
kanos katonát, akik egyszerre tömik minden lyukát.
Cleopatra és Caesar? Esetleg Cleopatra és Antonius? Szó
sem lehet róla. Ma este nincs kedve erős személyiségekkel
foglalkozni. Bújjon Bess, a fogadós lányának bőrébe, és
szórakoztassa kicsit az útonálló szeretőjét? Nem, az a fantázia
túlságosan is intenzív, és ma nem kívánta megerőltetni magát.
Játékos szórakozásra vágyik, döntötte el magában, ahogy
bedörzsölte magát az Olaszországból származó olívaolajos
szappanával. A játékos szórakozás pedig általában Lady St.
Johnt jelentette és a tizennyolcadik századot. Igen, ez is egy
ilyen este volt. Egy élettől duzzadó, gátlásoktól mentes fiatal
szerető, bújócska a birtok kertjeiben, tiltott hempergőzés a
gyéren megvilágított pajtában, aztán meglesni Lord St. Johnt,
ahogy a szobalánnyal kufircol. Meg az is lehet, hogy beszáll a
dologba.
Kathryn felkuncogott. Tökéletes – pont erre volt szüksége! És
nem is kell hozzá az egész éjszaka. Gyorsan lezavar néhány
menetet, és utána ellazulva készen áll egy jó kis éjszakai
alvásra. A szappant visszahelyezte a tartójába, leöblítette
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magáról a habot, majd elzárta a vizet. Kilépett az üveges
zuhanyfülkéből, és egy törölközővel végigdörzsölte a testét és a
haját, mielőtt gyorsan megszárította volna. Aztán a törölközőt
szépen összehajtva visszahelyezte a tartóra, majd besétált a
hálóba.
Felhajtotta a takarót, és meztelenül bemászott az ágyba. Az
éjjeliszekrényének fiókjából előhúzta a távirányítót, és a
baldachinos ágyával szemközti gyönyörűen festett szekrény
irányába emelte. Megnyomott egy gombot, és a szekrény ajtaja
kitárult, felfedve ezzel egy nagyméretű, síkképernyős tévét. A
kezében tartott távirányítón legalább fél tucat gomb sorakozott.
A-tól
F betűig jelölve. Csak nagyon kevés ilyen speciális távirányító
létezett, a legtöbbjükön csak két gomb volt, A és B.
Kathryn St. John volt az, aki megismertette Egret Pointe-tal a
Csatornát, és ezáltal tudtán kívül elérhetővé tette az északamerikai kontinens összes nője számára, aki igényt tartott rá. A
Csatorna Vállalat főigazgatója, bár erről Kathrynnek fogalma sem
volt, igencsak elfogult volt irányában. Mr. Nicholas részéről
szokatlan volt, hogy bármiféle gyengeséget mutasson. A
Csatorna csakis egyetlen célból jött létre: hogy átcsábítsa a
nőket a sötét oldalra.
Ha százezer előfizető között talált egy nőt, akit fel tudott
használni, azt Mr. Nicholas már sikerként könyvelte el. Érdekes
módon adagos nők nem dőltek be a csábításának, de átlagos
nőkre amúgy sem tartott igényt. Okos, intelligens nőkre vágyott,
akik hasznosak lehetnek a számára.
Legnagyobb meglepetésére Egret Pointe-ban két nőt is talált,
akiket becstelen céljaira felhasználhatott: Nora Buckleyt és Annie
Marshallt. Mostanra már mindketten neki dolgoztak. Mindkét nő
az életét köszönhette neki. Ám Mr. Nicholasnak Kathryn St.
Johnre fájt a foga, és elintézte, hogy kényeztetésképpen
megkapja az egyik speciális távirányítót, mely lehetővé teszi a
számára, hogy nem csupán kettő, hanem több fantáziából is
választhasson. Úgy találta, hogy ez a nő, olvasottságának
köszönhetően, bámulatos képzelőerővel rendelkezett. Ő maga is
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élvezettel szemlélte a Kathryn által beprogramozott kalandokat.
Miután ő volt az, aki megszabadította Kathrynt az ártatlanságától,
örömmel látta, hogy ilyen szenvedélyes és kalandvágyó nővé vált
az évek során.
Kathryn egy pillanatra megállt, és magában még egyszer
átgondolta a ma esti fantáziáját. Tényleg erre van szüksége?
Igen, mocskos kis szórakozásra és még mocskosabb játékokra
vágyik. Megnyomta a „C”-vel jelölt gombot, és abban a
szempillantásban egy zöld, kerti labirintusban találta magát.
Mély kivágású, halványkék, virágmintás selyemruhát viselt. A
szoknyája alját apró masnik díszítették. Hosszú haja vastag
csigákban omlott a vállára.
– Kathy? Hol bujkálsz? – A hang a férje első házasságából
származó mostohafiáé, Róbert St. Johné volt.
Hangosan felkuncogott, hogy a férfi meghallja, aztán
rejtőzködve bevetette magát a labirintusba. – Kapj el, ha tudsz,
Robbie! – kiáltotta csábos hangon.
– Ó, el foglak kapni, Kathy, ebben biztos lehetsz, és amikor
elkaplak, alaposan elnáspángollak, amiért ilyen rossz kislány
voltál. Az apám tudja, hogy ilyen rossz kislány vagy?
– Hát persze – nevetett a nő. – Mi másért vette volna el egy
szegény lelkész lányát? Az anyád, Isten nyugosztalja, három
erős fiúval ajándékozta meg. Henrynek nem volt szüksége újabb
feleségre, neki megtette volna egy ügyes szerető is, csakhogy
engem ez a lehetőség nem elégített ki. Megízleltettem vele a
paradicsom ízét, aztán elérhetetlenné tettem magam a számára.
Ha meg akart kapni, nőül kellett vennie. Így is tett. – Fülelt, vajon
hallja-e a férfi lépteit.
Robert a nő hangját követve átverekedte magát a labirintuson.
Érezte, ahogy a szerszáma a bricsesze szaténjának feszül. A kis
boszorkány már hetek óta hergeli. Olyan izgalmas volt, annyira
más, mint a felesége, a szomszédjuk, Malincourt herceg
színtelen leánya. Annyira unalmasnak találta a hitvesét, hogy
még az is nehezére esett, hogy felállítsa a farkát, hogy a
házastársi előjogával élve örököst nemzzen. Ám apja fiatal
feleségének társaságában szinte erőszakkal kellett legyűrnie a
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merevedését. Már a hangja hallatán annyira elöntötte a vágy,
hogy szerszáma azonmód ágaskodni kezdett.
Bal felől levelek zörgését hallotta, és ahogy megpördült, a
távolban megvillant egy selyemruha kékje. Sietve megkerülte az
élő sövényt. – Elkaplak, Kathy! – ismételte. A nő nevetése
csilingelésnek hangzott a fülében.
– Meleg, egyre melegebb! Most már közel jársz! – ingerelte a
nő. – És a puncim egyre nedvesebb lesz, csupán attól, hogy rád
gondolok, Robbie! Igyekezz és találj meg!
A férfi kigombolta a bricseszét, és kiszabadította a hímtagját.
Ó, keményen meg fogja dugni, de először is addig náspángolja a
fenekét, amíg kegyelemért nem könyörög. Megérdemli, amiért
úgy megbabonázta, amikor Jemimával visszatértek a londoni
társasági programsorozatról. Az egyik fordulóban hirtelen
megpillantotta a sövény mögül kikandikáló kecses topánka orrát.
A növényzetet megkerülve rábukkant a nőre, aki a másik irányba
hallgatózva mozdulatlanul állt. Egyik karját vékony dereka köré
fonta, másikkal benyúlt a dekoltázsa alá, és megragadta finom,
dús keblét.
Kathy felsikkantott. – Ó, te gazfickó, hát elkaptál!
– De el ám, hölgyem! – értett vele egyet a férfi, ahogy
megszorongatta a nő mellét. Aztán kihúzta a kezét, és maga felé
fordította Kathrynt, hogy megcsókolja csábító, telt ajkait. Kézen
fogva maga után húzta, és sikeresen kivezette a labirintusból, a
kert egyik távoli, eldugott zugába, ahol egy márványpad állt.
Leült, majd a térdére fektette a nőt, és felhajtotta a szoknyáját és
az alsószoknyáját, hogy beválthassa a fenyegetését, és jól
elfenekelje. Kerek hátsója olyan volt, mint egy szép őszibarack. A
férfi agyán átfutott, hogy az apja vajon becsempészi-e a lompost
az ikerhalmok közé, de aztán úgy döntött, ezt egy másik
alkalomra hagyja. Hatalmas tenyerével többször is lecsapott a
formás kis popsira.
– Ó – nyögte félig sírva a nő túl kegyetlen vagy hozzám,
Robbie! – Ám eközben ficánkolni kezdett és az ágyékához
dörgölőzködött, tovább fokozva ezzel a férfi vágyát.
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A férfi még néhányszor keményen rásózott a nő fenekére,
amíg biztosra nem vette, hogy a csiklója már bizsereg. Aztán
ismét talpra állította, de meglepődött, mert Kathy a szoknyáját
felemelve eliramodott. Természetesen tudta, hová tart, és
követte a hűvös, elsötétített szénapajtába. Ahogy újra elkapta,
ledöntötte egy nagy halom édesen illatozó szénára, és
gyakorlatilag a feje fölé gyűrte a szoknyáját.
– Ó, maga elvetemült fiú – feddte meg Lady St. John.
– Elvetemült szajha! – vágott vissza a férfi, és kezébe vette
óriásira duzzadt hímtagját.
– Ó, ne merészeljen megdugni! – kiáltotta ellenkezést
színlelve a nő.
– Ó, de még mennyire, hogy meg fogom! – vicsorgott a férfi. –
Keményen fogom megbaszni, madame, és mélyen. És miután
befejeztem, könyörögni fog, hogy folytassam.
– Ugyan, drágám – vágott vissza Lady St. John. – Maga fog
könyörögni nekem. – Elnevette magát. – Pityeregni fog, mint egy
kisiskolás. Most pedig Robbie, gyerünk, dugjon meg!
A férfi engedelmeskedett. Vastag, hosszú farkát tövig mártotta
a nő ölébe, és addig ostromolta az ágyékát, míg Kathryn egy
gyönyörteljes sikollyal el nem élvezett. Ám Robbie-ban még
mindig ott buzgott a saját gerjedelme és rendületlenül tovább
döngölte. Lady St. John ekkor kezdte el kínozni: selyembe
burkolt lábát a férfi dereka köré fonta és újra meg újra magába
szorította az ölét ostromló hímvesszőt, míg a férfi nyöszörögni
nem kezdett a gyönyörtől. Kathryn egész addig fogva tartotta,
míg Robbie szinte eszét nem vesztette a vágytól. Csak akkor
hagyta, hogy kilövellje az ondóját, mely elárasztotta a hüvelyét. A
férfi hatalmasat sóhajtott. — Istenemre mondom, Kathy, ez
hihetetlen volt! Miért van az, hogy alig várom, hogy
megdughassalak, míg a feleségemre rá sem bírok nézni?
– Fogalmam sincs, Robbie. Jemima egész csinos és kellemes
nőszemélynek tűnik – felelte Lady St. John. – Ne add fel a
próbálkozást. Apád örökös után áhítozik. – Felállt és lesimította a
szoknyáját. – Ez igazán kellemes volt, drágám, de most mennem
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kell. Apád már bizonyára azon tűnődik, hová tűnhettem. Mint
tudod, módfelett aggódik a jólétemért.
– Ne menj még! – könyörgött az ifjú. – Még többet akarok!
– Talán később még többet is kaphatsz, de nem most – felelte
Lady St. John, aztán sietve kilépett a sötét pajtából, és az
udvarház felé vette az irányt. Pontosan tudta, hol található a férje
a napnak ebben az időpontjában. Belépett a házba, és a lépcsőn
felsietett a hálószobák emeletére. A folyosóra érve megállt és
hallgatózott. Fülét megütötték a fehérneműs kamrából kiszűrődő
mély lihegések és puha nyögések. Kinyitotta a fülke ajtaját, és ott
találta a férjét, Henry St. Johnt. Előtte egy nő térdepelt és
erőteljesen szopta a farkát. Kathryn először azt hitte, az egyik
cselédlányuk az, ám a nő ekkor kicsit megemelte a fejét. Jemima
St. John nézett vele farkasszemet. – Ó, milyen elbűvölően
mocskos – mormogta Kathryn. – Nos, bizonyára nem túl
kényelmes itt ebben a kamrában. Állj fel, te leány! Ragadd meg a
szerszámát, és vezesd be az uramat a hálószobámba.
– Buja egy asszony vagy, Kathy – jegyezte meg Sir Henry. –
Gyerünk, 'Mima. Kathy tudni fogja, hogyan szórakoztasson el
mindnyájunkat még vacsora előtt.
Nem tehetvén mást, Jemima kezébe fogta az apósa még
mindig ágaskodó farkát, és Lady St. Johnt követve bevezette a
nő hálószobájába. Az ajtókat gondosan bezárták, és Sir Henry
javaslatára valamennyien megszabadultak a ruháiktól, bár a
hölgyek magukon hagyták a selyemharisnyájukat és
harisnyakötőjüket. Jemimának megparancsolták, hogy feküdjön
Lady St. John ágyára. Sir Henry a menye fölé gördült, míg a
felesége úgy helyezkedett, hogy a pinája közvetlenül Jemima
arca fölé került.
– Kezdd el nyalogatni és szopogatni – utasította lordsága,
ahogy dorongját bevezette a lány ölébe. – Addig nem jöhetsz,
amíg a feleségem készen nem áll az orgazmusra. Ha pedig nem
vagy rá képes, akkor odavetlek annak az istállófiúnak, aki
annyira odavan érted, és akit te annyira megvetsz. Most pedig
használd a nyelved, leány! Tapasztalatból tudom, hogy ügyesen
bánsz vele.
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Jemima St. John valóban szakértő módon tudott nyalakodni.
Felnyúlt, széthúzta Lady St. John szeméremajkait, és rafinált
nyelvének hegyével célba vette Kathryn csiklóját. Nyelvével
körbenyalogatta, és körkörös mozdulatokkal addig izgatta a kis
rügyet, míg az duzzadozni nem kezdett. Felötlött benne, hogy
mintha a férje ondójának ízét érezné a nő bőrén. Csak nem az
anyósával hempergett az a gyalázatos gazfickó? Fogával
belemart a duzzadt bimbóba, mire Kathryn felsikoltott. –
Gyerünk, te kis kurva, el akarok élvezni! – sziszegte Lady St.
John. – Ne merj egy perccel se tovább várakoztatni! Aáá! Aáááá!
Igen, ez az! Folytasd! Még! Szabadjára engedheted a nedvedet,
Henry. Nagyon ügyes a lány. Aáá! Oóó! Oóóóó!
Sir Henry rátálalt Jemima különleges pontjára, és keményen
kezelésbe vette. A lány kéjesen felsikított, mire Henry,
meggyőződve róla, hogy mindannyian kielégültek, egy hangos
kiáltás kíséretében szintén elélvezett. Amikor magukhoz tértek
szerelmi párviadalukból, és afrodiziákummal kevert bort
kortyolgatva visszanyerték az erejüket, Kathryn addig ingerelte
ajkaival a férje dákóját, míg az újra ágaskodni nem kezdett, aztán
Jemima alá feküdt, és a lány mellbimbóját szopogatta, miközben
Sir Henry seggbe dugta a menyét.
– Lassan itt a vacsora ideje – jegyezte meg Lady St. John. –
Most hagyjatok magamra, hogy mindnyájan felöltözhessünk. –
Végignézte, ahogy a másik kettő sietve magára ölti a ruháját,
aztán Sir Henry és Jemima elhagyta a szobát. – Ma éjszakára
elég ennyi – mondta Kathryn. – Csatorna bezár! – Immár a saját
ágyában fekve a távirányítón megnyomta a nyit / zár gombot,
mire a szekrény ajtaja bezárult. Több mint kielégítő éjszaka volt,
és most már eléggé ellazult ahhoz, hogy álomba merüljön.
Tényleg nagyon imádta a Csatornát. Nem számított, mennyi
idős, mindig is ott lesz neki. És miután kikapcsolta, nem járt
semmiféle kötelezettséggel. Tökéletes volt!
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Második fejezet

A tizenkét éves bézs színű Ford Contour az Egret Pointe-ot
jelölő lejárónál lekanyarodott a fákkal szegélyezett autópályáról.
Timothy Blair kék szeme magába itta a vidék látványát, ahogy
behajtott a faluba. Korábban csak egyszer járt itt, akkor is csak
futólag. A hely szinte túlságosan tökéletes, gondolta magában.
Széles főutca magas ősfákkal és elbűvölő kis üzletekkel
szegélyezve. A pokolba is, még egy ódivatú fagylaltozójuk is van!
Ahogy lelassított, Csibész felébredt a hátsó ülésen és egy mélyet
mordulva felült.
– Akár tetszik, akár nem, pajti, ez az új otthonunk – közölte
Tim az ebbel.
Csibész nyüszített, és a farkával az ülést ütögette.
Tim végigjáratta a tekintetét a Fő utcán, és megpillantotta,
amit keresett. Country Ingatlanügynökség, hirdette a tábla.
Bekanyarodott a közvetlenül az iroda előtt lévő parkolóba és
leállította a motort. Kiszállt a kocsiból, kinyitotta a hátsó ajtót,
mire Csibész kiszökkent. – Megáll! – utasította Tim a hosszú
szőrű kutyát, aztán lehajolt, és rákattintotta a pórázt a
nyakörvére. – Most pedig viselkedj szépen! – adta ki az ukázt.
Csibész húzni kezdte maga után, és a lábát felemelve lepisilte
az ingatlanügynökség előtt álló fa törzsét.
Tim felkuncogott, aztán a kutyával egyetemben besétált az
épületbe. – Mrs. Kirket keresem – közölte a recepciós hölggyel.
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– Ön Mr. Blair? – kérdezte a nő, majd meg sem várva a
válaszát, hozzáfűzte: – Doris Kirk vagyok. Isten hozta Egret
Pointe-ban, Mr. Blair.
– Köszönöm – válaszolta a férfi.
– Nem is tudtam, hogy van kutyája – jegyezte meg Mrs. Kirk.
– Ez itt Csibész – mutatta be az ebet a férfi. – Csibész, pacsit!
Az eb a földre eresztette a hátsóját, és a mancsát Mrs.
Kirknek nyújtotta. A hölgy kimért viselkedése egy csapásra
szertefoszlott, ahogy megfogta és megrázta az eb tappancsát,
majd megsimogatta a buksiját.
– Több kiadó házam is volt, amit meg szerettem volna mutatni
önnek, Mr. Blair, de attól tartok, a legtöbbjük nem engedi, hogy
kutyát is odavigyen – közölte a nő.
– Erre nem is gondoltam – ismerte be a férfi. – Évekig
ugyanabban a háború előtti épületben éltem a városban, és soha
nem volt semmi gond.
– Nos, ott van a Torkelsen házikó a Wood's End Way-en –
mondta Mrs. Kirk – Martha özvegy volt, nemrégiben hunyt el. A
gyermekei már elköltöztek. Úgy döntöttek, kiadják a házat, amíg
eldöntik, mihez kezdjenek vele. Meglepően modern hely. Martha
csodás szakács volt, és a konyha fantasztikusan jól felszerelt.
Maga a ház nem túl nagy. Két hálószoba, az egyik átlagos
méretű, a másik kicsi. Ám a nappaliban van egy kandalló, és a
házhoz tartozik egy garázs is. Ráadásul gyalog csak pár
percnyire van a középiskolától.
– Nézzük meg – javasolta Tim. – Én majd követem a saját
autómmal. Nem akarom, hogy Csibész összeszőrözze valaki
más ülését.
Mrs. Kirk leemelt egy kulcsot az asztala feletti fali kulcstartóról.
– Az az én autóm, amelyik a magáé előtt parkol – vetette oda
Timnek, ahogy bezárta az irodájának ajtaját.
Tim visszaparancsolta Csibészt az autóba, majd elindult Mrs.
Kirk után, aki egy BMW cabriót vezetett. Bizonyára jól megy az
üzlet a Country Ingatlanügynökség számára, gondolta Tim
fanyarul, ahogy a nőt követve végighajtott a Fő utcán. Jobbra
fordultak, majd ismét jobbra, végül pedig balra a Wood's End
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Way-en, mely egy erdős területben végződő zsákutca volt. Az
épületek takarosak és szépen karbantartottak voltak. A bal oldali
utolsó ház előtt álltak meg, és Tim maga is meglepődött, de
azonnal szívébe zárta a házat.
A bájos házikón látszott, hogy gondját viselték. Tim kiszállt az
autóból, és kinyitotta a hátsó ajtót, hogy rátegye a pórázt
Csibészre. A ház előtt egy picinyke pázsitos rész volt csak, mivel
az építmény két oldalán elhelyezkedő ágyások szélesek voltak,
teli túlburjánzott növényzettel, mely az angol kertek látványát
idézte.
A házikó fehérre festett téglaház volt, sötét palatetővel. Egy
kiugró ablakfülke, balra tőle egy rézlemezzel borított tető. A jobb
oldalon egy négy rekeszes ablak, mindkét oldalán fekete
spalettával. A bejárati ajtó pirosra volt festve, és egy hatalmas
bronzkopogtató díszítette.
Mrs. Kirk elővette a kulcsát, kinyitotta az ajtót, és betessékelte
ügyfelét a kisméretű, központi hallba. A helyiség vidám
halványsárga színben pompázott. Fehér falvédő szegőléc futott
körbe a falon. – A nappali balra van – jegyezte meg.
Tim belépett a szobába, mely szintén halványsárgára volt
festve. Az ablakfülkében egy ülőpad bojtos, virágmintás
párnával. A kandalló párkánya és a körbefutó kerete fehér színű
volt. A padló széles deszkái le volt lakkozva. Megfelelően
berendezve tökéletes helyiségnek látszott a vendégek
fogadására.
– A kisebb hálószoba közvetlenül az előszobából nyílik –
magyarázta Mrs. Kirk, és előrement. A szobának két ablaka volt:
egy nagyobb az utcai oldalon, egy kisebb oldalt. Mindkettőt
világos fakeret vette körül.
– Szerintem ez tökéletesen megfelelne dolgozószobának –
adott hangot véleményének az ingatlanos hölgy.
– Mrs. Torkelsen étkezőnek használta, mivel a konyha
közvetlenül e mögött helyezkedik el. – Kinyitott egy második ajtót
a szoba végében, és beléptek a modern konyhába. Egy tűzhely
hat égővel, egy grillel és két sütővel. A hűtő is óriási volt.
Mosogatógép és duplakagylós mosogató – melynek egyik
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kagylója mély volt –, tette teljessé a képet. Mrs. Kirk kinyitott egy
zsalus ajtót, felfedve ezáltal egy elöltöltős mosógépet és a
szárítót. – Mint ahogy azt láthatja, a konyha mindennel fel van
szerelve – nézze ezt a gránit pultot!
– Nagyon mutatós – ismerte el Tim. Nem számított rá, hogy
Egret Pointe-ban valaha is ilyesmit találjon.
– Hadd mutassam meg a nagy hálószobát – indult el Mrs.
Kirk. – Van benne egy nagyszerű gardrób. Említettem már, hogy
a ház alatt található egy pince? És a padláson is tárolhat
dolgokat. Itt lehet lehúzni a feljárót – mutatta, ahogy a folyosó
végére értek. – Ez pedig itt a nagyobb hálószoba.
Tim belépett és körbehordozta a tekintetét. A három ablak
közül kettő oldalt helyezkedett el, egy pedig a hátsó kertre és a
mögötte lévő erdőre nézett. Mrs. Kirk kinyitotta a gardrób ajtaját,
és felkapcsolta a villanyt. Aztán megmutatta a ház egyetlen
fürdőszobáját,
mely a konyhához hasonlóan szintén
meglehetősen modern volt: grifflábas kád, egy különálló
üvegfallal elválasztott csempés zuhanyzó, egy mosdókagyló és
egy fiókos szekrény.
– Nos, mi a véleménye? – kérdezte Mrs. Kirk, ahogy
visszatértek a hallba.
– Mennyi? – érdeklődött Tim.
– Az örökösök havi ezer dollárt szeretnének — kockáztatta
meg az ingatlanügynök.
– Kétéves bérleti szerződést akarok, vásárlási opcióval –
jelentette ki Tim.
– Csupán egy évre szerették volna kiadni – válaszolta Mrs.
Kirk sajnálkozva.
–
Van
egy lakásszövetkezeti
tulajdonrészem egy
társasházban, New Yorkban, amit el kell adnom – vázolta fel neki
Tim. – Az ingatlanpiac jelenleg a padlón van. Két év elegendő
időt biztosítana ahhoz, hogy kiderüljön, kedvelem-e Egret Pointeot, illetve Egret Pointe kedvel-e engem. A jelenlegi szerződésem
az iskolaszékkel szintén két évre szól. Ígérem, jó bérlő leszek.
Lenyírom a füvet, és gondját viselem a kertnek. És biztosra
veszem, hogy tudna ajánlani egy jó házvezetőnőt, aki segít
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rendben tartanom a házat, bár amúgy is meglehetősen
rendszerető pasas vagyok. Csibész pedig jó kutya. Ugye,
Csibész?
A nevének említésére Csibész, aki eddig kötelességtudóan ott
lihegett a sarkukban, oldalra döntötte a fejet és felnyüszített.
Mrs. Kirk elmosolyodott, megveregette a kutyus fejét, aztán
előhúzta a mobilját. – Lássuk, sikerül-e most azonnal nyélbe
ütnünk az üzletet – mondta és benyomkodta a számokat a
telefonjába. – Mr. Torkelsen? Doris Kirk vagyok, az Egret Pointe-i
Country ingatlanügynökségtől. Úgy vélem, jó hírem van a húga
és az ön számára. Van egy ügyfelem, a középiskolánk új
igazgatója, egy egyedülálló úriember, aki szeretne kétéves
haszonbérleti szerződést kötni az ön édesanyja házára. – Itt egy
pillanatra elhallgatott. – Igen, tudom, de hogy őszinte legyek
önnel, Mr. Torkelsen, nem hiszem, hogy a lakáspiac olyan
gyorsan kikecmeregne a gödörből. Mr. Blairnek kétéves
szerződése van az iskolakörzettel, és ha ennek az időszaknak a
végén úgy döntenek, hogy tovább folytatják a közös munkát – és
az igazat megvallva, én nem látom ennek semmi akadályát -,
akkor Mr. Blair megvásárolná az ön édesanyjának a házát. Igen,
kétéves bérleti szerződés, vásárlási opcióval. – Ismét elhallgatott,
válaszra várva, aztán megszólalt. – Meglehetősen biztos vagyok
benne, hogy kapna lakáskölcsönt.
– Készpénzben fizetném a teljes összeget – szúrta közbe
halkan Tim.
Mrs. Kirk felvonta a szemöldökét, aztán beleszólt a telefonba.
– Mr. Blair azt mondja, hogy készpénzben fizetné a teljes
összeget, Mr. Torkelsen. Önnek igazán nincs veszítenivalója.
Szeretne beszélni a húgával, vagy felhívjam én? Rendben, majd
én felhívom. Akkor megegyeztünk? Egy kétéves bérleti
szerződés, vásárlási opcióval. Nagyon köszönöm. – Mrs. Kirk
összecsukta a telefonját. – Mr. Torkelsen beleegyezett, a húga
pedig azt teszi, amit a bátyja mond neki. Rögtön fel is hívom. Már
elnézést, hogy ezt így megkérdezem, de tényleg készpénzben
fizetné az egész összeget?
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Tim Blair elnevette magát. – Gondolom, nem nézi ki egy
pasasból, aki egy régi Forddal jár! Egyébként egyszerű a
magyarázat. Megboldogult szüleim lakásában lakom. Engedélyt
kaptam a lakószövetségtől, hogy bérbe adjam két évre, vásárlási
opcióval. A lakószövetség elnökének a lánya és annak a férje
fogja kibérelni. Kisbabát várnak, és a szüleik két év múlva
készpénzért megveszik nekik a lakást. Addig a várandós szülők
bérleti díjat fizetnek: a havi közös költséget, plusz még egy kis
ráadást, a jóindulatomért – magyarázta. – Úgy számolom, hogy
két év múlva a lakásom még mindig többet fog érni, mint ez a kis
ház. Talán még egy új autóra is futja – kuncogott. – Feltűnt, hogy
nem tett említést a kutyámról.
– Minek bonyolítsuk a dolgokat? – nézett rá Mrs. Kirk. –
Különben is, nem maga mondta, hogy Csibész jó kutya? –
kérdezte huncutul mosolyogva.
– Köszönöm – vigyorodott el Tim.
– Hadd hívjam fel Jean Torkelsen Richet most azonnal, hogy
pontot tehessünk az ügy végére – mondta Mrs. Kirk.
Felpattintotta a mobilja fedelét, beütött néhány számot, és várt
egy pillanatot. – Mrs. Rich? Doris Kirk vagyok a Country
ingatlanügynökségtől, Egret Pointe-ból. Most beszéltem
telefonon a bátyjával, Donalddal, és jó hírem van az ön számára.
Tim kihasználta az időt, míg Mrs. Kirk a telefonon beszélt, és
még egyszer körbejárta a kis házat. A konyhában talált egy ajtót,
ami a pincébe vezetett. Lesétált a lépcsőn. A helyiség tiszta volt
és száraz. Felfelé jövet kinyitott egy másik ajtót, ami egy rövid,
fedett, kőlapokkal lerakott átjáróra nyílt, ennek a túlsó végében
helyezkedett el a garázs. Az átjáróban állva szemügyre vette a
birtok hátsó részét. Egy kerítéssel leválasztott aprócska, takaros
kis veteményest látott, és makulátlan pázsitot. Eltűnődött, vajon
képes lesz-e hozzászokni ehhez az idilli, falusias élethez.
– Mr. Blair? – lépett oda hozzá Doris Kirk. – Ahogy azt
megjósoltam, Mrs. Torkelsen lánya a beleegyezését adta. Nos,
mikor szeretne beköltözni a házba?
– Ma?
– Ma? – visszhangozta Mrs. Kirk döbbenten.
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– A bútorom holnap érkezik meg Egret Pointe-ba –
magyarázta Tim. – Reméltem, hogy már ma találok magamnak
albérletet. A Jacobs család szeptember elsejétől veszi ki a
lakásomat. Szeretnének kitapétázni és kifesteni, mielőtt
beköltöznének. Lisa Jacobs novemberre várja a kisbabát.
Gondoltam, hagyok nekik egy kis időt, hogy mindezt elintézzék.
– Nohát, maga igazán figyelmes – jegyezte meg Doris Kirk. –
De hol fog ma aludni?
– Magammal hoztam a hálózsákom – felelte Tim kisfiús
vigyorral az arcán. – Vacsorára elmehetek egy étterembe, és ha
meg tudja mutatni, hol van a legközelebbi bolt, akkor be is tudok
vásárolni holnapra.
Doris Kirk elnevette magát. – Mr. Blair, megmondom, mi lesz.
Maga elmegy bevásárolni, én pedig közben megírom a bérleti
szerződést. Előlegképp szükségem lesz egyhavi bérleti díjra, és
egy havi díj a kaució. A bérleti díj minden hónap első napján
esedékes. Most pedig kövessen, és megmutatom, hol van a helyi
IGA. A plázában megtalálja egy nagyobb élelmiszerlánc boltját is,
ám lehet, hogy ma nem akar annyit vezetni. Az IGA is
tökéletesen megfelelő, és a helyi lakosok többsége ott intézi el a
bevásárlását, hacsak nincs szükségük valami különleges
dologra. Ha végzett, jöjjön vissza az irodámba.
Tim követte a ház elé, ahol az autóik parkoltak, és Doris útba
igazította a városka boltja felé. Tim leparkolta a Fordját egy
hatalmas juharfa alá a parkoló közepén. Szinte teljesen
leengedte az ablakot, hogy Csibésznek bőven jusson friss
levegő, és abból az üvegből, amiből a városba vezető úton
kortyolgatott, teletöltötte a hátsó ülésen heverő vizestálkáját.
Aztán bement a boltba, hogy elintézze a vásárlást. Vett tejet,
narancslét, fele-fele arányú tej-tejszín keveréket, egy doboz
mézes gabonapelyhet, rozskenyeret, és némi száraz, valamint
konzerv kutyaeledelt. A csemegepultnál megállt, hogy vegyen
mézes-juharszirupos sonkás és svájci sajtos szendvicset,
káposztasalátával és krumplisalátával. Egy pillanatra átfutott az
agyán, hogy vesz egy hatos kiszerelésű sört is, de aztán
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meggondolta magát, és a Dr. Pepperért nyúlt. Nem akart egyből
okot adni a szóbeszédre.
A pénztárosnő ügyesen beütötte a gépbe a választott
árucikkeket. – Látogatóban jár itt? – kérdezte kíváncsian,
feltételezve, hogy egy nyári turistával van dolga.
– Tim Blair vagyok, a középiskola új igazgatója.
– Ó – nyikkant fel a pénztárosnő, és alaposabban szemügyre
vette a férfit. – A fiam a jövő hónapban kezdi a középiskolát.
Örülök, hogy megismerhettem, Mr. Blair.
– Ki a tulajdonosa annak az öreg, barna tragacsnak? – Egy
magas, vörös hajú nő lépett be a boltba. Úgy festett, mint egy
visszavonult szupermodell. – Valaki bezárt egy kutyát a kocsiba,
és szegény pára torkaszakadtából vonyít – folytatta a nő.
– Az én autómról lenne szó, és az én kutyámról – szólalt meg
Tim.
– Miss Kathy, ő itt Mr. Blair, a középiskola új igazgatója –
vágott közbe a pénztárosnő.
– Remélem, a diákjaival rendesebben bánik, mint azzal a
szegény kutyájával – emelte fel a hangját Kathryn St. John. –
Igazán szégyellhetné magát, uram!
– Az autó egy terebélyes fa alatt parkol. Az ablakok le vannak
húzva, és Csibésznek vize is van – mentegetőzött Tim. – Csupán
tíz perce tartózkodom a boltban. Ön szerint még mit kellett volna
tennem, hölgyem? Vagy a kocsiban hagyom, vagy egy üres,
számára ismeretlen házban, én a kocsit választottam. — Az
ördög vigye el ezt a nőt, gondolta magában ingerülten.
– Akkor vajon miért vonyít az a szerencsétlen pára? –
követelte dühösen a nő. Gyűlölte, amikor az emberek
gondatlanul bántak az állatokkal.
– Most jár először Egret Pointe-ban, és mivel még nem
rendezkedtem be, gondoltam, magam mellett tartom. Csakhogy
a boltokba nem lehet bevinni a kutyákat. Csibész egyszerűen
meg van rémülve nélkülem. Ha gondolja, sétáljon oda velem az
öreg barna tragacsomhoz, és győződjön meg róla a saját
szemével. Ön talán állatorvos?
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– Nos, Kathryn St. John, biztosíthatom róla, hogy Csibész
halálra van kényeztetve, jól táplált, és minden szükséges
védőoltással rendelkezik – jelentette ki Tim, és kék szemének
pillantása a nő mogyorózöld szemébe fúródott. Te jó ég, micsoda
szépség! Vajon ez a hajszín természetes? Annak kell lennie,
tekintve halvány, krémszínű bőrét.
– A vezetéknevemet Szin Dzsinnek ejtik, Mr. Blair –
riposztozott Kathryn. Micsoda arrogáns alak! Bizonyára
mindenkit levesz a lábáról azzal a kisfiús vigyorával. Nos, ő aztán
nem fog bedőlni a kék szemének és megnyerő mosolyának!
– Nem fogom elfelejteni, hölgyem. Most pedig, ha megbocsát,
elindulok. Már az én fülemig is eljutott Csibész vonyítása. – Tim
felkapta a bevásárlószatyrokat, és kisétált a boltból. –
Viszontlátásra, Miss St. John.
– Ezt az udvariatlanságot! Micsoda kiállhatatlan fráter! –
jegyezte meg Kathryn St. John ingerülten. És vajon honnan
tudta, hogy ő még hajadon?
– Szerintem egész helyes pofa- – felelte a pénztárosnő, és a
férfi után bámult. Rendes pasasnak tűnik, Miss Kathy.
Tim a hátában érezte a tekintetüket, ahogy a kocsijához sétált.
Csibész szinte kibújt a bőréből, olyan boldog volt, amikor
meglátta.
Tim kinyitotta
a
csomagtartót,
betette
a
bevásárlószatyrokat, lecsapta a tetőt, beszállt és hátrafordult. –
Mikor bántam én veled rosszul, mikor hagytalak valaha is
magadra, te behemót korcs? – intézte Csibészhez a szavait. –
Mindenkinek azzal dicsekszem, milyen jó kutya vagy, erre
tessék, úgy vonyítasz, mint egy fába szorult féreg, csak mert pár
percre egyedül hagytalak.
Csibész megnyalta az arcát és boldogan nyüszített.
Tim elnevette magát. – Feküdj! – parancsolt rá a kutyára. –
Még alá kell írnunk egy szerződést, aztán hazamegyünk az új
otthonunkba. Saját kerted lesz, Csibész.
Hátramenetbe kapcsolt és visszahajtott Mrs. Kirk irodájához,
aki négy példányban elé tette a bérleti szerződést. Tim apja
ügyvéd volt, és arra tanította a fiát, hogy mielőtt aláírna bármit is,
mindent gondosan olvasson el. A szerződés meglehetősen
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egyértelmű volt. Észrevett egy aprócska záradékot, mely
kimondta, hogy „A ház eladási árát az eladás időpontjának piaci
körülményei határozzák meg”. A megfelelő helyekre
odabiggyesztette nevének kezdőbetűit, aláírta, ahol alá kellett, és
előhúzta a csekkfüzetét.
– Egy városi banknál van a számlám – közölte Mrs. Kirkkel.
– Nem számít, amíg van rajta fedezet – mosolygott a nő. – Ha
esetleg itt is akar nyitni egy számlát, az Egret Pointe Nemzeti
Megtakarítási Bank megbízható és biztonságos.
– Köszönöm a tippet. Holnap be is megyek és elintézem. Meg
tudná mondani az új otthonom hivatalos címét?
– Wood's End Way 60. – felelte Mrs. Kirk.
Tim előhúzta a mobilját, beütött pár számot, várt egy
pillanatot, majd megszólalt. – Halló, itt Timothy Blair. Amikor
holnap leszállítják Egret Pointe-ba a bútoraimat, a Wood's End
Way 60-as szám alá vigyék őket. Adja meg a telefonszámomat a
sofőrnek. A bejárónőm ott lesz reggel nyolckor a házban, hogy
beengedje őket, és bezárjon, amikor végeztek. Igen, köszönöm.
– Összecsukta a telefont.
– Te jó ég! – jegyezte meg Doris Kirk. – Maga aztán nem
fecséreli az idejét! Tessék, itt vannak a kulcsai a házhoz.
Jelenleg ez az egyetlen garnitúra belőlük.
Tim átvette a kulcsokat, aztán megkérdezte: – Tudna ajánlani
esetleg egy jó házvezetőnőt, Mrs. Kirk?
– Hogyne, Mrs. Bills-t, ám ő meglehetősen válogatós az
ügyfelei kiválasztásában, úgyhogy hadd adjam meg neki az ön
számát, és ő majd felhívja.
– Rendben, ez így korrektnek tűnik – felelte Tim.
– Még egyszer nagyon köszönöm, hogy egy ilyen szép kis
lakhelyet talált nekem. A hét hátralevő részét a
berendezkedéssel szeretném tölteni. Jövő hétfőn munkába kell
állnom, értekezletem van a tanárokkal. Néhány hét, és kezdődik
az iskola.
– Öröm volt önnel üzletet kötni, Mr. Blair. Sok szerencsét!
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Amikor a férfi elhagyta az irodáját és elhajtott, Doris Kirk
felvette az irodai telefonját, és tárcsázott egy számot. A telefon
háromszor kicsengett, majd felvették.
– Evie, itt Doris Kirk. Most adtam ki a Torkelsen házat a
középiskola új igazgatójának. Megkérdezte tőlem, tudok-e
ajánlani egy bejárónőt. Mondtam, hogy felhívlak téged.
– Miféle ember? – kérdezte Evie Bills.
– Jó vágású, jó modorú, és úgy vettem ki a szavaiból, hogy
van mit a tejbe aprítania. Szimpatikusnak találtam. Az a két
lábbal a földön járó típus. Ma érkezett a városból, hogy béreljen
egy házat, és a költöztetők holnap már itt is lesznek. Ma estére
hozott magával egy hálózsákot. Van egy kutyája, egy vicces
kinézetű, hosszú szőrű terrier keverék, nagy barna szemekkel.
Csibésznek hívják, és odáig van a gazdijáért.
– Nos, ez sok mindent elárul – felelte Evie Bills. – A kutyák
általában nem rajonganak a rossz emberekért. Hogy tudom
felhívni, ha még nem köttette be a telefonját? Van mobilja?
– Igen, de nincs meg a száma. Elfelejtettem elkérni tőle,
mielőtt elment volna. Néhány napja hívott fel, bemutatkozott,
elmondta, hogy mit szeretne, és közölte, hogy ma délelőtt
tizenegykor felkeres az irodámban. Meg is jelent az adott időben.
A Torkelsenék beleegyeztek, úgyhogy aláírta a bérleti
szerződést, és elhajtott. De tudom, hogy van mobilja, mert ma
azon hívta tőlem a költöztető céget, akik holnap szállítják ki a
bútorait.
– Innen már átveszem az ügyet – ígérte Evie Bills.
– Köszönöm, hogy engem ajánlottál. Majd felhívlak és
elmondom, hogy határoztam. – S ezzel letette. Másnap reggel fél
kilenckor Evie Bills bekopogott a Wood's End Way 60-as számú
házba. Amikor kinyílt az ajtó, felmosolygott a magas, pizsamát
viselő férfira. – Mr. Blair? Mrs. Bills vagyok. Úgy hallottam,
bejárónőt keres. Hívtam volna telefonon, de Doris Kirk elfelejtette
elkérni a számát. Bejöhetek? Hoztam egy kis finom, erős kávét,
meg néhány fahéjas csigát. Magam sütöttem, még friss. –
Ellépett a férfi mellett.
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– Jobb lesz, ha nekifogunk a munkának, hogy készen legyünk,
mire megérkeznek a költöztetők. Mikorra várja őket?
Csibész odaugrándozott Mrs. Bills mellé.
– Körülbelül egy órára – felelte Tim meglepetten.
– Egy óra körül várom őket.
– Egy üres házzal gyorsabban végzünk – mondta Mrs. Bills,
és egyenesen a konyha felé vette az irányt.
– Csibész kaphat valami kis finomságot?
Tim bólintott. Még mindig nem tért magához. A nő energiája
lenyűgözte. – Hogyne – felelte.
Mrs. Bills a konyhapultra helyezte nagyméretű táskáját, aztán
előhúzott egy termoszt, két kisebb porcelánbögrét, egy négyzet
alakú fedeles műanyag dobozt, és egy fóliába csavart
marhacsontot. Kicsomagolta a csontot, és a kutya felé nyújtotta.
Csibész szeme felcsillant, ahogy óvatosan kivette az ujjai közül.
Tim a nyakörvénél fogva megragadta a kutyát és a fedett
átjáróhoz vezette. – Csibész, itt maradsz! – Az eb lefeküdt, és két
hatalmas mancsa közé fogva nekiállt rágcsálni a csontot. Mire
Tim visszaért a konyhába, a csészékben már ott gőzölgött a
kávé, a nyitott műanyag dobozból pedig fahéjas csigák csábító
illata szállt elő. – Csibész most már mindörökre a rabszolgája –
közölte Tim. Kortyolt egyet a kávéból és beleharapott az egyik
süteménybe. – Mint ahogy én is. Mennyei ez a fahéjas csiga,
Mrs. Bills. Köszönöm.
– Maga igazán illedelmes, Mr. Blair. Tizenöt dollárt számítok
fel egy órára. Kitakarítok, kimosom a szennyesét, és ha hagy
nálam egy listát, akkor egyszer egy héten be is vásárolok önnek.
Hank az IGA-ban majd nyit magának egy számlát. Kétszer jövök
egy héten, kedden és pénteken, ha ez megfelel önnek.
– Hogyne – felelte Tim mosolyogva. – Árulja már el: maga egy
angyal?
Mrs. Bills kuncogott. – Doris Kirk említette, hogy maga milyen
elbűvölő ember, és igaza volt. Most pedig igya meg a kávéját,
egye meg a süteményt, és öltözzön fel. Az ablakokon még
nincsenek függönyök, és Egret Pointe-ban mindenki magáról fog
beszélni. Ez egy kisváros, Mr. Blair, és egy ilyen kis helyen a
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pletyka számít a legfőbb szórakozásnak. Most, hogy így
megegyeztünk, hazamegyek néhány tisztítószerért. Nem hiszem,
hogy tegnap délután abból is beszerzett volna néhányat az IGAban.
– Most megfogott – vigyorodott el a férfi.
Mrs. Bills bólintott. – Öltözzön fel, mire visszaérek. Nem lakom
messze, úgyhogy egy negyedóra múlva itt vagyok. – Ezzel Mrs.
Bills el is tűnt.
Timothy Blair felnevetett. Őszintén mulattatta a helyzet. Mrs.
Bills tagadhatatlanul egy jellem, de Tim azzal is rögtön tisztában
volt, hogy a nő egyben isteni adomány is, és hogy jól ki fognak
jönni egymással. Gyanította, még ha meg is lett volna a nőnek az
ő telefonszáma, akkor sem hívta volna fel. Személyesen
felkereste volna, hogy megnézze magának, és hogy felmérje a
helyzetet. Ha nem találta volna szimpatikusnak, nem ajánlotta
volna fel a szolgálatait. Timothy Blair tisztában volt vele, milyen
szerencsés. Emlékeztette magát, hogy mondjon köszönetet
Doris Kirknek.
Mire délután megérkeztek a szállítók, egy órával később az
ígértnél, Mrs. Bills már lemosta az összes ablakot,
felporszívózott, leporolta a kandalló két oldalán álló
könyvespolcokat es egyéb bútorokat, kipucolta a fürdőt és az
egész konyhát.
– Martha Torkelsen tisztán tartotta a tűzhelyet és a hűtőt –
osztotta meg Timmel a megfigyelését -, de a ház már majdnem
hat hónapja üresen áll. Tudja már, hová szeretné rakni a
bútorait?
– Nagyjából – felelte Tim.
– Vannak szőnyegei? – tudakolta Mrs. Bills.
Tim bólintott. – Attól tartok több is, mint amennyi elférne a
házban. Kitisztíttattam és becsomagoltattam őket, mielőtt jöttek
volna a költöztetők. Megkértem a tisztítót, hogy jelölje be a
méreteket a csomagoláson.
– Rendben. Akkor a költöztetők a szőnyegeket pakolják be
először. Majd én megmondom, melyik illik a nappaliba és melyik
a fürdőbe. Mihez kezd a régi étkezővel? Oda is tesz majd
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szőnyeget? Ide erre a folyosóra kéne egy futószőnyeg. A padló
tönkre fog menni, ha nincs rajta futó.
– A kisebb szobát dolgozónak fogom használni – avatta be
Tim. – És nem, nincs futószőnyegem. Van egy bolt valahol, ahol
tudnék venni egyet?
– Én magam viszem el, mihelyst elmentek a költöztetők –
közölte határozottan Mrs. Bills.
Amikor a városból megérkezett a teherautó és befordult a ház
elé, az angyala, ahogy mostanra Tim Mrs. Bills nevezte
magában, azonnal kint termett, utasította a sofőrt, hogy tolasson
be a kocsifeljáróra, és szinte pillanatok alatt átvette az irányítást.
– Először is a szőnyegeket szeretném látni – adta ki az ukázt.
– Hát az biza nem fog menni, hölgyem – jegyezte meg a sofőr
– Azokat pakoltuk fel először.
Kezét terebélyes csípőjére téve, Evie Bills felnézett a sofőrre.
– Márpedig, kedveském – magyarázta türelmesen – nem
engedhetem meg, hogy elkezdjék behordani a bútorokat a
házba, míg nincsenek szőnyegek, amikre rátehetnék őket. Ez
olyan, mintha a kocsit fognánk a ló elé. Biztos vagyok benne,
hogy elő tudja halászni őket. Tegye őket a kocsifeljáróra, hogy
Mr. Blairrel eldönthessük, melyik hova kerüljön. Néhányat le kell
majd vinni a pincébe, mivel ez a pindurka ház sokkal kisebb, mint
a New York-i lakása, nem igaz? – Kedvesen a férfira mosolygott.
A teherautó sofőrje fontolóra vette a hallottakat.
– Amikor pedig maguk fiúk végeztek, egy tál szendvics várja
magukat, amit most készítettem, mivel le merném fogadni, hogy
még nem ebédeltek. Ezen kívül reggel sütöttem még egy tepsi
kekszet is maguknak – folytatta Mrs. Bills.
A sofőr elnevette magát. – Rendben – mondta. – Azt hiszem,
sokkal hamarabb ehetünk, ha követjük az utasításait, hölgyem.
– Így van! – helyeselt Mrs. Bills.
– Mike! Pete! Először a szőnyegeket szedjétek le, és tegyétek
őket a kocsifeljáróra. A hölgy majd megmondja, hogy hová kell
vinni őket – mondta kuncogva a sofőr.
Timothy Blair ámulva figyelte, ahogy Mrs. Bills egy
oroszlánszelídítő szakértelmével kezelte a nagydarab szállítókat.
44

A szőnyegeket lepakolták, és a házvezetőnő beazonosította,
melyik kerüljön abba a három szobába, ahol szükség volt rájuk,
méghozzá úgy, hogy egyik se üssön el az ott lévő kárpitozott
bútoroktól. Az egyik, egy antik, zöld, kínai virágmintás, a
nappaliba került. A sötét, vörös és kék színekkel tarkított perzsa
antik szőnyeg a dolgozószobában lett leterítve, míg a bézs es
kék szinkavalkádos keleti szőnyeg tökéletesén passzolt a
hálószoba méretéhez. A három megmaradt szőnyeget levitték a
pincébe.
– Megkérem Mr. Bills-t, hogy jöjjön át és építsen magának egy
tartókeretet – jegyezte meg Mrs. Bills. – Azok a szőnyegek nem
kerülhetnek közvetlenül a padlóra. Az alapozás ugyan megfelelő
és száraz, de mégis. – Aztán kiment, hogy egyesével leszedesse
a bútorokat a teherautóról, miközben Tim megmutatta, hogy mi
melyik szobába kerüljön. Mrs. Bills ezeket a darabokat egy
kupacba gyűjtötte a ház előtti, kicsinyke pázsiton. A többi a
kocsifelhajtón maradt.
Amikor a munkások az utolsó bútordarab is lepakolták a
teherautóról, Mrs. Bills beküldte Timet a házba, hogy mutassa
meg nekik, hová tegyék a bútorokat a nappaliban, a
dolgozószobában, és legutoljára a hálószobában. A maradékot a
pincében raktározták el. A módszere meglepően hatékonynak és
gyorsnak bizonyult. Amikor végeztek, Mrs. Bills ígérete szerint
szendvicsekkel és süteménnyel kínálta a munkásokat, hozzá
papírpoharakban jeges teát szervírozott. – Hölgyem, nincs kedve
velünk jönni a következő címre? – kérdezte tőle a sofőr. – Nem
emlékszem, hogy valaha is ilyen gyorsan lepakoltunk volna az
autóról. És köszönjük az ebédet. A fiúkkal nem vagyunk
hozzászokva ilyen kedves bánásmódhoz.
– Maguk mindnyájan igazán derék legények – felelte
mosolyogva Mrs. Bills.
Tim némi borravalót nyomott a kezükbe, megköszönte a
fáradságukat, Mrs. Bills pedig a sofőr kezébe nyomott egy
zacskó süteményt az útra. – Maga egy igazi angyal – bókolt Tim
a házvezetőnőnek.
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A nő kuncogott. – Szálljon be a kocsimba, Mr. Blair.
Elmegyünk, megvesszük azt a futószönyeget a folyosójára. Még
négy óra sincs, és a szőnyegbolt csak fél hatkor zár.
Mrs. Bills nem a faluba vitte, hanem a néhány mérföldnyire
lévő közeli plázába. A szőnyegboltban találtak egy bézs színű,
geometrikus mintákkal díszített kenderből szőtt futószőnyeget az
előszobába, amit Tim meg is vásárolt.
– Tökéletes! – vélekedett elismerően Mrs. Bills, amikor a
házba visszatérve lefektették a szőnyeget a kifényesített padlóra,
melyről korábban már feltörölte a költöztetők cipőjének nyomát.
– Nos, nem kell most azonnal kifizetnie, de csak hogy tudja,
nyolc órát fogok felszámolni. Elég, ha hetente egyszer, pénteken
odaadja a béremet. Keresse meg a függönyöket, amiket fel akar
tenni. Holnap átküldőm az uramat, hogy tegye fel a karnisokat.
Kinyitottam azt a dobozt, amire ágynemű volt írva, és
megvetettem az ágyát, Mr. Blair. És hagytam néhány fahéjas
csigát holnap reggelire. További szép napot! Pénteken
találkozunk. – S ezzel ki is sétált az ajtón.
Timothy Blair bement az immár tökéletesen berendezett
nappalijába, és egy hangos, megkönnyebbült sóhajtással
lerogyott a kanapéra. Csibész is bekullogott, és fejét Tim ölébe
fektette. Tim gyengéden felnevetett. – Nos, pajtikám, hát így
állunk. A következő két évben ez lesz az otthonunk. Tudom, hogy
helyesen döntöttem, amikor feladtam az igazgatóhelyettesi
pozíciómat a Kensington Akadémián. David Grainger még
évtizedekig ragaszkodott volna a posztjához. Addigra pedig az
iskolaszék már engem is túl idősnek tartott volna. –
Megvakargatta a kutya fejét. – jobban járunk, ha újra életet
kezdünk itt a világvégén, bár az eddigi tapasztalataim azt
sugallják, Egret Pointe nem is olyan rossz hely. Csak azt
remélem, hogy az itteniek nem mind olyanok, mint az a karót
nyelt könyvtárosnő, akivel ma az IGA-ban találkoztunk.
Mindenesetre kedves volt tőle, hogy aggódott miattad, te vén
gazember.
Csibész nyüszített egyet, és folyékony csokoládéra
emlékeztető szemeivel a gazdájára bámult.
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– Bizony, a korához képest meglehetősen dögös nő volt, nem
igaz? – merengett Tim. – Talán be kéne ugranunk a könyvtárba,
hogy megtudjuk, miféle programokat ajánlanak a középiskola
diákjai számára. Mindnyájan tudjuk, hogy az olvasás az alapja
mindennek, de a mai gyerekek figyelmét annyi minden elvonja –
ott vannak a mobiltelefonok, BlackBerryk, az sms-ezés,
twitterezés. Nem csoda, hogy sokuk megfeledkezik a könyvekről.
Márpedig mi nem akarjuk, hogy ez megtörténjen, igaz. Csibész?
Csibész vakkantott egyet, mintha egyetértését akarná
kifejezni. Tim felállt és körbehordozta a tekintetét a szobán.
Hihetetlennek tűnt, hogy a ház, amely tegnap még üresen
tátongott, most újra bebútorozva állt. Igaz, még fel kell tennie a
függönyöket és sötétítőket, és még ki kell pakolnia néhány
dobozból, ám ma este már a saját ágyában fog aludni, nem
pedig a földön egy hálózsákban. Ezen a szép késő nyári
délutánon még volt néhány órája sötétedésig, így nekiállt
kipakolni a könyveket tartalmazó dobozokból, és azonnal
nyilvánvalóvá vált számára, hogy problémába ütközött.
Egyedüli gyerekként ő örökölte a családja lakásszövetkezeti
tulajdonrészét a város egyik előkelő, régi, háború előtti
épületében. Az apartman nagy, széles előcsarnokkal
rendelkezett, egy diófa burkolatú formális nappalival, működő
kandallóval, melyet két oldalról padlótól mennyezetig érő
könyvespolc vett körbe, valamint egy formális étkezővel a
vendégek fogadására. A konyhához tartozott egy cselédszoba,
melyhez fürdőszoba is járt. A lakásban volt még egy faburkolattal
ellátott könyvtár egy második működő kandallóval és beépített
könyvespolcokkal, négy nagy hálószoba és négy fürdőszoba. A
sarki elhelyezkedésű lakás ablakai nyugatra és északra, a park
irányába néztek. Tim számára ez volt az egyetlen otthon, amit
ismert.
A szülei már bent jártak a korban, amikor ő világra jött –
édesanyja a harmincas éveinek közepén járt, apja ötven is
elmúlott már. Először New Yorkban járt iskolába, aztán beíratták
egy New England-i előkészítő iskolába. Később itt végezte a
főiskoláját is. Nyolc és tizenhat éves kora között a nyarakat a
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Mohegan nevű fiútáborban töltötte az Adirondacks hegységben.
Azon a nyáron, amikor betöltötte a tizenhetet, elkísérte az anyját
három hónapra Európába. Az apjuk augusztus közepén
csatlakozott hozzájuk Toscanában.
Timothy Blair nagyon szerette a szüleit, akiknek egyáltalán
nem okozott csalódást azzal, hogy angoltanárnak állt. Mindketten
nagyon büszkék voltak rá, amikor megszerezte az
igazgatóhelyettesi posztot a Kensington Akadémián. Az apja
csak nyolcvanéves korában vonult nyugdíjba, és csupán egy
évvel ezelőtt hunyt el. Anyját három évvel korábban vitte el a
csontrák.
Tim az anyja halála után költözött be a lakásba, hogy gondját
viselje az egyre elesettebb, ám szellemileg még mindig teljesen
friss apjának. Előzőleg a saját tulajdonában lévő lakásban élt.
Apja tanácsára ezt eladta, a pénzt pedig egyszerűen berakta a
bankba kamatozni.
Az ügyvédi iroda, melyben az apját partnerré nevezték ki,
intézte a hagyatéki eljárást. Timothy Blair hirtelen ott találta
magát egyedül egy nagy lakásban, és egy zsákutcába vezető
pozícióban. Hangulatán az sem javított, hogy a bankszámláján
jelentős összeg csücsült, illetve hogy a szülei lakásának árából a
jövőben még nagyobb summa üti a markát. Unatkozott, márpedig
nem szeretett unatkozni. Aztán az egyik ügyvéd az apja régi
cégénél, akivel hetente fallabdázni szokott, említést tett neki egy
vidéki megüresedett pozícióról.
– Az unokatestvérem, Joe, egy bájos kisvárosban, Egret
Pointe-ban lakik a feleségével. A középiskola igazgatója ötös
ikreket vár, úgyhogy visszavonul, és így új igazgatót keresnek.
Érdekelne a dolog?
– Miért kérdezed?
– Haver, látom rajtad, hogy szétvet az unalom – felelte Ray
Pietro d'Angelo. – Mindketten tudjuk, hogy soha nem leszel
igazgató a Kensingtonban. A szüleid már nincsenek közöttünk.
Új életet kell kezdened. Egret Pointe egy kedves kisváros. Az
unokatestvérem, Joe, tagja az iskolaszéknek. Akarod, hogy
felhívjam?
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Miért is ne? – gondolta magában Timothy Blair. Azzal nem
veszíthet semmit, ha elmegy egy interjúra. Ha pedig felajánlják
az állást, nem muszáj elfogadnia. – Persze, Ray, hívd fel
nyugodtan.
– Hé, ahogy a feleségem mondaná, mi baj lehet belőle? –
válaszolta Ray vigyorogva.
Így hát június végén Timothy Blair elautózott Egret Pointe-ba,
egy állás interjúra. Szimpatikusnak találta az iskolaszék tagjait,
és azok is őt. A Kensington Akadémia igazgatóhelyetteseként
rendelkezett mindazokkal a tapasztalatokkal, melyet az
iskolaszék megkívánt. Elég fiatal volt ahhoz, hogy mind a diákok,
mind a szülők rokonszenvét elnyerje. Egy iskolaigazgatási és
vezetési mesterdiplomával, és egy doktorátusi diplomával angol
irodalomból, magasan túlképzett volt az elvárásaikhoz képest, és
ott helyben fel is ajánlották neki az állást. Tim tétovázás nélkül
elfogadta, mert mélyen legbelül valami azt súgta neki, hogy ez
abszolút helyénvaló dolog.
Amint visszatért a városba, benyújtotta a lemondását. A
főnöke csodálkozott, de megértette. Volt annyi sütnivalója, hogy
tisztában legyen vele, előbb-utóbb el fogja veszíteni Tim Blairt.
Tim túlságosan intelligens volt ahhoz, hogy örökre megelégedjen
az igazgatóhelyettesi pozícióval. Ilyen kedvező lehetőség nem
termett minden bokorban. Így hát sok szerencsét kívánt a korábbi
helyettesének. Most pedig, két hónappal később, Timothy Blair itt
ücsörgött egy kis házikó nappalijában, a Wood's End Way-nek
nevezett utcában, Egret Pointe-ban.
Csibész az ajtó felé sandítva felnyüszített. – Oké, öregfiú,
látom, sétára vágysz – nyugtázta Tim. Felállt, kézbe vette a kutya
pórázát, felkapott egy kakilapátot és egy zacskót. Odakint még
mindig világos volt, ahogy végigsétáltak az utcán. A szomszédok
is kint voltak: a pázsitot locsolták, vagy a tornácon üldögéltek.
– Jó estét, Mr. Blair.
– Isten hozta Egret Pointe-ban, Mr. Blair.
– Milyen helyes kutyája van, Mr. Blair.
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Hangok szólítottak meg innen onnan, ahogy Csibésszel
végigsétáltak az utcán. – Köszönöm – felelte. – Jó estét.
Csibész, köszönd meg szépen a bókot.
– Csibész oldalra döntötte a fejét, és lekonyuló füleit felcsapva
vakkantott egyet.
– Jaj, hát nem édes? – csapta össze a kezét egy nő az egyik
tornácon.
Honnan a csudából tudják máris a nevét? – tűnődött el Tim.
Aztán eszébe jutott Mrs. Kirk megjegyzése, miszerint egy
kisvárosban a pletyka jelenti az egyik legfőbb szórakozási formát.
Vigyorogva sétált tovább. Az egyik pázsittal fedett előkertből egy
kistermetű, rövidszőrű Jack Russell terrier vágódott ki eléjük
csaholva. Tim megállt, és halkan odaszólt Csibésznek:
– Ül! – Az eb azonnal leeresztette a hátsóját a földre, és
türelmesen várta, hogy a terrier lenyugodjon.
– MacTavish, gyere ide! – Egy ősz hajú nő sietett elő a házból.
– Nagyon sajnálom, Mr. Blair. A Jack Russellek olyan
féltékenyen őrzik a területüket. – Ben – szólt oda egy férfinek, aki
nyilvánvalóan a férje volt -, gyere és fogd meg MacTavisht.
Nahát, hogy Csibész milyen jól nevelt! Egyébként Gloria Sullivan
vagyok.
– Elmosolyodott és kinyújtotta a kezét. – A hetedik évfolyamon
tanítok.
– Nagyon örülök, hogy megismerhettem, Mrs. Sullivan – rázta
meg a nő kezét Tim.
Honnan az ördögből tudta Csibész nevét?
– Ben Sullivan – mutatkozott be a férfi, karjában
MacTavishsel, és szintén előrenyújtotta a kezét.
– Gondolom tisztában van vele, hogy az egész város magáról
beszél – jegyezte meg vigyorogva. – Szokott golfozni?
Tim megrázta a fejét. – Apám szívesen játszott, de engem
soha nem kötött le igazan. A városban fallabdázni szoktam.
Ben Sullivan bólintott. – A Country Clubnak van egy jó pályája.
Új igazgatóként jár önnek egy ottani tagsági bérlet. Mit gondol, jól
fogja érezni magát itt?
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– Nem tudom – felelte Tim őszintén. – Tősgyökeres New
York-i vagyok, de azt el kell ismernem, hogy Doris Kirknek
sikerült megtalálnia a tökéletes házat a számomra. A városbeli
lakásom túlságosan nagy volt egyetlen embernek, miután a
szüleim meghaltak.
– Nincs felesége? – kérdezte Glória Sullivan. – Az isten
segítse, Mr. Blair! Egret Pointe minden egyes facér nője maga
után fogja vetni magát.
– Hacsak nem meleg – vetette fel Ben Sullivan.
– Nem meleg, ugye?
Tim elnevette magát. – Nem, nem vagyok az. Csak egy kicsit
esetlen a hölgyekkel. Az elmúlt három évet azzal töltöttem, hogy
gondját viseljem megözvegyült apámnak. A munka mellett és az
apámról való gondoskodás mellett már nem maradt időm a
magánéletre. – Megnyerő mosolyát Glória Sullivanre villantotta. –
Mrs. Sullivan, önt fogom megkérni arra, hogy segítsen
szelektálnom azok közül a hölgyek közül, akik kivetik rám a
hálójukat. Nos, azt hiszem, ideje hazaindulnunk, most, hogy
Csibész végzett a sétájával. Bár mielőtt még elindulnánk, talán
mesélhetnének pár szót a könyvtárosukról. Attól tartok, egy kis
összetűzésbe keveredtem vele tegnap.
– Hallottuk – mondta Ben Sullivan. – Miss Kathy – nos, ő egy
külön kategória. Az egyik ősi családból származik, azok közül,
akik a tizenhetedik században megalapították Egret Pointe-ot. Az
ő családja építette fel a könyvtárat, és a könyvtárosok mindig a
St. Johnek női tagjai közül kerültek ki. Miss Kathy néha ijesztő
tud lenni. Úgy hallottam, hogy a maga kocsijának le volt húzva az
ablaka, és a kutyának volt vize. Semmi szükség nem volt rá,
hogy úgy magára támadjon.
– Csibész egy kicsit megszeppent, amikor magára hagytam,
hogy elintézzem a bevásárlást – magyarázta Tim. – Rendesen
üvölteni kezdett, és Miss Kathy azt hitte, hogy valami baja esett.
Nyilvánvalóan nem sokat ért a kutyákhoz.
– Miss Kathy? Ugyan! – legyintett Ben Sullivan.
– Egy háziállat még feldúlná a tökéletes, rendezett kis világát.
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– Ben! – feddte meg a felesége. – Miss Kathy nem egy
ódivatú könyvtáros, Mr. Blair. Modernizálta a könyvtárat, és
létrehozott néhány csodálatos programot a gyerekek, idősek,
fiatal anyukák és családok számára.
– Meg az egész költségvetést egy rakás buta női regényre
fecsérelte – morogta Ben.
– Ez egyáltalán nem így van – vágott vissza Gloria Sullivan. –
A férjem véleménye szerint a népszerű, romantikus regények
nem tartoznak az irodalmi kategóriába. Pedig nincs igaza. És
hála Miss Kathynek, te is megkapod az összes megjelenő
legújabb detektív- és kalandregényt, úgyhogy egy szavad se
lehet!
– Arra gondoltam, holnap felkeresem, hogy felajánljam neki a
békejobbot – jegyezte meg Tim.
– Szerintem ez csodás ötlet – bátorította Gloria Sullivan. –
Tudja, Miss Kathy szervezésében zajlik egy nagyszerű nyári
olvasóprogram az általános iskolás és középiskolás diákok
számára. Talán kérdezzen rá, amikor találkozik vele.
– Rendben – felelte Tim. – Most pedig jó éjszakát Mr. és Mrs.
Sullivan. – Visszafordult a kis házikója felé. Csibész mostanra
már a pórázt rángatta – alig várta, hogy hazaérve behabzsolja a
vacsoráját, mielőtt letelepedne Tim ágyára egy jó kis éjszakai
szunyókálásra. Tim még akart készíteni magának egy
szendvicset. Nem sokat evett aznap, a beköltözés jóformán
minden percét lekötötte.
Meglepően jól aludt aznap éjszaka, és már azelőtt felébredt,
hogy hétkor megszólalt volna az ébresztője. Miután felkelt,
lezuhanyozott, megborotválkozott, és kiengedte Csibészt a hátsó
kertbe. El akart készülni, még mielőtt Mr. Bills megérkezik. A
függönyöknek és sötétítőknek még aznap mindenképpen
helyükre kellett kerülniük. A gardróbban kellett átöltöznie előző
este és aznap reggel. Feltette főni a kávét, felmelegített néhányat
Mrs. Bills fahéjas csigájából, és leült, hogy megreggelizzen.
Mr. Bills nyolc órakor futott be. Kisteherautójával beállt a
kocsifelhajtóra, és a fedett átjárón keresztül lépett be a házba. –
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Asszem, tudja, ki vagyok – szólalt meg. – A nejem küldött, hogy
tegyem fel a karnisokat. Mutassa, mit kell felszerelnem.
– A dobozokat oda tettem – bökött feléjük Tim.
– Tegnap este kinyitottam őket, és minden szobába betettem
a megfelelő függönyt, mielőtt még elmentem volna aludni. –
Átvezette Mr. Billst a nappaliba.
Az ezermester megvizsgálta a drapériákat, bólintott, és az orra
alatt mormogott valamit. Aztán követte Timet a dolgozószobába,
végül a hálószobába, ahol megismételte a műveletet. – A nejem
azt üzeni, tegyen fel egy kis rolót a fürdőbe. Megadta a méretet,
úgyhogy idefele beugrottam a vaskereskedésbe, és megvettem,
a karnisokkal együtt. Azt is elmagyarázta, melyiket tegyem a
konyhába, meg a hátsó ajtó fölé. Az üzeni, majd pénteken
megbeszéli önnel, mi kerül oda. Nem kell itt ácsorognia, Mr.
Blair. Intézze csak a saját dolgait, én is teszem a sajátomat.
– Hogyan tudom ezt rendezni önnel? – tudakolta Tim.
– A konyhaasztalon hagyom a számlát – jött a válasz. –
Pénteken odaadhatja a pénzt az asszonynak, ő majd átadja
nekem. A nappaliban kezdem a munkát.
– Felkapta a szerszámosládát, amit magával hozott a házba,
és a konyhán keresztül távozott.
Tim megetette Csibészt, aki Mr. Billsszel együtt bejött a
házba, aztán betette a koszos edényeket a mosogatógépbe. A
hálószobában megágyazott, aztán a dolgozószobába ment, ahol
nekiállt kipakolni a maradék könyveket, felállította az íróasztalát,
és összeszerelte a számítógépét.
Amikor végül Mr. Bills megjelent a dolgozóban, Tim átment a
nappaliba, hogy megszemlélje az ezermester művét. A karnisok
tökéletesen egyenesen álltak, a nehéz sötétítők az áttetsző
függönyökkel kifogástalan összhatást nyújtottak.
Tim kiválogatta a még teli dobozokból a könyveket, amiket
meg akart tartani. Nagyon gyorsan felfedezte, hogy nem lesz
elég hely az összesnek, amit elhozott a New York-i lakásból.
Elhatározta, hogy a felesleget odaajándékozza a könyvtárnak.
Apja jogi könyvtárát már megkapta Ray Pietro d'Angelo. Ray
nagyon hálás volt, ő pedig örült, hogy olyasvalakinek adhatta a
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könyveket, aki értékeli is őket. Az apja is bizonyára így akarta
volna. Mindig is kedvelte Rayt.
Tizenegy órára Mr. Bills végzett is a munkával. – Mr. Blair, az
asztalon hagytam a számlát! – kiáltott oda neki. – Ha nem bánja,
készpénzben fizessen a nejemnek. Az ilyen jellegű munkáknál
jobban szeretem a kápét.
Timnek még sikerült elcsípnie az ezermestert, mielőtt az
kilépett volna a fedett átjáró ajtaján. – Csodás munkát végzett,
Mr. Bills – adott hangot megelégedettségének Tim. – Nagyon
köszönöm.
Mr. Bills enyhe mosolyra húzta a száját. – Örülök, hogy
segíthettem, Mr. Blair. Szép napot. – S ezzel az ezermester
kiballagott a házból.
– Gyere, Csibész! – kiáltotta Tim. – Teszünk egy sétát a
könyvtár felé. – Felcsatolta a kutya pórázát, ellenőrizte, hogy a
kulcsai a zsebében vannak, és kilépett az ajtón. A
postáskisasszony, aki a szokott útvonalát járta, megpaskolta
Csibész fejét, és a nevén szólította. Tim mosolyogva felé
bólintott, és észrevette, hogy néhány levél virít a
levelesládájában. Majd ha hazaér, megnézi őket, most fontosabb
dolga van: össze kell barátkoznia Egret Pointe távolságtartó
könyvtárosával, Kathryn St. Johnnel, akinek a vezetéknevét Szín
Dzsinnek ejtik. Ha neki nem is sikerül megnyernie magának,
Csibész talán nagyobb szerencsével jár. Csibész tudta, hogyan
kell elnyerni a nők szívét, még ha a gazdája nem is.
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Harmadik fejezet

A

könyvtár viktoriánus stílusú téglaépületén lévő tábla
félreérthetetlenül a látogatók tudtára adta, hogy Felsőruházat és
cipő viselése kötelező, illetve Kutyával belépni tilos. Hát persze,
hogy nem engednek be kutyákat, gondolta magában Tim. Miss
St. John nyilvánvalóan nem kedvelte az ebeket, még akkor sem,
ha a szíve megesett egy látszólag bajba jutott négylábún. Tim
úgy döntött, ettől függetlenül benéz a könyvtárba. Csibész
pórázát egy ódivatú, fekete, vas lókikötő oszlophoz kötötte. – Ül!
Itt maradsz, Csibész! – utasította a kutyát, majd megveregette a
fejét. – Nemsokára visszajövök. Itt várj!
Csibész a földet ütögette a farkával és halkan felnyüszített,
ahogy Tim ellépett mellőle.
– Semmi baj, cimbora. Ott maradsz! – ismételte Tim. Belépett
a könyvtárba. Meglepődve tapasztalta, hogy az épület ódon
külsejéhez képest a belseje milyen világos és tágas. Odasétált
az enyhén ívelt diófa recepciós pulthoz. – Jó reggelt.
Beszélhetnék Miss St. Johnnel? – tette fel a kérdést a pult
mögött álló csinos nőnek.
– Mindjárt megkérdezem, Mr. Blair – felelte a nő. – Mavis
Peabody vagyok – nyújtotta előre egyik kezét, melyet Tim meg is
rázott. – Örülök, hogy megismerhettem.
– Részemről a szerencse – udvariaskodott Tim. Már nem is
tűnődött el azon, vajon honnan tudja mindenki, hogy ki ő, és
honnan tudták meg Csibész nevét.
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Mavis Peabody megfordult és besietett Kathryn irodájába. –
Kathy! Itt van! – jelentette be izgatottan.
– Mr. Blair, az középiskola új igazgatója. Téged keres. Akarod,
hogy bevezessem ide hátra az irodádba?
Kathryn St. John meglepődött. Mi az ördögöt akarhat tőle az a
kiállhatatlan fickó? Felállt, önkéntelenül is lesimította a
szoknyáját, és a hajához nyúlt, hogy megbizonyosodjon róla,
minden tincs a helyén van.
– Nem, majd én kijövök. – Fürgén ellépett Mavis mellett, és
szinte rögtön észrevette a férfit. A minap annyira elöntötte a düh
a szegény kutyus miatt, hogy még arra sem vette a fáradságot,
hogy alaposabban szemügyre vegye. Most egy pillanatra
megállt, hogy bepótolja ezt a mulasztását. Szokatlanul magas,
talán két méter is lehet. Még soha nem találkozott ilyen impozáns
méretű férfival. Az arca tisztára borotvált. Gondosan nyírt, a
halántékánál enyhén őszülő, gesztenyebarna haj. Khaki színű
nadrág, sötétzöld golfpóló, mely izmos testet sejtetett. Szent ég!
Ugyan miért vizslatja így a testét? – Jó reggelt, Mr. Blair –
üdvözölte.
– Jó reggelt, Miss St. John – felelte Tim. – Gondoltam
beugrók, hogy bocsánatot kérjek az éles szavaimért, melyek
esetleg tegnap elhagyhatták a számat a kis félreértésünk
közepette.
Miss Kathy meghökkent, ám a jó modor úgy kívánta, hogy
elfogadja a bocsánatkérést. – Ez nagyon kedves öntől –
válaszolta. – Attól tartok, a kutyája iránt érzett aggodalmam arra
késztetett, hogy elhamarkodottan cselekedjek, anélkül, hogy
teljes egészében felmértem volna a szituációt. Remélem, ön is
elfogadja a bocsánatkérésemet. – Tessék! Ezzel viszonozta a
gesztust. Ügy lezárva. Várta, hogy a férfi elbúcsúzzon, ám
ehelyett Tim elmosolyodott. – Hogy is hibáztathatnék egy
hölgyet, aki ilyen kedves szívvel viseltetik az állatok iránt –
mondta. – Csibész pedig olyan szánalomra méltóan tud
vonyítani.
– Úgy hangzott, mintha a végét járta volna – ismerte be
Kathryn.
56

– A szomszédomtól, Mrs. Sullivantől tudom, hogy ön egy
csodálatos nyári olvasóprogramot hozott létre az általános
iskolás és középiskolás tanulók részére. Mesélne nekem róla?
Hogy zajlik, mi a menete? Ad a gyerekeknek egy listát a
könyvekről, amit el kell olvasniuk? Vagy hagyja, hogy egy
hosszabb listáról válasszanak? Milyen módszerekkel ösztönzi
őket? Hogyan bizonyosodik meg róla, hogy valóban elolvasták a
könyveket, melyeket kikölcsönöztek?
Kathrynt lenyűgözte a tény, hogy bár még csak két napja
tartózkodik a városban, a férfi tud a nyári olvasóprogramjáról. Ez
volt az a pillanat, amikor felfigyelt a kék szempárra. A meglepően
ragyogó kék szempárra. Nagyot nyelt. Mi az ördög ütött belé? –
Először adok a gyerekeknek egy listát, amelyen hat könyv
szerepel – vágott bele a mondanivalójába. – Amikor elolvasták,
szóban be kell számolniuk nekem. Péntekenként, délelőtt
tizenegy és tizenkét óra között tartok fogadóórát. Minden
gyerekkel külön foglalkozom az irodámban, így nem tudnak
csalni. Miután elolvasták a megadott hat könyvet, és rendesen be
is számoltak róla, összesen hatvan pontot kapnak. A nevüket és
a pontszámaikat kifüggesztjük a kölcsönzőpult mögötti
faliújságra, ahol mindenki megnézheti őket. Ezután már saját
maguk választják ki az olvasnivalójukat, de továbbra is be kell
számolniuk nekem. Az első száz pontjukért kapnak egy kupont,
amit Walt's-nál beválthatnak egy tölcsér fagyira. Kétszáz pont
már egy két-gombócos fagyikelyhet ér. Akinek sikerül háromszáz
pontot összegyűjtenie, az nyer egy háromgombócos banánhajót,
három különböző öntettel, tejszínhabbal és meggyel. – Kathryn
elmosolyodott. – Idén legalább öt olyan tanulónk lesz, akinek
sikerül összegyűjtenie háromszáz pontot a nyár végére. Három
közülük középiskolás, ami egész jó eredmény, ha figyelembe
vesszük azt a miriád dolgot, ami elvonja a mai kamaszok
figyelmét.
– Egyetértek – bólintott Tim. – Véleményem szerint ön egy
nagyszerű programot állított össze, Miss St. John. Talán jövő
nyáron megengedi nekem, hogy tegyek néhány javaslatot a
listával kapcsolatban.
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– Természetesen – felelte Kathryn meglepetten. Nem
gondolta volna, hogy a férfit egyáltalán érdekelné a dolog. Az
elődjét soha nem izgatta. Hálás volt ugyan a programért, ám a
lebonyolítását a könyvtárra hagyta. – Mindent megteszek, hogy
kihívások elé állítsam a gyerekeket.
– Igen, igaza van – bólintott Tim. – Ha túl könnyű a feladat,
elunják magukat.
Csibész vonítására hirtelen mindketten felkapták a fejüket.
– Még soha nem találkoztam ilyen gyámoltalan kutyával, aki
ennyire csüngene a gazdáján – jegyezte meg Kathryn féligmeddig bosszankodva.
– Csibész nem gyámoltalan – vette védelmébe az ebet Tim. –
Csak jelzi, hogy megijedt és segítséget vár.
– Sarkon fordult és kiment az épület elé. Csibész az oszlop
mögé kushadva próbálta láthatatlanná tenni magát. Remegett.
Amint meglátta Timet, felnyüszített és megpróbálta rávetni
magát, ám a póráza, mely még mindig az oszlophoz volt kötve,
visszarántotta. – Nincs semmi baj, cimbora – nyugtatgatta Tim,
és letérdelve karját vigasztalóan a kutya köré fonta.
– Mi az ördög ütött belé? – kérdezte Kathryn, aki követte a
férfit. – Minden ízében reszket. Megbetegedett volna? Mintha azt
mondta volna, hogy minden oltást megkapott.
Tim körbepillantott, és szinte egyből kiszúrta a probléma
forrását. Egy méretes, kövér vörösessárga cirmos macska
ücsörgött a kék hortenzia bokor alatt, halálos nyugalommal
nyalogatva a mancsát, miközben tekintetét egyenesen Csibészre
szegezte. – Meg is van – mutatott Tim a macskára. – Ez okozta a
kalamajkát.
– A macska? – értetlenkedett Kathryn. – De hát mi a csudát
tett Dickens a maga kutyájával, amitől így halálra rémült?
– Csibész fél a macskáktól – árulta el Tim egy bocsánatkérő
vigyor kíséretében.
– Egy kutya, amelyik fél a macskáktól? – Kathryn hangjából
sütött a hitetlenkedés. – Badarság!
– Pedig így van – felelte Tim. – Csibészt a vidéki barátaimtól
kaptam. A kutyájuk a szomszédjuk kan kutyájával való futó
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kaland után három kölyöknek adott életet. Ezek egyike volt
Csibész. Körülbelül hathetes lehetett, amikor rábukkant egy alom
kéthetes macskakölyökre. Nem bántotta őket, csupán kíváncsi
volt. Az anyjuk azonban rátámadott. Alaposan összekarmolta, és
Csibész azóta nagyon tart a macskáktól.
– Te jó ég! – szörnyülködött Kathryn. – Szegény Csibész! –
tette még hozzá sajnálkozva.
Dickens hidegvérrel előlépett a bokrok mögül. Csibész szinte
szó szerint rátapadt a gazdájára, míg a cirmos hanyagul
végigballagott a téglával kirakott ösvényen. Kathryn megesküdött
volna, hogy a macska önelégülten vigyorgott.
– Azt hiszem, mára épp elég izgalmat okoztam – szabadkozott
Tim Blair mosolyogva.
Kathrynnek feltűnt, hogy a férfi szeme is mosolyog, és hogy
szép, szabályos fogsorral rendelkezik. Mi ütött belém? –
morfondírozott Kathryn. Nem az a fajta nő volt, aki
versenylovakként pontozza a férfiakat a jó és rossz
tulajdonságaik alapján. – Csibész nem tehet róla, hogy fél a
macskáktól – ismerte be Kathryn. Lenyúlt, hogy megpaskolja az
ebet. – Jó kis kutya – dünnyögte. – Hallom, a Torkelsen házat
bérelte ki. Jó hely egy kutyának. Szép a hátsó kertje. Martha
édes egy nő volt. Soha egy napot sem késett a kikölcsönzött
könyvekkel, és nyaranta mindig meglepett minket a kertjéből
származó zöldségekkel és gyümölcsökkel.
– A kertet mostanra ellepték a gyomok, de jövő nyáron rendbe
teszem – ígérte Tim. – Én is szeretem a friss zöldségeket –
vallotta be. Eltűnődött, vajon hogy festhet a nő kiengedett, vállig
omló hajjal. A mellei tökéletesek. Mégis, mennyi idős lehet? – Azt
hiszem, ideje indulnunk – jegyezte meg végül. – Ez a pár nap
gyorsan elillant, és még fel kell készülnöm a jövő hétfői tanári
értekezletre. Kaphatnék egy olvasójegyet? Szívesen olvasok,
amikor az időm engedi.
– Milyen műfajt szeret? Vagy inkább a szakkönyveket bújja? –
kérdezte a nő.
– Leginkább szépirodalmat és szakkönyveket olvasok – felelte
Tim.
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– Mire legközelebb bejön, már itt fogja várni az olvasójegye. –
ígérte Kathryn. Hamarosan megtudja, mit szeret olvasni a férfi,
gondolta magában, aztán eltűnődött, mégis mi a csudáért
foglalkoztatja ez a kérdés. – Viszontlátásra, Mr. Blair.
– Szép napot, Miss St. John – válaszolta a férfi, és miután
eloldozta a pórázt, a virgoncan ugrándozó Csibésszel az oldalán
elsétált.
Kathryn figyelte a távolodó férfit. Jó feneke van, gondolta,
aztán kuncogni kezdett magában. Egész idő alatt, míg
beszélgettek, folyamatosan méregette. Felidézni se tudta,
utoljára mikor találkozott olyan férfival, aki érdekelte volna
annyira, hogy alaposabban szemügyre vegye. Most is talán csak
azért tette meg, mert a férfi új a városkában. Igen, erről lehet szó.
Visszasétált a könyvtárba, ahol Mavis már türelmetlenül várta a
beszámolóját.
– Nos? – kérdezte mohón a legjobb barátnője.
– Nos, micsoda? Bocsánatot kért a múltkori szóváltásért, ami
az IGA parkolójában történt. Én is bocsánatot kértem.
Megbeszéltük a nyári olvasóprogramot. Kért egy olvasójegyet.
– Ez minden? – kérdezte Mavis.
– Jó segge van – felelte Kathryn.
Mavis felnevetett. – Ilyet is ritkán hallani tőled! – jegyezte meg.
– Általában a pasik azok, akik a nyálukat csorgatják a hátsód
láttán.
Kathryn elvigyorodott. – Igaz.
– Te kedveled! – állapította meg Mavis.
– Alig ismerem, de igen, rendes pasasnak tűnik – vallotta be
Kathryn. – Most pedig engedj, hadd egyem meg a joghurtomat.
Kettőkor érkezik Rina Seligmann, hogy megvitassunk egy
lehetséges őszi családi programot. – S ezzel minden további szó
nélkül sarkon fordult és visszavonult az irodájába. Lefejtette a
szedres-málnás joghurt fedelét, elővett egy kanalat az
íróasztalából és nekiállt falatozni. Meglepődve vette észre, hogy
a gondolatai visszakanyarodnak Timothy Blairhez. Igen, helyes
pasas. Nem, a helyes nem a megfelelő kifejezés, sőt a jóképű
sem az. Megnyerő külseje mégis olyasfajta férfiasságot
60

sugárzott, amivel már jó ideje nem találkozott. Vagy talán csak
régóta nem hagyta el Egret Pointe-ot. A kisvárosokban élő
egyedülálló nők általában magukra voltak utalva, ám az ő
esetében nem ez volt a helyzet. Rengeteg barátja volt, saját
korabeli, idősebb és fiatalabb egyaránt. Bőven volt lehetősége a
társasági életre, csupán akarnia kellett.
Ám az életében szereplő férfiak, néhány kivételtől eltekintve,
mind házasok voltak. Egészen a mai napig ez nem is zavarta.
Akkor most hirtelen mi baja?
Rina Seligmann bejelentés nélkül érkezett. – De el vagy
gondolkodva! – jegyezte meg, amint belépett Kathryn irodájába
és levetette magát egy székre. – Min jár az eszed?
Kathryn elnevette magát. – Csak néhány ostoba, elvont
dolgon – felelte.
– Sammel támadt egy érdekes ötletünk – vágott bele Rina. –
Arra gondoltunk, talán rendezhetnénk egy családközpontú
programot a zsidó ünnepek alatt. Elmagyarázhatnánk a
különböző vallások újéveinek különböző dátumait, a
hasonlóságokat, a különbségeket. Bemutatnánk, hogy néhányuk
miért kötődik az aratáshoz, mások meg miért nem.
– Nagyszerű ötlet! – értett egyet Kathryn. – Szilárd
meggyőződésem, hogy a más kultúrákkal és hitekkel kapcsolatos
tudatlanság az alapja minden előítéletnek. Egy olyan program,
mint amilyen az általad javasolt is, megmutatja mennyire
hasonlóak vagyunk a különbségeink ellenére. Rendben! Csak
tudasd velem, melyik időpontra gondoltál, és tiéd a pálya, Rina.
Imádom az ilyen ötleteket, melyek fényt hoznak a sötétségbe.
– Hallottam, hogy a középiskola új igazgatója látogatást tett
ma a könyvtárban. Arról is értesültem, hogy támadt egy kis
nézeteltérésetek az IGA parkolójában hétfőn – kuncogott Rina.
– Egy félreértésről volt szó, ami azt illeti, leginkább az én
hibámból. Ott volt egy imádni való, bozontos kutyus egy bezárt
autóban, és kiüvöltötte a tüdejét, én pedig, anélkül, hogy
alaposabban felmértem volna a szituációt, bemasíroztam a
boltba, és tudni akartam, ki volt az, aki a kutyáját egy bezárt
autóban hagyta egy napos augusztusi délután. Mint kiderült, a
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kocsi ablakai le voltak húzva, a kutyának volt vize, és csak azért
vonyított, mert meg volt rémülve. Mr. Blair meglehetősen
határozottan helyrerakott. – Elmosolyodott. – Aztán ma reggel
beugrott bocsánatot kérni, én is elnézést kértem, majd
nekiálltunk beszélgetni a nyári olvasóprogramról.
– Mavis nagy reményeket fűz a dologhoz – ugratta Rina,
ahogy felállt, hogy elinduljon.
– Mavisnek abba kéne hagynia a próbálkozásait, hogy
kiházasítson. Túl fiatal vagyok még ahhoz, hogy örökre
elkötelezzem magam – felelte Kathryn vigyorogva, mire Rina
hahotázni kezdett.
– Te tudod, hogy került ide Egret Pointe-ba? – kockáztatta
meg a kérdést Kathryn.
– Azt hiszem, Joe Pietro d'Angelo keze van a dologban.
Kérdezd meg tőle! – válaszolta Rina. – Rohannom kell.
Megígértem Emilynek, hogy vigyázok
Sean Michaelre, míg ő elszalad a szülészéhez. Sam nagyon
fog örülni, ha megtudja, hogy pártolod az ötletünket. Később
találkozunk!
Miután Rina elment, Kathryn felvette a telefont és tárcsázta a
Johnson és Pietro d'Angelo ügyvédi iroda számát. – Mesélj
nekem Timothy Blairről! – kérte minden köntörfalazás nélkül Joe
Pietro d'Angelót, amint az felvette a kagylót.
– Mire vagy kíváncsi?
– Hogy került Egret Pointe-ba?
– A városban élő unokatestvérem, Ray javasolta neki. Együtt
fallabdáznak, és Ray tudta, hogy nem volt boldog az akkori
helyén.
– Miért nem?
– Esélye sem volt az előrelépésre. A pasas negyvenhárom
éves. Ő volt az igazgatóhelyettes. Az igazgató te korodbéli, és
még egy jó darabig egyhamar nem fogja feladni a posztját. Így
hát amikor Ray és Rose itt jártak a háborús hősök emléknapján,
és Mrs. Ripley bejelentette a bombaként robbanó hírt, tudtam,
hogy szükségünk lesz egy új igazgatóra. Ray úgy vélte, a
squash-partnere talán pont az a fickó, akit keresünk. Megkértem,
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szóljon a barátjának, hogy lépjen kapcsolatba velünk, ha érdekli
az állás. Érdekelte. Még június vége előtt felkeresett minket, és
leült egy interjúra az iskolaszékkel. A diplomáival ki lehet
tapétázni egy egész szobát. Iskolai adminisztrációs és szervezői
képesítéssel
is
rendelkezik.
Megvolt
a
tapasztalata.
Szimpatikusnak találtuk, és felajánlottuk neki az állást.
– Már azelőtt felajánlottátok neki az állást, hogy alaposan
utánanéztetek volna a múltjának? – hitetlenkedett Kathryn. – Ez
nem hangzik túl bölcs dolognak, Joe. – Meg volt lepve. Joe
Pietro d Angelo általában ennél sokkal óvatosabban szokott
eljárni. – Tisztában vagyok vele, hogy az iskolaszék több okból
kifolyólag is vonakodott egy már meglévő alkalmazottnak adni a
pozíciót, de egy vadidegent felvenni mégiscsak kockázatosnak
tűnik.
– Már azelőtt leinformáltuk, hogy bejött volna az interjúra –
árulta el Joe. – Úgy gondoltuk, ha szimpatikusnak találjuk, és
minden elvárásunknak megfelel, akkor jobb, ha lecsapunk rá,
amíg lehet. Timothy Blair tiszta, mint egy ma született bárány.
Soha nem volt letartóztatva, még csak gyorshajtásért sem
büntették meg soha. Agglegény, de nem meleg. Volt egy
menyasszonya, ám ő meghalt egy cserbenhagyásos gázolásban.
Amikor Timothy anyja meghalt, hazaköltözött, hogy gondját
viselje az apjának. Az elmúlt pár évben az apjáról való
gondoskodás és a munkája töltötte ki az egész életét. Nem
sokkal az apja halála után a barátaitól örökbe fogadott egy
kölyökkutyát.
– Mivel foglalkoztak a szülei? – Kathryn nem bírta megállni,
hogy ne kíváncsiskodjon. Mindent meg akart tudni Timothy
Blairről, bár maga sem igazán értette, miért érdekli annyira a
férfi.
– Az apja rangidős partner volt Ray irodájában, míg vissza
nem vonult. Az anyja a háztartást vezette, emellett számos
jótékonysági szervezet tagja volt. A család meglehetősen
kiterjedt társadalmi életet élt – mesélte Joe. Szeme huncutul
csillogott. – De miért érdekel téged ez ennyire, Kathy? – Azt
kívánta, bárcsak láthatná most a nő arcát.
63

– Nincs különösebb oka – füllentette Kathy, de a férfit nem
tudta átverni.
– Nos, ez minden, amiről be tudok számolni, de ha szeretnéd,
Rayből még biztos ki tudok húzni néhány információt – cukkolta a
nőt, és magában elvigyorodott, ahogy maga elé képzelte Kathryn
halvány arcát, amint elönti a pír. A vörös hajú nők szinte
ragyogtak, amikor elpirultak.
– Nem, köszönöm, csak kíváncsi voltam. Igazán kedvesnek
tűnt, és tetszett neki a nyári olvasói programom –
magyarázkodott Kathryn. – Köszönöm a felvilágosítást, Joe. Add
át az üdvözletemet Tiffanynak.
Aztán anélkül, hogy megvárta volna a férfi válaszát, letette a
kagylót. Joe beszámolója alapján a középiskola szerencsésnek
mondhatta magát, hogy Tim Blair személyében lelt új igazgatóra.
Persze, ennek csak az idő lesz a megmondhatója.
A délután tovább vánszorgott. A könyvtári testületi gyűlés
délután hat órára lett meghirdetve. Kathryn megevett egy
szendvicset egy kis salátával, és megivott egy jeges teát, mielőtt
visszatért volna a könyvtárba. A megbeszélésen beszámolt az
alkalmazottai ötletéről a karácsonyi könyvvásárral kapcsolatban.
A bizottságnak nagyon tetszett az ételárusítás és a korhű
jelmezek ötlete, és egyetértettek abban, hogy a szervezés
költségei bőven megtérülnének, főleg, ha az ételek egy részét
felajánlásokból biztosítanák és a jelmezeket ingyen kapnák.
Létrehoztak egy külön bizottságot, melyet megbíztak az esemény
ezeket érintő részleteinek megszervezésével. A gyűlés kicsivel
nyolc előtt oszlott fel.
Mielőtt még bezárt volna, Kathryn megetette Dickenst, a
könyvtár macskáját. A cirmos saját macskaajtóval rendelkezett
és szabadon járkálhatott ki-be, kénye-kedve szerint.
A házikójában fülledt volt a levegő, ám mielőtt visszament
volna a könyvtári gyűlésre, előrelátó módon bekapcsolta a
légkondit, reggel meg majd kitárja a földszinti ablakokat.
Magában azon gondolkodott, hogy a Csatornába beprogramozott
forgatókönyvek közül melyiket válassza aznap este. Valami
egyszerűt. Sima, komplikációmentes szexre vágyott. Semmi
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fakszni. Először lezuhanyzott, majd meztelenül becsusszant az
ágyába. A távirányítón megnyomta a nyit/zár gombot, és az
ágyával szemközti szekrény ajtaja feltárult, felfedve ezáltal egy
hatalmas, síkképernyős televíziót. Magában mosolyogva
megnyomta az F gombot.
Ebben a fantáziájában egy hajadon volt, aki egy csúcsos
tetejű, elzárt toronyban élt. Az öltözködő asztala előtt ült, egy
párnázott zsámolyon, és egy ezüst hajkefével hosszú aranyhaját
fésülte. Éjszaka volt, és odakint felcsendült egy fülemüle éneke.
A levegőt megtöltötte a torony kőfalán felkúszó rózsák átható
illata.
– Aranyhaj, Aranyhaj, engedd le aranyhajadat!
Meglepődve egy férfi hangjának hallatán, felkelt és az
ablakhoz lépett. A torony az erdőben, egy kis tisztás közepén állt.
A férfi a fák árnyékában maradt, így nem tudta kivenni az arcát,
bár azt látta, hogy magas és izmos. Már korábban is járt itt, de ő
ügyet sem vetett a könyörgéseire. Az öreg boszorka, aki
felnevelte, figyelmeztette, hogy minden férfi alávaló. Ma este
azonban magányosnak érezte magát. Emellett fúrta az oldalát a
kíváncsiság is.
A férfi ismét felkiáltott hozzá. – Aranyhaj, Aranyhaj, engedd le
aranyhajadat.
– Miért? – kérdezte az ablakpárkányon kihajolva.
– Miért akarod, hogy leengedjem a hajam hozzád?
– Mert a tornyodnak nincs ajtaja, Aranyhaj. Ha leengeded a
hajad, akkor azon fel tudok mászni hozzád – felelte a férfi.
– Miért akarsz felmászni hozzám? – faggatta tovább
ártatlanul.
– Hogy miért? Hát hogy szerelmeskedjek veled. Aranyhaj.
Megcsókolom az ajkadat, megcirógatom a kebledet, aztán
beteszem a farkam az édes kis puncidba, és elrepítlek a
mennyországba – ígérte. – Boldogabbá teszlek, mint amilyen
valaha is voltál.
Aranyhaj fontolóra vette a férfi szavait, ám mielőtt elszánta
volna magát, még ki kellett derítenie, ki ő. – Mi a neved? – kiáltott
le neki.
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– Herceg vagyok, egy király fia, Aranyhaj. Csakis az én
szerszámom méltó hozzád. A nevem Lankadatlan.
Lankadatlan herceg. Milyen szép név, gondolta álmodozva a
leányzó. A férfi édes szavaitól és mély, szexis hangjától
elcsábulva Aranyhaj felemelte a hosszú, súlyos hajfonatát, mely
élete tizenhat éve során még soha nem látott ollót, és átvetette
az ablakpárkányon. A hajfonat lekígyózott a torony fala mentén,
egészen a talajig. A hercege azon nyomban előugrott az
árnyékból, és a hosszú hajfonatot megragadva elkezdett felfelé
mászni a toronyszoba irányába. Amint felért, átvetette magát a
párkányon, és a karjába véve megcsókolta a lányt.
Varázslatos módon lefoszlott róluk minden ruha. Anyaszült
meztelenek voltak. A lány azon nyomban térdre ereszkedett a
férfi előtt, kezébe vette annak hosszú dorongját, lassan
végignyalta teljes hosszában, majd végül a szájába vette, és
nyelvével körbecirógatta. Amikor a vesszeje megfelelően
megkeményedett, a férfi ismét a karjába emelte, megcsókolta,
aztán az ablakpárkányra döntötte. Aranyhaj érezte, ahogy a
dorongja becsusszan az ölébe, és teljes egészében kitölti. A
színtiszta gyönyörtől felnyögött.
A férfi félrehúzta a haját, felfedve ezzel kecses ívű
nyakszirtjét. – Aááá – mormolta gyengéden, ahogy mélyen
megcsókolta -, olyan finoman szűk vagy, szerelmem.
– Dugj meg mélyen és keményen, hercegem – buzdította a
nő. – Ma este erre vágyom tőled. Jó szexre, semmi többre.
A férfi engedelmeskedett, és Kathryn hamarosan elgyengült a
gyönyörtől, ahogy a hatalmas, hosszú dorongja kitartóan
döfködte, ingerelte, majd végül a csúcsig juttatta. A herceg
azonban, nevéhez híven, továbbra is kemény maradt. Magáévá
tette az ablakpárkányra döntve. A padlón, a lobogó tűz előtt.
Hanyatt fektetve az ágyában. Fáradhatatlan, remek szerelőnek
bizonyult. Megcsókolta az ajkat, a mellet, testének egyetlen
milliméterét sem hagyta ki. Addig nyalogatta és szívogatta
bizonyos pontjait, míg sikoltozva kegyelemért nem könyörgött.
Ám ő nem kegyelmezett. Ehelyett addig náspángolta, míg a
nő ismét esdekelni nem kezdett. Egy füles karosszékben ülve
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hatalmas hímtagjára ültette a nőt, akinek a gyönyörtől elakadt a
lélegzete, és aki az éjszaka folyamán most először végre
megpillantotta a férfinak az arcát, aki oly mesteri módon
kiszolgálta. A döbbenettől és meglepetéstől elkerekedett a
szeme.
– Nem! – kiáltott fel. – Hercegem, maga nem nézhet ki így!
– Olyan vagyok, amilyennek a képzeleted megteremtett –
felelte a herceg. – Lovagolj rajtam, Aranyhaj, hogy ez alkalommal
mindketten a mennyekbe repülhessünk. Aztán aludnod kell.
A nő érezte, ahogy a vastag, hosszú dorong lüktet a testében.
Most utoljára egyszerre akart a csúcsra jutni vele. Nem tehetett
róla, ha az egyik ismerősére emlékeztette. Lovagolni kezdett
rajta, és nagyon hamar, szinte figyelmeztetés nélkül
mindkettőjüket elöntötte a beteljesülés elsöprő hulláma.
– Jó éjszakát, Aranyhaj – köszönt el Lankadatlan herceg.
Kathryn St. John érezte, hogy a gyönyörteli érzés úgy
telepszik rá, mint egy meleg takaró, ahogy mély álomba merült.
Elalvás előtti utolsó gondolata még az volt, hogy vajon miért volt
Lankadatlan herceg Timothy Blair kiköpött mása. Az biztos, hogy
nem szándékosan rendezte így.
Amikor másnap reggel felébredt, még mindig ez a gondolat
gyötörte. Az Aranyhaj fantáziájában szereplő herceg mindig csak
egy átlagos pasas volt, méretes szerszámmal. Eddig soha nem
hasonlított egyik ismerősére sem. Egyáltalán nem értette a
dolgot.
Soha nem használta fel az általa ismert férfiak arcát a
fantáziájában szereplő szeretői esetében. Egyrészt nem volt
senki, akit annyira kívánatosnak talált volna, hogy ezt megtegye,
másrészt pedig az összes férfi ismerőse foglalt volt. Különben is,
hogy az ördögbe tudna később a szemükbe nézni? Nos, az
Aranyhaj fantáziáját átmenetileg jegelnie kell.
Hogy fokozza a zavarát, aznap délután Timothy Blair
megjelent a könyvtárban, hogy kivegyen néhány könyvet.
Bedugta a fejét az irodájába, hogy üdvözölje. – Csodás a
népszerű szépirodalom részlege – bókolt.
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– A legjobb az államban – dicsekedett Mavis, aki szorosan a
nyomában lépkedett. – Kathy szerint minden irodalmi műfajnak
megvan a maga haszna, még akkor is, ha nem klasszikus
irodalomról van szó.
– Az ember soha sem tudhatja, ki fog klasszikus szerzőnek
számítani egy nap – értett egyet Timothy Blair. – Például Charles
Dickens a maga korában ponyvaregényírónak számított, és nem
övezte különösebb tisztelet.
– Ezt nem is tudtam – jegyezte meg Mavis. – Kathy, te tudtad?
Nem volt mit tenni, muszáj volt felnéznie. Érezte, hogy az
arcát elönti a forróság, ahogy felemelte a fejét. – Igen, Mavis,
tudtam – felelte és remélte, hogy a hangja hűvösnek és
közömbösnek tűnik. Mindent elkövetett, hogy beszéd közben ne
kelljen egyenesen Timothy Blairre néznie, ám elszörnyülködve
tapasztalta, hogy a tekintete egy futó pillanatra a férfi ágyékára
téved. Gyorsan elfordította a fejét, te jó ég! Vajon észrevette?
– Egret Pointe-nak van saját sikerszerzője is. Emilie Shann –
locsogott tovább Mavis. – Tündéri teremtés. Néhány éve
hozzáment a szerkesztőjéhez. Van egy bűbájos kisfiúk, és most
ikreket várnak!
– Nem olvasok romantikus regényeket – vallotta be Timothy
Blair.
– Akárcsak a legtöbb férfi, ám vannak néhányan, akik szeretik
őket – csacsogott tovább Mavis.
– Mavis, ki kell bogoznom ezt a költségvetést – vágott közbe
Kathryn St. John – Nem szeretnék udvariatlannak tűnni, Mr.
Blair, de számunkra fontos, hogy a büdzsé keretein belül
maradjunk.
– Természetesen, Miss Kathy – válaszolta udvariasan a férfi.
– Ismerős a téma. Remélem, legközelebb, amikor találkozunk,
már Timnek fog szólítani. Mindenki így hív.
– Jöjjön, majd én kikölcsönzöm önnek a könyveket – ajánlotta
fel Mavis, majd miután ezt lerendezte, visszatért a főnöke
irodájába. – Alig lehetett kihúzni belőled egy szót, és
gyakorlatilag kidobtad a pasast az irodádból. Mi ütött beléd,
Kathy? Minden rendben?
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Muszáj volt kiöntenie a lelkét Mavisnak. Gyerekkoruk óta ő
volt a legbizalmasabb barátnője. – Csukd be az ajtót – utasította
Mavist. – Aztán ülj le.
– Hűha, ez komolynak hangzik! – hüledezett Mavis, aztán
bezárta maga mögött az ajtót és kényelmesen elvackolódott az
íróasztallal szembeni széken.
– Tegnap éjjel az Aranyhaj fantáziámat rendeltem meg –
kezdte Kathryn.
– Azt, amelyik csak színtiszta szex, igaz? – Mavis eltűnődött,
vajon mi következhet ezután, és előrehajolt.
– És, mi történt?
– Igen, azt, és azt történt, hogy amikor végül rápillantottam a
herceg arcára, az ő arca nézett vissza rám – mesélte Kathryn.
– Kinek az arca? – értetlenkedett Mavis, aztán elakadt a
lélegzete. – Atyaisten! Mr. Középiskolai Igazgatóról beszélsz!
Nohát, Kathy St. John, te feslett nőszemély! – hahotázott Mavis.
– Ez egyáltalán nem vicces, Mavis! Soha nem használom fel
az általam ismert férfiak arcát a Csatornabeli fantáziaszeretőim
esetében, több okból sem, bár valószínűleg a legnyomósabb
indok az, hogy nem tudnék utána a szemükbe nézni. Aztán
hirtelen azon kaptam magam, hogy az ágyékát bámulom. És
azon tűnődtem, hogy vajon a farka hasonlít-e a hercegére az
Aranyhaj fantáziában.
Mavis nem bírta visszatartani a nevetését: úgy hahotázott,
hogy az oldala is rázkódott. – Tudtam, hogy az első pillanattól
kezdve vonzódsz hozzá! – nyögte ki végül.
– Nem táplálok sem ellenszenvet sem vonzalmat Mr. Blair
iránt – jelentette ki hűvösen Kathryn.
– Hogy apám egyik kedvenc kifejezésével éljek: ennek se füle,
se farka! – intette le Mavis. – Lehet, hogy nem vagy tudatában,
de érdeklődsz iránta. Ha nem érdekelne, nem tűnt volna fel az
Aranyhaj fantáziádban. Soha nem használtad egyik férfinek sem
az arcát, akit ismersz vagy valaha ismertél. Gyanítom, hogy a
legtöbb nő így van ezzel, és pontosan azért, amiért te sem
teszed. Lehet, hogy ez csak egyszeri alkalom volt, ám ha Tim
Blair elkezd felbukkanni a többi fantáziádban is, akkor be kell
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ismerned magadnak, hogy érdeklődsz iránta. Ez az egyetlen
ésszerű magyarázat.
– Lehet, hogy tönkrement a távkapcsolóm – vetette lel Kathryn
reménykedve.
Mavis felhorkant. – Azok soha nem romlanak el – felelte. –
Még a betűk sem mosódnak el rajtuk, mint egy átlagos
távkapcsolón. Te vagy itt a ludas, Kathy. Valahol mélyen ez a
pasas megragadta a fantáziádat.
– Nem akarom, hogy megragadja a fantáziámat! – tiltakozott
Kathryn St. John.
– Miért nem? – akarta tudni Mavis. – Nem vagy leszbikus.
Szereted a szexet, ám egész életedben kerülted az
elkötelezettséget, főleg amikor férfiakról volt szó. A könyvtár az
egyedüli fontos dolog az életedben. Tisztában vagyok vele, hogy
egy férfiak uralta háztartásban nőttél fel, de rájöttél, hogyan
irányítsd a nagyapádat és az apádat. Jól kezeled a
nehézségeket, és a nehéz embereket, Kathy. De soha nem
láttalak igazán felszabadultnak. Apád és a nagyapád már
nincsenek az élők sorában. Ki a fene törődik vele, ha ahhoz
szottyan kedved, hogy meztelenül táncolj az esőben?
– A bátyám – felelte erre Kathryn. – Az a nyavalyás V. Hallock
Kimborough St. John. Mavis, igazad van. Amint rájöttem, hogy is
állnak a dolgok az otthonunkban, megtanultam, hogyan játsszam
ki az „Öreg Fiúk” hálózatát. Még Mr. Todd, a háznagyunk is a
tenyeremből evett. Egyedül a bátyámat nem sikerült átvernem.
Nagyon komolyan vette az elsőszülött szerepét. Őt nem tudtam
úgy manipulálni, mint a többieket. Testvérek voltunk, és így
tisztában volt vele, miben mesterkedem.
– De soha nem árult be – mondta elgondolkodva Mavis.
– így van. Amíg úgy viselkedtem, ahogy az egy rendes St.
John hölgytől elvárható volt, nem árulkodott, mert ezzel egy
bizonyos hatalmat nyert felettem, és a bátyám szereti
hatalmában tudni az embereket. Mit gondolsz, miért tartott neki
olyan sokáig, míg megházasodott? Várnia kellett, hogy találjon
egy olyan nőt, akit pontosan olyan feleséggé lehet formálni,
amilyet ő elképzelt magának. És meg is találta. Angliában.
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Debora egy távoli unokatestvérünk lánya, aki Devonban él.
Debora egy apácák által vezetett anglikán iskolába járt, aztán
elvégzett egy gyermekgondozói tanfolyamot. A helyi márkik
sarjaira vigyázott. Tizenhét éves volt, amikor Hallock
megismerte, és húsz, amikor hozzáment a bátyámhoz. Azt
hiszem, mielőtt összeházasodtak, Debora csupán kétszer járt
Londonban, ráadásul mindkét alkalommal a zárdaiskola által
szervezett kiránduláson. Romlatlan volt és engedelmes. Abban a
szellemben nevelkedett, miszerint egy férfi feleségének és a
gyermekei anyjának lenni a legtöbb, amit egy nő az életben
elérhet. Tökéletes volt a bátyám számára, és még most is az –
mondta Kathryn. – Nem akarok olyan lenni, mint a sógornőm.
– Egyáltalán nem hasonlítasz Deborára – tiltakozott hevesen
Mavis. – Nem mintha nem lenne egy édes teremtés, mert az, de
te nem ő vagy.
– Mégis, minden eredményem ellenére, állandóan úgy érzem,
mintha a bátyám ott leselkedne a vállam felett. Felnőtt nő
vagyok, lassan ötvenéves leszek, nem félek senkitől és
semmitől. Ám mégsem tudom megállni, hogy ne úgy viselkedjek,
ahogy egy tisztességtudó St. John hölgynek illik. A csendes
lázadásom ellenére pontosan azzá váltam, akivé akarták, hogy
váljak. Legalábbis a nyilvánosság szemében. Egy húsvér férfival
való kapcsolat csak bonyodalmakat okozna az eletemben, amit
szeretnek elkerülni. És amíg ott van számomra a Csatorna, nincs
szükségem barátra vagy udvarlóra, vagy hogy is hívják őket
manapság.
– Ez egyszerűen őrültség! – kiáltott fel Mavis. – Tim Blair egy
rendes fickó, és szerintem érdeklődik irántad.
– Öt évvel fiatalabb nálam, Mavis. Nincs szükségem egy
kisfiúra, aki csupán játékszerül szolgálna.
– Honnan tudod, hogy mennyi idős?
– Megvannak a forrásaim – felelte Kathryn enyhe mosollyal az
arcán.
– Nos, nem vennéd igénybe ezeket a forrásokat, ha nem
érdeklődnél iránta – vágott vissza Mavis vigyorogva. – Nem
71

foglak békén hagyni. De nem ám! És le merném fogadni, hogy
Tim Blair sem fog békén hagyni.
– Csak az idejét pazarolja, ahogyan te is, Mavis – felelte
Kathryn.
– Majd meglátjuk! – kuncogott Mavis. – Majd meglátjuk!
Elérkezett, majd el is múlt a munka ünnepe. A faluban
vakációzók hazamentek. Elkezdődött az iskolaév. Egret Pointeban az élet visszazökkent a megszokott, kényelmes
kerékvágásba, pontosan úgy, ahogy azt Kathryn St. John
szerette. Ám valahányszor Timothy Blair felkereste a könyvtárat,
hogy visszahozzon vagy kikölcsönözzön néhány könyvet, mindig
bedugta a fejét az irodájába egy gyors üdvözlés erejéig. Kathryn
St. John úgy érezte, amíg csupán ennyiről van szó, tudja kezelni
a helyzetet.
Két héttel a munka ünnepe után Joe Pietro d'Angelo
betoppant az irodájába. – Megtudtam néhány dolgot az új
igazgatóról, amiről úgy gondoltam, hogy érdekelne – vágott bele,
és meg sem várva, hogy hellyel kínaljak, máris letelepedett egy
székre – Még mindig kíváncsi vagy? – Látván a nő tétovázását,
felkuncogott. – Aha, látom, még mindig érdekel a dolog. Nos,
azért agglegény még mindig, mert a menyasszonya egy
cserbenhagyásos gázolás áldozata lett: az esküvő előtt két
nappal elütötte egy részeg sofőr, amint éppen átkelt az úttesten.
Ez tíz évvel ezelőtt történt. Azóta sem volt senkije. Alkalmanként
randizott ezzel-azzal, de főképp csak azért, hogy legyen kivel
megjelennie az iskolai jótékonysági rendezvényeken, ahol
számítottak a jelenlétére.
– Kiket vitt magával? – vágott közbe Kathryn, bár maga sem
értette, miért tette fel a kérdést.
– Mindig valamelyik tanárnővel jelent meg. Általában idősebb,
egyedülálló hölgyekkel vagy özvegyekkel. Ray azt állítja, hogy a
tanárnők imádták. Igazi úriember hírében állt.
– Honnan tudja ezt Ray? – Már megint miért kellett
kíváncsiskodnia?
– Az unokatestvérem tagja a Kensington Akadémia
tanszékének – világosította fel Joe. Hamiskásan elvigyorodott,
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ahogy felállt. – Örömmel látom, hogy a változatosság kedvéért
végre érdeklődést mutatsz egy férfi iránt, Kathy.
– Nem érdeklődöm iránta, Joe! Csak kíváncsi voltam – vágott
vissza Kathy túlzott hévvel, és az arcát elöntötte a forróság.
– Hogyne, persze, ha te mondod... De tudnod kell, hogy a
lányok az Ansley Courton mind azon a véleményen vannak, hogy
remek pár lennétek – árulta el Joe.
– Csodás! Már a pletykahadjárat is beindult! Biztos vagyok
benne, hogy a bátyám egyszerűen el lesz ragadtatva, amikor a
fülébe jut – jegyezte meg Kathryn St. John ingerülten.
– Az isten szerelmére, Kathy, mégis mit törődsz vele, mit
gondol Hallock? Egy felfuvalkodott pojáca, és ezt te is jól tudod.
Mellesleg az a hír járja, hogy Debora ismét ikreket vár. Hallockot
túlságosan leköti a feladat, hogy megeméssze a hírt, nincs rá
ideje, hogy miattad főjön a feje – jegyezte meg biztatóan Joe.
– Te nem ismered a fivérem – sóhajtotta Kathryn St. John
gyászosan, ahogy Joe elindult kifelé az irodájából.
Igaza lett. V. Hallock Kimborough St. John még aznap délután
bemasírozott az irodájába. Közepesen magas férfi volt, és annak
ellenére, hogy rendszeresen járt edzőterembe, enyhén
pocakosodott. Sötét, vörösesbarna haját rövidre nyírva viselte,
szeme világosbarna volt. Anélkül, hogy engedélyt kért volna rá,
bezárta az ajtót és leült.
– Miféle híresztelés terjeng rólad és a középiskola új
igazgatójáról, Kathryn? – vágott rögtön a dolgok közepébe.
A húga felkészülten várta. – Fogalmam sincs, mire célzol,
Hallock – válaszolta Kathryn St. John mereven.
Mégis mit hallottál?
– A fülembe jutott, hogy az illető érdeklődik irántad, Kathryn.
Kérlek, ne felejtsd, hogy a St. John család tagja vagy és
vigyáznod kell a hírnevedre – oktatta ki a bátyja.
Kathryn elnevette magát. – A falu nyilvánvalóan hiányt
szenved pletykatémából, Hallock, bár most, hogy kitudódott a
dolog a feleségeddel kapcsolatban, Mr. Blair irántam való
állítólagos érdeklődése minden bizonnyal hamarosan feledésbe
merül. Most komolyan, Hallock, ikrek? Már megint? Nem
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gondolod, hogy ez egy kicsit túlzás, tekintve, hogy már öt
gyermeked van? Meg azt gondolják majd, hogy feltűnésre
vágysz.
Örömmel látta, hogy a bátyja elvörösödik. Csakhogy a férfit
nem lehetett olyan könnyen eltéríteni az eredeti témájától. –
Honnan ismered ezt az embert? – követelte.
– A városka könyvtárosa vagyok, Hallock. Ő a középiskola
igazgatója. Az útjaink néha keresztezni fogják egymást.
Beiratkozott a könyvtárba. Dicsérettel illette a nyári olvasó
programomat, mely beszélgetés során Mavis is jelen volt. Ez
azért még távol áll a botrányos légyott fogalmától. És ha már így
szóba jött, az idősebbik unokaöcsém nem vett részt a nyári
olvasó programban. Hogy lehetséges ez?
– Tudod, hogy HK nyolc hétig nyári táborban volt – válaszolta
a bátyja.
– Igen, de volt egy hete, mielőtt elment, és két hete, miután
hazaérkezett. Ez idő alatt legalább három vagy akár öt könyvet is
el tudott volna olvasni, Hallock. Ebben a rohanó világban már
nem elég az, ha valakit St. Johnnek hívnak. HK-nak olvasottnak
is kell lennie.
– Én sem voltam az – vágott vissza a bátyja.
– A helyedben én nem dicsekednék ezzel – felelte élesen
Kathryn.
– A cégem továbbra is jövedelmező, húgocskám, és az
ügyfeleimet csupán csekély veszteség érte a recesszió alatt. A
St. John Befektetési Vállalat egy stabil cég, pontosan, ahogy
nagyapám és apám rám hagyta – jelentette ki. – Ha nem
tévedek, a jövedelmed egyetlen centtel sem csökkent.
– Így van, és ezért hálás vagyok neked, Hallock – válaszolta
Kathryn. – De HK-nak többet kéne olvasnia. Az ikrek
rendszeresen eljárnak a könyvtárba Deborával.
– A feleségem kitűnő anya – jegyezte meg gőgösen a férfi.
– Nos, akkor végeztünk, Hallock? – kérdezte Kathryn.
– Ha biztosítasz róla, hogy nincs miért aggódnom, Kathryn,
akkor végeztünk – közölte Hallock. – Már így is elég idődet
raboltam, és még be kell fejezned a munkádat. – Felállt, áthajolt
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az asztalon, és megpuszilta az arcát. – Viszlát, Kathryn –
mondta, aztán kinyitotta az ajtót, és kisétált.
– Mit akart az öreg savanyújános? – dugta be a fejét az ajtón
Mavis.
– Csak biztosítékot, hogy nincs semmi alapja a drága
húgocskájáról és a középiskola igazgatójáról keringő pletykáknak
– felelte Kathryn.
– Miféle pletykák? Tudnék róla, ha keringene bármiféle pletyka
– mondta Mavis.
– Nos, valakitől hallott valamit, és egyből iderohant, hogy
számon kérjen. Érted már, miről beszélek,
Mavis? Ezt ecseteltem neked a múltkor. A bátyámnak
veleszületett kötelessége, hogy megvédelmezze a családi nevet
bármitől, ami az ő szemében botránynak minősül. Ezért élem az
életem úgy, ahogy, tudtad, hogy a családi alapítvány az ő
felügyelete alatt áll? Hatalmában áll a visszatartani a
jövedelmemet. A könyvtár nem engedheti meg magának, hogy
fizetést nyújtson a számomra. Egy aprócska, kisvárosi
intézmény. Ha a könyvtárnak kellene állni a fizetésemet, akkor az
összes többi alkalmazottat el kéne bocsátani, egyedül pedig
képtelen lennék ellátni az összes feladatot. Tudod, hogy nem
vagyok gyáva, de ha megsértem a bátyám által felállított
szabályokat, tönkretehet. Nem húzhatok ujjat vele.
– Ez szívás! — jelentette ki Mavis.
Kathryn egyetértett. Valóban szívás volt. De így álltak a
dolgok. Nem volt más választása, úgy kellett viselkednie, ahogy
eddig. Kathryn St. John tudta, hogy néhány ember sajnálatot
érez iránta, és az élet iránt, amit láthatólag választott. Ám
egyszer, réges-régen, volt valaki az életében, akihez úgy
tervezte, hozzámegy, tekintet nélkül arra, mit mond a családja,
mert a férfi nem törődött vele, hogy felveti-e a pénz vagy nincs
egy lyukas garasa sem. Szerelmes volt belé.
Jonathan Curtis Mavis bátyja volt. Ősidők óta barátok voltak,
míg egy nap Jon meg nem csókolta, és hirtelen a puszta
barátságnál erősebb kötelék alakult ki köztük. Senki sem sejtett
semmit, még Mavis sem. És amikor a nemzetőrség egységét
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aktív szolgálatra vezényelték az Öböl-háborúba, Jon megkérte a
kezét, ő pedig igent mondott. A fiú neki ajándékozta a régi
diákszövetségi kitűzőjét szerelme zálogául.
– Amikor hazatérek, kicserélem egy gyűrűre – ígérte Jon. –
Lehet, hogy nem egy óriási gyémántgyűrű lesz, de a szívem
minden szeretete benne foglaltatik majd.
Ám Jonathan Curtis soha nem tért haza. Egret Pointe fiai
közül ő volt a második, aki elesett az Öbölháborúban. Ben
Kimborough volt az első. Kathrynnek pedig soha nem volt
bátorsága viselni a kitűzőjét. Jon megértette volna az okát.
Együtt gyászolt a fiú családjával, akik soha nem fedezték fel
bánatának igazi mélységét. Sőt, arról sem tudtak, hogy Kathryn
St. John a család tagja lehetett volna. Ez volt az egyetlen dolog,
amit eltitkolt Mavis elől, bár a mai napig sem tudta, miért. A
diákszövetségi kitűző ott hevert az ékszeres fiókjának mélyén.
Eszébe sem jutott, hogy visszajuttassa a családnak Mi értelme
lett volna?
A munka ünnepe utáni időszakban a könyvár már fél hatkor
bezárt. Egy ilyen nap után, mint a mai, Kathryn St. John durva
szeretkezésre vágyott. Az Aranyhaj fantáziáját már törölte, de
még nem pótolta semmivel. Egy barbár-rabszolgalány felállást
tervezgetett. Talán ma este kipróbálja. Tökéletesen illene a
jelenlegi hangulatához.
Mrs. Bills még mindig a házikójában tartózkodott, amikor
hazaért. – Remélem, Miss Kathy, nem bánja, hogy egy kicsit
tovább maradtam, de ma még Mr. Blairhez is be kellett ugranom.
Általában kedden és pénteken járok hozzá, de épp most
csomagolta ki az édesanyja porcelán készletét. Gyönyörű!
Csakhogy mindegyik darabot kézzel kellett átmosnom. Tizenkét
darab mindegyikből. Úgyhogy ma korábban átmentem, hogy
nekiálljak, és a felével végeztem is, mielőtt átjöttem volna ide. A
vacsorája a sütőben van, kedvesem.
Nem tudtam, hogy Mr. Blairnek is dolgozik – jegyezte meg
Kathryn.
Ó, igen. Doris Kirk ismertetett össze vele, amikor kibérelte a
Torkelsen házat. Segítettem neki, amikor i költöztetők
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leszállították a bútorait. Elbűvölő ember! Kellemes a modora, és
imádja a kutyáját. Az igazat megvallva. Csibész nekem is nagyon
a szívemhez nőtt. Ugyanolyan jó természete van, mint a
gazdájának. Húsos tepsiskrumplit készítettem önnek. Volt még
egy kis maradék a vasárnapi báránysültből. Vendége volt talán?
– Csak Mavis és a férje – felelte Kathryn.
Mrs. Bills leoldotta a derekáról a kötényt, amit viselt,
beakasztotta a konyhai szekrénybe, és elővette a kabátját.
Miközben felhúzta, előkotorta a kocsikulcsot a zsebéből. – Jó
éjszakát, Miss Kathy! – búcsúzott el, és kisétált az ajtón. Az
utcán parkoló kocsijáig át kellett vágnia a kerten, ám még mindig
elég világos volt ahhoz, hogy jól lehessen látni az ösvényt.
Kathryn St. John töltött magának egy pohár vörösbort, elővette
a tányért a sütőből, átsétált a kis étkezőjébe, ahol Mrs. Bills már
megterített neki. Egy kis fatálkában zöld saláta várta, mellette
egy villa. Leült, és a mentaszósz apró kiöntőjéért nyúlt.
Körbelocsolta a húsos tepsiskrumplit, és nekiállt falatozni. Az étel
tökéletesen illett egy kora őszi estéhez.
Evés közben a gondolatai a barbár-rabszolgalány fantázia felé
kanyarodtak, amit már egy ideje fontolgatott. Igen, egy durva
barbár egy nagyszerű, hatalmas szerszámmal, aki erejét és
csáberejét latba vetve leigázná. Vajon a barbárok rendelkeznek
csáberővel? Mivel soha nem találkozott eggyel sem, nem lehetett
benne biztos, ám az ő barbárja igenis rendelkezni fog vele. Ám
még így sem lesz képest túljárni az eszén. Meg fogja büntetni az
ellenállásáért, aztán addig keféli, amíg a lába össze nem rogy a
kimerültségtől és a teljes kielégüléstől. Na, ez már sokkal jobb
mókának tűnik, mint az aranyhajas fantázia. Már nem is értette,
miért programozta be azt a butuska tündérmesét a
távirányítójába. Valószínűleg csak fel akarta tölteni mind a hat
programot. A valóságban lehet, hogy rendezett életet élt, ám a
Csatornán sokkal több veszélyre és izgalomra vágyott.
Befejezte a vacsoráját, és felfedezte, hogy Mrs. Bills hagyott
neki egy tállal a kedvenc tejkaramella pudingjából. Miután
befalta, elégedetten megnyalta a kanalat, és vigyorogva arra
gondolt, aznap éjjel még mi mindent fog így végignyalni.
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Elöblítette az edényeket, gondosan berakta őket a
mosogatógépbe, ellenőrizte, hogy zárva van-e az összes ajtó és
ablak, aztán felsietett az emeletre. Lezuhanyozott és megmosta
a fogát. Végül becsusszant az ágyába, kezébe vette a
távirányítót, és megnyomta a nyit/zár gombot. A festett szekrény
ajtaja feltárult.
– Barbár és Rabszolgalány, új program, F gomb – mondta
hangosan, ahogy az ujjával megnyomta a kerek kis gombot. Épp
arra készült, hogy létrehozzon egy csodás, új fantáziavilágot, és
ez már önmagában véve is izgalmas volt.
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Negyedik fejezet

A

sátor, amelyben találta magát, közepes méretű volt.
Egyetlen apró kályha melegítette. Odakintről zene és nevetés
zaja szűrődött be. Kathryn a sátor bejáratához kúszott, és a
bejárati sátorlapot felemelve óvatosan kikukucskált. Egy
hatalmas máglya égett odakint., lángja magasra csapott. Háttal a
sátornak, egy termetes férfi ült egy állatbőrökkel letakart
trónusszerű széken. Egyik kezében egy gigantikus serleget,
másikban egy vastag bőrszíjat tartott, mely legalább tizenöt
centiméter széles volt, és majd fél méter hosszú. Kathryn
izgalmában és félelmében megborzongott. Igen! Ez tökéletes
fantázia lesz.
– Akarod látni, mi történik odakint, kedveském?
Kathryn riadtan megfordult. Egy töpörödött öregasszony állt
mellette.
– Tessék? – kérdezte.
– Kiosonunk és megnézzük – mondta a vénasszony. – A
társad jól elszórakoztatja a férfiakat ma este. Igazi harcos, de ne
aggódj. A mester csakis magának tartogat téged. – Karomszerű
körmökben végződő ujjaival megragadta Kathryn karját, és
kivezette a sátorból, a trónus mögötti félhomályba.
Kathryn szeme elkerekedett a szeme előtt kitárulkozó barbár
jelenet láttán. A lakoma és ivászat már befejeződött, és az
állatbőrbe öltözött harcosok egy szőke rabszolgalánnyal
szórakoztatták magukat. Egymás után hágták meg, durván
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magukévá tették, és nagyokat kurjongattak, ahogy elélveztek. A
szőke lány vitézül szembeszállt velük. A férfiak néha hagyták,
hadd fusson el pár méterre, mielőtt újra leteperték és
visszarángatták volna a körbe.
– Mina – szólalt meg a barbár lord. – Te vagy itt mögöttem?
– Igen, mester. Velem van a másik lány – motyogta az aszott
vén banya.
A férfi a földre ejtette a bőrszíjat. – Hozd ide hozzám –
parancsolta.
A szipirtyó a karjánál fogva a barbár harcos elé cibálta
Kathrynt. – Itt van, Temur uram. Hát nem egy szépség? – Mina
letépte a fátylat Kathryn válláról, aki most derékig lemeztelenítve
állt a férfi előtt. – Vess egy pillantást ezekre a keblekre, uram.
Láttál valaha szebbet náluk? Ő volt a kalifa kedvenc rabszolgája.
A barbár kinyújtotta a kezét, és az ölébe húzta Kathrynt. Egyik
kezével megszorongatta a nő csupasz melleit, miközben Kathryn
megpróbált kiszabadulni a szorításából. – Parázsnak foglak hívni
– mondta a férfi -, mert a hajad vörösarany, akár a tűz parazsa. –
Erősen megcsípte a mellbimbóját, mire a nő felsikoltott. Temur
nevetett. – Ma éjjel rendesen meg leszel dugva, Parázs – ígérte.
– Olyan élvezetekben részesítelek, amilyet a kalifád mellett soha
nem éltél át. Sikongatni fogsz a gyönyörtől. A kalifád feje karóba
tűzve áll a táborunk bejáratánál. Úgy rinyált, mint egy kislány,
amikor lenyisszantottuk a farkát. Aprócska kis szerszám volt,
nem méltó egy ilyen gyönyörű rabszolgához, mint te vagy.
Hirtelen kibillentette az öléből, és felállt. – Túl keményen
bántok vele! – kiáltotta oda az embereinek, és odamasírozott,
ahol a szőke rabszolgalány összekucorodva remegett a földön,
akár egy kis állat.
Temur, a barbár lord lehajolt hozzá, a karjába vette a lányt, és
gyengéden mormolt valamit a fülébe, bár Kathryn fülébe már
nem jutottak el a szavak. A férfi hatalmas tenyerébe fogta a lány
arcát, és hangosan kijelentette: – Most már azt teszi, amit
mondatok neki. Igaz, szépségem? Figyeljetek! Ereszkedj
négykézlábra, szépségem. – És amikor a lány felvette a kívánt
pozíciót, mögé térdelt, kiszabadította a szerszámát a
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bőrnadrágjából, és a csípőjénél megragadva először lassan,
majd egyre gyorsabban mozogni kezdett benne. Az emberei köré
gyűltek, és hangos kiállásokkal biztatták. A lány arckifejezése
színtiszta gyönyörről árulkodott. Amikor Temur végzett, visszaült
Kathryn mellé. A szőke lány a trónusához kúszott, és
megcsókolta a lábfejét.
– Megteszek mindent, amit uram kíván – mondta alázatosan.
– Akkor részesítsd az embereimet ugyanolyan gyönyörben,
mint az előbb engem – utasította Temur.
– Hadd legyek csak az öné, uram! – könyörgött a szőke
rabszolgalány.
– Tedd, amit mondtam, szépségem, különben elnáspángollak!
– emelte fel a hangját a barbár. – Vigyétek el! – parancsolta az
embereinek, akik megragadták a lányt és elhurcolták egy másik
sátorba a tábor túloldalán. Temur hosszú, vastag ujjai Kathryn
mellét gyömöszölték, piros foltokat hagyva érzékeny bőrén. – Az
aranyhajú épphogy csak felébresztette az étvágyamat –
mormolta mély hangján. – Most rajtad a sor, hogy kedvembe járj,
s cserébe te is csodálatos gyönyörökben fogsz részesülni,
Parázs. – Temur felállt, hanyagul átvetette a nőt a vállán, és
visszasétált a sátrához. – Minden készen áll, Mina? – kérdezte a
vén banyát.
– Ahogy parancsoltad, uram — felelte a vénasszony.
– Akkor menj, heveredj le a priccsedre. Hajnalig ne zavarj
minket, vén boszorka. – A bejárati sátorlapot félretolva belépett a
sátorba, ahol Kathrynt ledobta egy szőrmékkel letakart ágyra,
míg ő maga lerúgta a csizmáját és kibújt a bőrnadrágjából. –
Először megfürdetsz – közölte a nővel. – Bűzlök a mai csatától,
és a szőke rabszolgalány nedveitől. Gyerünk, állj fel!
Kathryn felkecmergett és a sátor távolabbi sarkában
megpillantott egy fakádat, teli vízzel. A férfi hosszú hajánál fogva
megragadta, magához húzta, es keményen megcsókolta. Aztán
lerántotta róla szétszakadt ruhájának maradékát. Belépett a
kádba. Állva maradt, míg a nő egy szivacsot és egy darab
szappant felmarkolva nekiállt lemosni a testét. Nem volt könnyű
feladat, mivel a barbár több mint két méter magas volt. Minden
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hosszú volt rajta. A karja. A lába. A törzse. A korábbi edzés után
most ernyedten csüngő szerszáma. Temur nem siettette –
nyilvánvalóan örömét lelte a kényeztetésben. Herezacskója a
legnagyobb volt, amit a nő valaha is látott. Gyengéden lemosta,
tudván, hogy a becéző érintés a legjobb módja a vágya
felkeltésének. Amikor végzett és szárazra dörgölte a férfi testét,
halkan megszólalt: – Uram, volnál olyan kegyes megengedni,
hogy én is lefürödjem?
–
Rendben,
de
igyekezz.
Alig
várom,
hogy
meglovagolhassalak, Parázs.
Leheveredett a szőrmeágyra, és összehúzott szemekkel
méregette a nőt. Van benne valami olyan ismerős! – ötlött fel
Kathrynben a gondolat. Vagy tévedne? Gyorsan lemosakodott,
aztán, miután megszárítkozott, odaállt a férfi elé.
– Húzd szét a szeméremajkaidat – parancsolta a hadúr. –
Látni akarom a kincseidet. – Amikor a nő engedelmeskedett,
elégedetten bólintott. – A gyönyörgombod szép nagy. Most pedig
gyere, guggolj fölém, hogy kinyalhassalak. Figyelmeztetlek,
Parázs, egyetlen hangot sem adhatsz ki közben. Ha mégis,
büntetésben részesülsz.
– De uram....- kezdte a nő.
– Csend legyen! Csak akkor szólalhatsz meg, ha
engedélyezem! – morogta dühösen a férfi.
Óóó, mennyire élvezte ezt a fantáziát! Milyen nyers es
kegyetlen
a
barbárja!
Leguggolt
fölé,
széthúzta
a
szeméremajkait, és behunyta a szemét. A férfi finoman ingerelni
kezdte a csiklóját a nyelve hegyével, gyönyörhullámokat indítva
el a testében. A férfi nyelve szakértő módon körözött a rózsaszín,
húsos barlang körül, gyengéden csiklandozva és nyaldosva a
csiklóját, mely a férfi által kiváltott gyönyörök hatására
megduzzadt. Hirtelen az ajka körbezárult az általa
gyönyörgombnak hívott kis dudor felett és erősen megszívta.
Kathryn önkéntelenül halkan felsikoltott.
– Mohó kis ribanc! – mordult rá a férfi. – Most megbüntetlek az
engedetlenségedért!
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Kicsusszant a nő alól és talpra ugrott. Megragadta a haját, egy
hosszú tincset az ökle köré csavart, és kényszerítette, hogy álljon
fel.
– Ó, lord Temur, kérem bocsásson meg! – esdekelt Kathryn. A
férfi tekintete határozottan és ínycsiklandóan veszedelmes volt.
– Nem adtam rá engedélyt, hogy megszólalj, Parázs – dörögte
a férfi. Átvonszolta a sátoron, odaállította két sátortartó oszlop
közé, majd mindkét kezére bőr bilincset csatolt, melyek az
oszlopokhoz voltak erősítve, és utasította, hogy szorosan
kapaszkodjon a rudakba.
– Mit szándékozik tenni velem, uram? – kérdezte Kathryn.
– Még mindig engedetlenkedsz, rabszolga? – üvöltötte
haragosan a férfi.
A nő hallotta, ahogy a bőrszíj hangos surrogással átszeli a
levegőt, mielőtt a fenekén csapódott volna. Fájt neki az ütés, mint
ahogy a soron következő csapások is. A szíj csípte, égette a
hátsóját, de nem tett benne komolyabb kárt. Érdekes, tűnődött
magában Kathryn, de hát ez az ő fantáziája volt, és ellentétben
más nőkkel, őt nemigen vonzották a fájdalommal járó gyönyörök.
Érezte, ahogy bizseregni kezd a lába között. A bőrszíj általi
suhintások felébresztették a vágyát. Nagyon érdekes, gondolta.
Aztán a férfi hirtelen kioldotta a béklyókat, és ő a földre zuhant.
– Négykézláb, rabszolga! – parancsolta a barbár, és ő sietve
engedelmeskedett.
Hátulról fogja magáévá tenni, mint ahogy azt a szőke
rabszolgalánnyal tette. De várjunk csak! Mit művel? Érezte,
ahogy egy ujj a segglyukát dörzsöli, és a meglepetéstől elakadt a
lélegzete. – Ne! – szakadt ki belőle a kiáltás, és küszködve
próbált megfordulni.
A férfi nevetett. – Á! Szóval van valami, amit nem szeretsz! –
jegyezte meg, erősen szorítva, hogy ne tudjon mozogni.
Egyik kezével lenyomta a tarkóját. – Elfogadsz mindent, amit
nyújtok neked, Parázs, de mivel a segged túl szoros, néhány
napos előkészületre lesz szüksége, amíg képes lesz befogadni a
dákómat. Egy kicsi műfasszal fogjuk kezdeni. – Kathryn érezte,
hogy valamit belehelyez a testébe.
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– Így ni! – mondta a férfi. – Ez nem nagyobb egy férfi
hüvelykujjánál. Nem fog fájdalmat okozni. – A hajánál fogva újból
felrántotta, majd visszacibálta a szőrmével letakart fekhelyhez,
ahol a hátára döntötte. – Szét a lábakat! – parancsolta, majd
könnyedén a combjai közé csusszant.
Kathryn pillantása a férfi dárdájára szegeződött. Nem sokat
látott belőle, amikor a férfi a másik rabszolgalányt dugta, de most
teljes nagyságában a szeme elé tárult. Gigantikus méretű volt,
úgy huszonhárom-huszonhat centiméter hosszúságú és legalább
nyolc centiméter vastagságú. Befér egy ekkora hímtag a
vaginájába? Nyilvánvalóan hamarosan megkapja a választ, mivel
a férfi néhányszor nekidörzsölte dákójának csúcsát a csiklójához,
aztán lassan, incselkedve néhányszor végighúzta az ujját
testének nyílásán.
– A szíjjal való elfenekeléstől bőségesen megindultak a
nedveid, Parázs – jegyezte meg.
– Túlságosan nagy vagy – suttogta a nő. – Széthasítasz ezzel
az óriási farokkal.
– Ugyan, nem foglak – csitította a férfi gyengéden, és ujjával
végigsimította az ajkát. – Teljes hosszúságában magadba fogod
fogadni, és meglátod, milyen csodálatos gyönyörökben
részesítjük majd egymást. Pár pillanatba beletelhet, míg
hozzászoksz a méretemhez, hiszen a korábbi mestered vesszeje
elég vékonyka és törékeny volt. – Egyik kezével kitámasztva
magát a nő testéhez dörgölődzött. Kathryn úgy érezte, szinte
megpróbálja magába szippantani a férfit. – Alig várod már, igaz?
– incselkedett a barbár. – Szeretnéd, hogy felnyársaljalak a
hatalmas dorongommal, ugye?
A férfi lassan belényomta péniszének a fejét.
Kathryn nyöszörögni kezdett. A férfi olyan hatalmas volt, ő
mégis akarta. Egy kicsit azért félt, és csupán a tudat, hogy
bármikor véget vethet a fantáziának, tartotta vissza attól, hogy
pánikba essen. Csak egy álomvilágbeli fantáziáról van szó,
emlékeztette magát újra meg újra.
A férfi lassan, centiméterről centiméterre, céltudatosan
nyomult előre a szűk csatornában. Kathryn meglepődve
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tapasztalta, hogy a hüvelye kitágul, helyet adván a hosszú,
vastag dorongnak, majd végül teljesen elnyelte. A férfi
rámosolygott. Kék szeme volt. Megvárta, míg a nő hozzászokik a
méretéhez
és
vastagságához,
ám
amikor
Kathryn
összeszorította a hüvelyizmait, ezt annak a jeleként értelmezte,
hogy készen áll arra, hogy megdugják. – Nos, tüzes kis
Parazsam, most megtanulod, milyen az, amikor egy igazi férfi
tesz magáévá, nem pedig valami illatosított, nyápic alak!
Lovagolni kezdett rajta, hosszú, vastag szerszáma ki-be járt a
nő felforrósodott testében. Kathrynnak már az is hatalmas
élvezetet nyújtott, hogy magában érezhette a férfit. Nyögdécselni
kezdett a lélegzetelállító kéjes érzéstől. Lábaival átkulcsolta a
férfi derekát, mire az gyönyörében felüvöltött, és egyre
mélyebbre hatolva, egyre keményebben ostromolta puha,
szolgálatkész testét.
Kathryn sikoltozott a gyönyörűségtől. – Még! Még! – követelte.
Körmei végigszántottak a férfi hátán, mélyen belevájtak a
húsába, és véresre karmolták.
Fogát a férfi húsos vállába mélyesztette, aki a gyönyörtől és
fájdalomtól felüvöltött. – Még! Még! – követelte a nő. – Ennyire
vagy csak képes? Én többet akarok!
– A férfi dákója megtalálta a G-pontját, és Kathryn felsikoltott.
Az intenzív gyönyör egyre inkább elhatalmasodott rajta, magával
ragadta. Úgy érezte, többé már nem ura a testének. Fölötte a
férfi megrázkódott, és Kathryn érezte, ahogy kilövelli a nedvét. –
Neee! – zokogta. – Még! Többet akarok!
Temur, a barbár zihálva lehemperedett róla. – Az istenekre
mondom, Parázs, te vagy az első nő, aki legyőzött engem a
szerelem csataterén. Legalább olyan tüzes a vágyad, mint az
enyém. Be kell vallanom, egy rövid pihenésre van szükségem,
hogy aztán újra kezdhessük, és addig baszhassalak, míg be nem
ismered a vereséged. Most pedig kelj fel és tölts tele két serleget
borral. A kancsó és a serlegek az asztalon vannak, ahol Mina
hagyta őket. – Azt nem árulta el neki, hogy a bor bőséges
mennyiségben afrodiziákumot is tartalmaz. Fiatal volt még az
este.
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Kathryn engedelmesen teljesítette a férfi kívánságát, és az
egyik serleget átnyújtotta neki, míg a másikat megtartotta
magának. Elterültek a szőrmékkel borított fekhelyen, és pár
percig, míg az italokat kortyolgatták, egyikük sem szólalt meg.
Amikor a férfi kiitta az utolsó cseppet is, játszadozni kezdett a nő
melleivel – megsimogatta, majd megcsókolta őket, gyengéden
nyaldosta, szívogatta és harapdálta a mellbimbóit. Aztán
alányúlt, hogy megmarkolja a műfasz kör alakú fogantyúját.
Először megforgatta benne egy kicsit, aztán gyengéden elkezdte
seggbe kúrni vele, míg a nő fészkelődni nem kezdett.
– Olyan étvágygerjesztően érzéki vagy – kuncogott a férfi. –
Rengeteg gyönyörteli órát fogunk együtt eltölteni. Egyelőre nem
hiszem, hogy tovább ajándékozlak. Még nem teltem be veled.
– Soha nem fogsz betelni velem – vágott vissza a nő
merészen.
– Azt akarod, hogy megint megkorbácsoljalak? – követelte a
férfi.
– Te nem megkorbácsolni akarsz engem, barbár. Meg akarsz
baszni – felelte puhán a nő. Kinyújtotta a kezét, hogy
megcirógassa duzzadó férfiasságát, míg másik kezével a golyóit
dédelgette. A férfi zacskója kitöltötte a tenyerét. – Nincs igazam?
– kérdezte incselkedve.
A barbár elnevette magát. Még soha nem volt dolga ilyen
bátor nővel, aki ennyire ne tartott volna tőle. Elvégre ő volt
Temur, a Rettenetes. Csupán a neve hallatán felnőtt férfiak
egész serege szűkölni kezdett a félelemtől. Táborának
bejáratánál ebben a pillanatban egy oszlopon ott díszelgett a
kalifa feje, szájában a saját hímtagjával. Vezírének feje egy
másik oszlopon ékeskedett, míg mezítelen teste fejjel lefelé
lógott egy harmadik rúdról. A vezír volt az, aki azt tanácsolta a
kalifának, hogy ne fizesse ki a sarcot Rettenetes Temurnak. Az
emberek meghunyászkodtak, ha csak meghallották seregének
közeledő zaját.
Ez a nő azonban nem rettent meg. Erős volt és szenvedélyes.
– Igen, te kis ringyó, meg akarlak baszni, és meg is foglak! –
Kegyetlen módon belédöfte a dárdáját, és bár a nő
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meglepetésében felsikoltott, szinte rögtön a dereka köré fonta a
lábát és addig ösztökélte, míg mindketten újra el nem jutottak a
csúcsra. Miután még négyszer szeretkeztek, a férfi elszunnyadt.
Álmában ellazultak a vonásai, és Kathryn döbbenten bámulta.
Most először tudta alaposabban szemügyre venni a barbárjának
az arcát. A durva borosta alatt rejtőző csinos arc Timothy Blairé
volt! Nem csoda, hogy az a kék szempár olyan ismerősnek tűnt
neki.
– Fantázia vége! – kiáltotta hangosan. Mi a csuda történt?
Felkapta a távirányítót és megnyomta a B gombot.
– Magammal hoztam egy cimborámat, Lady St. John –
jelentette be Porthos, és háta mögül előrángatott egy újabb
muskétást. – Bemutatom Timont, a királynő személyi testőrét.
Kathryn elhűlve bámulta. Ismét Timothy Blair volt az! –
Fantázia vége! – süvöltötte, és az ágyában felegyenesedve
behajította a távirányítót az éjjeliszekrény fiókjába.
Mi az ördög folyik itt? Miért tűnt fel Timothy Blair minden
egyes fantáziájában? Nem érdekelte a férfi. Alig ismerte. Nem is
vágyott rá, hogy megismerje. Ez egyszerűen borzalmas.
Valahányszor megjelent a könyvtárban, mindig beköszönt hozzá.
Néhanapján a faluban is összefutottak. A mai este után képtelen
lenne a férfi szemébe nézni. Egy barbár? Timothy Blair nem volt
barbár, ám kétségtelenül szerepelt a fantáziájában.
És szűzanyám, mennyire élvezte minden egyes percét! Ám
Temur, a barbár, nem az igazi Timothy Blair volt. Mi késztette
arra, hogy beleszője a férfit a fantáziáiba?
Kathryn megpróbált elaludni, de nem jött álom a szemére.
Arra gondolt, törli az új fantáziát is a távirányítójából, de nem
bírta rászánni magát. Régóta nem volt része ennyi szexuális
izgalomban és szórakozásban. Szedd össze magad, te vén tyúk!
– korholta magát. Keress más arcot a barbárodnak. Ki is az a
színész, akit annyira kedvelsz? Aki a Skorpiókirályban a
főszereplő volt. A Szikla. Valami Dwayne. Igen, ő tökéletes
lenne. Becsukta a szemét és aludni próbált. Végül elbóbiskolt,
ám másnap szörnyen érezte magát.
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– Úgy festesz, mint egy mosogatórongy – fogadta Mavis,
ahogy behozta neki a reggeli kávéját.
– Köszönöm – dünnyögte Kathryn. – Úgy is érzem magam.
– Mi a baj? – telepedett le mellé Mavis.
– Tegnap éjjel egy új fantáziát próbáltam ki. Az Aranyhajat
töröltem. Úgy döntöttem, hogy egy barbár-rabszolgalány felállás
megfelelő lesz. És az is volt, míg rá nem jöttem, hogy a barbár
pont úgy néz ki, mint tudod, ki. Így hát kiléptem abból is, és
átváltottam a három muskétásra. Találd ki, mi történt. Porthos
magával hozta egy barátját, akiről azt állította, hogy a királynő
testőre. Tippelj, ki volt az. Kénytelen voltam ezt a programot is
befejezni. Mi a fene folyik itt, Mavis?
– Már elmagyaráztam, mi az oka ennek, bogaram –
somolygott Mavis. – Nézd, miért nem jössz át hozzánk vasárnap
vacsorára? Meghívom Mr. Blairt is. Talán ha ténylegesen is
megismered, sikerül száműznöd a tudatalattidból.
– Mi lesz, ha Hallock megtudja? – aggodalmaskodott Kathryn
St. John.
– Kathy, a legjobb barátnődhöz vagy meghívva vasárnapi
vacsorára. Ebben még a te begyöpösödött fejű bátyád sem
találhat kifogásolnivalót.
– Fogalmam sincs, hogy képes leszek-e Mr. Blair szemébe
nézni – vallotta be Kathryn. – A barbárral tegnap éjjel elég
durván belelendültünk.
Mavis kuncogni kezdett. – Egy St. John, akinek inába szállt a
bátorsága? – kérdezte huncutul.
– Nem ijedtem be, de attól tartok, egész idő alatt azon jár majd
az agyam, hogy vajon az ő farka is van-e akkora, mint azé a
barbáré. A pasas óriási volt, és én nagyon élveztem. Nem bírtam
rászánni magam, hogy kitöröljem az új programot. De
legközelebb majd megpróbálom valaki másnak az arcát
felhasználni.
– Nem tehetek róla, de azon tűnődöm, vajon mit szólna Mr.
Blair, ha tudomást szerezne a Csatornáról, és arról, hogy mit
művelsz ott – kuncogott Mavis.
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– Nos, fogalma sincs róla, és soha nem is fogja megtudni –
jelentette ki Kathryn St. John. – Nekem pedig egyszerűen túl kell
lépnem a dolgon, ha nem akarok úgy viselkedni, mint egy idióta
tyúk vasárnap.
– Emiatt ne aggódj, édesem. Azt a sárgabarackkal töltött
sertésbélszínt fogom elkészíteni, amit szeretsz – nyugtatgatta
Mavis. – A gyermekeink már kirepültek a fészekből, csak mi,
felnőttek leszünk Eszünk, iszunk, és közben alaposabban
megismerheted Mr. Blairt. Lefogadom, hogy még senki sem hívta
át vacsorára, bár úgy hallottam, hogy Michelle Baron tiszta
bolondot csinált magából nemrégiben az iskolában. Az ember azt
gondolná, hogy negyvenéves korára, két válás után végre
megjön az esze.
Kathryn nem tehetett róla, de kuncogni kezdett. Michelle
Báron a két válása ellenére is egyike volt azoknak a nagyon
erkölcsös nőknek, akik láthatólag mindig mindent tökéletesen
csináltak.
Egyik férje sem volt képes megfelelni a szigorú elvárásainak.
Ha Michelle látta volna a barbár Temur lordot Timothy Blair
arcával, meg lett volna döbbenve. Vagy mégsem?
– Vajon ő is használja a Csatornát? – fordult a barátnője felé
Kathryn.
– Ki tudja? – vonta meg a vállát Mavis. – De ha igen, mérget
vehetsz rá, hogy ő még ebben is pedáns és rendszerető. Úgy
hallottam, hogy az utolsó férje az állította, hogy olyan mereven
feküdt az ágyban, mint egy hulla. Na, akkor átjössz vasárnap
vacsorára?
– Rendben, átmegyek – ígérte Kathryn. – Muszáj kiűznöm Mr.
Blairt a fantáziáimból. Talán segít, ha jobban megismerem húsvér valójában.
Vasárnap reggel Kathryn elment a késői misére a Szent
Lukács-templomba. Utána az egyházközségi tanács ülése volt
betervezve, melyben a helyettes vagyonkezelő tisztségét töltötte
be. Mostanra már saját templomi padja volt, szemben a St. John
család padjával, és ott üldögélt csendesen a szertartás előtt,
mikor Hallock végigmasírozott a padsorok között az igencsak
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előrehaladott állapotú Deborával, nyomában az öt gyermekével.
Kathryn észrevette, hogy a bátyja nyitva tartotta a padsor ajtaját
a felesége számára. Mielőtt helyet foglalt volna, odabiccentett a
húgának. Kathryn viszonozta az üdvözlést.
Hallock Kimborough St. John világában minden pontosan úgy
volt, ahogy lenni kellett, gondolta magában csendesen
mosolyogva Kathryn.
A hazavezető utat gyalog tette meg. Gyönyörű októberi végi
nap volt, és az utcát szegélyező juharfák a lehető legragyogóbb
színekben pompáztak. A gyűlés szerencsére rövid ideig tartott,
nem került új téma napirendre. Mavis három órára várta. Kathryn
úgy tervezte, lecseréli a vasárnapi ruháját és a hozzá illő kabátját
valami lezserebbre. A vacsorák Maviséknál soha nem voltak
formálisak – pontosan ezért élvezte őket annyira. Megállt a
könyvtárnál, hogy megetesse Dickenst, aki a várható vacsora
reményében dorombolva a bokájához dörgölődzött.
– Micsoda kis szégyentelen éhenkórász vagy! – korholta,
ahogy megvakargatta a fülét. – Bár nélküled a könyvtár nem
lenne ugyanaz.
Tíz perccel három előtt már el is készült. Öltözékét átcserélte
egy könnyű, kék és zöld skótkockás gyapjú-pantallóra, és egy
vastag, fehér, pamutból és selyemből készült garbóra. Fülébe
egyszerű, levél formájú aranyfülbevalót tett. Lábára barnásvöröses bokáig érő csizma került, melyre kívülre rátűrte sötétzöld
kasmír zokniját. Kulcsait a nadrágja zsebébe süllyesztve
magához vette az ajándékba szánt üveg bort, és kilépett a
házból.
Mavisék nem laktak messze, és a napsugarak kellemesen
melegítették a bőrét. Valaki avart égetett a kertjében, es a csípős
szag körbelengte, ahogy végigsétált az utcán. A házakat őszt
idéző dekorációk díszítették: kukoricaszárak, dísztökök,
lopótökök. A vasárnapi utcai hangulatot a rögbilabdát dobáló
gyerekek tették teljessé. Vidáman üdvözölték, ahogy elhaladt
mellettük: – Helló, Miss Kathy! – Kathryn visszaintegetett nekik.
Néhány házban vacsorához készülődtek; az ablakon bepillantva
látta, ahogy a családok letelepszenek az asztal köré.
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A hónap minden első vasárnapján a bátyjához volt hivatalos
vacsorára. Hallock testvéri kötelességének érezte, hogy
vendégül lássa a húgát, és bár Kathryn nem volt rászorulva a
vendéglátására, azért mindig elment. Kedvelte a sógornőjét, és
be kellett vallania magának, hogy az unokahúgai és öccsei
aranyos gyerekek. Hallock nem is hagyta volna, hogy másképp
legyen, gondolta magában mosolyogva. Nem olyan rossz dolog,
ha az embernek van családja, még akkor sem, ha olyan báttyal
áldotta meg a sors, mint amilyen Hallock.
Mavis háza egy nagyméretű, régi, gyarmati stílusú épület volt.
Ahogy odaért a ház előtti ösvényre, Timothy Blair tűnt fel az
ellenkező irányból. Ő is egy üveg bort tartott a kezében. Kathryn
magában kuncogott. Vajon Mavis kinek az ajándékát fogja
választani? Megállt, és figyelte a közeledő férfit. Impozáns
méretű volt, és Kathryn elpirult a gondolatra. Vajon a méretei
mindenhol ilyen lenyűgözők, akárcsak az ő barbárjának? Azóta
sem vette elő ezt a fantáziát, és igazából nem tudta eldönteni, mi
legyen a sorsa.
– Helló, Miss Kathy – köszöntötte Timothy Blair.
– Jó napot, Mr. Blair – válaszolta Kathryn, és csatlakozott a
férfihez a ház felé vezető ösvényen. – Látom, ön is bort hozott.
– Mi mást húzhatna az ember egy vacsorameghívásra? –
vigyorgott a férfi. – És ha nem ízlik az étel, az ember tudja, hogy
legalább a borban nem fog csalódni.
– Mavis főztje nem fog csalódást okozni önnek, Mr. Blair –
biztosította Kathryn.
– Nem hívna inkább Timnek? – tette fel a kérdést a férfi. – Én
pedig szólíthatnám Miss Kathynek. Ugye nem bánja, ha
tegeződünk?
– A Kathy is megteszi, Mr.... Tim. Ez amolyan helyi tradíció,
hogy a könyvtár vezetőjét Missnek szólítják. Valószínűleg az első
könyvtárossal, Miss Victoria St. Johnnel kezdődött – magyarázta
Kathryn. – Még az 1890-es években. A hagyomány azonban
fennmaradt. Az előző könyvtáros a nagynénikém, Lucretia volt,
akit a könyvtárba járók csak Miss Lucynak szólítottak. –
Felemelte a kopogtatót, és párszor megveregette az ajtót.
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Mavis mosolyogva tárta ki előttük az ajtót. – Oóó, nagyszerű!
Mindketten itt vagytok! Hadd lássam, miféle bort hoztatok. Az
egyiket megisszuk vacsora előtt, a másikat meg közben. – A
címkéket tanulmányozta. – Nohát, ilyet! Mindketten ugyanazt a
bort hoztátok. Windmill Blusht a Duck Walk szőlészetből. – Mavis
kuncogni kezdett. – Nagy szellemek, ha találkoznak...– Aztán
odakiabált a férjének. – Jeremy, gyere, nyisd ki az egyik
borosüveget!
Jeremy Peabody angol irodalmat tanított a gimnáziumban.
Mintha csak egy tévésorozatból lépett volna elő: szarukeretes
szemüvegével, gyapjúszövet kabát jávai és egy pipával a foga
között a tipikus irodalomtanár megtestesítőjének tűnt. Halk szavú
férfi volt, száraz humorral. – Igenis, hölgyem, azonnal! – Szürke
szeme huncutul megvillant, ahogy a felesége felé fordult. –
Hölgyem, hova szeretne a bort? Az asztalra tegyem, vagy
valahol máshová?
– Tedd a nappaliba, te okostóni. Ma civilizáltan fogunk
viselkedni. Leülünk, és diskurálunk egyet a vacsora előtt. A
poharak már az asztalon vannak, drágám.
– Előkelősködni akarsz, drágám? – ugratta Jeremy Peabody –
Tudod, hogy képtelen vagyok rá.
– Gyertek be, üljetek le. Ügyet se vessetek a ház bolondjára –
invitálta be a vendégeit Mavis. – A kandallóban már ég a tűz,
remélem, nem fáztok. Most először fűtöttem be idén ősszel.
– Az én házamban is van kandalló – jegyezte meg Tim. – Be
is kéne szereznem némi tűzifát.
– Jeremy majd elviszi a megfelelő helyre. Legalább két ölre
lesz szüksége télire – mondta Mavis.
Jeremy Peabody kinyitotta az egyik borosüveget, teletöltött
négy poharat, mindenkinek átnyújtott egyet, majd a magasba
emelte a poharát: – A jó barátokra és a velük töltött szép időkre!
– Nos, hogy sikerült beilleszkednie az új munkahelyén? –
tudakolta Mavis Tim felé fordulva.
– Valójában egész jól – felelte a férfi. – A tanári gárda igazán
nagyszerű. Azt hiszem, néhányan közülük eleinte kicsit
sérelmezték, hogy őket számításba sem vették a pozícióra, de
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szerintem sikerült elsimítanom a dolgokat. Gloria Sullivant pedig
mintha az ég küldte volna. Mindenről alaposan tájékoztatott még
a tanévkezdés előtt, így pontosan tudtam, kinek van szüksége
egy kicsivel több dédelgetésre. A gyerekek pedig fantasztikusak.
Igaz, úgy hallottam, a Miller ikrekről lemaradtam, bár a kisöccsük
néhány év múlva hozzám fog járni. Igazi ördögfióka hírében áll.
– Rose és Lily Miller roppantul éles eszű kislányok – jegyezte
meg Kathryn. – Társadalmi aktivisták – kuncogott. – Emlékeztek,
amikor szabadon engedték az összes állatot a biosz laborból?
Kinyitották a tengeri malacok, nyulak, egerek és két fehér
patkány ketrecét. Az egerek az ebédlőben kötöttek ki, és óriási
felfordulást okoztak.
A hallgatóság jót derült a történeten.
– Szegény párák borzasztóan megkönnyebbültek, amikor
visszakerültek a ketreceikbe, ahol addig rendszeres táplálékban
és simogatásban részesültek – fejezte be Kathryn a mesét.
– Az ikrek ellenezték az állatok bebörtönzését – magyarázta
Mavis. – Embertelennek tartották.
– Sajnálom, hogy lemaradtam minderről – vigyorgott Tim.
– Idén kilencedikesek, és hozzám járnak angolra – fűzte
hozzá Jeremy. – Tudni akarták, miért nem szerepel a Beowulf a
tanmenetben. Meghökkentett a kérdésük. A legtöbb diák azért
panaszkodik, mert túl sok könyvön kell átrágniuk magukat.
– Mit válaszoltál nekik? – kérdezte Tim.
– Azt, hogy ha el akarják olvasni, és írnak nekem egy
olvasónaplót róla, akkor plusz kreditet kapnak tőlem – felelte
Jeremy. – Az ördögbe is, kifejezetten élvezet olyan kölyköket
tanítani, akiket valóban érdekelnek a könyvek, és nem a
zanzásított változatot keresik belőle.
– Ámen – értett egyet Tim. – Amikor igazgatóhelyettes voltam
a Kensingtonban, én is tartottam néhány angol irodalom órát.
Felfedeztem, hogy néhány nebulót csak úgy lehet rávenni egyegy könyv elolvasására, ha nyílt vitát rendezünk az olvasnivaló
tartalmáról. Így mindig tudtam, kik nem olvasták el az adott
művet, mivel ők csak lapultak és nem vettek részt a vitában. Az
én osztályomban erre jegyet kaptak a tanulók. Az egyik gyerek
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apja felelősségre is vont emiatt. Mint mondta, a fia úgyis a Wall
Streeten fog dolgozni, akkor meg mit számít, hogy ismeri-e
Shakespeare-t?
– A filiszteusok a kapu előtt vannak – mondta Mavis.
Kathryn tőle szokatlanul, csendben hallgatta a többiek
csevegését. Végig Timothy Blairre összpontosított, hogy amikor
a beszélgetésben majd rákerül a sor, ne Temur, a barbár lord
járjon az eszében. Ám be kellett ismernie, hogy a férfi nagyon
fittnek nézett ki a bézs-khaki nadrágjában és a fehér, ír
pulóverében. Széles válla és mellkasa keskeny derékban
folytatódott. Ha a felsőteste bármilyen támpontul szolgálhat az
alsótestét illetően, akkor ott lent is egész méretes lehet... Kathryn
enyhén elpirult a gondolatra. El kell terelnie a gondolatait Timothy
Blair férfiasságának jellemzőiről. Úgy viselkedik, mint egy
kamaszlány, aki még soha nem látott mezítelen férfitestet. Az
isten szerelmére, ő egy St. John! Egy öntelt báttyal, aki
nemsokára egy újabb ikerpár apja lesz. „A lassú víz partot mos”
nyilvánvalóan jól jellemzi a St. John klán tagjait, bár ezt nyíltan
soha senki nem hozná szóba.
– Kathy, gyere, segíts nekem a konyhában – kérte Mavis,
ahogy felállt. – Körülbelül öt perc múlva kész a vacsora, fiúk. –
Kiment a szobából, és a központi folyosón átvágva bement a
konyhába. Kathryn követte. Amikor a hall lengőajtaja bezárult
mögöttük, Mavis megfordult. – Kathy, egész idő alatt szinte meg
se mukkantál!
– Próbálom hozzászoktatni magam, hogy a pasas civilizált és
fel van öltözve – vigyorgott Kathryn. – Ha ki tudnám végre verni a
fejemből a mezítelen képet, akkor talán képes lennék a szemébe
nézve udvarias társalgást folytatni vele. Tudod – folytatta -, ha
most ledobná magáról az összes ruhát, pontosan úgy nézne ki,
mint az én barbárom.
Mavis felkacagott. – Rendben, de ha ezen végre túlléptünk,
akkor beszélgess vele.
– De a modora más, mint a barbáromé. Ahogy rápillantok arra
a jóképű, simára borotvált arcára, elképzelni sem bírom, hogy azt
mondaná: „Szét a lábakkal, rabszolga!”
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– Úristen, tényleg ilyeneket mond? – Mavis arcát elfutotta a
pír.
– Sőt, még durvábbakat is – felelte dévajul Kathryn.
– Édesem, az, hogy egy csupa férfiakból álló háztartásban
nőttél fel, tényleg nagy hatással volt a libidódra. Külön kell
választanod a két dolgot. Tudom, hogy azt mondod, nem akarsz
férjhez menni, és lehet, hogy ő sem akar házasodni. De nem
lenne jó, ha lenne egy férfi barátod, akire támaszkodhatsz? Le
merném fogadni, hogy ő is szeretne egy olyan barátnőt, aki nem
támaszt mindenféle elvárásokat. Ó, az emberek persze
pusmogni fognak az elején De amikor látják, hogy csak két
felnőtt ember közti baráti kapcsolatról van szó, a pletyka is elül
majd. Miért is ne lehetne egy barátod az erősebbik nem tagjai
közül?
– A bátyám ki fog akadni, és óriási feneket kerít majd a
dolognak – vázolta fel Kathryn.
– Kathy, akkor, amikor régen úgy döntöttél, hogy te inkább az
oldalhajón keresztül lépsz be a padsorotokba, kinyilvánítottad a
családod férfitagjaitól való függetlenségedet. A világon semmivel
nem tartozol Hallocknak, és ha elkezdene pampogni, hát hívd fel
erre a figyelmét. Nem tudom, miért ragaszkodik annyira ahhoz,
hogy az egyetlen lánytestvére vénlány maradjon. – Kinyitotta a
sütő ajtaját, előhúzta a sütőtálat és a pult vágódeszkájára
helyezte. Aztán a második sütőből elővette az édeskrumpliból
készült egytálételt, és egy tál friss, helyben termesztett brokkolit.
– Vidd ki ezeket az asztalra, amíg én felszeletelem a bélszínt –
kérte meg a barátnőjét.
Kathryn edényfogó kesztyűt húzott a kezére, és felemelte az
első tálat. Belökte az étkezőbe nyíló ajtót, a tálat rátette egy
alátétre, majd visszament a brokkoliért. – Szóljak a férfiaknak,
hogy a vacsora tálalva? – kérdezte Mavistől.
– Gyere vissza a kenyeres kosárért, utána szólhatsz nekik –
felelte a legjobb barátnője, ahogy gondosan tökéletes
vastagságú szeleteket vágott a húsból, és egy nagy tálra fektette
őket.
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Miután a brokkoli és a zsemlék az asztalra kerültek, Kathryn
visszasétált a nappaliba. – Mavis azt üzeni, kész a vacsora –
jelentette be.
– Mennyei illata van – jegyezte meg Timothy Blair, ahogy a
szófáról felállva teljes magasságában kihúzta magát. – Hová
üljek? – kérdezte az étkezőbe érve.
– A jobbomra – felelte Mavis, aki behozta a húst, letette az
asztalra, majd maga is helyet foglalt. – Kathy mindig Jeremy jobb
oldalán ül. Remélem, szereti a sertéssültet, Tim. Sárgabarackkal
töltöttem meg. Kathy egyik kedvence.
– Hatalmas étvágyú férfi vagyok, Mavis – felelte Tim. – És a
sertéssült nekem is az egyik kedvencem. – Leült, és azonnal
kivett magának két szelet húst.
– Azt hiszem, meg is tálaltam az új legjobb barátomat –
mosolygott
Jeremy
Peabody,
ahogy
körbeadta
az
édesburgonyát. – Szeret enni és inni, ráadásul olvasni is tud.
– Jeremy egy akkora sznob! – bökött Mavis incselkedve a
férje irányába. – Tudja, az összes ősi Egret Point-i família az.
– Nem vagyok sznob! – tiltakozott Kathryn.
– Rendben, te kivétel vagy, de annyi szent, hogy a bátyád az.
Találkozott már V. Hallock Kimborough St. Johnnel? – kérdezte
Mavis. – Tagja az iskolaszéknek.
– Nem téged támogatott – jegyezte meg Jeremy kajánul. – Azt
az öreg szivart, Bob Wrightot akarta igazgatónak Előbb vagy
utóbb kénytelen lesz vele foglalkozni.
– Miért?
– Több gyereke is jár az iskolánkba, és a jövőben még várható
néhány. Ki gondolta volna, hogy V. Hallock egy igazi
gyerekgyáros? Igaz, a fiatal felesége meglehetősen jó bőr.
Jelenleg öt kicsi St. John futkározik a világban, és Debora ismét
ikreket vár. A legidősebb fiú, VI. Hallock, idén hetedikes, az
ikerlányok pedig ötödikbe járnak.
Timothy Blair Kathrynre pillantott. – Mivel foglalkozik a
bátyád? – kérdezte tőle.
– Brókercége van – felelte a nő. – És nemrégiben a fejemhez
vágta, hogy az unokaöcsémnek nincs szüksége nyári
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olvasóprogramra, mivel követni fogja az apukáját a családi
üzletben.
Tim hangos nevetésben tört ki. – Nem is különbözhetnél
jobban a testvéredtől, ugye? – kérdezte. – Úgy hangzik, mintha a
bátyád a tizenkilencedik századból lépett volna elő.
– Így is van – értett egyet vele Kathryn mosolyogva. – Láttad
azt a színdarabot, amiből később filmet is készítettek? Élet
apával. V Hallock kiköpött Clarence Day.
– De ha jól emlékszem a darabra, Mrs. Day egész jól tudta
irányítani Mr. Dayt – felelte Tim
– Debora vezeti a háztartást, és ő neveli a gyerekeket –
mondta Kathryn. – De V. Hallocknak senki sem dirigál. A bátyám,
akárcsak az összes többi St. John férfi előtte, konok és szentül
meg van győződve a saját igazáról. – Mavishez fordult. – A
vacsora fenséges, mint mindig.
– Ezt aláírom! – mondta Tim lelkesen.
Desszertnek Mavis friss körtelepényt készített.
A kávét a nappaliban fogyasztották el. Időközben odakint
besötétedett.
– Kathy, ha indulni szeretnél, hazakísérlek – ajánlotta fel
Timothy Blair.
– Nincs rá szükség – válaszolta a nő, talán egy kicsit túl
gyorsan.
– Lehet, de én szeretném – felelte erre Tim.
Mavis egy „Ha visszautasítod, itt helyben kinyírlak!” pillantást
vetett rá.
– Köszönöm – mondta Kathy szelíden, és Mavis elégedetten
mosolygott.
Néhány percig még beszélgettek, aztán a két vendég úgy
döntött, ideje indulni.
– Egész jól szerepeltél – súgta oda Mavis a barátnőjének,
ahogy búcsúzáskor átölelte.
– Köszönöm a vacsorát – válaszolta Kathryn.
Odakint a nap már lebukott a látóhatár mögé és csípős levegő
fogadta őket. A Vénusz fényesen ragyogott a felhőtlen égbolton.
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Kandallók füstje szállt feléjük, ahogy végigsétáltak a lámpákkal
megvilágított utcákon.
– Igazán nem kell hazakísérned – ismételte meg Kathryn.
– De én szeretném – erősködött a férfi.
– Miért? – kérdezett rá köntörfalazás nélkül a nő.
– Mert szeretnélek jobban megismerni – vallotta be nyíltan a
férfi.
– De miért? – faggatózott tovább Kathryn.
A férfi elnevette magát. – Kathy, most pont úgy hangzol, mint
a diákjaim. Rendben. Szeretnélek jobban megismerni, mert
intelligens vagy és észbontóan gyönyörű. Emlékeztetsz valakire,
de az istennek sem jut eszembe az illető neve.
– Suzy Parker, az ötvenes és hatvanas évekbeli modell és
színésznő – segítette ki Kathryn.
– Hát persze! Emlékszel arra a nagyszerű filmjére? A legjobb
mindenből volt a címe. Egy színésznőt játszott, aki összeszűrte a
levet Louis Jourdan Broadway producerrel, aki később lapátra
tette. Ebbe beleőrült, és egy tűzlétráról a halálába zuhant.
– Rona Jaffe regényéből készült – fűzte hozzá Kathryn. – Az
egyik kedvencem volt.
– A könyvet soha nem olvastam, de az anyám imádta a filmet.
Meg is volt neki videón. Életének utolsó heteiben többször is
megnéztük együtt.
– Egyedüli gyerek voltál?
– Aha.
– Mázlista!
A férfi elnevette magát. – Sok egyke panaszkodik arról,
mennyire hiányzott nekik egy testvér. Nekem nem hiányzott.
Őszintén szólva, a szüleimnek soha nem volt túl sok ideje rám,
egyedüli gyerekként mégis nagyon sok előnyben részesültem.
– Mivel foglalkoztak a szüleid? – Kathryn őszintén kíváncsi
volt.
– Apám társként dolgozott egy nagymenő ügyvédi irodában.
Anyám aktív társadalmi életet élt. Junior liga, Episzkopális Női
Egyházszervezet, árvák segélyszervezete, ilyesmik – sorolta. –
Tízéves koromig egy dadus vigyázott rám és magániskolába
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jártam. Utána minden nyarat egy nyári táborban töltöttem. Azon a
nyáron, amikor betöltöttem a tizenhetet, az őseim elkezdtek
engem is magukkal vinni a külföldi útjaikra. Azt hiszem, egész
Európából Olaszországot szeretem a legjobban.
– Én is imádom Itáliát! – lelkesedett Kathryn. – Főként
Velencét.
– Ó, igen! Holtszezonban a legjobb. Személy szerint nem
rajongok a nagy hotelekért. Egy aprócska panzió a kedvencem, a
Canal Grande egyik mellékcsatornájának partján áll. A legfelső
emeleten van egy szoba, kovácsoltvas erkéllyel, ahonnan
csodálatos kilátás nyílik a városra – mesélte. – Tiszta napokon
ellátni egészen Lidóig.
– Imádok utazni – vallotta be Kathryn. – Valahányszor el tudok
szabadulni egy kis időre a könyvtárból, mindig a nyakamba
veszem a világot. Legutoljára Hongkongban jártam. Micsoda
izgalmas város!
– Én tavaly voltam ott – mesélte a férfi. – Miután apám
meghalt, úgy éreztem, levegőváltozásra van szükségem. Egész
nap tanítottam, esténként pedig apámnak segítettem. A végére
nagyon legyengült, bár az esze halála napjáig úgy vágott, mint a
beretva. Ám amikor elhunyt, a régi házvezetőnőnk nyugdíjba
ment. Anyám halála után és csak apám miatt maradt még
velünk. Szóval amint elintéztem mindazt, amit el kellett intéznem,
és eljött a nyári vakáció, azonnal útra keltem.
– A szüleiddel éltél?
– Anyám halála után költöztem csak vissza. Apám nyugdíjas
volt, és nem akartam, hogy egyedül töltse az éjszakákat a
házban. Napközben Helga vigyázott rá, és Csibész is ott volt
társaságnak. Amúgy sem éltem túl mozgalmas társasági életet,
gondoltam, minek pazaroljam a pénzt a saját kuckómra, amikor
ott van egy négy hálószobás lakás – magyarázta Tim. – Apám
örült a társaságnak. Esténként sokat sakkoztunk és
társasoztunk. És a szállítható kerekesszékével még néhány
koncertre is el tudtam vinni. Apám imádta Mozartot. Sokat jártunk
a parkba is. Nagyon kedvelte az ottani tavacskát és
szökőkutakat.
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Kathrynt meglepte a férfi hangjából kicsendülő szeretet. – Te
tényleg nagyon szeretted az apádat, igaz?
Azt hiszem én is szerettem az enyémet, bár neki nem igazán
jutott ideje egy lánygyermekre. A St. Johnek mindig is
fiúgyermekeket akartak. Még az anyám is csalódott volt, amikor
megszülettem. Hallockot hat évvel korábban hozta a világra,
aztán két évvel később elvetélt egy fiúgyermekkel, utána pedig
jöttem én. Ha a második fiú életben maradt volna, talán nekem is
jobb sorom lett volna. Aztán anyám meghalt, én pedig ott
maradtam magamra utalva.
– Nem volt dadusod, vagy valaki, mint például egy nagynéni?
– kérdezte a férfi.
– Nem. Csak III. Hallock, a nagyapám, IV. Hallock, az apám,
és a bátyám. És volt egy mindenesünk, Mr. Todd. Tizenhárom
éves koromban megtanított arra, hogy mossam ki a saját
szennyesem Mint mondta, most, hogy kamaszodni kezdtem, már
nem helyénvaló egy úriember számára, hogy egy fiatal hölgy
fehérneműjét mossa.
– Hadd találjam ki – vágott közbe Tim. – Akkor kaptad meg
életed első melltartóját.
Kathryn elnevette magát. Meglepődött, hogy a férfi így fején
találta a szöget.
– Pontosan – mondta. – Ha nem lett volna Mavis anyukája,
nagy bajban lettem volna. Ő volt az, aki mindenről felvilágosított.
A családom férfitagjai úgy hitték, az összes ilyen női praktikát
ösztönösen tudni fogom, elvégre egy St. John vagyok.
– Bizonyára nehéz volt neked – jegyezte meg a férfi
résztvevőén, ahogy maga elé képzelt egy copfos kislányt,
egyedül egy csupa férfiakból álló háztartásban.
– Amíg kicsi voltam, valóban az volt, de körülbelül nyolcéves
koromra rájöttem, mit kell tennem ahhoz, hogy boldoguljak abban
a férfiak uralta világban, amelyben éltem – mondta Kathryn.
Elértek a könyvtárhoz, és a férfi átsétált vele a hátsó kerten a
házikójához. Kathryn előrelátó módon égve hagyta a villanyt,
amikor elment, Tim pedig megvárta, míg előhúzza a kulcsait a
zsebéből és kinyitja az ajtót. – Nem hívlak be – mondta Kathryn.
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– Gondolom, megérted. Köszönöm, hogy hazakísértél. Igazán
nem kellett volna, de kedves gesztus volt.
– Régi filmek fesztiválja lesz a bevásárlóközpont mozijában –
bökte ki a férfi. – A Legjobb mindenből is műsoron van. Nem
lenne kedved megnézni velem péntek este? Felfedeztem ott egy
nagyszerű olasz éttermet is.
Vacsora és mozi. Te jó ég, mikor ment utoljára egy férfival
vacsorázni és moziba? És most, hogy az egész estét vele
töltötte, kicsit felszabadultabban érezte magát Timothy Blairrel.
Temur, a barbár, már nem élt olyan élénken az emlékezetében.
Persze Hallock kitér a hitéből, ha megtudja, hogy egy pasival
látták a moziban, de a pokolba a bátyjával. Mavisnak igaza volt.
Itt az ideje, hogy kicsit szórakozzon. Ha nem most, akkor mikor?
– Nagyon szívesen elmegyek veled moziba péntek este. Ezer
éve nem voltam. De remélem, tudod, hogy ezzel beindítjuk a
pletykahadjáratot, mert valaki tutira ki fog szúrni minket.
– Azt hiszem, nincs ellenemre, ha hírbe hoznak veled –
közölte Tim, és a nő zöld szemébe mosolygott.
– Jó éjszakát, Mr. Blair – búcsúzott Kathryn, majd belépett a
házába és behúzta maga mögött az ajtót.
– Jó éjt, Miss St. John – felelte a férfi. Aztán megfordult, és
fütyörészve végigsétált az ösvényen.
Atyavilág, mit tett? Randevúra megy egy nála öt évvel
fiatalabb férfivel. Nos, kit érdekel! Mavisnak igaza volt, nincs
abban semmi rossz, ha a városka könyvtárosa és a középiskola
igazgatója összebarátkozik. Neki is kijár néhány barát, nem igaz?
Mindenki megérdemel néhány barátot, még Kathryn St. John is,
az ördögbe is!
Másnap reggel, mielőtt elindult volna munkába, egy dühítő
telefonhívást kapott a bátyjától.
– Jó reggelt, Kathryn, itt Hallock. Valaki látta tegnap este,
hogy egy férfit viszel be a házadba. Most komolyan, húgocskám,
a te korodban? Ne feledkezz meg a származásodról. Ki volt ez a
férfi, és mit keresett nálad?
– Be sem tette a lábát a házba, Hallock. Vasárnapi vacsorára
voltam hivatalos Mavishez és Jeremyhez tegnap. Meghívtak Mr.
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Blairt is, a középiskola igazgatóját. Kedvesen felajánlotta, hogy
hazakísér. Nem lépte át a bejárati ajtó küszöbét. Az informátorod
tévedett. És csak hogy előre tudd, Mr. Blair és én péntek este
moziba megyünk. Előtte pedig beülünk egy étterembe.
– Kathryn, nem hiszem, hogy ez bölcs viselkedés lenne a
részedről – feddte meg a bátyja.
– Hogy micsoda? Hallock, augusztusban ünnepeltem a
negyvennyolcadik születésnapomat. Mi hatalmaz fel rá, hogy így
beszélj velem? Kikérem magamnak a sértegetést!
– Nem szabad elfelejtened, hogy ki vagy, Kathryn – mondta a
bátyja hidegen.
– Nagyon is tisztában vagyok vele, ki vagyok, Hallock, de a
városka könyvtárosaként még nem kell kolostorba zárnom
magam.
– Jobb, ha felidézed, ki kezeli a családban a pénzt,
húgocskám.
– Te pedig nem árt, ha eszedbe vésed, hogy tudom, merre
jársz, és mit csinálsz minden csütörtök délután pontosan három
órakor, Hallock. – Hallotta, hogy a bátyja nagyot nyel.
– Fogalmam sincs, mire célzól, Kathryn – nyögte.
– Az én informátorom nagyon megbízható, Hallock – közölte
vele Kathryn. – Ne tedd próbára a türelmemet, mert megbánod.
És soha többet nem merj felhívni azért, hogy kioktass a helyes
viselkedésről.
– Ribanc! – vicsorgott Hallock, és lecsapta a kagylót.
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Ötödik fejezet

Kathryn

elnevette
magát,
majd
megkönnyebbülten
felsóhajtott. Már évekkel ezelőtt meg kellett volna tennie, rögtön
azután, hogy tudomást szerzett Hallock kis afférjáról a
szeretőjével, Betsyvel.
Köztudomású volt, hogy Betsy Travers a helyi domina. A falu
szélén élt egy takaros, fehér cölöpkerítéssel körbevett kis
házikóban. Mavis mindig mindenről tudott, és ő volt az, aki
felvilágosította Kathrynt a nő személyét illetően, miután Betsy
Travers rendszeres könyvtárlátogatóvá vált. Imádta a romantikus
regényeket, és mindig elsőként iratkozott fel a legújabb Emilie
Shann, Shirlee Busbee vagy Thea Divine kötet várólistájára. A
szexis, történelmi regényeket részesítette előnyben, a kortárs
irodalom hidegen hagyta.
Egy nap, miután három új könyvvel a hóna alatt kilépett a
könyvtárból, Mavis kuncogva megjegyezte: – Ha azt vesszük,
mivel keresi a kenyerét, az irodalmi ízlése enyhén szólva
viccesnek mondható.
– Miért, mivel foglalkozik? – kérdezte Kathryn.
Mavis megsúgta neki.
Kathryn ledöbbent. – És a rendőrség még nem tartóztatta le?
– Miért? Semmi törvényelleneset nem csinál – válaszolta
Mavis tárgyilagosan.
– Honnan a csudából tudsz erről?
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– A Lacy Nothingsben vásárolgat, külön rendelésre. Egyik
délután épp a próbafülkében voltam, és meghallottam, ahogy
Ninával társalog. Nagyon diszkrét volt, de a faluból legalább egy
tucat férfi jár hozzá rendszeresen. Nina nem tudta, hogy ott
vagyok, és elhiheted nekem, addig elő sem dugtam az orrom,
míg Betsy el nem ment. Nem akartam, hogy tudja, véletlenül
fültanúja voltam a beszélgetésüknek. Mostanáig Jeremyn kívül
nem is meséltem el senkinek. De ez egy olyan szaftos pletyka,
amit vétek lenne nem megosztani a legjobb barátnőmmel.
Jeremy persze már tudott róla. Azt mondja, a te bátyád is oda jár,
minden csütörtökön délután háromkor.
– Hallock? Kizárt dolog! Honnan veszi ezt Jeremy? –
hitetlenkedett Kathryn.
– Nem árulta el, de mivel először ő sem akarta elhinni annak,
akitől hallotta, elhajtott kocsival néhányszor a Travers ház előtt
csütörtök délután, három után. És mit ad Isten, ott állt a bátyád
kocsija.
– A bátyám soha nem parkolná le az autóját egy olyan helyen,
ahol bárki megláthatja – vetette ellen Kathryn. – Ha tényleg
ehhez a nőcskéhez jár, nagyon ügyelne rá, hogy a világon senki
se szerezzen tudomást róla.
– Betsynek van egy hátsó kocsifelhajtója, ahová az ügyfelei
leparkolhatják az autóikat. Egy nyitott garázsba állnak be.
Jeremy le is írta a rendszámot, aztán később elhajtott a bátyád
irodájához. Ugyanaz a kocsi, ugyanaz a rendszám. Annyira
hatalmába ejtette ez az egész ügy, hogy néhány héten keresztül
minden csütörtökön elautózott arra, és a bátyád kocsija mindig
ott állt Betsy házánál.
Kathrynt teljesen ledöbbentette ez a felfedezés. Utánanézett,
mivel is foglalkozik valójában egy domina, és még jobban
elképedt. A bátyja tényleg arra vágyik, hogy elfenekeljék és
egyéb módon megalázzák? Nehezére esett elhinni. Miután
értesült a bátyja hajlamairól, ő is azt tette, amit korábban Jeremy
Peabody: csütörtök délutánonként elment, és leellenőrizte Betsy
Travers hátsó fészerét. És valóban, a bátyja kocsija tényleg ott
parkolt minden alkalommal.
104

Ma reggel pedig arra használta fel ezt az információt, hogy
térdre kényszerítse a bátyját. Túl idős volt már ahhoz, hogy
beszámolóval tartozzon neki, csupán azt nem értette, miért nem
tette ezt meg már évekkel korábban. Tetszik neked, súgta egy
hang a fejében. Szeretnél randizni vele, nem csak most
pénteken, máskor is. Valóban ezt akarom? – tűnődött el Kathryn.
Egy férfi barát. Valaki, aki nem Mavis. Mavisnek férje volt és
családja, és már nem tudta ugyanazt a szerepet betölteni, mint
korábban, amikor fiatalok voltak és még nem volt a képben
Jeremy. De nem hibáztatta a barátnőjét. Mavis továbblépett az
életében, míg ő, Kathryn St. John egy helyben toporgott.
A hét előrehaladtával másra sem tudott gondolni, mint hogy
milyen lenne ismét randizni. Évek óta nem randevúzott senkivel.
A barátaival néha elment a városba egy-egy koncertre, de ezek
csoportos kiruccanások voltak, és legtöbbször Rina Seligmann
bátyja és élettársa is csatlakozott hozzájuk. Mavisszel néha
elmentek moziba, mivel Jeremy nem igazán rajongott a filmekért.
Az senkinek sem tűnt fel, hogy Kathryn St. John nem randizik
senkivel. Túl volt már azon a koron, amikor az embereknek ez
még szemet szúrna. Mostanra már elkönyvelték a könyvtár
vénkisasszonyának. Egyáltalán tudja még, hogy kell viselkedni
egy igazi randin? Annyi minden változott időközben! Szűzanyám!
– gondolta magában Kathryn. Mikor vált az élet ilyen szörnyen
komplikálttá?
– Mit vegyek fel? – fordult Mavishoz, és máris ostobának
érezte magát a kérdés miatt.
– Vacsoráról és moziról van szó, úgyhogy valami kényelmeset
– javasolta Mavis.
– Nadrág és pulóver?
– Az jó lesz – bólintott Mavis. – De mit izgulsz ennyire?
– Áruld el nekem, mikor randiztam utoljára egy húsvér férfivel!
Mavis hosszasan eltűnődött. – Nem emlékszem – bökte ki
végül.
– Erről beszélek!
Mavis önkéntelenül is elnevette magát. – Valószínűleg a pasi
is ugyanilyen ideges. Néha a frászt hozod az emberre, ugye
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tudod? Már azon is meglepődtem, hogy összeszedte a
bátorságát, és elhívott randizni.
– Én is. Ami még jobban meglepett, az, hogy beleegyeztem.
De igazad volt. Hallock néma befolyása minden cselekedetemre
rányomja a bélyegét, és most már ott tartok, hogy az Egret
Pointe-i könyvtáron kívül nincs is igazi életem.
– Tim továbbra is feltűnik a Csatornán? – kíváncsiskodott
Mavis.
– Nem tudom – felelte Kathryn.
– Hogy érted ezt?
– Nem volt merszem hozzá, hogy visszatérjek a Csatornára a
barbáros epizód után – vallotta be.
– Kathryn St. John, ezt nem hiszem el! – kiáltott fel Mavis. –
Te berezeltél!
– Mavis, ne merj ítélkezni felettem! – fortyant fel Kathryn. – Ha
a Tom Jonesos fantáziámban tűnt volna fel, vagy a rómaiban,
vagy akár az útonállós fantáziámban, nem lett volna akkora
katasztrófa. Még talán az sem, ha az Aranyhajban szerepel újra.
Csakhogy ő bőrszerkóba öltözött barbárként jelent meg, hozzá a
leglátványosabb farokkal, amit valaha láttam. Szétkúrta az
agyam, amikor nem a bőr korbácsával csapkodta a fenekem,
vagy épp nem a hajamnál fogva ráncigált. Múltkor vacsoránál
úgy kellett visszafognom magam, nehogy felpattanjak az
asztaltól és kirohanjak a házból.
– De hát Tim Blair egy kedves fickó – vetette közbe Mavis. –
Ő nem a te barbárod.
– Tudom – felelte Kathryn. – Ezért is nem kötöttem fel a
nyúlcipőt. Hazafelé egész belemelegedtünk a beszélgetésbe, és
a sötét utcán csak a lámpák halvány fénye világított. Ez
megkönnyítette a dolgot. Nem kellett ránéznem, és ez sokat
segített. Aranyos fickó, de nagydarab, és nem tehetek róla, de
azon tűnődöm, vajon a fantázia egybevág-e a valósággal.
– Talán egyszer majd ez is kiderül – jegyezte meg Mavis
lágyan.
Kathryn elmosolyodott. – Igazán szörnyű nőszemély vagy,
Mavis Peabody.
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Mavis kuncogott. – Menjünk át hozzád az ebédszünetben, és
nézzük végig a ruhatáradat. Közösen kiválasztunk valamit, mint
fiatal korunkban.
Aki á-t mond, mondjon b-t is! – Miért is ne? – válaszolta
Kathryn. Mavis szemmel láthatólag nagyon élvezte az egész
ügyet, de hát mire valók a legjobb barátok, ha nem ilyen
helyzetekre?
– Óóóó, ez nagyon édes – sóhajtott fel hangosan Mavis,
ahogy az egyik fiókból előhúzott egy bolyhos rózsaszín pulóvert
széles kámzsával. – Vedd fel ahhoz a világosszürke
gyapjúnadrághoz.
– Túl lányos! – tiltakozott Kathryn.
– Te vetted meg, Kathy – vágott vissza Mavis.
– Bizonyára egy gyenge pillanatodban.
– Tévedsz. Debora ajándékozta nekem valamelyik
karácsonyra. Soha nem volt rajtam. El tudod képzelni?
Babarózsaszín? Rajtam?
Mavis Kathryn elé tartotta a pulóvert. – Csodásan megy a
hajadhoz és a szemedhez. Ez a szín tökéletes azok számára,
akiknek vörösarany színű hajuk van. Deborának jó szeme van a
ruhák kiválasztásához, Kathy. Istenein, de puha! – A címkére
pillantott.
– Angóra és kasmír.
– Nem gondolod, hogy túlságosan... izé... a fenébe is, Mavis,
tudod, mire célzok.
– Nem, nem gondolom, hogy túl izé, Kathy. Amikor randira
mész, nem kell feltétlenül úgy kinézned, mint egy kisvárosi
könyvtáros.
– Egy randi. Az én koromban – csóválta meg a fejét Kathryn.
– Hé, harmincötnek, ha kinézel! Különben is, manapság a
negyvennyolc év még nem a világ vége. Azt mondják, az ötven
az új harminc.
– Csodás, én meg harmincötnek nézek ki – jegyezte meg
Kathryn borúsan.
– Még mindig megdönthetőnek nézel ki, édesem – vágott
vissza Mavis vidáman.
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Kathryn St. John elnevette magát. Tudta, hogy a barátnőjének
igaza van. Sokkal fiatalabbnak tűnt a koránál.
– Részletes beszámolót várok szombat reggel, még tizenegy
előtt – jelentette ki ellentmondást nem tűrően Mavis.
– Nem lesz miről beszámolni – hűtötte le Kathryn. – Beülünk
egy étterembe, aztán megnézünk egy régi filmet. Semmi több.
– Nem gondolod, hogy megpróbál majd megcsókolni? –
vetette fel Mavis.
– Mavis, az isten szerelmére, felnőttek vagyunk, nem tinik! –
Kathryn elpirult.
– Lefogadom, hogy bepróbálkozik – állította hatalmas
meggyőződéssel Mavis.
– Halálra ijesztesz! – feddte meg a barátnőjét Kathryn. – Most
majd egész este árgus szemekkel fogom figyelni minden
mozdulatát.
– Amint elkezdtek járni, talán összehozhatnánk egy dupla
randit – ugratta Mavis.
– Folytasd csak, és akkor egy skótkockás kosztümöt veszek
fel, bumszli cipővel! – fenyegette meg Kathryn.
Mavis annyira nevetett, hogy az ágyra roskadt.
– És szarukeretes szemüveggel! – tette még hozzá Kathryn.
Mavis gyorsan befogta a száját, mert tapasztalatból tudta,
hogy ha provokálja, a barátnője képes beváltani a fenyegetését.
Kathryn St. John életében nem futamodott meg egy kihívás elől.
– Mi baja Miss Kathynek? – tudakolta Caroline péntek délelőtt.
– Miért lenne bármi baja? – kérdezett vissza Mavis.
– Nem tudom. Egyszerűen csak rám förmedt. Soha nem
szokott így rám pirítani – panaszolta Caroline.
– Nos, még a tökéletes Miss Kathy is megengedheti magának
egyszer egy évben, hogy rossz napja legyen – válaszolta erre
Mavis, miközben megpróbálta elfojtani a vigyorgást.
Fél ötkor Kathryn behívta az irodájába a barátnőjét.
– Néhány perc múlva elindulok. Még haza kell mennem
lezuhanyozni és átöltözni. Bezárnál helyettem?
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– A rövidszárú fekete csizmádat vedd fel, szívem – tanácsolta
Mavis. – Jól megy a rózsaszín pulóverhez és a szürke
nadrághoz.
– Mit szólnál egy szép fehér ír pulóverhez? – vetette fel
Kathryn.
– Rózsaszín! – mondta határozottan Mavis. – Randira mész,
nem hozzám jössz át vacsorára.
– De a rózsaszín nem az én színem! – tiltakozott Kathryn.
– Ma este az lesz! És a hajad is engedd ki! – utasította Mavis.
– Felteszem copfba – ajánlkozott Kathryn.
– Nem, hagyd csak kiengedve! Szedd már össze magad,
Kathy! Most pedig indulás! Azt mondtad, fél hatra megy érted.
Nyomás!
Kathryn kisietett a könyvtárból, átvágott a kerten, és a
kulcsával bement a házba. Felkapcsolta a lámpát a nappaliban
és a bejárati ajtó felett. Mire a férfi megérkezik, már majdnem
teljesen sötét lesz. Ahogy felszaladt a lépcsőn, lehántotta
magáról a munkaruháját, felakasztotta a szekrénybe, és előhúzta
a szürke pantallóját meg a fekete csizmáját a gardróbjából.
Kihúzott egy fiókot és kiemelte a rózsaszín pulóvert.
Te jó ég, mennyire nőies volt! Nem volt hozzászokva puha,
rózsaszín dolgokhoz.
Kibontotta a haját, majd egy csattal feltűzte és beállt a zuhany
alá. Ráérősen beszappanozta magát, aztán beállt a zuhanyrózsa
alá, hogy leöblítse. Randira megy. Kathryn St. John ma este egy
férfival találkozik. Kilépett a zuhany alól és megtörölközött. A
fehérneműs fiókjából előhúzott egy fehér selyembugyit, egy
csipkés melltartót és egy pár kasmír zoknit. Belebújt az
alsóneműbe, bekapcsolta a melltartó csatját, aztán felhúzta a
szürke nadrágot, végül a rózsaszín pulóver következett.
A tükörbe pillantva szemügyre vette magát. Nem is olyan
rossz! A széles kámzsanyak kecsesen omlott alá. A Csatornán
Lady St. Johnként is rózsaszínt viselt, és jól állt neki, nyugtázta.
És Lady St. John göndör hajfürtökben viselte a frizuráját,
emlékeztette magát Kathryn, ahogy kibontotta haját és egy
109

kefével néhányszor végigsimította. Vastag hullámokban esett a
vállára. Tyűha!
Már az idejére sem emlékezett, mikor érezte önmagát ilyen
dögösnek utoljára. Negyvennyolc éves, és ma este szuperszexi!
Belecsúsztatta a lábfejét a bokáig érő, fekete, antilopbőr
csizmába, a mobilját és szemüvegét pedig egy, az öltözékéhez
passzoló kis retikülbe süllyesztette, aztán lement a földszintre.
Alighogy leért, kopogtak az ajtón. Odasietett és kinyitotta.
A férfi leesett állal bámult rá. Nagyot nyelt, aztán bárgyún
elvigyorodott.
– Minden rendben? – kérdezte Kathryn, ahogy a férfi belépett
a házba.
– Az egérszerű kisvárosi könyvtárosért jöttem, erre Suzy
Parker szelleme fogad – somolygott Timothy Blair.
– Sosem voltam igazán az a kifejezetten egérke típus –
mondta Kathryn, meglepődve a férfi reakcióján.
– De hát ez a szabály. Minden falusi könyvtáros úgy fest, mint
egy egér – kötötte az ebet a karóhoz Tim.
– Mikor lettél ilyen káprázatosan szép? Ez a pulóver
egyszerűen nyálcsorgató. Csodásan festesz, és imádom a hajad
így leengedve.
– Mielőtt örök hűséget esküdnél, hadd vegyem fel a
pelerinemet, és indulhatunk is – jegyezte meg Kathryn
csipkelődve. – A könyvtár előtt parkoltál?
A férfi felnevetett. – Rendben, nem vagy kisegér, még a
könyvtárban sem, de ma este tényleg fantasztikusan nézel ki,
Kathy. Meg sem érdemellek. – Elvette tőle a halványszürke
pelerint, és a vállára terítette. – Igen, a könyvár előtt álltam meg.
Kathryn elfordította a kulcsot a zárban, aztán a zsebébe
süllyesztette.
– Feltehetek egy kérdést? – szólalt meg a férfi.
– Amennyiben nem az öltözékemmel kapcsolatos, igen – adta
meg az engedélyt Kathryn.
– Miért van feldíszítve az egész falu? A fákra narancsszínű
szalaggal kukoricaszárakat kötöztek, és mindenfelé dísztököket,
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lopótököket, meg almákkal teli kosarakat látok. Ez valami fura
vidéki szokás?
– Nem láttad a transzparenst a főutcán? Ez az éves őszi
fesztiválunk ideje. Minden évben október végén kerül
megrendezésre. A befolyó összeg a kórház javát szolgálja. Ma
és vasárnap tartják. Az iskolában nem említették? Karácsony
előtt pedig rendezünk egy vásárt, aminek a bevételét a könyvtár
kapja meg. Ilyen Amerikában a kisvárosi lét, Tim.
– Túlságosan el voltam foglalva néhány új ötlet bevezetésével,
így nem volt időm odafigyelni a mendemondákra – magyarázta a
férfi.
– Mavis erre azt mondaná, hogy egy kisvárosban az ember a
pletyka útján szerez tudomást mindenről – mondta Kathryn
mosolyogva. A férfi ízig-vérig nagyvárosi kölyök volt. Vajon
hozzászokik valaha is az Egret Pointe-i élethez?
Tim besegítette az autóba, és elindultak a városkán kívül eső
pláza felé.
– Mit szólnál egy olasz étteremhez? – kérdezte Tim.
– A mozi fél nyolckor kezdődik.
– Részemről rendben. Mindenevő vagyok, egyedül a halat
nem szeretem – árulta el Kathryn.
Az étterem elülső részében egy pizzéria volt kialakítva, a
vendéglő hátul helyezkedett el. Még korán volt, így nem kellett
várniuk sokat az asztalukra. A férfi spagettit rendelt húsos
szósszal és húsgombócokkal, hozzá egy salátát. Kathryn húsos
raviolit kért, szintén salátával. A pincér nemsokára megjelent egy
kosár forró, fokhagymás bagettel, valamint két pohárral a ház
vörös borából.
– Hé, ne fald föl az összes kenyeret! – reklamált a férfi, ahogy
Kathryn a harmadik darabért nyúlt.
– Nem tehetek róla – mentegetőzött Kathryn.
– Annyira fincsi! – Te jó ég! – gondolta megrökönyödve.
Tényleg azt mondta az előbb, hogy „fincsi”? Ez az átkozott
rózsaszín pulóver az oka. Varázserővel rendelkezik, mely arra
kényszeríti, hogy butuska, nyálas szavakat használjon.
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Ám a férfi csak vigyorgott. – Szeretem, ha egy nőnek jó
étvágya van. A menyasszonyom is szeretett enni, de amilyen
picurka volt, soha nem szedett fel egy dekát sem.
– Te el voltál jegyezve? – kérdezte Kathryn tudatlanságot
színlelve.
– Igen. A menyasszonyom az esküvő előtt vesztette életét,
egy balesetben. Fura. Évek óta nem beszéltem róla – merengett
el Tim.
– Sajnálom – motyogta Kathryn. Mi mást lehetne még
mondani?
– Nézd – köszörülte a torkát Tim ha ma este egy kicsit esetlen
vagyok, azt tudd be annak, hogy azóta nem voltam igazi randin,
mióta Phoebe néhány évvel ezelőtt meghalt.
– Miért, talán nem igazi randin voltál? Milyen egy nem igazi
randi? – próbálta viccelődéssel csökkenteni a feszültséget
Kathryn.
A férfi elnevette magát. – Egy nem igazi randinak számít
például, amikor az igazgatóhelyettes elkíséri egy idősebb,
özvegy vagy egyedülálló női kollegáját egy iskolai rendezvényre
– magyarázta.
– Áááá! – mondta Kathryn, mint aki végre megvilágosodott. –
Nos, én már olyan régóta nem voltam igazi randin, hogy nem is
emlékszem a legutolsó alkalomra. Elég kevés olyan úriember
akad a környéken, aki a helyi könyvtárosra vetné ki a hálóját.
Valójában nincs is túl sok egyedülálló férfi az én
korosztályomban, aki számításba jöhetne.
– Februárban töltöttem be a negyvenhármat – jegyezte meg a
férfi.
– Én idősebb vagyok – árulta el Kathryn.
– Igen, tudom. Öt évvel. Azt hiszem, ezáltal hivatalosan is
pumának minősülsz – ugratta.
– Pumának? – Kathryn St. John értetlennek tűnt. – Nyilván
lemaradtam valamiről. Ez valami új kifejezés, ugye?
– Pontosan. A puma egy idősebb hölgy, aki egy fiatalabb
férfivel randizik – világosította fel a férfi.
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– Ó, ez tetszik! – felelte Kathryn. – Sokkal szimpatikusabb,
mint a „bölcsőrabló”. És honnan az ördögből tudtad, hány éves
vagyok?
– Pletyka, kedvesem – vigyorgott kajánul a férfi.
Kathryn felkacagott. Hirtelen ráébredt, hogy többé már nem
érzi magát kényelmetlenül a férfi társaságában. Vicces volt és
szórakoztató. Kathryn St. John pedig egy puma, aki aznap éjjel
portyázásra indul.
Kihozták az ételeket. Mindketten jó étvággyal estek neki az
ízletesen elkészített, finoman fűszerezett ételeknek a
tányérjaikon.
– Desszertnek esetleg hozhatok egy tiramisut? – érdeklődött
udvariasan pincér, amikor végeztek.
– Bőven van időnk – mondta Tim. – Tudja mit, hozzon kettőt!
A moziban átkarolta Kathryn vállát, aki először ugyan
meglepődött, ám rájött, hogy mostanra már elég fesztelenül érzi
magát a férfi társaságában ahhoz, hogy hagyja. A szeméből
kicsordultak a könnyek, amikor a Suzy Parker által játszott
karakter, Gregg, lezuhant a tűzlétráról és meghalt. Ez a rész
mindig megríkatta. A zsebkendőjéért nyúlt, de ráébredt, hogy
elfelejtette betenni a retiküljébe. Tim átnyújtotta neki a saját,
nagyméretű zsebkendőjét, ami szantálfától illatozott.
– Köszönöm – szipogta Kathryn. – Megkérem Mrs. Bills, hogy
mossa ki és juttassa vissza neked.
– Felesleges – felelte a férfi. – Megszokásból mindig kettőt
hordok magamnál. Phoebe sem bírta sosem megállni pityergés
nélkül a moziban.
Később, miután vége lett a filmnek, Kathryn megjegyezte: –
Mindig is azon a véleményen voltam, hogy Suzy Parkért
alulértékelték, mint hollywoodi színésznőt. Ez nem egy könnyű
szerep, ő mégis tökéletes alakítást nyújtott. Ám mindig úgy
tekintettek rá, mint az első gyönyörű szupermodellek egyikére.
Milyen kár.
– Még életben van? – kérdezte Tim.
– Nem, néhány éve meghalt.
– Mit szólnál egy fagyihoz? – incselkedett a férfi.
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– Úgy hallottam, péntek és szombat esténként Walt's tovább
tart nyitva.
– Már ettünk desszertet – vetette ellen Kathryn.
– Talán itt Egret Pointe-ban létezik olyan törvény, amely
kimondja, hogy egy nap csak egyetlen desszertet lehet
fogyasztani? – ugratta Tim. – Én megint éhes vagyok. –
Leparkolt Walt's fagylaltozója előtt. – Ha vigyázni akarsz a
vonalaidra, akkor elvitelre kérem.
– Kérj kettőt elvitelre, és majd nálam megesszük – javasolta
Kathryn. – Epreset kérek forró tejkaramella-öntettel.
– Nem akarsz velem mutatkozni? – ugratta a férfi
– Már le vagyunk figyelve, Tim. Legalább három ismerős
párocskát is láttam az étteremben, akik kiszúrtak minket. És a
mozi tele volt Jeremy diákjaival, akik a Megfilmesített Könyvek
elnevezésű kurzusra járnak. Hagyjuk, hadd találgassanak még
egy kicsit az emberek, rendben?
A férfi elvigyorodott. – A barátaid tisztában vannak vele, hogy
valójában milyen rossz kislány vagy? – kérdezte. – Tetszel
nekem, Kathy St. John. Úgy vélem, mi jó barátok leszünk –
jelentette ki, aztán kiszállt az autóból, és bement a fagyikért.
Nos, ez érdekesen alakul, gondolta magában Kathryn. Akar
Timothy Blair barátja lenni? És miféle barátok lennének? Akik
moziba járnak együtt? Barátok extrákkal? Barátok, akik
randiznak? A lehetőségek végtelen tárházából válogathatott.
A férfi kedvelte őt. Az igazság az volt, hogy ő is kedvelte a
férfit. Bárcsak ne tűnne fel többé a fantáziáiban! Ez volt az
egyetlen dolog, ami még kényelmetlenül érintette a férfivel
kapcsolatban. Hiányzott neki a Csatorna, ám az, hogy az összes
ottani szeretője Timothy Blairre hasonlítson, több volt, mint
amennyit el tudott viselni.
Másrészről viszont előnye is lehet a dolognak, merült fel
benne most először a gondolat. A Csatornán annyiszor
szexelhetne Timmel, ahányszor csak kedve szottyan rá, anélkül,
hogy bárki is gyanítaná.
És a bátyja sem tudná meg soha. Kathryn továbbra is
játszhatná a városka szeplőtlen könyvtárosa szerepét, Hallock
114

pedig végre leszállna róla, miután ráébredne, hogy a középiskola
igazgatójához fűződő viszonya csupán ennyi: egyszerű, ártatlan
baráti kapcsolat. Miért is nem jutott ez korábban az eszébe? A
Csatornán szereplő férfiak nem léteztek. Akkor mit számít az,
hogy néznek ki? Most már elég jól ismerte Timothy Blairt ahhoz,
hogy ne jöjjön zavarba, ha összefutnak vagy szóba egyednek.
Lehet, hogy kiköpött mása a Csatornabeli szeretőjének, de
mégsem az. Nyilvánvaló, hogy egy kicsit belehabarodott. Majd
elmúlik.
– Mélyen elgondolkoztál – jegyezte meg Tim, ahogy
visszacsusszant az ülésére, és átadott neki egy zacskót.
– Tessék, a két fagyikehely. Az egyik epres, forró
tejkaramella-öntettel, a másik dulce de leche karamella öntettel.
Menjünk, vigyük át hozzád, mielőtt elolvadnak.
Öt perccel később már ott álltak a házikó nappalijában.
Kathryn a kandallóhoz lépett, ahonnan hirtelen vidám lángocskák
csaptak elő. – Gázzal működik – magyarázta Kathryn. – Nem
vagyok az a megszállott hagyományőrző, mint például Mavis és
Jeremy. És így soha nem kell hamut vagy kormot előkotornom a
kandallómból. Illetve Mrs. Billsnek nem kell.
Tim ezt mókásnak találta. Leültek a kandallóval szembeni
pamlagra, hogy elfogyasszák a fagyijukat.
– Igazi kincs az a nő, nem igaz? – jegyezte meg. – Hálás
vagyok Doris Kirknek, amiért összeismertetett minket.
Kathryn orcája kipirult, zöld szeme ragyogott, ahogy a fagyiját
kanalazta. Tim rajta felejtette a szemét. Egyáltalán nem nézett ki
negyvennyolcnak. Dögös nő. Szeretné a karjába venni és
megcsókolni. Phoebe halála óta egyetlen nőt sem csókolt meg.
Vajon emlékszik még rá, hogy kell? Ám Kathryn St. John nem
adta semmi jelét annak, hogy szeretné, ha megcsókolná, ő pedig
nem az a fajta férfi, aki nyomul. Szerette volna jobban
megismerni, és ha minden jól alakul, akkor a megfelelő alkalom
is kínálkozni fog.
– Nagyon jól éreztem magam ma este – vallotta be Kathryn.
– Elég jól ahhoz, hogy újra találkozzunk? – kérdezte a férfi
lágyan.
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Kathryn meglepetten elpirult. – Hogyne – felelte végül. –
Nyugodtan hívj fel bármikor.
– Mit szólnál a holnapi naphoz? – kérdezte Tim.
– Van egy olyan sanda gyanúm, hogy az új igazgatónak illene
tiszteletét tennie a Szüreti Fesztiválon. Nem szeretnék
emberkerülőnek tűnni.
– Ami azt illeti, ez valóban jó ötlet. Így megmutathatod az
embereknek, hogy te azon vagy, hogy beilleszkedj közéjük és az
itteni életbe. Tudod, a bátyám az iskolaszék tagja, és nagy
befolyással rendelkezik. Ha valóban azt tervezed, hogy
letelepedsz itt, akkor ez egy jó kiindulópont a számodra. Ha
gondolod, elvihetlek a fesztiválra, és bemutathatlak néhány
embernek.
– Már megismerkedtem a fivéreddel – árulta el a férfi.
– Tényleg? Hol a csudában találkoztál vele?
– Az unokaöcséd elég sok gondot okoz az idei félévben. Be
kellett hívatnom a szüleit, hogy ezt megtárgyaljuk. A sógornőd
nem jött el. A bátyád azt mondta, gyengélkedik. Aztán nekiállt
arról papolni, hogy a tanárok nem kezelik megfelelően VI.
Hallockot.
– Hát persze – mondta Kathryn. – A St. Johnek soha nem
tévednek. Mindig másokban van a hiba. Sajnálom, hogy ilyen
hamar át kellett esned a tűzkeresztségen.
– Találkoztam már a bátyádhoz hasonló alakokkal, Kathy. Az
ősi családok gazdag fiacskái vagy a világ legderekabb emberei,
vagy a lehető legkellemetlenebb fickók. A bátyád az utóbbi
kategóriába tartozik. A hiúságát vettem célba. Elmagyaráztam
neki, hogy a tanári garda a teljes bizalmamat elvezi, ám a
fiacskáját sem tartom javíthatatlannak. A probléma gyökere
abban rejtőzik, hogy VI. Hallock nem fogta fel teljesen azt a
hatalmas felelősséget, ami a származásával jár. Mint a legtöbb
hozzá hasonló korú fiú, ő is zabolátlan. Felvetettem, hogy
elfoglalt emberként valószínűleg elkerülte a figyelmét, miszerint a
fiú eljutott abba a korba, amikor meg kell tanulnia, hogy a St.
John név nem csupán kiváltságokkal jár, hanem felelőséggel is
arra nézve, hogy példát mutasson másoknak.
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Kathryn majdnem félrenyelte a fagyiját. – Szent ég, te aztán
értesz a bátyámhoz hasonló fickók nyelvén! Jól behúztad a
csőbe. Lefogadom, hogy ott ült, egyetértően bólogatva,
miközben észre sem vette, mit művelsz. Mi lett a vége a
dolognak?
– Azt mondta, nem gondolta volna, hogy a fia elég idős már
ehhez a leckéhez, bár persze a fiatalok manapság korábban
érnek. Megígérte, hogy VI. Hallock haladéktalanul javítani fog a
magatartásán. Végül megrázta a kezem, és bevallotta, hogy bár
korábban nem támogatta a felvételem, úgy ítéli meg, hogy jó
munkát végzek. És alig várja, hogy együtt dolgozhasson velem –
fejezte be a beszámolóját Tim.
– És a zabolátlan unokaöcsém?
– Azóta visszafogta magát – felelte Tim.
Kathryn felnevetett. – Ügyes húzás, szöcske! – jegyezte meg.
Tim felállt. – Jobb, ha elindulok, míg valaki még ébren van a
szomszédok közül, hogy tanúsíthassa, nem töltöttem itt az egész
éjszakát.
– A, látom, rájöttél, hogy működnek itt a dolgok – kuncogott
Kathryn.
– Holnap hánykor? – kérdezte a férfi.
– Nem dolgozom holnap, úgyhogy mit szolnál a délhez? Így
alaposan ki tudom aludni magam.
– Akinek kutyája van, az nem heverészhet egész reggel –
árulta el Tim – Nem bánod, ha Csibészt is magammal hozom?
– Nem, dehogy – felelte Kathryn, ahogy kikísérte az ajtóig. –
Csodás este volt, Tim, köszönöm.
– Én tartozom köszönettel neked, Kathy. Holnap találkozunk.
– Az ajtó bezárult mögötte, és hallotta, ahogy a nő elfordítja a
kulcsot. Micsoda meglepetésekkel teli este volt! Amióta csak
megismerte a nőt, el van bűvölve tőle. Magas, karcsú, aranyló
vörös hajzuhataggal. A rózsaszín pulóver, amit ma este viselt,
káprázatosan mutatott rajta. Nem olyan nőnek képzelte, aki
puha, rózsaszín pulóvert hord. Mindenesetre tökéletesen
hangsúlyozta a kerek melleit. Szerette volna megérinteni őket, és
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pusztán a gondolattól megkeményedett a farka. Phoebe halála
óta nem volt rá ilyen hatással nő.
A Kensington Akadémia fiatalabb és csinosabb szingli
tanárnői, a megfelelőnek tartott gyászidő lejárta után többször is
kísérletet tettek arra, hogy behálózzák, de sikertelenül.
Egyszerűen nem érdekelték. Amikor a huszonöt éves
franciatanárnő megpróbálta hízelgéssel rábírni, hogy vigye el az
egyik iskolai rendezvényre, az angol tanszék egyik megözvegyült
tanárnője közbelépett, és megmentette. – Sajnálom, kedvesem,
de ő már foglalt. Mr. Blair volt olyan kedves, és felajánlott, hogy
elkísér. – A franciatanárnő legyőzötten elkullogott, ő pedig
köszönetet mondott a megmentőjének. Ezt követően mindig
valamelyik idősebb hölgyet választotta kísérőjeként.
Aztán ide költözött, Egret Pointe-ba, és találkozott a városka
könyvtárosával. És szeretett volna randizni vele. A pokolba is!
Szerette volna megcsókolni, megölelni, megdugni. Senki
számára nem természetes, legyen az férfi vagy nő, hogy
önmegtartóztatásban élje le az életét. De vajon végül képes lesz
Kathyt ágyba csábítani? V. Hallock St. John népes fészakalját
alapul véve a St. Johnek kétségtelenül nem vetették meg a
szexet. Azonban V. Hallock házas ember volt. A húga már más
lapra tartozik. Te jó ég, lehet, hogy még szűz? Egy igazi
vénkisasszony? Mavis Peabody biztos tudna felvilágosítással
szolgálni, és a fenébe is, jobb, ha kideríti, még mielőtt valami
baklövést követne el.
Kathryn kikukucskált a bejárati ajtó üvegablakán, és figyelte,
ahogy a férfi keresztülvág a kerten. Nem hazudott, mikor azt
mondta, hogy jól érezte magát. Valóban így volt. Jó volt elmenni
egyet szórakozni. És holnap is találkozik vele. Fényes nappal.
Egy városi rendezvényen. Ó, az emberek természetesen
fecsegni fognak.
Kuncogni kezdett. Bizony, szombat estére már az egész város
róla és Timothy Blairről fog beszélni.
Ám először is kiélvezi a kis kalandját a barbárjával a
Csatornán. Leellenőrizte, hogy a ház összes ajtaja zárva van,
aztán felsietett az emeletre, ahol gyorsan lefürdött és ágyba bújt.
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Eltökélte magában, hogy nem fogja zavarni, ha a barbár Tim
kiköpött mása. Kezdődhet a mulatság! Kézbe vette a
távkapcsolót, ám ahogy megnyomta az F gombot, nem Temur
sátrában, hanem egy felvonóban találta magát, melynek belsejét
csiszolt pekánfa berakás borította. Hátsó falán egy tükör, alatta
egy kicsi, piros bőr pad, a mennyezetéről pedig egy pici kristály
csillár lógott.
– A lift lefelé tart – szólalt meg egy hang, amelyben felismerte
a Csatorna egyik alkalmazottjának hangját.
Uramatyám! Meztelenül bújt az ágyba! Ám ahogy végignézett
magán, rájött, hogy a szürke nadrágját és egy fehér kasmírból és
gyapjúból készült pulóvert visel, lábán pedig a rózsaszín
antilopbőr
papucsát,
melyet
báránybőr
szegélyezett.
Megkönnyebbülten felsóhajtott. A felvonó mozgását nem is
lehetett érzékelni, csak akkor, amikor egy kis huppanással
megállt. A bronzajtók sziszegve kitárultak, és Kathryn St. John ott
találta magát egy csinos, fiatal, szőke rövid hajú lánnyal
szemben, aki halványkék gyapjúkosztümöt viselt.
– Miss Kathy? Jó napot, a nevem Carol. Mr. Nicholas második
asszisztense vagyok. Kérem, jöjjön velem. Mr. Nicholas látni
kívánja. – Sarkon fordult, és Kathy követte. Egy tágas szobába
léptek. A halvány krémszínű szőnyeg olyan puha és vastag volt,
hogy szinte belesüppedt a lába. Gyorsan körülnézett. A falak
alsó részét tölgyfával burkolták, felette elegáns tapéta,
nagyméretű virágokkal, főként zöld, krémszínű és korall
árnyalatban. A magasba pillantva tölgyfakazettás mennyezet
tárult a szeme elé. A helyiség egyik fele egy fogadóteremnek
tűnt, ahol egy aranyszínű selyembrokáttal kárpitozott dívány és
hozzá illő székek álltak egy mahagóni dohányzóasztal
társaságában.
A másik oldalon két gyönyörű mahagóni asztalt helyeztek el,
hozzá illő munkaállomással és székekkel. Velük átellenben egy
harmadik asztal. Megpillantván őket, egy újabb nő emelkedett fel
az egyik asztaltól. Anyáskodó kinézetű, elegáns nő volt, fiatalos
arccal és hófehér hajkoronával. Ibolyaszínű átkötős ruhát viselt. –
Miss Kathy, Elizabeth vagyok, Mr. Nicholas személyi titkárja.
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Köszönöm, Carol. Miss Kathy, kérem, kövessen. Mr. Nicholas
már várja. Átvezette Kathrynt egy faragásokkal és berakásokkal
díszített mahagóni ajtón. – Mr. Nicholas, Miss Kathy megérkezett
– jelentette be, aztán visszahúzódott.
A férfi mindkét kezét előrenyújtva a nő üdvözlésére sietett. –
Kathy, kedvesem, örülök, hogy látlak. Gyere be, ülj le. –
Hangjában nyomokban érezhető volt a művelt brit akcentus. Egy
szeder színű bársony brokát kanapé felé intett.
– Te egyáltalán nem öregszel? – kérdezte Kathryn. A férfi
pontosan ugyanolyannak nézett ki, ahogy az emlékeiben élt.
Középkorú, középmagas, sötét szem, hullámos, ezüstös-őszes
haj.
– Kedvesem, aközé a néhány ember közé tartozol, akik
tudják, ki vagyok valójában – kuncogott a férfi. – Én soha nem
változom.
Kathryn a fejét rázta. – Ugyanolyan elbűvölő vagy, mint régen,
Nicholas. Áruld el nekem, miért csábítottál el annakidején?
Mindig is furdalt a kíváncsiság, de persze akkoriban még nem
volt merszem megkérdezni. Különben is, hízelgett, hogy
egyáltalán észrevettél.
– Fiatal voltál és elbűvölő. Valakinek el kellett vennie a
szüzességed, Kathy. Nem bírtam elviselni a gondolatot, hogy
holmi ügyetlen kamasz fiúnak jusson a feladat – felelte Mr.
Nicholas. – Te túlságosan is kifinomult voltál ehhez. De nem
azért kérettelek ma ide, hogy a régi időkről cseverésszünk,
bármily kellemes lenne is a számomra, hiszen a jó borhoz
hasonlóan, idővel te is csodálatos nővé értél, aki ma még
ellenállhatatlanabb, mint hamvas korában volt.
– Te nem vagy beprogramozva a távirányítómba, Nicholas –
jegyezte meg Kathryn. – Alig vártam, hogy az estét a
barbárommal tölthessem.
– Nem lesz több este Temurral, vagy a testőreiddel, az
útonállóddal, Tom Jonesszal, Flavian szenátorral, vagy Tibériusz
konzullal. Visszavonom a Csatorna használati jogodat, Kathy –
közölte csendesen Mr. Nicholas, majd feléje nyújtott egy
vörösborral teli talpas poharat.
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Kathryn elvette tőle, és az ital felét magába döntötte. A
döbbenettől alig bírt megszólalni: – Mit követtem el, Nicholas? –
kérdezte végül. A hangja remegett.
A férfi megfogta a másik kezét, és megnyugtatóan
megpaskolta. – Semmi rosszat nem tettél, Kathy. Engedd meg,
hogy elmagyarázzam.
– Hallgatlak! – vágott vissza Kathryn élesen.
Mr. Nicholas elnevette magát. – Á, hát végre előbújt az a
heves természeted, amin általában olyan jól tudsz uralkodni.
Örömmel látom, hogy nem változtál. Kathy, nagyon jól tudod,
hogy mi a Csatorna. A csábítás egy módja, egyfajta csapda,
melynek segítségével bizonyos lelkeket az uralmam alá
vonhatok. Az unokaöcsém, Fyfe MacKay, az erőforrások
felesleges pazarlásának tartja, de nem az. A nők nagyon értékes
árucikkek, mindig is azok voltak. Ha minden százezer
felhasználó között csak egyetlen hasznos lelket találok, azt már
győzelemként könyvelem el. És egyedül Egret Pointe-ban két
ilyen lélekre is rábukkantam, ami szerintem lenyűgöző eredmény.
Reméltem, hogy a te lelkedet is sikerül megszereznem,
kedvesem, de rájöttem, hogy hiábavaló minden erőfeszítésem. A
St. John család férfitagjaiban fellelhető morális gyengeségek
nincsenek jelen a család nő tagjaiban.
Amikor segítettél nekem megismertetni a Csatornát Egret
Pointe hölgyeivel, egy különleges távirányítóval jutalmaztalak
meg, melybe hat fantáziát is be tudtál programozni, szemben az
átlagos távirányítóval, mely csupán kettőt tartalmaz. A legtöbb nő
egy idő után ráun a Csatornára és abbahagyja a használatát. Ám
te éveken keresztül kitartottál mellette. Nincs még egy olyan
előfizetőm, aki ilyen hosszú ideig velem lett volna. Olyan életet
alakítottál ki magadnak, mely csupán két dologról szól: a
munkádról és a Csatornán lejátszott fantáziáidról.
Fyfe azt állítja, hogy kivételezek veled, és lehet, hogy igaza
van. Mint ahogy azt tudod, nagyon melegszívű természetem van,
és a te fajtád ritkán nyeri el a rokonszenvemet, ám neked
sikerült. Kathy, az élet sokkal többről szól, mint amit eddig te
kihoztál belőle. Itt az ideje, hogy szembenézz a szenvedély
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valóságával. Az elbűvölő Mr. Blair vágyakozik utánad, és bár
magadnak még nem vallottad be, te is elepedsz érte.
– Nem igaz! – tiltakozott Kathryn. – Egyáltalán nem epedek el
érte!
– Akkor miért viseli minden egyes szeretőd a Csatornán az ő
arcát? – tudakolta Mr. Nicholas.
– Azt hittem, zárlatos a távirányítóm – magyarázta Kathryn.
Felhajtotta a maradék bort, mire a pohara automatikusan
újratöltődött.
– Ugyan már, kedvesem, ezt magad sem hitted egy percig
sem – kuncogott Mr. Nicholas. – Mindig is ügyetlenül hazudtál,
Kathy.
– Te pedig mindig nagyon ügyesen – vágott vissza a nő. –
Emlékszem, micsoda maszlagot adtál be a nagyapámnak és
apámnak, amikor először vittél haza későn. Azt mondtad, a kocsi
durrdefektet kapott, és a sofőröd alá is támasztotta a mesédet.
– Nagyapád és apád is pontosan tudta, miben sántikálok
árulta el a férfi. Kathryn döbbenten hallgatta. – Engedélyezték
számomra, hogy elvegyem a szüzességed, és egy rövid időre a
szeretőmmé tegyelek. A St. John pátriárkák mindig is hajlandóak
voltak velem üzletelni, cserébe a hatalmas vagyonukért,
kedvesem.
– Nos, átkozott legyek.... – Kathryn csak ennyit tudott
kinyögni.
Mr. Nicholas elnevette magát, majd megcsóválta a fejét. –
Fájdalom, kedvesem, de nem leszel, bár ők azzá váltak. A
bátyád is az enyém lesz, amiért sikerült megtalálnom számára a
tökéletes feleséget, sőt, az unokaöcséd is ígéretes lehetőségnek
mutatkozik.
– Kérlek, Nicholas, ne vedd el tőlem a Csatornát – vette
könyörgőre a hangnemet Kathryn. – Ez mindenem, a könyvtárat
leszámítva.
– Kathy, ha úgy döntesz, megkaphatod Timothy Blairt, és én
azt ajánlom, próbáld megszerezni. Megértem, nincs ínyedre,
hogy férfiak irányítsák az életed, ahogy azt a nagyapád és az
apád tették, és ahogy mostanában a bátyád teszi. Független nő
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akarsz lenni. Megteheted, de emellett még szerethetsz egy férfit.
Az életed nem egy normális élet, még ha annak is tűnik a
körülötted élők számára, akik a St. Johnek újabb generációjának
vénkisasszony könyvtárosát látják csak benned.
– Nem vagyok már kislány, Nicholas – vetette közbe lágyan
Kathryn.
– Nem, valóban nem vagy az, bár a korodnál sokkal
fiatalabbnak tűnsz, és ez mindig is így lesz. Lassan, szépen
fogsz megöregedni, Kathy. Amikor megajándékoztalak a
hatgombos távirányítóval, nem tudtam, hogy ennyire élvezni
fogod a Csatornát. A terv az volt, hogy átcsábítalak a sötét
oldalra, de attól tartok, ehhez te túlságosan is tisztességes vagy
– mondta Mr. Nicholas majd nem hogy szemrehányó hangon. –
Mindenki kedvel téged. A beosztottjaid, a családod, a barátaid.
Mindenki,
akivel
csak
kapcsolatba
kerülsz.
Nagyon
lelkiismeretesen szolgálod az egyházközösséged – enyhén
megrázkódott, ahogy ezt kimondta –, és a családod által
alapított, egyedülálló anyákat támogató jótékonysági szervezetet.
Túlságosan nagylelkűen bánsz a saját pénzeddel. Elengeded a
könyvtári bírságokat, amikor úgy véled, hogy túl nagy terhet
jelentene az illetőnek. Egyszerűen túl jó vagy, Kathy, és elérted
azt a pontot, amikor már nem valószínű, hogy megváltozol.
Többé már nem lehetsz a hasznomra.
– Kegyetlen vagy! – sírta el magát Kathryn.
A férfi elmosolyodott. – Az vagyok, ugye? – kérdezte.
– Kérlek! – könyörgött a nő, bár szégyellte magát a
gyengesége miatt.
– Ha mostantól kezdve azt szeretnéd, hogy megdugjanak,
kedvesem, akkor be kell hódolnod az iskolamester bájainak.
Biztosíthatlak, hogy nem fogsz csalódni. A Temur-féle fantáziád
közelebb áll a valósághoz, mint a kitalációhoz – kuncogott. – És
ha ettől jobban érzed magad, elárulhatom, hogy szívesen űz
különböző
szexuális
játékokat,
legalábbis
a
néhai
menyasszonyával élvezte őket.
– Fogalmam sincs, hogy kell viselkedni egy igazi férfival –
vallotta be Kathryn.
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– Hogyne tudnád! – biztosította a férfi. – Hogy egy emberi
kifejezést használjak, ez olyan, mint a biciklizés. Lehet, hogy
évekig nem gyakoroltad, de amint visszaszállsz a nyeregbe,
magától megy a dolog. Nem jellemző rád ez a fajta félelem,
kedvesem.
– Nem félek! – tiltakozott Kathryn.
– De igen, meg vagy rémülve – felelte a férfi. – Attól tartasz,
hogy nem leszel a helyzet ura, és valóban, lesznek olyan
szituációk, melyeket nem te irányítasz, de ennek a fordítottja is
igaz. Lesz idő, amikor te leszel a nyeregben, és lesz, amikor ő.
Ez azonban nem kéne, hogy megrémisszen, Kathy. A
szenvedély lényege, hogy egyszerre adunk és elfogadunk.
– Mi van, ha nem bírok olyan lenni, mint más emberek,
Nicholas? Végül is annyi éven át ott volt nekem a Csatorna,
amire támaszkodhattam – vetette fel Kathryn.
– Akkor attól tartok, hogy egy hosszú, unalmas, és
szexmentes életre vagy ítélve – válaszolta a férfi.
– Hát valóban ezt kívánod nekem? – kérdezte a nő
kétségbeesve.
– Furcsa ezt így kimondani, kedvesem, de semmi mást nem
akarok, csak hogy boldog légy. Most már rajtad áll a dolog, Kathy
– mondta Mr. Nicholas.
– Látlak még valaha? – akarta tudni a nő.
Mr. Nicholas meglepettnek tűnt. – A legtöbb ember soha nem
akar viszontlátni – ismerte be.
– A vallás mindent fehérre és feketére oszt. Jóra és gonoszra
– felelte Kathryn. – Én viszont hiszem, a fekete és fehér között
még számtalan színárnyalat van. Semmi sem színtiszta jó vagy
gonosz. Még te sem, Nicholas. – Kinyújtotta a kezét, és
megsimogatta a férfi sima arcát. – Használhatom még valaha a
Csatornát? – kérdezte.
– Kedvesem, ez felettébb valószínűtlen, de természetesen
nem lehetetlen – felelte Mr. Nicholas. Aztán kezébe fogta az
arcát simogató kezet, és egy csókot lehelt a nő tenyerébe, aztán
a csuklójára.
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Kathryn meglepődve tapasztalta, hogy izgatott borzongás
futott végig a testén a csók hatására. A férfi még mindig magával
bírta ragadni. Semmit nem vesztett a vonzerejéből. –
Viszontlátásra, Nicholas – mondta.
– Viszlát, Kathy kedvesem – felelte a férfi, és kezével
gyengéden megsimogatta a nő arcát, mire Kathryn szeme
lecsukódott.
Mikor újra kinyitotta, már az ágyában feküdt, mezítelenül. A
Csatorna távirányítója eltűnt, helyét egy átlagos tévé távirányító
foglalta el. Kathryn szeméből előtörtek a könnyek, és végül
nyugtalan álomba sírta magát. Korán ébredt, amikor a hajnal
halvány rózsaszínre festette a keleti égboltot. Fájt a feje és
szomjúság gyötörte. Felkelt, bekapott két fájdalomcsillapítót és
két savlekötő tablettát. Dr. Sam a lelkére kötötte, hogy mindig
együtt vegye be a kettőt. Aztán ismét elnyomta az álom.
Nem sokkal tizenegy óra előtt nyitotta ki újra a szemét. Lassan
tért csak magához, de az előző esti történésekre tisztán
emlékezett. Olyan igazságtalan volt! Ám Mr. Nicholasnak senki
sem szegülhet ellen. A férfi meghozta a döntését, ő pedig nem
tehet semmit ellene. Tegye át a szexuális életét a valós életbe.
Egyáltalán képes ő még ilyesmire? Muszáj lesz, mert Kathryn St.
John tisztában volt vele, hogy abszolút képtelen meglenni aktív
szexuális élet nélkül, és Mr. Nicholas szerint Timothy Blair
érdeklődik iránta.
Hát persze, hogy érdeklődik, nyugtázta magában. A karja,
ahogy tegnap a moziban olyan hanyagul átkarolta a vállát. A
pillantása, melyet vacsora közben vetett rá a gyertyafényes
asztal felett. Tisztában volt vele, hogy a férfi meg akarta csókolni
búcsúzáskor, ám visszafogta magát, nehogy megbántsa őt. A
kérdés ott csillogott a kék szemében, ám ő ügyesen úgy tett,
mint aki nem veszi észre.
Kathryn kikászálódott az ágyból. Még van egy órája, mielőtt
Timothy Blair megérkezik, hogy elvigye a Szüreti Fesztiválra.
Lement a konyhájába, megpirított egy angol muffint, megvajazta,
és egy pohár áfonyás joghurttal egyetemben elfogyasztotta.
Áfonyás-gránátalmás gyümölcslevet ivott hozzá, és bevette a
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vitaminjait. Felszaladt az emeletre, gyorsan letusolt, megmosta a
fogát, aztán bekente az arcát arcápoló és napvédő krémmel.
Rápillantott a hálószobája egyik ablakában álló hőmérőre,
majd kiválasztott egy fehér selyembugyit és egy halványszürke
nadrágot. Fémmerevítővel ellátott csipkés melltartót húzott,
mielőtt belebújt volna a fehér gyapjú és kasmír pulóverébe, amit
előző este Nicholas irodájában viselt. Hál istennek, még nem
ereszkedtek meg a mellei. Zokni és rövidszárú antilopbőr csizma
tette teljessé az öltözetét.
Mintán kefével néhányszor végigszántott a haján, összefogta
lófarokba, és egy hajgumival rögzítette. Fülébe egy pár ezüstöstürkiz klipszet csíptetett, egyik csuklójára ezüst karperecet, a
másikra órát csatolt. Az égik fiókjából előhúzott egy aprócska
válltáskát, beletette a mobilját, a kulcsait és a rúzsát. Készen állt.
De mégis mire? A valóságra, Egret Pointe-i stílusban? A
Csatornáról száműzték, úgyhogy mostantól ez lesz az élete. Még
mindig nem bírta elhinni, hogy Nicholas ezt tette vele, de a
speciális távirányítója eltűnt, és vele együtt a fantáziái is. Hacsak
nem veszi a bátorságot arra, hogy gyártson néhány valóságosat.
Van hozzá mersze? Hallotta, amint odalenn kopogtatnak, és egy
mély lélegzetet véve Kathryn St. John lesétált a lépcsőn, hogy
kinyissa az ajtót.
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Hatodik fejezet

A

férfi farmert viselt, hozzá egy csíkos rögbipólót és
pilótadzsekit. – Szia! – üdvözölte.
Kathryn lélegzete egy pillanatra elakadt. – Szia! – köszönt
vissza aztán.
– Mehetünk?
– Csibész hol van?
– A kocsiban. Csak egy pillanatra ugrottam ki. Le van engedve
az ablak – fűzte még hozzá.
Kathryn elnevette magát. – Nem kell magyarázkodnod, most
már tudom, hogy nem bánsz rosszul a kutyáddal – jegyezte meg.
– Vettem jegyeket a ma esti Szüreti Vacsorára. Itt az alkalom,
Tim, hogy felfedezd, milyen a kisvárosi Amerika, amikor a
legjobb arcát mutatja. – Kilépett az ajtón, majd behúzta maga
mögött.
A ragyogó napfényben átsétáltak a könyvtár kertjén.
– Ki gondozza a kertet? – kérdezte Tim. – Csodásan fest, akár
egy angol vidéki ház kertje. A dáliák még mindig nyílnak.
– Eddig még nem volt éjszakai fagy – magyarázta Kathryn. –
Miss Victoria alakította ki a kertet, Miss Lucretia pedig kibővítette.
Én nem igazán értek a növényekhez, így felbéreltem egy
kertészt, hogy viselje gondját, ahogy azt egy rendes St. John
tenné. A sógornőm angol, néha átjön egy kicsit kertészkedni, és
ellát tanácsokkal.
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– A házikód a könyvár kertje... az egész olyan, mintha
egyenesen egy tündérmeséből került volna elő – ámuldozott a
férfi.
Tim kinyitotta a Contour utasoldali ajtaját, és besegítette.
Csibész már várt rájuk.
– Mennyi idős ez az autó? – kérdezte Kathryn, ahogy a kutyus
a farkát csóválva üdvözölte.
– Tizenkét éves, de jó állapotban van – felelte Tim.
– Ha az ember rendesen gondját viseli az autójának, akkor
akár húsz évig sem kell lecserélnie.
– Takarékos embernek tűnsz – adott hangot a véleményének
Kathryn, ahogy a férfi becsusszant a kormány mögé, bekapcsolta
a biztonsági övét, és elindultak. – Ez tetszik.
– Nincs szükség rá, hogy szórjam a pénzt – felelte a férfi.
– Pedig jól el vagy eresztve – vetette oda mellékesen a nő.
Tim egy pillanatra meghökkent, de aztán eszébe jutott, hogy
egy kisvárosról van szó. – Igen, a szüleim rám hagytak egy
kisebb összeget. – Valójában egész vagyont örökölt. –
Megkönnyíti számomra, hogy boldoguljak a tanári fizetésből.
Hová megyünk?
– A falu határában van egy mező, az egyik helyi gazda
tulajdona. Minden ősszel bérbe adja nekünk a fesztiválhoz –
magyarázta Kathryn. – Te csak vezess, én majd mondom, hogy
merre.
– Rendben – felelte a férfi, és a nő utasításait követve
hamarosan oda is értek az Egret Pointe-i Szüreti Fesztivál
helyszínére.
Az év többi részében a mező láthatólag egy legelő szerepét
töltötte be, amit most lekaszáltak, hogy megfelelő helyet
biztosítsanak az adománygyűjtő rendezvénynek. A helyi
önkéntes tűzoltóság tagjai beirányították az érkezőket egy kijelölt
parkolóba a mező egyik oldalán. A parkoló máris zsúfolásig
megtelt, és már csak fizetős helyek maradtak.
– Ott! Ott! – mutatott Kathryn egy üres parkolóhelyre.
Tim gyorsan bekanyarodott, éppen csak megelőzve egy másik
autót.
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– Turisták – jegyezte meg Kathryn. – Úgy kell nekik.
A férfi jót derült a megjegyzésén.
Kiszállták az autóból, es Csibészt követve elindultak a
pavilonok és bódék felé. Szinte repült az idő. Volt egy
haszonállat-kiállítás, birkákkal, kecskékkel és szárnyasokkal. Tim
lenyűgözve lecövekelt a Lengyelországból származó zöld lábú
csirkék ketrece előtt. A kutyakiállításon nem csak a legszebb, de
a legcsúnyább, legnagyobb, legkisebb, legszőrösebb és a
legengedelmesebb kutyák is díjazásban részesültek. Az összes
Egret Pointe-i kiskölyök elhozta az ebét, és mindegyik egy
díszszalaggal térhetett haza. A nevezési díj kutyánként egy dollár
volt, amit a gyerekeknek saját maguknak kellett előteremteniük,
nem kérhettek rá pénzt a szülőktől. Az adománygyűjtő akció
részeként a befolyt összeg a kórház számlájára került.
– Fantasztikus ötlet – lelkendezett Tim, amikor Kathryn
elmagyarázta neki. – Megtanítja a gyerekeket arra, hogy a
sajátjukból adakozzanak. Bárkinek is jutott eszébe, egy zseni volt
– Köszönöm – mosolygott Kathryn. – Az én ötletem volt. Ha mi
nem tanítjuk meg a gyerekeket erre, akkor ugyan honnan
tanulnák meg?
– Egyetértek – felelte a férfi. – Arra gondoltam, hogy jövőre az
összes iskolai adománygyűjtő akcióból befolyt összeget a
Nemzetközi Heifer Alapítványnak adjuk. A gyerekek eldönthetik,
hogyan szeretnék szétosztani a pénzt: tehenet vesznek belőle,
vagy kacsákat, vagy valami mást. Azt akarom, hogy lássák,
hogyan lehet jóra fordítani a pénzt, hogyan lehet vele a kevésbé
szerencséseken ténylegesen segíteni.
– Látod, ez már tényleg zseniális ötlet – vélte Kathryn.
A délután közepe táján, ahogy egy kifőzde sátra felé sétáltak,
Tim bevallotta, hogy éhes. Kathryn óvta attól, hogy túl sokat
egyen, mivel hat órakor még várt rájuk a szüreti vacsora. Tim
bevágott két chilis, sajtos hot dogot, míg Kathryn a kukoricás
kifliset választotta. Megosztoztak az innivalón, és jókedvűen
kacarásztak, ahogy ide-oda adogatták egymásnak. Kathryn
ráébredt, hogy nagyon jól szórakozik. Összefutottak a bátyjával,
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a határozottan előrehaladott állapotban lévő feleségével, és a
csemetéivel.
Hallock kifejezetten szívélyesnek tűnt. – Vacsorázzatok
velünk! – invitálta őket.
– Örömmel – felelte Tim, mielőtt még Kathryn
visszautasíthatta volna a meghívást.
– Nagyszerű! A gyerekeket hazaküldjük, hogy csak mi,
felnőttek legyünk – mondta Hallock St. John. – Találkozunk
hatkor a sátorban! Nincs több vattacukor, Coralyn! – S a
pereputtyával a nyomában elmasírozott.
– Jól látom, hogy te smúzolsz a bátyámnak? – cukkolta
Kathryn.
– Úgy gondoltam, nem árt, ha bevágódok nála, ha már úgy
döntöttem, hogy a húga körül fogok legyeskedni – felelte Tim. –
Nem ezt teszi az ember egy amerikai kisvárosban, ha udvarolni
kezd egy hölgynek? Összebarátkozik a családjával?
Kathryn nevetett. – Most viccelsz, ugye? — Ám a szíve egy
kicsit hevesebben vert a megszokottnál.
– Nem, egyáltalán nem viccelek. Phoebe halála óta nem
találkoztam olyan nővel, akit elég vonzónak találtam volna ahhoz,
hogy kitartóan udvaroljak neki. Egészen mostanáig – vallotta be
Tim. – Abban a pillanatban, amikor megpillantottalak, tudtam,
hogy több időt akarok veled eltölteni. De te nagyon kimért és
tartózkodó voltál, egészen mostanáig.
Úgy tűnt, ez nem tántorított el téged – jegyezte meg Kathryn
lágyan.
– Valóban nem. Lehet, hogy egy kicsit régimódinak tűnök, de
az a fajta férfi vagyok, aki, ha meglát valamit, amit akar, nem riad
vissza semmitől, hogy megszerezze – felelte Tim. – Szerintem
kedvelsz engem, és ha így van, és nincs más okod arra, hogy
elkerülj, akkor szeretnék rendszeresen találkozni veled.
Szeretnélek elvinni vacsorázni, moziba, sétálni az erdőben vagy
a parton, és talán többet is, ha mindketten úgy döntünk. Mi a
véleményed?
Kathryn csak most vette észre, hogy lecövekeltek azon a
helyen, ahol összefutottak a bátyjával. A férfi őt bámulta. Kathryn
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St. John felemelte a fejét, hogy a szemébe nézzen. – Igen –
mondta. – Nagyon szeretnék valamiféle viszonyt veled. Ezt a
szót használják manapság? Viszony? Vacsora, mozi, séták.
Igen, nézzük meg, hová fejlődik ez a dolog. És most, mielőtt az
egész falu azon kezdene morfondírozni, hogy miért ácsorgunk itt
egymást bámulva, menjünk, köszönjünk oda Emilie Shann-nak, a
regényírónak. A könyvei dedikálásával segít pénzt gyűjtenünk a
kórház javára.
Elsétáltak néhány egy sor bódé mellett, ahol házi készítésű
lekvárokat, savanyúságokat és tejkaramellát árultak.
Ashley Kimborough Mulcahy, a Lacy Nothings tulajdonosa,
szintén képviseltette magát. Ponyvás sátrában ehető
alsóneműket árult, mindenféle ízben – melyek közül a sütőtök,
fahéj és csokoládé bizonyult a legkedveltebbnek -, néhány édes
férfi és női flanel hálóinggel egyetemben, hozzájuk illő
hálósapkával. Ashley odaintegetett Kathrynnek, aztán a kísérője
láttán a fél szemöldökét felvonva kérdőn oldalra billentette a fejet.
– Ashleyvel távoli unokatestvérek vagyunk – magyarázta
Kathryn a férfinek. – A férje híres restaurátor.
– Kathy, vacsoránál üljetek mellénk! – kiáltott oda neki Ashley
– Nem lehet. Már elígérkeztünk Hallocknak és Deboránakfelelte Kathryn.
– Akkor foglaljatok még két helyet, nekem meg Ryannek –
felelte Ashley.
– Rendben! – Kathryn örült, hogy legalább lesz pár érdekes
ember, akivel beszélgethet az asztalnál.
– Ryan az R &. R cégtől? Már tudom! A szüleim számára is
végeztek pár munkát – mondta Tim. – Ashley nagyon édes. És
szemmel láthatólag babát vár.
– Van egy kisfiúk, Benjaminnak hívják, Ashley bátyja után. A
Sivatagi Vihar hadműveletben vesztette az életét, az én... –
Kathryn elhallgatott. Képtelen volt kimondani a férfi nevét. –
Mavis bátyjával együtt – nyögte ki végül.
Timnek feltűnt a nő zavara, és észrevette a hirtelen támadt
szomorúságot a szemében. Nem firtatta a dolgot. Talán egy
napon majd rákérdez, de nem ma. – Nézd csak – mutatott előre.
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– Milyen hosszú sor áll ott. És csupa nő. Bizonyára a barátnőd
az, a romantikus regények szerzője. – Pillantása Emily Shanski
Devlinre esett, akit az olvasói csak Emilie Shann-ként ismertek. –
Aranyos, és ő is terhes. Van valami titokzatos adalék a falu
vizében, amiről tudnom kéne, Kathy?
Kathrynnek
időközben
sikerült
legyőznie
pillanatnyi
szomorúságát, és elnevette magát. – Mindketten a harmincas
éveikben mentek férjhez, és a férjeik őrülten szerelmesek beléjük
– magyarázta Kathryn.
És ezt az érzelmüket nyilvánvalóan gyakran kifejezésre is
juttatják – dobta vissza a labdát a férfi.
Kathrynből kitört a nevetés. A férfi képes volt meglátni az élet
vicces oldalát, és ezt szerette benne. – Várj csak, míg találkozol
Mick Devlinnel és Ryan Mulcahyval – figyelmeztette. –
Mindketten szívdöglesztő pasasok.
– Dögös, döglesztő, szívdöglesztő – ragozta a férfi. – Igen, azt
hiszem, ezek mind egy szócsoportba tartoznak. Bár azt nem
tudom, hogy az Oxford szótárba bekerültek-e már.
Emily észrevette őket. Integetett nekik, ők pedig
visszaintegettek. A dedikálásra váró olvasók mohón hátranéztek,
hogy lássák, kinek szólt az üdvözlés, ám Kathryn St. Johnt és
Tim Blairt megpillantva visszafordultak. – Csak a könyvtáros meg
a középiskola igazgatója – hallották tisztán az egyik nőt.
– Nos, legalább tudjuk, hol a helyünk – morogta Kathryn.
A földterület tulajdonosa bemutató körútra invitálta a
látogatókat egy nyitott oldalú szénásszekéren, át az
almaültetvényen.
– Gyere – nógatta Tim Kathrynt. – Még soha nem ültem
szénásszekéren. – Kézen fogta a nőt és a félig megtelt szekér
felé húzta. Elővett tíz dollárt és belegyűrte a gazda felesége
kezében lévő dunsztos üvegbe, melyben az adományokat
gyűjtötték. Felemelte Kathrynt a szekérre, majd utána mászott. –
Nézd csak! – bökte meg, ahogy elindultak. – Látod a holdat az
öböl felett?
A nap vad, lángoló színek kíséretében bukott le a nyugati
látóhatáron, és a holdkorong lassan a víz fölé emelkedett. Igazi
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őszi hold volt, hatalmas, szimmetrikus, és mély aranyszínben
tündöklött a lemenő nap és a sötétkék ég ellenében. A Vénusz
fényesen ragyogott az égbolt közepén.
– Tökéletes! – ámuldozott Kathryn. – Ó, Tim, olyan boldog
vagyok! Ez az első Szüreti Fesztiválod, és minden olyan flottul
ment. Mindig így fogsz rá emlékezni. Meleg napsütés, hűs
fuvallat, óriási, vajsárga hold.
– Mellettem pedig Egret Pointe legcsinosabb nője – fűzte
hozzá lágyan a férfi.
Kathryn érezte, ahogy az arcát elönti a pír.
A szénásszekér keresztüldöcögött a mezőn és a gyümölcsös
almafái közt. A fákon még himbálózott néhány levél, és a földön
néhány ütődött vagy hibás alma hevert – a szarvasoknak és más
állatoknak, magyarázta a farmer. A gyümölcsös másik oldalán
egy kisebb mező terült el, mely egészen az öbölig húzódott. A
hold aranyhidat vert a gyengéden hullámzó víz fölé. Tettek egy
rövid kitérőt a parton, aztán visszafordultak.
Tim átkarolta Kathrynt, a nő pedig a vállára hajtotta a fejét.
Nem sok szó hangzott el köztük, egyszerűen csak élvezték a
késő délután szépségét. A néhány másik utas nem helybéli volt.
Majdnem hat óra lett, mire visszaértek a fesztiválra, és az
emberek szállingózni kezdtek a hatalmas sátor felé, ahol a
vacsorát szolgálták fel. Hallock már lefoglalt egy asztalt, és most
integetve hívta őket: Kathryn örömmel fedezte fel, hogy Sam
doktor és a felesége, Rina is az asztalnál ül, a Mulcahy, Devlin,
Pietro d'Angelo és a Johnson családdal egyetemben. Hangos
üdvözlés fogadta őket, ahogy csatlakoztak hozzájuk.
– Merre jártatok? – tudakolta a bátyja barátságos modorban. –
Már azt hittem, megfeledkeztetek rólunk.
– Tim még soha nem ült szénásszekéren – magyarázta
Kathryn – Úgyhogy most kipróbálta.
– Nem tudtam ellenállni a szüreti holdnak – lelelte Tim
– Nem, az szeptemberben van – javította ki Emily Devlin. – Az
októberi telihold a Vadászok holdja.
– Ó! Ezt nem tudtam – vallotta be Tim.
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– A romantikus regényíró ismeri a holdjait – vigyorgott Mick
Devlin. – Úgy hallottam, a városban angolt tanított.
– Valóban – felelte Tim. – Jövőre azt tervezem, hogy
összeállítok egy irodalomkurzust a hetedik és nyolcadik osztály
részére, amit én fogok tartani.
Jól illik a csapatba, gondolta magában Kathryn. A férfi Mickkel
könyvszerkesztésről beszélgetett, Ryannel restaurálásról, a
bátyjával pedig az oktatás általános kérdéseiről.
– Kedves fickó – súgta Sam doktor halkan.
– Igen, az – értett egyet vele Kathryn.
Rina Seligmann sokatmondó pillantást vetett Carla Johnsonra
és Tiffy Pietro d'Angelóra, és bólintott.
A másik két nő visszavigyorgott. Rina a szíve mélyén igazi
kerítő volt, és mindig is szerette volna boldog házasságban tudni
Kathrynt.
– Nem láttalak a Dr. Mártózós Samnél ma – jegyezte meg Dr.
Sam.
– Soha nem lennék képes arra, hogy belelökjelek – felelte
Kathryn.
– Tudom – heherészett a férfi -, de mindig egy csomó pénzt
áldozol rá, hogy megpróbáld, Kathy. Megértem, el voltál foglalva
a fiatalembereddel.
– Egyikünk sem olyan fiatal már – felelte Kathryn egy mosoly
kíséretében.
– Az én szememben te még fiatal tacskó vagy – jelentette ki a
férfi.
– Csupán tíz évvel vagy idősebb nálam, Sam Seligmann –
mutatott rá Kathryn. – De mivel hiányoltál, holnap visszajövök és
egy zsák lóvét fogok költeni arra, hogy eltaláljam a célpontot, és
belepottyantsalak a kád zselébe.
Közben felszolgálták a hagyományos Szüreti Fesztivál
vacsorát. Csibész csendesen feküdt Tim lábánál. A terítéken
szerepelt tanyasi sonka, serpenyős édesburgonya, krémes
kukorica, vágott zöldbab, zsemle és vaj. Desszertnek sült alma
került az asztalra, melyet a segítségül beállt templomi
asszonyságok és a gimnázium diákjai szervíroztak fel. Az
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ételeket a helyi önkéntes tűzoltóbrigád és a női egylet főzte. A
gigászi méretű sült almák úsztak a tejszínben, átitatta őket a
barnacukor és fahéj íze. A legvégén kávét és teát szolgáltak fel.
Aztán lassan felcihelődtek az emberek, és az összejövetel
feloszlott.
Tim és Kathryn a mezőn átvágva visszaballagtak Tim
kocsijához, miután búcsút intettek a barátaiknak. Csibész
mellettük ugrándozott a pórázon.
– Ne maradjatok ki soká – figyelmeztette V. Hallock a húgát. –
Nem lenne szerencsés, ha az emberek a szájukra vennének,
húgocskám.
– Mivel egymás után két este is Tim társaságában tűntem fel,
szerintem már amúgy is mindenki rólunk beszél, Hallock –
ugratta Kathryn gyengéden a bátyját.
Hallock egy pillanatra elhallgatott, aztán megszólalt.
– Kedveled őt, Kathy?
– Igen, kedvelem – felelte egyszerűen a nő. Hallock bólintott.
– Csak semmi botrány – intette.
– Ne felejtsd el, hogy te egy St. John vagy.
– Soha nem felejteném el, Hallock – biztosította Kathryn,
aztán megpuszilta az arcát. – Jó éjt, bátyó.
– Jó éjt – felelte Hallock, és viszonozta a csókot.
– Gyere, Debora – nyúlt az előrehaladott állapotú felesége
karjáért.
Debora megfordult és pajkosan a sógornőjére kacsintott. – Jó
szórakozást! – tátogta hangtalanul.
– Ez meg mi volt? – kérdezte Tim, aki közben odament a
kocsijához és felkapcsolta a fényszórót, hogy Kathryn jobban
lásson.
– A bátyám. Óva intett attól, hogy botrányba keveredjek veled
– felelte csintalanul Kathryn.
Timothy Blair kinyújtotta a karját, és magához húzta. – Az,
hogy mit csinálunk kettesben, csak miránk tartozik, és ezt most
nem a fivéred iránti tiszteletlenségből mondom. – Aztán
megcsókolta. Nem siette el a dolgot, a szája puhán
végigcirógatta az ajkait. Ahogy elengedte, kinyitotta neki az ajtót.
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Ez a csók maga volt a mennyország, futott át a férfi agyán.
Kathrynnek olyan íze volt, mint magának az ősznek.
Kathryn alig bírt magához térni a döbbenettől.
– Szűzanyám! – mormogta halkan, ahogy beszállt az autóba.
Hosszú évek óta ez volt az első igazi csókja. A szíve hevesen
kalapált, a gyomra bukfencet vetett. Mintha csak egy bakfis
lenne, akit életében először csókol meg egy fiú.
– Én is ezen a véleményen vagyok – mosolygott Tim, ahogy
beült a vezetőülésre.
– Élvezted?
– Miért, te nem? – kérdezett vissza a férfi, miközben berakta
Csibészt a hátsó ülésre.
– Ühüm... csak épp rég nem csókolóztam senkivel – vallotta
be a nő.
– Én sem – mondta a férfi. – Phoebe óta nem volt senki. Mit
szólnál hozzá, ha tennénk még egy próbát, csak hogy lássuk,
tényleg élvezzük-e? – Kathryn felé nyúlt, ám ő feltartotta a kezét.
– Kérlek, ne mindenki szeme láttára.
– Akkor hová menjünk? Hozzád vagy hozzám? – kérdezte
Tim.
– Hozzám – lehelte Kathryn. – Begyújtom a kandallót.
– Letelepszünk a tűz elé, beszélgetünk, meg smárolunk –
vázolta fel a tervet a férfi.
– Jó – nyögte Kathryn. Az izgalomtól szinte teljesen elszédült.
Maga is meglepődött a reakcióján. Szedd össze magad, Kathryn!
– figyelmeztette magát. Csak egy csók volt. Egy egyszerű csók.
Bár a férfi további csókokra vágyik, nem igaz? És a csókok
további kellemes dolgokhoz vezethetnek... Ó, istenem! Nem áll
készen erre. Még nem. De mi az, hogy nem áll készen? Ő, aki
hat vad fantáziát is beprogramozott a távirányítójába, teli
rómaiakkal, barbárokkal, tündérmesék hercegével és néhány
tizennyolcadik századbeli csirkefogóval? Ő ne állna készen egy
kis smárolásra?
Csakhogy az életében szereplő férfiak mind kitalációk voltak.
A mellette ülő férfi, aki épp hazafuvarozza, hús-vér valóság.
Lehet, hogy néhány nőt megrémített a Csatorna fantáziavilága,
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ám Kathryn St. John nem tartozott közéjük. A valódi férfiak, és a
velük való szex gondolata volt az, ami halálra ijesztette.
Vajon tetszetős a teste? Képes eljutni az orgazmusig? Vagy
meg kell játszania? És mi van, ha kiderül, hogy nem is igazán
tetszik neki a férfi? Többé már nincs semmi tartaléka, amire
támaszkodhatna. Nicholas! Nicholas! Mit tettél velem? –
átkozódott magában.
– Jól érezted magad? – fordult felé a férfi. – Mert én igen.
Kizökkenve az ábránd világából, Kathryn kapkodva válaszolt.
– Igen, igen, nagyszerűen éreztem magam. Imádom a Szüreti
Fesztivált. Minden évben egyre jobb.
– Mióta rendezik meg? – érdeklődött a férfi.
– A várost az 1700-as években alapították, azóta minden
október végén megrendezik – mesélte Kathryn.
– 1902-ben vált adománygyűjtő rendezvénnyé. Pár évvel
korábban hozták létre a kórházat, és nyilvánvalóvá vált az igény
arra, hogy a fenntartásához szükséges pénz egy részét
adományok útján gyűjtsék be – magyarázta. – A kórház először
egy hatalmas viktoriánus stílusú házban kapott otthont. Egy
megözvegyült testvérpár ajánlotta fel az épületet, miután
mindketten elveszítették az egyetlen fiúkat a spanyol-amerikai
háborúban. Miután az egyikük elhunyt, egy év sem telt bele, és a
testvére követte a sírba. Végrendeletükben a házukat és
vagyonukat a városka saját kórházának létrehozására
hagyományozták. A jelenlegi épület a második világháború után
épült, és amint elegendő pénz gyűlik össze, a korszerűsítésére is
sor kerül. Egy olyan kisvárosnak, mint a miénk, szüksége van
egy kórházra. A megyei központi kórház a maga nagy
egészségügyi központjával ötven kilométerre van tőlünk.
– Egy nagyvárosban élve az ember hajlamos megfeledkezni a
közösség fontosságáról – vélekedett Tim, ahogy befordult a
könyvtár kicsiny parkolójába. Tetszett neki, hogy Kathryn milyen
komolyan vesz minden Egret Pointe-tal kapcsolatos ügyet.
– Mit gondolsz, jól fogod érezni itt magad? – szegezte a
kérdést a férfinek Kathryn. – Tudom, hogy még csak két és fél
137

hónapja laksz itt, de ez bizonyára óriási változást jelent neked.
Világéletedben New Yorkban eltel, nem igaz?
– Aha – dünnyögte a férfi, ahogy a kocsit megkerülve
odalépett az ajtajához, hogy kinyissa neki.
– Csibész, ott maradsz! Nos, amit eddig láttam, az tetszik, és
az iskola is nagyon a szívemhez nőtt. A tanárok nagyszerűek, és
a legtöbbjük nyitott az új ötletekre. Gloria Sullivan igazán
megkönnyítette a dolgom.
– Határozott mozdulattal megfogta a kezét, és a könyvtár
kertjén át elindultak a ház felé. – Kathy, van róla fogalmad,
milyen aranyos vagy, amikor erről a kisvárosról beszélsz?
A nő elnevette magát. – Hosszú ideje, hogy bárki is
aranyosnak nevezett volna – közölte. – Nincs valami korhatár,
ami felett tilos alkalmazni ezt a szót? Szerintem én már rég
túlléptem.
A férfi elvigyorodott. – Elismerem, szexis és előkelő
benyomást keltesz, de néha, amikor ilyen nagy hévvel beszélsz a
lakóhelyedről, olyan átkozottul édes vagy, hogy legszívesebben
beléd harapnék. – Megállt, karjába vonta a nőt, és két méteres
magasságából az arcába bámult. – Kathy St. John, nagyon, de
nagyon kedvellek. És ha te is nagyon, nagyon kedvelsz engem,
akkor végül kénytelenek leszünk megtenni a következő lépést.
Tudom, hogy csak nemrég találkoztunk, mégis úgy érzem,
mintha örök időktől fogva ismernélek.
– Aztán, miután lágyan megcsókolta a nő ajkát, folytatta útját
Kathryn bejárati ajtaja felé.
Kathryn néhány lépés után azonban lecövekelt, s ezzel
megállásra kényszerítette a férfit is. – Timothy Blair, nem
várhatod el tőlem, hogy egy ilyen megjegyzés után úgy tegyek,
mintha nem is hallottam volna. Nem akartam viszonyt kezdeni
senkivel, olyan okok miatt, melyeket vagy megértesz, vagy nem.
De te valahogy más vagy, és talán jobban meg kéne ismernünk
egymást. Ha pedig mégsem válna be ez a dolog köztünk,
remélem, attól még barátok maradhatunk Ez így elfogadható
számodra?
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– Aha – felelte halkan a férfi. – Most már bemehetnénk?
Szeretnélek tovább csókolgatni, de lehetőleg nem a szomszédok
vizsla tekintetének kereszttüzében.
– Rendben – egyezett bele a nő, és a kulcsát előhúzva
kinyitotta a bejárati ajtót.
A férfi gyakorlatilag besodorta az ajtón, ahogy újra a karjába
kapta, szája forró, szenvedélyes, végtelennek tűnő csókban
tapadt a nő a szájára.
Tyűha! – hüledezett Kathryn, ahogy viszonozta a férfi csókjait.
Ugyanolyan jól csókol, mint a fiúk a Csatornán. Ha nem jobban,
fűzte tovább a gondolatot, ahogy lefejtette a férfiról a kabátját. –
Mmmmmm – mormogta, amikor a férfi egy pillanatra elvonta az
ajkát az övétől, mielőtt újra megcsókolta volna. Ő, sokkalta jobb,
mint a fiúk a Csatornán! Végül aztán kibontakozott a férfi
öleléséből. – Nem akarod, hogy meggyújtsam a tüzet? Úgy
hangulatosabb – mondta évődve, ahogy maga után húzta a férfit
a nappaliba. Együtt rázuhantak a kényelmes kanapéra. Kathryn
kézbe vette a kandalló távirányítóját, és megnyomta a gombot. –
Tessék! – mondta. – Hát nem sokkal romantikusabb?
– Kathy, te aztán nem adod meg magad egykönnyen, ugye? –
A férfi kék szemének sarkában összegyűltek a ráncok, ahogy
elmosolyodott. Ujjával végigsimított a nő orrnyergén.
– Valószínűleg nem – ismerte be Kathryn.
– Elárulnád, miért nem akartál eddig belebonyolódni egy
kapcsolatba? – kérdezte gyengéden n férfi. Megfogta Kathryn
kezét és ajkához emelve megcsókolta.
– Először te – dobta vissza a labdát Kathryn. – Nem én
vagyok az, aki jó ideje kerüli az ellenkező nemet. –
Farkasszemet nézett a férfivel.
– A szüleim imádták egymást. Odáig voltak egymásért. Én is
ezt akarom. A nők azt mondják, sok békát kell megcsókolniuk,
míg rátalálnak az igaz hercegre. Nos, ugyanez a helyzet a
férfiakkal is. Mi is sok lánybékát csókolunk meg, mire
rábukkanunk a hercegnőre. Phoebe volt az én hercegnőm. Én
harmincegy
voltam,
ő
pedig
huszonhat,
amikor
megismerkedtünk. Mindkettőnk részéről szerelem volt első
139

látásra. Hat hónapig jártunk, és már kitűztük az esküvő
időpontját. Aztán meghalt egy cserbenhagyásos gázolásban.
Nem sokkal utána anyám megbetegedett. Nem szívlelte a
dokikat, és minden erőnket be kellett vetnünk, hogy meggyőzzük,
keresse fel a családi orvost. A doktor csontritkulást állapított meg
nála, és nagy adag kalciumot írt fel neki. Anyám azonban
továbbra is pocsékul érezte magát, és a fájdalmai fokozódtak.
Apám hirtelen tehetetlennek érezte magát. Ez az egykori kemény
ügyvéd most darabokra hullott. Végül aztán közbeléptem, és
ragaszkodtam néhány komolyabb vizsgálathoz. Az első dolog,
amit megállapítottak nála, az a csontrák volt. A második pedig,
hogy az a rengeteg kalcium, amit szedett gyakorlatilag taccsra
vágta a vesefunkcióját. Dialízis kezelést kapott, de ez már túl sok
volt a szervezetének. Néhány hónappal a diagnózis után elhunyt.
Apám teljesen összetört, úgy-hogy visszaköltöztem hozzá, hogy
gondját viseljem. Amikor az ember az apját ápolja, nem sok ideje
marad a nőkre, finom borokra, és egyéb élvezetekre. – Egy
pillanatra elhallgatott, aztán megszólalt: – És mi a te történeted,
Kathy?
– Itt mindenki csak egy újabb St. John vénkisasszonyt lát
bennem – kezdte a nő.
– De nem így van?
Kathryn megrázta a fejét. – Nagyon sok évvel ezelőtt
szerelmes voltam Jonathan Curtisbe, Mavis bátyjába. Nem
vertük nagydobra, mert a családom nem tartott volna egy Curtist
elég jónak ahhoz, hogy egy St. John nőnek udvaroljon.
Kereskedőcsalád voltak, ahogy azt a nagyapám mondogatni
szokta. Az övék volt az akkori falusi vegyesbolt, aminek a helyén
most az IGA áll. Mint oly sok helybeli férfi, Jonathan is tagja volt
a nemzetőrségnek. Elég hazafias egy népség vagyunk. Mielőtt
elindult volna az öbölháborúba, megkérte a kezem. Úgy
terveztük, hogy a családom tiltakozásával nem törődve
egybekelünk, amikor visszatér.
– De nem jött vissza – fejezte be Tim helyette, látva a
szemébe költöző szomorúságot.
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– Ahogy mondod. Az itteniek közül ő és Ben Kimborough az
életét vesztette a háborúban. Senki sem tudta, hogy milyen
komoly volt köztünk a dolog. Még Mavisnek sem árultam el, aki
pedig ötéves korom óta a legjobb barátnőm – vallotta be Kathryn.
– Megőriztem a titkom, és azzá váltam, amit elvártak tőlem. Nem
is olyan szörnyű. Van egy kis házikóm, jövedelmem a családi
alapítványból, és egy munkám, amit imádok.
– Már csak egy macska hiányzik – ugratta a férfi.
– Ott a könyvtár macskája! – vágott vissza Kathryn.
– Azt hiszem, újra meg kell, hogy csókoljalak – közölte Tim
egy gyengéd pillantás kíséretében.
– Hé, nincs szükségem szánalomcsókokra! tiltakozott Kathryn.
– Én leszek az, aki szánalmat érdemel, ha nem csókolsz meg
– felelte a férfi.
– Nos, azt el kell ismerni, Blair igazgató – mosolygott a nő -,
hogy rendelkezik bizonyos csáberővel.
– A hízelkedéssel nagyon is sokra mész nálam, Kathy –
kuncogott a férfi, és közelebb húzva magához, ajkát az ajkára
tapasztotta.
Kathryn szinte elszédült a vágytól, és jóleső kis hangokat adott
ki magából, ahogy a férfi nyelve lassan, ráérősen játszadozni
kezdett a nyelvével. Hihetetlennek tűnt, hogy annyi év után,
melyet a Csatornán kalandozva töltött, még mindig újnak és
izgalmasnak érződött a dolog, de így volt. Ahogy Tim a kezébe
fogta az arcát, az ujjaival beletúrt a puha vörösarany hajába.
Kathryn minden egyes csókot ugyanolyan hevességgel
viszonzott. És miután a kezdeti döbbenete alábbhagyott, a
nyelve aktív felfedezőútra indult.
Amikor Kathryn elkezdett aktívan részt venni a szerelmi
játékukban, Tim szíve nagyot dobbant, és érezte, ahogy a
hímtagja szinte pillanatok alatt megkeményedik. Mintha újra
tizennyolc éves lett volna. Önmagát is meglepte a reakciója.
Ráébredt, hogy ha így folytatják, mindketten többet akarnak
majd, mint amennyit ebben a pillanatban hajlandóak lennének
bevállalni. És másnap reggel már nem tudnának barátként
tekinteni egymásra. Akarta a nőt, de csak akkor, ha már kész
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elkötelezni magát, és nem csak amolyan „barátok extrákkal”
kapcsolatra. Ám ennek még nem jött el az ideje. De miért is
rágódik ezen? Ő vajon készen áll egy újabb kapcsolatra?
Méghozzá egy nála több évvel idősebb nővel, aki egy helyi
prominens család tagjai'
Gyengéden elengedte a nőt. – Nem akarom elsietni a dolgot –
szólalt meg.
Egy pillanatig a nő bódultan nézett, aztán elnevette magát. –
Igazad van, csak épp annyira belefeledkeztem a csókjaidba,
Timothy Blair. Káprázatosan csókolsz.
– Pedig meglehetősen kijöttem a gyakorlatból – mentegetőzött
a férfi.
– A csókolózás meg a szex olyan, mint a biciklizés – hallotta
magát Kathy Nicholas szavait idézni. – Amint újra nyeregbe
pattansz, minden jön magától.
Most a férfin volt a sor, hogy egy jót nevessen. – Azt hiszem,
igazad van – értett vele egyet. – De ha csak egy perccel is
tovább csókollak, muszáj lesz hanyatt döntenem, hogy másfajta
gyönyörökben részesítselek.
– Szerintem azzal még várnunk kéne egy kicsit – javasolta
Kathryn. – Különben is, ha tovább maradsz, akkor Csibész
nekiáll vonítani és felveri az egész környéket. Legközelebb talán
jobban tennéd, ha otthon hagynád.
– Vagy mehetünk hozzám – vetette fel a férfi. Érezte, ahogy a
merevedése lassan enyhülni kezd. Felállt. – Jobb, ha elindulok,
mielőtt még kompromittáló helyzetbe hoználak. Hallock soha
nem bocsátaná meg nekem.
– Igazad van – értett egyet vele vonakodva Kathryn -, tényleg
nem. – Ő is felállt. – Kikísérem az ajtóig, Blair igazgató –
ajánlotta fel megjátszott illedelmességgel
– Jó éjszakát, Miss St. John – köszönt el tőle a férfi, ahogy
egy utolsó, gyors csókot lehelte a szájára.
– Jó éjt! – felelte Kathryn.
Valahol az éjszakában felugatott egy kutya.
– Ó, a francba! – kiáltott fel Tim, aztán sarkon fordult és
eliramodott az autója felé.
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Kathrynből kitört a nevetés. Nem volt benne biztos, hogy
Csibészt hallották-e, mégis mulatságosnak találta a dolgot.
Másnap halloween napja volt, és Kathryn visszament a Szüreti
Fesztiválra. A kisgyerekek számára jelmezversenyt rendeztek,
amit a könyvtár szponzorált, és Kathryn is zsűritag volt. Mindenki
nagy örömére húsz dollárt áldozott arra, hogy megpróbálja
megmártóztatni Dr. Samet a kád zöld zselében. Két dollárért
három próbálkozási lehetőség járt, ám Kathryn még csak
közelében sem járt annak, hogy belepottyantsa a városka
közkedvelt doktorát a zöld trutymóba. A doki a kakasülőről
hergelte.
– Nem csoda, hogy soha nem választottak be a középiskolás
lány softball csapatba! Úgy dobsz, mint egy lány, Kathy St. John.
– Mert lány vagyok! – kiabált vissza Kathryn, aztán elhajította
a labdát, de a dobása rövidre sikerült, és a labda a zselében
landolt.
– Nem is, öreg hölgy vagy! Ez az! Úgy dobsz, mint egy öreg
nénike! – cukkolta tovább a doki.
– Nem vagyok öreg hölgy! – dühödött fel Kathryn. Ám a
froclizás ellenére sem bírta leszedni a dokit a kakasülőről, míg
Ashley Mulcahy mögé nem lépett, és a fülébe nem súgta, hogy
próbáljon meg kicsit lejjebb és balra célozni. Kathryn követte a
tanácsát, és hajszálpontosan célba talált.
Megkondult egy kis harang, és a Dr. Sam arcára kiülő
döbbenet mindent pénzt megért, ahogy belezuttyant a zselébe.
Nevetve bukkant elő. – Nem ér! Segítséget használtál, te kis
könyvtári boszorka! – berzenkedett.
Kathryn egy nagyon illetlen győzedelmi táncot lejtett. – Köszi,
édesem – mondta Ashley-nek, aki ott rotyogott mellette.
– Egész nap ott ücsörgött, és senkinek sem sikerült eltalálnia
– vihogott Ashley. – A doki az előrehaladott állapotom miatt nem
engedi, hogy bármi ilyesmiben részt vegyek. Nagyon elbízta
magát, azt hitte, nélkülem idén biztonságban lesz.
Mivel a fesztivál már lassan a végéhez közeledett, Dr. Sam
lehámozta magáról az overallját, és odajött, hogy üdvözölje a két
nőt. – Nem tudott ellenállni a kísértésnek, igaz, Mrs. Mulcahy? –
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kacarászott. – Pedig már majdnem sikerült szárazon megúsznom
az egész napot.
– Dr. Sam, Kathy az unokatestvérem. Muszáj volt segítenem
neki – felelte vigyorogva Ashley.
– Soha nem leszek képes megismételni – árulta el Kathryn.
– Valószínűleg nem – értett vele egyet a doktor vidáman, mire
a nő játékosan megcsapkodta.
Beköszöntött a november. A fák, megfosztva gyönyörű
októberi szíriekben pompázó leveleiktől, immár csupaszon
meredeztek. A napok egyre rövidültek. És a városka minden
egyes lakója hirtelen tudni vélte, hogy Timothy Blair
iskolaigazgató Miss Kathynek udvarol. A párocska legtöbbször
péntek és szombat este találkozgatott, akárcsak a kamaszok. A
smárolásról továbbléptek a jó öreg pettingelésre, és Kathryn
repesve várt minden egyes találkát. Egyik vasárnap áthívta a
férfit vacsorára, mire Tim a rákövetkező héten viszonozta a
meghívást.
Aztán a férfi egy nap az irodájában ülve meglepő telefonhívást
kapott.
– Mr. Blair, itt Debora St. John, Hallock felesége. Hogy van?
– Egész jól, Mrs. St. John. Miben segíthetek? – kérdezte
kíváncsian.
– Nem a gyerekek miatt telefonálok – tisztázta gyorsan
Debora. – Csak azon tűnődtem, lenne kedve velünk tölteni a
hálaadás napi vacsorát? Kathy is jön, és nagyon örülnénk, ha
csatlakozna hozzánk. Semmi flanc, természetesen. Csak egy
átlagos hálaadás.
Tim nem igazán hitte, hogy egy hálaadás a St. John családnál
átlagosnak lenne nevezhető. Az átlagos nem az a szó volt, amire
Kathyvel, vagy a fivérével kapcsolatban asszociálna.
– Örömmel elfogadom a meghívást – hallotta magát. —
Hányra érjek oda?
– A négy óra csodás lenne – felelte a nő. – Annyira örülök,
hogy eljön!
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Valóban boldognak hangzott, ami meghatotta a férfit. – Akkor
nemsokára találkozunk! – Debora bontotta a vonalat.
Ez jő ürügyet szolgáltatott arra, hogy felhívja Kathrynt.
Beütötte a számát.
– Egret Pointe Közkönyvtár, itt Mavis beszél.
– Mavis, itt Tim Blair. Kathy bent van?
– Hé, gyönyörűm – búgta Mavis. – Hogyne, azonnal
kapcsolom.
Két csöngetés.
– Kathryn St. John beszél.
– Szia! – szólt a telefonba a férfi. – A sógornőd épp most
hívott meg hálaadásnapi vacsorára.
– Atyaég – hüledezett a nő. – Úgy tűnik, befogadtak,
méghozzá rekordidő alatt. Debora néni hívott volna meg Hallock
beleegyezése nélkül.
– Mennyire puccos a dolog? – érdeklődött a férfi.
– Zakó, nyakkendő – felelte a nő. – De nem feltétlen kell
öltönynek lennie.
– Mi lenne, ha előtte elmennék érted? – dobta föl az ötletet a
férfi. – Nincs szükség rá, hogy két külön autóval menjünk, nem
igaz? Milyenek a parkolási lehetőségek a bátyádéknál?
– Minimálisak – mondta Kathryn. – Rendben, gyere el értem.
Mit mondott Debora, hányra várnak minket?
– Négyre – felelte a férfi.
– Akkor ugorj be értem négykor. Tőlem csak öt perc a St. John
rezidencia. Időben ott leszünk.
– Hogy alakul a karácsonyi könyvvásár? – tudakolta a férfi.
– Egész jól. Idén több bizottság is alakult, néhány nagyon
elkötelezett emberrel. Mindenki nagyon lelkesen fogadta az
ötletet, hogy kereskedők kirakattémájához kapcsolódóan
dickensi hangulatot teremtsünk – ecsetelte Kathryn. Egy
pillanatra elhallgatott.
– Esetleg rá tudnálak venni arra, hogy te is szerepelj?
– Mire gondolsz? – Valójában szeretett volna részt venni az
eseményen, ám nem tudta, hogyan tegye fel a kérdést anélkül,
hogy tolakodónak tűnne.
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– Nem akarok Télapót, az nem lenne összhangban a vásár
alaptémájával. De nagyon örülnék, ha vállalnád a Jelen
Karácsonyának Szelleme szerepét. Felültetnénk egy nagy
trónusra, körülötte karácsonyi dekorációval. A vásár ideje alatt
többször is leülnél karácsonyi történeteket olvasni a
gyerekeknek. Aztán, amikor végeztél, cukros szilvát osztogatnál
szét köztük. Egy termetes férfire van szükségünk erre a
szerepre. Te pont megfelelnél.
– Rendben, vállalom! – jelentette ki lelkesen a férfi.
– Csodás ötlet, Kathy.
– Köszönöm – mondta a nő. – A bókot is, és azt, hogy
segítesz.
– Van kedved fagyizni ma este vacsora után? – kérdezte Tim.
– Csak ha átjössz hozzám vacsorára. Mrs. Bills a sajtos
makaróniját készíti ma este, ami egyszerűen isteni.
– Nagyszerű! – egyezett bele a férfi. – Mikor?
– Hatkor, Blair igazgató – incselkedett a nő.
– Holnap tanítás.
– Akkor hatkor találkozunk – búcsúzott el a férfi, és letette a
telefont.
Kathryn felhívta az otthoni telefonját. Mrs. Bills felvette. – A
sajtos makaróni elég lesz két személynek? – kérdezte Kathryn. –
Mr. Blair velem vacsorázik.
– Persze, hogy elég lesz kettőjüknek, bár arra ne számítson,
hogy marad is belőle. Mr. Blairnek hatalmas étvágya van.
Készítek salátát, és veszek még egy kis sonkát, kedvesem.
Csináljak sült almát desszertnek?
– Elvisz Walthoz fagyizni – árulta el Kathryn.
Mrs. Bills kuncogott. – Sejtettem, hogy teszi a szépet
magának. Nahát, kedvesem, ő legalább annyira diszkrét, mint
maga.
– Csak egy fagyiról van szó, Mrs. Bills – vetette közbe
Kathryn, és örült, hogy a nő nem látja, hogy elpirult. – Őszintén
szólva, szívesebben enném a maga sült almáját.
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– Akkor készítek belőle. Jó lesz majd reggelire – vetette fel az
ötletet Mrs. Bills. – Ha ez minden, akkor most leteszem, Miss
Kathy.
– Viszlát! – köszönt el Kathryn, és magában elmosolyodott. Ő,
az ördögbe is, miért nem ismeri be? A férfi udvarol neki. De mi
célból? Csak hogy bejusson a bugyijába? Vagy talán a házasság
gondolatát fontolgatja? És vajon ő, Kathryn, férjhez akar menni
negyvennyolc évesen? Megszokta már a kis házikóját, és azt,
hogy a saját feje után menjen mindenben. Már túl idős volt a
gyerekvállaláshoz, akkor meg mi értelme van a házasságnak?
Hogy legyen egy társa a gyorsan közeledő öregkorára? Brrr... ez
borzalmasan hangzott.
Szex. Egyedül ez volt az oka, hogy engedte, hadd udvaroljon
neki a férfi. Évek óta nem kefélt igazi pasassal. Fyfe MacKaynek
lehet, hogy emberi formája van, de mégsem volt az, úgyhogy ő
nem számított. Bár talán bele kellett volna számolnia. Mellesleg a
Csatorna Vállalat Sziget Gyógyfürdőjében nem fenyegette az a
veszély, hogy kitudódik, micsoda buja nőszemély. Fyfe pontosan
olyan volt, mint a többi szeretője a Csatornán. Azzal is tisztában
volt, miért csábította el a férfi.
Azt akarta, amit valaha Nicholas bácsikája megkapott. Ő pedig
élvezettel hagyta, hogy megkapja.
Mindig is élvezte, hogy a Csatornán az ő kezében van az
irányítás, ám tudta, hogy a valós életben ez valószínűleg nem így
lesz. Vagy mégis? Addig nem fogja biztosra tudni, míg ki nem
próbálja. Mostanra pedig nem maradt más számára, csak a
valóság, mivel Nicholas visszavonta a Csatorna használati jogát.
Vajon előfordult már ez mással is? Ám még ha találkozna is vele,
és megkérdezné tőle, a helyzetén az sem változtatna semmit.
Nem szabad tovább gyötörnie magát ezzel. Történjék, aminek
történnie kell. Ő a városka könyvtárosa, aki a középiskola
igazgatójával jár. Láthatólag mindenki repesett az ötletért. Meg a
bátyja jóváhagyását is elnyerte. Persze Hallocknak soha eszébe
nem jutna, hogy a húgocskája arra vágyik, hogy
eszméletvesztésig keféljék, és hogy a középiskolai igazgató több
mint hajlandónak mutatkozik erre a feladatra. Hallock szemében
147

ő egy erkölcsös St. John hölgy volt, Tim pedig egy tiszteletre
méltó férfiú, akinek a viselkedése megfelel a társadalmi
normáknak.
Kathrynt már az is meglepte, hogy a bátyja olyan nyájasnak
mutatkozott Timothy Blair irányában. Eltűnődött, vajon mi áll
ennek hátterében. Mi lehet a fivére valódi indítéka? Mert arra
esküdni mert volna, hogy van valami hátsó szándéka. Debora
tudni fogja. Kathryn felvette a telefonját, és beütötte a bátyja
otthoni számát.
Debora vette fel. – St. John rezidencia, itt Mrs. St. John
beszél.
– Szia, Deb – üdvözölte Kathryn. – Az előbb kaptam egy
telefonhívást Timothy Blairtől. Nagy örömmel újságolta, hogy
meghívtátok a hálaadásnapi vacsorára. Most pedig áruld el
szépen, mi folyik itt.
Debora St. John nem köntörfalazott. – Hallock leinformálta
Timet, Kathy.
– Hogy mit csinált a bátyám? – kérdezte Kathryn.
– Hallocknak van néhány barátja New Yorkban. Szeretett
volna megtudni többet a személyes dolgairól, nem csak azt, ami
az önéletrajzában áll. Tudtad, hogy a barátod egy vagyonos
ember?
– Nem – felelte lassan Kathryn. – Annyit tudok, hogy egy
kedves ember.
– Nos, emellett van mit a tejbe aprítania. Az apja egyike volt
az ügyvédi iroda alapító tagjainak. Amikor visszavonult, ötmillió
dollárért vásárolták ki a részét, azzal a kikötéssel, hogy a nevét
megtarthatják a cégtáblán. És a szövetkezeti lakás, amit Tim árul
– folytatta Debora – újabb ötmillió, de csak azért, mert az
ingatlanpiac még mindig a padlón van, és elég rendes volt
ahhoz, hogy beleegyezzen az árba, ahelyett, hogy bérbe adta
volna, és megvárja, míg újra felmennek az árak. Ráadásul a
családja bizonyos körökben nagyon jó hírnévnek örvend. Az ősei
mindkét ágon egész 1634-re nyúlnak vissza. A massachusettsi
Öbölkolónia első telepesei voltak, ami most Maine-hez tartozik.
Hallockot nagyon lenyűgözték ezek az információk, de kérlek, ne
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áruld el neki, hogy elkotyogtam neked. Azt mondja, hogy
valahányszor
kinyilvánította
a
tetszését
egy fickóval
kapcsolatban, akivel randiztál, mindig olyan gyorsan ejtetted,
mintha forró parazsat tartottál volna a markodban.
Kathryn elnevette magát. – Nos, ez valóban így volt, Deb. A
fivérem jóváhagyása valahogy mindig hervasztó hatással volt
rám – vallotta be.
– Mit gondolsz, szóba jöhet, mint potenciális férjjelölt? –
kíváncsiskodott Debora.
– Fogalmam sincs – felelte Kathryn. Aztán dévajul hozzátette:
– Tudod, Deb, még nem feküdtem le vele. És talán az én
koromban jobb, ha megmaradunk a „barátok extrákkal”
státusznál.
Debora kuncogott. Majdnem tizenöt évnyi házasság után már
hozzászokott sógornője sikamlós megjegyzéseihez. – Örülök,
hogy Hallock meghívta hálaadásra – mondta. – És annak is
örülök, hogy ez nem vette el a kedved. Tudod Kathy, Hallock
csak azt akarja, hogy a húgocskája boldog legyen.
– A fivérem igazából azt akarja, hogy irányíthassa az életem,
úgy, ahogy a tiedét, Deb – világosította fel Kathryn. – Ám mivel
valóban kedvelem Timothy Blairt, hagyom, hogy a bátyám azt
higgye, sikerrel járt – közölte a fiatalabb nővel. – A gyerekek jól
vannak? – váltott témát aztán.
– Mint mindig, most is fölháborítóan egészségesek.
– És te? Jól vagy?
– Akkora a pocakom, hogy már nem látom a lábujjaimat –
felelte Debora.
– Segíthetek valamiben hálaadásnapra? – kérdezte Kathryn.
– Megcsinálnád a tölteléket nekem?
– Hány vendégre számítasz?
– Nyolc, plusz a gyerekek asztala – felelte Debora.
– A pulyka tízkilós.
– Rendben, vállalom – egyezett bele Kathryn. – A
házvezetőnő jól bevált?
– Igazi kincs – vallotta be Debora.
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– Akkor, mint mindig, most is kézben tartasz mindent –
jegyezte meg Kathryn. – Nagyon remélem, hogy a bátyám
tisztában van vele, hogy veled megfogta az Isten lábát.
– Köszönöm a bókot – vigyorodott el Debora. – Coralyn, mi
van a szádban? Bocs, mennem kell! – s azzal lecsapta a kagylót.
Kathryn elmosolyodott. Oké, szóval a szexuális élete jelenleg
egy nagy nulla, de hirtelen értékelni kezdte mindazt, amije volt.
Egy szerető család. Egy otthon és egy munka, amit imádott. És
egy nála fiatalabb pasas, aki alig várta, hogy bekerülhessen a
bugyijába, és aki előbb vagy utóbb össze fogja szedni a
bátorságát ahhoz, hogy ezt meg is próbálja. Ő pedig hagyni
fogja.
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Hetedik fejezet

Forró tejkaramella és eper?

– Tim elnevette magát. – Te

tiszta őrült vagy, ugye, tudod?
– Forró tejkaramella és vanília? – vágott vissza Kathryn. –
Uncsi!
– Inkább hagyományos.
– Nem, elcsépelt. Olyasvalami, amit Hallock rendelne.
Tim hátrahanyatlott a székében, és kezét a szívére szorította.
– A bátyád? Te a bátyádhoz hasonlítasz engem, asszony?
Fejezd be az evést, mert komoly beszédem van veled!
– Nincs kedvem beszélgetni – jegyezte meg Kathryn
pajkosan.
Tim mintha valami huncut fényt látott volna megcsillanni a
szemében, ám nem akart félreértésbe keveredni ezen a ponton.
– Mihez lenne kedved? – kérdezte lassan.
Kathryn hirtelen újra magára öltötte a tisztességtudó Miss St.
John szerepét. – Ha majd végeztél a fagyiddal, elárulom, mihez
lenne kedvem.
– Jó napot, Mr. Blair, jó napot, Miss Kathy. – Két tizenhárom
év alatti kislány haladt el kuncogva az asztaluk mellett.
– Lányok! – üdvözölte őket Tim.
– Holnapra már ezzel lesz tele az egész középiskola –
cukkolta Kathryn.
– Mivel? – nézett rá Tim értetlenkedve.
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– Hogy mi ketten randizunk. – Kathryn felnevetett. – Máris
tvvittereznek a mobiljukon. Az egyikük le is fényképezett minket,
mielőtt ideköszöntek volna. Vagyis ha holnap a diákjaid nagy
része sokatmondó pillantásokat vet rád, akkor tudd, hogy ezért.
– Létezik bármi, amit titokban lehet tartani ebben a városban?
– tette fel a kérdést Tim bosszankodva.
– Nem hinném. Most pedig fejezd be a fagyidat. Aztán
hazavihetsz, és beszélgethetünk. – Kanalát az üvegpohárba
merítve higgadtan tovább kanalazta az eperfagyiját a forró
karamellaintettel.
– Miről fogunk beszélgetni? – kérdezte a férfi kaján vigyorral
az arcán.
– Az hadd legyen meglepetés, Timothy Blair – incselkedett
Kathryn.
– Te állandó meglepetésekkel szolgálsz!
Kathryn elnevetette magát. Mostanra már három hónapja
ismerték egymást. Két hónapja váltották az első csókjukat,
miközben továbbra is csak kerülgették azt a tényt, hogy minden
egyes találkozásuk alkalmával egyre jobban vonzódnak
egymáshoz szexuálisan. Nicholas elvette tőle a Csatornát. Hetek
óta nem volt része szexben, és már hiányzott neki. Veszettül
hiányzott. Nicholas szerint itt az ideje, hogy a való világban éljen.
Ám ha kézben akarja tartani a szituációt, akkor nyilvánvalóan
neki kell megtennie az első lépést.
Befejezték a fagyikelyhüket, és a cukrászdából kilépve
elindultak Kathryn házikója felé. Tim az utóbbi időben rászokott
arra, hogy a diszkréció kedvéért egy vagy két utcával odébb
parkolja le a kocsiját. Kathryn kinyitotta a bejárati ajtót, majd
behúzta maga mögött a férfit. Levette a kabátját, majd lesegítette
a férfiét is, és felakasztotta őket az előszobai szekrénybe. Aztán
előállt a meglepetéssel.
Ahelyett, hogy bekapcsolta volna a gáztüzelésű kandallót,
megragadta a férfi nyakkendőjét és maga után húzva felvezette a
keskeny lépcsősoron. Tim habozás nélkül követte, bár hirtelen
felmerült benne a kétely – készen áll egy ilyen jellegű
kapcsolatra? Phoebe halála óta nem volt nő az életében.
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Egyetlen egy sem. Évek óta nem feküdt le senkivel. Igaz,
Kathryn is ezt állítja magáról. Vajon bölcs dolog, amit most
művelnek?
Úgy viselkedem, mint egy szajha, gondolta magában Kathryn,
ahogy végigvezette a férfit az emeleti folyosón, be a
hálószobájába. De nem érdekel! Már egy hónapja célozgat rá.
Bizonyítsa be, hogy nem csak a szája jár. Azt akarom, hogy
egész éjjel keféljünk. Csakhogy ez itt nem a Csatorna, és Tim
negyvenhárom éves. Örülhetek, ha egy jó menetet sikerül
összehoznia, istenem, remélem, jó az ágyban? Mi van, ha csak
amolyan „dirr-durr, aztán vége, kösz az estét, hölgyem” típusú
fickó? Kénytelen leszek megölni. Nicholas, gyűlöllek azért, amit
tettél!
A hálószobában sötét volt, csak egy kislámpa világított az
éjjeliszekrényen, amit még korábban előrelátó módon égve
hagyott. Kathryn megfordult és nekiállt levetkőztetni a férfit.
Kibújtatta a zakójából, majd ügyesen kigombolta az ingét, és
levette a nyakkendőjét. Aztán az övcsatjára tette a kezét, ám a
férfi itt megállította. Szűzanyám, tiszta hülyét csináltam
magamból! – fogta el a pánik, és érezte, ahogy az arcát elönti a
forróság.
– Csak lassan, szerelmem – súgta Tim a fülébe. – Mindenre
sor kerül, nem kell kapkodni. Élvezzük ki minden percét.
Szeretem, ahogy beszélsz hozzám.
– Hangjában nevetés bujkált.
– Azt hittem, itt az ideje, hogy továbblépjünk a következő
szintre – védekezett a nő. – Ha te nem akarod, akkor jobb, ha
most elmész. Talán a hálaadás napi vacsoráig túlteszem magam
a tényen, hogy sikerült totál idiótát csinálni magamból.
A férfi kuncogott. – Nem, Kathy, ilyen könnyen nem
szabadulsz. Nem akarom elhinni, hogy olyasfajta nő vagy, aki
elkezd valamit, aztán nem fejezi be.
– Hatalmas tenyerébe fogta a nő arcát, és gyengéden
megcsókolta az ajkát. – Nem tudom, miféle pasikkal voltál
előttem, de én az a fajta fickó vagyok, aki nem szereti elkapkodni
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a dolgokat. A szenvedélyt nem szabad siettetni, még akkor sem,
ha jó ideje nem volt benne része az embernek.
– Olyan rég volt már mindkettőnk számára... – kezdte Kathryn,
aztán elhallgatott. Na jó, legalábbis a pasi számára.
A szó legszorosabb értelmében a Csatorna ugyan nem volt
valóság, de a kielégülés soha nem maradt el. Kinek volt
szüksége igazi férfiakra? Neki. Felsóhajtott.
Tim ismét megcsókolta az ajkát. – Ne mondj semmit, Kathy.
Hagyjuk, hadd menjenek a dolgok a maguk útján.
Levetette róla a pulóverét, és egy székre fektette. Nekidöntve
a kandalló melletti karosszéknek, letérdelt elé, lehúzta a
csizmáját és a puha zokniját, majd szépen letette őket a szék alá.
Aztán lehúzta a nadrágja cipzárját, azt is levetette róla, és a
pulóverre helyezte. Amikor már csak a melltartója és a bugyija
maradt, leültette a nőt a székre.
Közvetlenül előtte állva kibújt a már kigombolt ingjéből és
trikójából, az ágy lábánál lévő ládára fektetve őket. A ládára
telepedve levetette a cipőjét és a zokniját. Felállt, lehúzta, a
nadrágja zipzárját, majd kilépett belőle, és a többi ruhadarabra
fektette. Kezét kinyújtva talpra állította Kathrynt, majd kikapcsolta
a melltartóját, és hagyta, hogy a selyemcsipke darab a földre
hulljon. Hátralépett, hogy megszemlélje a nő kerek kebleit.
Kathryn érezte, hogy ismét elpirul, ám a férfi pillantása
csodálatról árulkodott. Aztán Tim ismét magához húzta.
Csodálatos érzés volt, ahogy meleg bőrük összeért.
Kathryn mellbimbói nyíló árvácskára hasonlítottak. Tim még
szorosabban
magához
ölelte,
úgy,
hogy
a
melle
hozzápréselődött a férfi széles, sima mellkasához. Ez tetszett
neki. Nem szerette a szőrös férfiakat.
– Fond a karodat a nyakam köré – utasította gyengéden a
férfi, és amikor engedelmeskedett, letolta a bugyiját, majd két
marokra fogta a fenekét. – Pont a megfelelő helyeken vagy
kerekded – mosolygott le rá a férfi. – Van róla fogalmad, Kathy,
mennyire vágyom rá, hogy megdughassalak? Tizenöt éves
korom óta nem voltak éjszakai magömléseim.
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A férfi szájából elhangzó durva szavak meghökkentették. Bár
mégis mit várt, mit mondjon? Hogy kefélni akar? Közösülni?
Szexuális aktusban részt venni vele?
– Bevallom, nekem is átfutott az agyamon, hogy vajon milyen
lenne dugni veled – árulta el.
– Phoebe és én néha mocskosan beszéltünk egymással –
dünnyögte a férfi. – Én nagyon élveztem. Kívülről tisztességes
iskolaigazgató, belülről kibaszott barbár.
Barbár! Azt mondta, hogy barbár. Kathryn megtántorodott. –
Szeretném látni a farkad – mondta, majd letolta a férfi
alsónadrágját, és kézbe vette a hímtagját. Nicholas azt ígérte,
nem fog csalódni. Hát nem is. A férfi vesszeje hosszú volt, és
máris duzzadni kezdett a kezében. Lejjebb csúsztatta a kezét,
hogy megmarkolja a herezacskóját. Te jó ég! Milyen súlyos! Rá
sem kellett pillantania, hogy tudja, minden ízében legalább olyan
méretes, mint fantáziavilágának barbár szeretője, Temur. A
szájába akarta venni, hogy leszopja. De vajon mit gondolna róla
a férfi, ha felkérés nélkül állna neki? Eddig hagyta, hogy a férfi
irányítsa a dolgok menetét, csakhogy ő nem akarta hagyni, hogy
kicsússzon a keze közül az irányítás. – Hadd szopjalak le! –
kérte.
– Nem – felelte a férfi. – Már kemény vagyok, Kathy.
Szeretnék némi örömet okozni neked, mielőtt a csúcsra jutnánk.
És azt szerelném, ha egyszerre mennénk el. A farkam elég nagy,
és neked rendesen nedvesnek kell lenned, különben még a
végén fájdalmat okoznék. Majd máskor, szerelmem.
Legközelebb azt csinálhatsz velem, amit akarsz. Ma este
azonban csak egy kiadós dugásra vágyom.
Kathryn megcsókolta, hogy tudassa vele, tetszik az ötlete.
Addig smároltak, míg az ajkuk sajogni nem kezdett. A férfi az
ágyra döntötte, és néhány párnát helyezett a csípője alá, hogy
megemelje. Aztán a combjai közé csusszant, és a
szeméremajkait széthúzva szakértő módon nekiállt nyalogatni a
csiklóját. Fantasztikus volt. A Csatornán egyetlen szeretője sem
részesítette ilyen csodás élvezetekben. Óvatosan megrágcsálta
a csiklóját, mely mostanra már kétszeresére duzzadt. Kathryn
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önkéntelenül is felnyögött. – Istenem, ez olyan finom! – A férfi
ajka rátapadt a csiklójára, és keményen megszívta. Kathryn
halkan felsikoltott – Ó, igen! Ne hagyd abba, Tim, kérlek, ne
hagyd abba!
A férfi gyengéden elnevette magát. – Később majd folytatom –
ígérte –, de most már nagyon nedves vagy, én pedig epedve
vágyok rá, hogy betölthessem a puncidat a farkammal. – Fölé
helyezkedett, és lassan ráhúzta a hatalmas méretű dorongjára.
Először csak óvatosan mozgott, majd miután látta, hogy a nő
könnyedén magába tudja fogadni, olyan mélyre hatolt, amilyen
mélyre csak tudott.
– Ó, istenem, igen! – kiáltotta félig zokogva Kathryn. Ahogy
férfi a felnyársalta az óriási vesszejére, vissza kellett fognia
magát, nehogy ott, abban a pillanatban elélvezzen.
Tim észrevette, milyen nehezére esik türtőztetnie magát. –
Lassan, Kathy, lassan – csitítgatta. – Végy egy mély lélegzetet.
Ez az. Újra. Most már jobb?
A nő bólintott. Valóban jobb volt. A férfi gyengédsége
meghatotta, tehetsége pedig, ahogy elkezdett mozogni benne,
elképesztette. Szemét lehunyva átadta magát a színtiszta
élvezetnek, ahogy a gyönyör hullámai végigsöpörtek a testén.
Tim farka ritmusosan mozgott benne fel-alá. Kathryn a férfi
dereka köré fonta a lábait, és felnyögött, ahogy Tim még
mélyebbre hatolt benne.
Úgy érezte, mindjárt elrepül, amikor a férfi rábukkant a Gpontjára. Halkan felsikoltott, ahogy a férfi belenyomta a péniszét,
azután kihúzta, belenyomta és kihúzta, és ezt addig folytatta, míg
mindketten vészesen közel nem kerültek a kirobbanás
pillanatához.
– Már nem tudom sokáig visszatartani – nyögte végül a férfi.
– Én sem! – Kathryn levegő után kapkodott, ahogy a gyönyör
csúcsára hágott, és a vaginájának fala összerándult Tim lüktető
dárdája körül, ahogy a nedve kitört, akár egy vulkán. – Ó,
istenem! – Hatalmasat sóhajtott.
– Ez csodálatos volt, Blair igazgató úr. Felkereshetem az
irodájában a közeljövőben?
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Tim erőtlenül felnevetett. Úgy érezte, a csodálatos szó
egyáltalán nem adja vissza, ami az előbb történt.
– A fenébe! – káromkodta el magát hirtelen. – Az óvszerről
megfeledkeztem! – Legördült a nőről.
– Nem lesz semmi baj – biztosította Kathryn.
– Nincs nemi úton terjedő betegségem, és évente járok
nőgyógyászati vizsgálatra. Évek óta nem feküdtem le senkivel.
– De mi van ha... – kezdte a férfi.
– Teljességgel ki van zárva – nevetett Kathy. – Túl öreg
vagyok ahhoz, hogy teherbe essek.
– Ha te mondod – felelte a férfi. Kinyúlt, és a kezébe vette
Kathryn kis pracliját. Ez csodás volt, Kathy. Azt hiszem, ezek
után már kiérdemeljük a barátok extrákkal elnevezést.
– Igen, én is azt hiszem – dünnyögte Kathryn. A keze aprónak
érződött a férfi kezében, és amikor Tim átkarolta, és szorosan
magához húzta, Kathryn majdnem elsírta magát. Hirtelen
kimondhatatlan biztonságérzet fogta el, mintha a világon senki és
semmi sem árthatna neki. Honnan a csudából jött ez az érzés? Ő
nem az a fajta nő volt, akinek szüksége volt egy férfire. Csak arra
vágyott, hogy rendszeresen és alaposan megdugják. Szexre
vágyott, semmi többre. A Csatorna tökéletesen megfelelt erre a
célra, de most Nicholas miatt egy igazi férfivel kell kefélnie, amit
meglepő módon nagyon is élvez, csak éppen elöntötték a
csöpögős érzelmek.
Tim érezte a zavarodottságát. Kathryn legalább olyan kevés
tapasztalattal rendelkezett a szerelmi hadszíntéren, mint ő.
Valószínűleg azon rágódik, hová is tart ez a dolog. Őt is ez a
kérdés foglalkoztatja. Barátok extrákkal. Harmincasok közt még
elmegy, gondolta magában, de mi a helyzet a tiszteletreméltó
Miss St. John és a középiskolai igazgató esetében? Ám most
hogy megízlelte a dolgot, nyilvánvaló volt számára, hogy többet
akar. Végül muszáj lesz eldöntenie, merre is tart ez a kapcsolat.
De nem most azonnal.
Egy ideig kéz a kézben heverésztek a csendes félhomályban,
ám Kathryn hirtelen meghallotta, ahogy az ingaóra lent a
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nappaliban egyszer megkondul. Már fél egy lenne? Vagy talán
egy óra?
– Mennyi az idő? – kérdezte lágyan, ahogy az ágy melletti óra
felé fordult. A világító kijelző tizenkettő harmincat mutatott.
– Jobb, ha elindulok – jegyezte meg a férfi.
– Mindkettőnknek vigyáznunk kell a hírnevünkre.
– Felkelt, gyorsan felöltözött, aztán lehajolt és gyengéden
megcsókolta a nő ajkát. – Ugye, ez nem egy egyéjszakás kaland
volt, Kathy?
– Nem, Tim, nem az volt. Azt kívánom, bárcsak itt tölthetnéd
az éjszakát, hogy újra csinálhassuk.
– Hálaadásnap estéje – rukkolt elő az ötlettel a férfi. – Gyere
át hozzám vacsora után. Senkinek sem kell tudnia az ottlétedről.
Az én kocsimmal megyünk. Sötét lesz. A garázsban parkolok le,
és a fedett átjárón át megyünk be a házba. Senki sem fog
meglátni. És másnap készítek neked reggelit – ígérte. – Isteni
reggelit tudok készíteni. Ha akarod, az egész hétvégét együtt
tölthetjük.
– Most azt kéne mondanom, hogy majd fontolóra veszem –
kezdte Kathryn –, de a mai este után nincs igazán mit
megfontolnom. Hogy is van az a régi mondás? Életedben
egyszer csinálj valami őrültséget, és meglátod, túl fogod élni. A
végső válaszom: igen.
Tim elvigyorodott, és az ágyon áthajolva gyors csókot lehelt a
szájára. – Jó éjszakát, szerelmem– mondta. – Ne fáradj,
kitalálok.
– Jó éjt! – válaszolta Kathryn. A férfi léptei lassan elhaltak a
folyosón. Hallotta a bejárati ajtó halk nyikorgását, ahogy kinyílt és
bezárult. Amikor meggyőződött róla, hogy a férfi elment,
kicsusszant az ágyból, leszaladt a földszintre, ráfordította a
kulcsot, aztán visszasietett a hálóba. Szex! Pompás, kielégítő
szexben volt része, és csodásan érezte magát. Kezdetnek nem
is volt olyan rossz. Kicsit félszeg, kicsit óvatos, de azért jó.
Eltűnődött, hogy Tim vajon később merészebb lesz-e, képes
lesz-e vadabb dolgukra Majd kiderül. Már maga a javaslat, hogy
menjen át hozzá a hálaadásnapi vacsora után, elég nagy
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bátorságra utalt. És muszáj óvatosnak lenniük, különben a falu
apraja-nagyja a kettőjük kapcsolatán fog csámcsogni. A férfi
szerződése valószínűleg tartalmaz egy viselkedési normákra
vonatkozó záradékot.
– Ó, te jó ég! Mibe mászott bele? Talán nem kellett volna
rögtön elfogadnia az ínycsiklandó ajánlatát, de hát többet akart
kapni abból a hatalmas szerszámából, és egyikük sem fiatal
tacskó már. Felnőttek voltak, akik szabad elhatározásukból
döntöttek úgy, hogy szexuális kapcsolatot létesítenek egymással,
és ehhez másoknak semmi köze. Legalábbis így diktálná a józan
ész, de hát Egret Pointe-ban voltak, ahol a józan ész nem mindig
számított mérvadónak.
Másnap reggel egy szál karmazsinvörös dáliát talált az
asztalán álló vázában. – Mavis – kiáltott oda a barátnőjének -,
honnan van ez a virág?
– Tim ugrott be vele ma reggel munkába menet – mesélte
Mavis. – Megkért, hogy tegyem az asztalodra. – Kérdőn oldalra
billentette a fejét. – Szóval? Mi van köztetek?
– Semmi – felelte röviden Kathryn.
– Most őszintén, Kathy, soha nem voltál egy ügyes hazudozó
– emlékeztette Mavis a legjobb barátnőjét. – Most pedig hadd
halljam az összes zaftos részletet. Mi történt?
– Semmi – ismételte Kathryn.
Mavis szeme hirtelen tágra nyílt. – Lefeküdtél vele, ugye? Ó,
istenem! És ne merd azt állítani, hogy nem így volt, mert olyan
vörös vagy, mint a pipacs.
– Jaj, fogd már be a szád, Mavis – kiáltott fel Kathryn. – Nem
fogom sem megerősíteni, sem megcáfolni az állításod, de
örömmel venném, ha estére nem erről beszélne a falu aprajanagyja.
– Oké, oké – csitította Mavis. – Én csak...
– Nincs több kérdés! – mondta Kathryn szigorúan.
– Én vajon kifaggattalak valaha is Jeremyvel kapcsolatban?
– Jeremy az én kedves, unalmas hitvesem. Itt most arról a
szuperszexi pasiról van szó, akire a középiskola összes facér
tanárnője kivetette rá a hálóját – dobta vissza a labdát Mavis.
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– Nos, én nem vetettem ki semmiféle hálót – védekezett
Kathryn.
– Nem is kellett – kuncogott Mavis. – Első pillanattól fogva a
horgodra akadt.
– Mavis! Kérlek! Legközelebb a bátyám már arról fog
érdeklődni, hogy vajon tisztességesek-e a szándékai – háborgott
Kathryn.
Mavis jóízűen elnevette magát.
– És végig kell ülnöm a hálaadás napi vacsorát Hallockkal. Aki
jelenleg kedveli Timet. Szeretném, ha ez így is maradna. A
fivérem abban a hitben él, hogy még szűz vagyok. Soha nem
tudott.... – itt elhallgatott.
– Soha nem tudott a bátyámról? – kérdezte Mavis gyengéden.
– Honnan...? – kezdte Kathryn döbbenten. Ő valójában
Nicholasra célzott.
– Jonathan a bátyám volt, Kathy. Te pedig a legjobb
barátnőm. Hogyne tudtam volna róla, amikor mind a kettőtöket
annyira szerettelek? Amikor megölték, láttam, hogyan hunyt ki a
fény a szemedben, hogy aztán több évig vissza se térjen.
– Megkért, hogy legyek a felesége, és én igent mondtam.
Akkor akartuk bejelenteni, amikor a nemzetőr csapata visszatér
Kuvaitból. Úgy terveztük, hogy ha a családom ellenzi a frigyet,
akkor megszökünk. A beleegyezésük esetén hagytuk volna, hogy
egy igazi, grandiózus St. John menyegzőt rendezzenek.
Számunkra édes mindegy volt, mi csak egybe akartunk kelni.
Aztán megölték. Azt követően már mi értelme lett volna bárkit is
beavatni?
Mavis bólintott. – Azt hittem, hogy egy nap majd megnyílsz
előttem. Nagyon örültem volna, ha te lettél volna a sógornőm,
Kathy, és anyámat is boldoggá tette volna a tudat, hogy teljes
egészében a magáénak tudhat. Mindig is azt hangoztatta, hogy
úgy tekint rád, mint a másik lányára.
– Ami elmúlt, elmúlt, nem lehet már változtatni rajta — mondta
Kathryn – Azt követően nem akartam több valóságot a szerelmi
életemben.
– Mi miatt gondoltad meg magad? – kíváncsiskodott Mavis.
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Kathryn St. John tudta, hogy nem árulhatja el a legjobb
barátnőjének az igazságot. Hogy a szüzességét egy bizonyos
Mr. Nicholas, a Csatorna Vállalat főigazgatója vette el. Valaki, aki
közeli barátságban állt a nagyapjával és apjával. Hogy Mr.
Nicholas maga volt az ördög, és hogy az ördög nem egy vörösbe
öltözött figura, vasvillával és szarvakkal. Egy elbűvölő idősebb úr
volt, tökéletesen manikűrözött körmökkel, divatos frizurával,
elegáns modorral, aki méretre szabott öltönyt és cipőt viselt, és
aki pontosan tudta, hogyan kell elcsábítani és kihasználni a
nőket.
Nem, ezt nem mondhatja el. Persze, ha elmesélte volna,
Mavis amúgy sem hitt volna neki, de még így sem bírta rászánni
magát, hogy előrukkoljon az igazsággal. Hogy Nicholas megízlel
tette vele a Csatorna gyönyörét, és hogy ő, Kathryn volt az, aki
megismertette ezt az interaktív álomvilágot Egret Pointe
hölgyeivel. Amiért jutalmul az ő távirányítójába hat különböző
ínycsiklandó és dekadens szexuális fantáziát is be lehetett
programozni. És most Nicholas, különös kegyetlenségről téve
tanúságot, eltiltotta a Csatornától, mondván, hogy már nem
veheti hasznát, mivel ő túlságosan is jó ember. És hogy itt volt az
ideje, hogy megtapasztalja a valóságot.
– Azt hiszem, végül elegem lett a Csatornából – füllentette. –
Gondoltam, a változatosság kedvéért jó móka lenne egy igazi
pasassal kefélni.
Mavis bólintott. – Lehet, hogy később talán ennél is többre
vágysz majd – vetette fel.
Kathryn elmosolyodott. — Ennyire azért még ne szaladjunk
előre, kedves barátnőm. Most pedig hívjunk össze egy
megbeszélést holnap reggelre, hogy véglegesítsük a karácsonyi
rendezvénnyel kapcsolatos tennivalókat. Két hét múlva
nyakunkon a könyvvásár!
– Rendben, elintézem – mondta Mavis, aztán megfordult és
elhagyta Kathryn irodáját.
Kathryn az íróasztalán álló tökéletes dáliát bámulta. Milyen
kedves gesztus. Idejét sem tudja, utoljára mikor küldött neki
valaki virágot. És milyen diszkréten járt el – nyilvánvaló, hogy a
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dália a saját kertjéből való. Bizonyára még a néhai Mrs.
Torkelson ültette. A dáliái híresek voltak az egész faluban. Ez
bizonyára egy olyan dugványból származik, melyről tavaly
megfeledkezett, és amely idén kibújt a földből. Olyan élénk
karmazsinvörös színben pompázott, mely szinte lángolt.
Megcsörrent a telefon, és felvette. – Kathryn St. John.
– Tetszik? – kérdezte Tim
– Nagyon. A színe egyszerűen lenyűgöző.
– Te vagy a lenyűgöző – felelte a férfi. – Most pedig áruld el
nekem, milyen virág ez? Ma reggel találtam kinyílva a kertben, és
nem úgy nézett ki, mint egy gyom.
Kathryn vidáman felkacagott. – Ez egy dekoratív dália. Mrs.
Torkelson ültette őket.
– Áh – sóhajtott fel megkönnyebbülten a férfi. – Akkor nem
fogtam nagyon mellé, ugye?
– Nem, egyáltalán nem.
– Köszönetet szerettem volna mondani, de nem akartam,
hogy a faluban mindenki azon tanakodjon, miért küldök neked
virágokat.
– Hm, igazán nagyra értékelem a diszkréciódat – incselkedett
vele Kathryn. – Egy szál bíborvörös dália sokkal figyelmesebb,
mint egy nagy csokor egy üdvözlőkártyával, melyen az áll, hogy
„Baby, fantasztikus voltál!” – jegyezte meg gonoszkodva.
A férfiből kitört a nevetés. – Örülök, hogy a szolgálatára
állhattam, hölgyem – mondta incselkedve.
– Tetszik a szolgáltatási csomagod – felelte Kathryn.
– Áll még a péntek esti mozi? – érdeklődött a férfi.
– Aha, ugyanott és ugyanakkor, mint múltkor – szögezte le
Kathryn.
– Mennem kell, szerelmem – mondta a férfi. – Ma én vagyok
az ebédfelügyelő.
– Szia! – köszönt el Kathryn, és letette a kagylót. A férfi
fesztelenül viselkedett vele, és ő is feloldódott a társaságában.
Az egyenletbe ugyan bekerült a szex is, de szerencsére nem
tette kínossá köztük a dolgokat. Precíz, rendszerető nőként
azonban be kellett ismernie, zavarja, hogy nem tudja pontosan,
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merre tart a viszonyuk – úgy vélte, miután már lefeküdtek
egymással, nyugodtan hívhatja viszonynak. A valóság néha nagy
szívás.
Másnap
reggel, pénteken,
Kathryn összehívta
az
alkalmazottait. – Készen állunk? – tette fel a kérdést. – Már csak
két hét van hátra a karácsonyi könyvvásárig. Hadd halljam a
beszámolóitokat. Caroline? Mi a helyzet a könyvekkel?
– Minden megérkezett, amire ígéretet kaptunk: a kemény
borítójú könyvek, szakkönyvek, szórakoztató irodalom – sorolta
Caroline Collines. – Az idei sikerkönyvek széles választékával
rendelkezünk, szinte minden egyes New York-i kiadó küldött
párat. Rina Seligmann bátyja, Aaron Fischer, az ügynök,
elmondhatatlanul sokat segített, Miss Kathy.
– Remek. Peter?
– Nos, a történelmi társaságunk és New York-i barátaim
jóvoltából sikerült összegyűjtenünk jóformán minden jelmezt. Ha
lehet, jövő héten mindenki szakítson időt a próbákra, hogy a
szükséges átalakításokat még elvégezhessük. És néhány
színházi ismerősöm segíteni fog a dekorációval – jelentette Peter
önelégült vigyorral az arcán. – Az árusítóhelyek is
álhomlokzatokat kapnak, hogy minden Dickens Londonjának a
hangulatát sugározza. – Peter, ez nagyszerű. Igazán köszönöm
– mondta Kathryn. – Susan?
– A Szent Anna-templomtól kapunk asztalokat és székeket.
Szereztem piros és zöld papír asztalterítőket és szalvétákat,
valamint karácsonyi díszítésű papírtányérokat és poharakat.
Rávettem néhány barátnőmet, hogy vállalják a főzést és a
sütemények elkészítését. Teát, forró csokit és forralt almabort
fogunk felszolgálni. Nem teljesen korhű, de szerintem a
látogatóknak tetszeni fog. Kétfajta levest fogunk kínálni,
kukoricalevest es New England-i kagylólevest. Debora
felajánlotta, hogy megmutatja, hogyan kell apró, igazi angol
húspástétomokat készíteni. Múlt héten kóstolót tartott a
számunkra, és isteniek voltak. Lesz kalács, teasütemény, lekvár,
citromos túró, vagdalt húsos és almás pite. Felállítunk egy
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asztalt, ahol a bemutatott ételeket áruljuk. Az első
megbeszélésünk után minden templomban kitettem egy
szórólapot, és kértem, hogy hozzanak be házi készítésű
lekvárokat,
dzsemeket,
savanyúságokat.
Rengetegen
jelentkeztek a felhívásra, Miss Kathy.
– Úgy tűnik, ezzel nagyot szakíthatunk, Susan – vélekedett
Kathryn. – Köszönet illet mindenkit a kemény munkáért. Marcia,
mit ajánlunk a gyerekek számára?
– Alaposan utánajártam mindenféle régi társasjátéknak.
Figyelembe véve, hogy a legtöbb mai gyerek számítógépen nőtt
fel, ez egy igazán újszerű élmény lehet számukra. Lesz
kincskeresés, és az középiskola új igazgatója, Mr. Blair elvállalta,
hogy eljátssza a Jelen Karácsonyának Szellemét, ezzel is utalva
Dickensre. Különböző karácsonyi történeteket fog felolvasni a
gyerekeknek. Peter városi cimboráitól kapunk egy vörös és
aranyszínű bársonnyal bevont trónust, azon fog ücsörögni –
számolt be Marcia Merryman, a gyerekkönyvtáros.
– Mindnyájan csodálatos munkát végeztetek – mondta
Kathryn elismeréssel a hangjában. – Úgy vélem, idén egy igazán
sikeres karácsonyi könyvvásárnak nézünk elébe. A könyveken
kívül még miket árulunk a bódékban, Caroline?
– Kézi készítésű gyerekruhákat, egymáshoz illő kislány és
játékbabaruhát. Az egyik hölgy egypár saját maga által varrt
keresztelőruhát is ígért. Lesznek kötött holmik, pulóverek,
kesztyűk, egyujjas kesztyűk, salak és sapkák. Ashley
Kimborough – elnézést – Mulcahy néhány tüneményes flanel
hálóruhát hoz, gyerek és felnőtt méretben egyaránt.
– Nagyobbat kaszálnánk a szigorúan tizennyolc éven felüliek
számára készült cuccaival – jegyezte meg szárazon Mavis. A
kollegái jót derültek a megjegyzésen.
– Egyetértek – mondta Kathryn -, de ez egy családi esemény.
– Ezenkívül csatlakozik hozzánk még egy gyertyakészítő és
egy fazekas is – fejezte be a beszámolóját Caroline.
– Úgy tűnik, készen állunk a karácsonyi vásárra, és jó ötletnek
tartom, hogy a könyveken és játékokon kívül mást is ajánlunk.
így a látogatók szinte minden ajándékot be tudnak szerezni
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nálunk, nem is kell máshová menniük – mondta Kathryn
elégedetten.
– Hacsak el nem szórják az összes pénzüket jövő pénteken a
plázában – szúrta közbe Peter Potter.
Ahogy a gyűlés lassan feloszlott, Mavis odasodródott Kathryn
mellé. – Mi is Hallockéknál ünnepeljük a hálaadást – közölte.
– A fiúk nem jönnek haza az ünnepre? – kérdezte Kathryn.
– Nem, idén mindketten a feleségük családjához mennek, és
különben is, Andrea és Pam is gyereket várnak. Új unokák
érkeznek. Az egyik tavasz vége felé, a másik a nyár közepén –
mesélte Mavis. – Nekünk is csak most árulták el. Úgyhogy már
három unokánk lesz.
– Gratulálok – mondta Kathryn.
– Ne nekem gratulálj! – hárította el Mavis – Én nem csináltam
semmit, kivéve, hogy szültem két fiút, akik láthatólag szívesen
nemzenek gyerekeket. Azt hiszem, muszáj lesz megkérdeznem
tőlük, hogy tisztában vannak-e vele, mi okozza ezeket a
terhességeket.
– Hogy rájöjjenek, tisztában vagy vele, mi folyik az ágyban egy
nő és egy férfi között? – nevetett Kathryn.
– Igaz – értett egyet Mavis. – Szerintem még mindig úgy
hiszik, hogy a gólya hozta őket, és az ő generációjuk volt az,
amelyik felfedezte a szexet. – Hirtelen témát váltott. – Ma este
megint moziba mentek, Kathy?
– Igen. Az afrikai királynőt játsszák, egy régi második
világháborús filmhíradóval és öt rajzfilmmel egyetemben —
mesélte Kathryn. – Timmel nagyon szeretjük a régi filmeket.
– Előtte vacsora? – puhatolózott Mavis.
– Aha.
– Mozi után meg desszert? – ugratta a barátnője.
– Lehet – kacsintott Kathryn. – Ismersz. Imádom a desszertet!
– Ki nem? – vihogott Mavis.
Ám amikor ismét egyedül maradt az irodájában, Kathryn
eltűnődött. Mi van, ha a férfi ma este ismét szexelni akar? Az
első alkalom jó volt. Nem kifejezetten eget rengető, de kezdetnek
megteszi. Már nem is emlékezett a Jonathannal való szexre,
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olyan sok idő telt el azóta. Bár akkor még fiatal volt, és fülig
szerelmes.
A férfi halála után soha többet nem akart komoly kapcsolatba
keveredni senkivel. Egy kapcsolat magában hordozta a sérülés
veszélyeit. Ráadásul a valóságban nem szerette az uralkodni
vágyó hímeket. Vagy mégis? Jonathan nagyon laza és higgadt
volt, akárcsak a húga, Mavis. Nos, azt hiszem, nem tehetek
mást, mint hagyom, hogy minden menjen a maga útján, döntötte
el magában Kathryn.
Beültek vacsorázni az étterembe és beszélgettek. Megnézték
a filmet, és beszélgettek. Ahogy kigördültek a pláza parkolójából,
Tim megszólalt. – Lenne kedved átjönni hozzám ma este?
– Azt hittem, jövő hétre beszéltük meg – felelte Kathryn.
Istenem! Készen áll erre? Bár az elmúlt éjszaka olyan... milyen
is? ... izgalmas volt. Igen, az volt. És most annak a hozzáadott
kockázata, hogy átmenjen hozzá, tovább fokozta az izgalmat.
Senki sem sejtené, hogy Egret Pointe komoly és erkölcsös Miss
Kathyje Mr. Blairrel kefél. Az emberek arra sétálnának reggel,
vagy akár aznap este, a kutyáikkal, és halvány gőzük sem lenne
róla. Annak a lehetősége, hogy valaki rajtakapja őket, pont a
megfelelő adag veszélyt kínálta.
– Rájöttem, hogy mohó fickó vagyok – vallotta be Tim. – Nem
akarok a jövő hétig várni.
– Nagyszerű – jegyezte meg Kathryn. – Én ugyanis egy mohó
nő vagyok. Én sem szeretnék jövő hétig várni. Mi a véleményed
a szexuális játékokról, Tim?
– Arra célzól, amelyikben megkötözlek, és a magamévá
teszlek? – kérdezte. – Azt hiszem, kedvesem, elrendezhető,
hogy bevessünk valami szórakoztató dolgot a személyes
élvezetünkre.
Kathryn elnevette magát. – Jó tudni, hogy az alatt a skót
gyapjúszövet zakó alatt egy igazi gazfickó szíve dobog. Imádom
a rossz fiúkat, Tim.
– Én pedig imádom a rossz kislányokat – vágott vissza a férfi
– , és semmi sem tűnik olyan vonzónak számomra, mint addig
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izgatni a városka feddhetetlen könyvtárosát, míg sikítozni nem
kezd.
– Akkor azt hiszem, jobban tesszük, ha átmegyünk a lakására,
uram – incselkedett a nő.
Tim kuncogott. – Először fektessünk le néhány alapszabályt.
Elfenekelhetlek?
– Ó, igen!
– Odakötözhetem a kezed az ágyam tartóoszlopához?
– Mennyezetes ágyad van? Ó, igen, Blair igazgató, kérem,
kötözzön meg!
– Ma este leszopsz?
– Örömmel, uram.
– Fenékbe kúrhatlak?
– Attól tartok, ez a lehetőség nem vonz annyira.
– Akkor nem duglak seggbe – egyezett bele a férfi. – De lehet,
hogy az egyik ujjam azért bedugom oda.
– Még soha senki nem dugta be az ujját oda, de nem hangzik
rosszul – felelte Kathryn. – Én is csinálhatom neked?
– Még soha senki nem dugta be az ujját oda, de nem hangzik
rosszul – utánozta papagáj módjára a férfi.
Kathryn jóízűen elnevette magát. – Rendben, azt hiszem a
legfontosabbakat megbeszéltük. Vetkőzzünk le, aztán lássuk, mi
történik.
– Kétségtelenül te vagy a legjózanabb gondolkodású nő,
akivel valaha találkoztam – jelentette ki lelkesen a férfi, ahogy az
autóval befordult a felhajtóra. A garázsajtó automatikusan kinyílt
előttük, majd miután begurultak, bezárult. Tim leállította a motort.
– Készen állsz egy nagy kalandra, Kathy? – kérdezte a nőt.
– Amennyire csak készen állhatok – felelte Kathryn
mosolyogva, miközben kikapcsolta a biztonsági övét, és kiszállt
az autóból.
A garázsból kilépve a fedett átjárón át besiettek a házba.
Csibész az ajtóban üdvözölte őket, láthatólag örült, hogy végre
társasága akadt. Tim kiengedte a kertbe.
– Nem fog sokáig kint maradni – biztosította a nőt. A konyha
felé terelgetve lesegítette Kathryn bőrdzsekijét, majd a nadrágját
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és bugyiját is lehúzva nekidöntötte a konyhaasztalnak. – Először
is itt fogjuk csinálni – jelentette ki.
Te jó ég! Tényleg kalandvágyó a pasas! Nem csak a szája jár.
Kathryn lerúgta a cipőjét, és kilépett a nadrágjából és bugyijából.
– Dugj meg! – mormolta érzéki hangon a férfi fülébe. Kezével a
zipzárjához nyúlt, lehúzta, és elővette a hímtagját.
– Abba se hagyom, míg csak kegyelemért nem könyörögsz,
szerelmem – ígérte a férfi, és ahogy a nő a dereka köré fonta a
lábát, egyetlen határozott mozdulattal beléhatolt, és ütemesen
mozogni kezdett benne. Keményen döngölte, és mélyen. Mi volt
ebben a nőben, amitől mindig így begerjedt? Szerette Phoebe-t
és rajongott érte, de soha nem kívánta ilyen elsöprő erejű
szenvedéllyel, mint amilyennel Kathy St. Johnra vágyott. Ha
lehetne, az örökkévalóságig tudná dugni.
Kathryn szorosan lehunyta a szemét, karjával és lábával a
férfiba csimpaszkodott, és minden erejével az általa okozott
színtiszta gyönyörre koncentrált. A kemény, vastag szerszám
csodásan kitöltötte, és a hüvelyizmai mohón összehúzódtak
körülötte. Valahányszor csak a férfi dorongja előrenyomult
benne, legszívesebben kéjesen felsikoltott volna. Az asztal
kényelmetlenül nyomta, de nem törődött vele. Csak a férfi farkára
vágyott. – Tedd meg! Tedd meg! Igen! Igen! – sziszegte a foga
között. – Ne merészeld abbahagyni! Minden porcikádat akarom.
A férfi gyengéden felnevetett. – Micsoda falánk kis boszorka
vagy, szerelmem – dünnyögte. Rábukkanva a nő G-pontjára,
eljuttatta az első orgazmusáig.
Ne! tiltakozott a nő, de már nem tudta visszafogni magát.
Többször is erőteljesen megrázkódott. A lábai elgyengültek,
lehullottak a férfi derekáról. – Remélem, sok van még ott,
ahonnan ez jött – jegyezte meg Kathryn sötéten, és már nekiállt
volna felhúzni a bugyiját és nadrágját, amikor a férfi megállította.
– Ne! – mondta. – Hagyjuk csak csupaszon azt a szépséges
popódat.
A nő csak ekkor vette észre, hogy Tim pénisze még mindig
mereven ágaskodik. Kinyújtotta a kezét, és gyengéden, ingerlően
megsimogatta. – Ez olyan csodaszép, Blair igazgató.
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A férfi halványan elmosolyodott, aztán sarkon pendítette, és
gyengéden az asztalra döntötte.
– Még egyszer! – suttogta a fülébe, ahogy ismét beléhatolt. –
Neked van a legédesebb, legszűkebb puncid a világon,
szerelmem – mormogta. – Szeretnék örökre benned maradni. –
Hatalmas kezében erősen tartotta a nő csípőjét. – Szereted,
amikor duglak, kedvesem?
Szereted, amikor a nagy farkam a forró pinádban mozog? –
Ajkával végigsúrolta a nő nyakszirtjét.
Kathrynon édes borzongás szaladt végig. Szűzanyám! Ki
gondolta volna, hogy a tiszteletreméltó Blair igazgató ilyen érzéki
vadállat?
– Mondd ki! – sziszegte a férfi. – Szereted, amikor baszlak?
– Igen! Igen! Azt akarom, hogy egész éjszaka keféljünk, Tim!
Egész éjszaka! – kiáltotta félig zokogva.
Amint érezte, hogy a nő közeledik a csúcshoz, kihúzta a
hüvelyéből a dákóját.
– Ne! A pokolba is! – fakadt ki csalódottan a nő.
– Pontosan azt fogod tenni, amit mondok, Kathy – váltott
hirtelen keményebb hangnemre a férfi. – Ettől a pillanattól
kezdve én vagyok a mestered, te pedig a rabszolgám. Kimész a
folyosóra. A hálószobám balra a harmadik szoba. Bemész,
leveszed az összes ruhádat, és ott vársz rám, alázatosan
letérdelve az ajtó előtt. Ha nem vagy benne a játékban, akkor
most azonnal hazaviszlek. Döntsd el!
– Benne vagyok! – biztosította a nő. A nadrágját és bugyiját
felmarkolva elhagyta a konyhát, és lassan végigsétált a folyosón
a férfi hálószobájáig. Gyorsan kibújt a pulóveréből és
melltartójából, majd gondosan elhelyezte őket egy széken. Aztán
letérdelt, lehajtotta a fejét, és várta, hogy bejöjjön a férfi. Soha
eszébe se jutott, hogy egy hús-vér férfi is benne lenne egy ilyen
fantáziajátékban. Olyan izgalmas volt! A férfi felizgatta. Annyira
nedves volt már a vágytól, hogy még a combja belső fele is
lucskos volt. Szíve hevesen kalapált, de türelmesen tovább
várakozott.
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Amikor Tim besétált a hálószobába, már anyaszült meztelen
volt. Egyetlen szó nélkül elé lépett, és a farkát az ajkai közé
nyomta. – Szopj le! – parancsolta, és a nő engedelmeskedett,
míg a férfi a szájába nem élvezett. Mohón nyelte a sűrű ondót,
mintha csak a legfinomabb bort kortyolná. A férfi kéjesen
felsóhajtott.
– Ügyes munka, szerelmem – dicsérte a nőt. – Most pedig
feküdj az ágyra.
Kathryn felállt. A térdei kicsit sajogtak, ami emlékeztette rá,
hogy nem az a huszonöt éves fruska, aki a Csatornán szokott
lenni. – Mit kívánsz, hogyan helyezkedjek el, mester? – kérdezte
a férfitől.
A tisztelettudó kérdés hallatán Tim elmosolyodott.
–
A
hátadra,
rabszolga
–
parancsolta.
Kathryn
engedelmeskedett, mire a férfi minden teketóriázás nélkül egy
vastag selyemkötéllel a magas ágyoszlopokhoz kötözte a kezét.
– Lábakat szét! – utasította. Egy vastag, kemény párnát
csúsztatott a feneke alá, ezáltal teljesen feltárult előtte a nő nemi
szerve. Felkelt az ágyról, odament a gardróbhoz, előhúzott egy
tálcát, odavitte az ágyhoz, és az egyik éjjeliszekrényre helyezte.
Kathryn egy gyors pillantást vetett a tálcára, és le volt
nyűgözve. A tálcán mindenféle játékszer, üvegcse és kis doboz
hevert. Némelyik ismerősnek tűnt.
A férfi kinyitotta az egyik dobozt és előhúzott egy négyszög
alakú kis flanel kendőt, amit megnedvesített az egyik üvegben
lévő átlátszó folyadékkal, majd letörölte vele a nedvességet a
vaginájáról és a szeméremajkairól. A ruha hűvösnek érződött,
ám a folyadéktól bizseregni kezdett a bőre.
– Mi ez? – kérdezte lágyan.
– Egy kis különlegesség, ami segít, hogy még élesebben és
tisztábban éld át a gyönyört – felelte a férfi. Aztán egy kis
üvegből az ujjaival előkanalazott egy maréknyi krémet, és nekiállt
masszírozni vele. A lábfejénél kezdte. A hüvelyk és mutatóujja
közé fogva végigmasszírozta a lábujjait, majd mindegyiket
meghúzogatta kicsit, meglepő szakértelemről téve tanúságot.
Ezután a nő lábai következtek, majd egyre feljebb haladt. A
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krémnek sárgabarack illata volt, és a férfi a fejét lehajtva a
nyelvével kente szét a krémet a hasán.
– Ehető – mormolta.
– Csodálatos érzés – nyögte a nő. Ismét bizseregni kezdett a
lába közt. Biztosra vette, hogy a flanel törlőkendőnek a hatására.
– Olyan gyönyörű kerek melled van – dünnyögte a férfi. Egy
kis krémet vett a tenyerébe, majd lassan bedörzsölte vele a dús
halmokat. Aztán mindkét mellbimbó csúcsára is tett egy kicsit, és
a szájába vette az egyiket, miközben három ujjat a nő hüvelyébe
nyomta. Lassan mozgatni kezdte az ujjait, míg a nő nyöszörögni
és vonaglani nem kezdett. Alig várta, hogy ismét magában
érezze a férfi hatalmas szerszámát.
– Te aztán tudod, hogyan kell kínozni egy nőt – tekergőzött
Kathryn.
– Ez még csak a kezdet, szerelmem – válaszolta a férfi, és
olyan mélyre döfte az ujjait, amilyen mélyre csak tudta. –
Meglepően kifinomult ízlésed van a szex terén, Kathy Azt
gondoltam volna, hogy sokkal jobban elnyomod a vágyaidat. –
Kihúzta az ujjait.
Kathryn csalódottan felnyögött. – Könyvtáros vagyok. Sokat
olvasok, és őszintén szólva, kíváncsi természettel áldott meg az
ég. Nem mintha valaha is átéltem volna bármi ehhez hasonlót.
Ami azt illeti, egy igazgatóhoz képest te is kifinomult ízléssel
rendelkezel. Az alatt a fehér, angolszász protestáns külső alatt
egy ínycsiklandóan mocskos vadállat lapul. – Én pedig igazán
mázlista nő vagyok, gondolta magában. Oké, Nicholas, taIán
tényleg szükségem volt némi valóságra, és Tim minden kétséget
kizáróan valóságos.
A férfi ajka a szájára tapadt egy kemény, hosszú csókban,
melyet újabb és újabb csókok követtek. Tim nyelve befurakodott
a szájába, és párbajozni kezdett a nyelvével. Vadul nyalogatták
és simogatták egymást. Kathryn érezte, ahogy a férfi hímtagja
játszadozásuk közben a combjának feszül. Szerette volna
megérinteni, megcirógatni, de a férfi rabja volt, mozdítani sem
bírta az ágyoszlopokhoz kötözött kezét.
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Tim hirtelen elhúzódott tőle, és a tálcáról levett egy hosszú
madártollat, mely hegyes csúcsban végződött. Csintalanul
rámosolygott.
Aztán egyik kezével széttárta a lábait, és cirógatni kezdte a
védtelen ölét. A csiklandozó érzés furcsa mód nagyon izgatónak
bizonyult, ahogy a férfi lassan végigsimította a szeméremajkai
szélét.
A toll gyengéden körbejárta a pináját, majd a férfi a csiklójához
érintette a hegyes végét. A pillantásuk találkozott. Tim a toll
hegyével megpöccintette a csiklóját. A nő szeme elkerekedett.
A férfi ismét elmosolyodott, aztán elkezdte fel-alá húzogatni az
érzékeny kis dudoron. Kathryn önkéntelenül is vonaglani kezdett,
és aprócska hang tört elő a torkából. Tim kitartóan ingerelte a
tollal. A nő csiklója az izgalom hatására megduzzadt. És épp
amikor igazán izgalmassá vált volna a dolog, a férfi hirtelen leállt.
– Túl mohó vagy! – rótta meg, aztán előrehajolt, és hosszú
nyelvcsapásokkal nyalogatni kezdte, ami furcsán megnyugtató
érzés volt. Az izgalomszintje visszaesett.
– Gonosz vagy! – panaszkodott a nő.
– Nem akartam, hogy máris elmenj – magyarázta a férfi. –
Van néhány dolog, amit még meg kell tenned.
– Felnyúlt, és meglazította a selyemkötelet, hogy ki tudja húzni
a kezét.
– Mit? – kíváncsiskodott a nő.
Válaszképp Tim a kezébe vett egy flaska sűrű olajat, és egy
kicsit a keblei közti völgybe öntött. – Nyomd őket össze –
utasította, és amikor a nő engedelmeskedett, a nő keblei közé
dugta a farkát, és lassan mozogni kezdett fel-alá.
Fejét előrehajtva, Kathrynnek sikerült a nyelvével megnyalnia
a dákója csúcsát, amikor az épp előrenyomakodott. Mikor a férfi
újra közel került a csúcshoz, a szájába vette, és másodszorra
csont szárazra szívta.
A férfi felnyögött az élvezettől.
– Legközelebb csináljuk úgy, hogy azt a gyönyörű nagy farkad
olyan mélyre döföd belém, amilyen mélyre csak tudod – állt elő a
javaslattal Kathryn.
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– Szórakoztatóak ezek a játékok, de szeretném, ha rendesen
megdugnál.
A férfi, fejét a nő keblén nyugtatva, erőtlenül bólintott. – Most
egy kis szünetet tartunk, kedves szerelmi rabszolgám.
Elszenderedett. Kathryn érezte, ahogy minden izma ellazul.
Ez volt a különbség a valóság és fantázia között. A Csatornán a
szeretői soha nem fáradtak el. Kathryn felsóhajtott. Nicholas,
legalább néha hadd férjek hozzá ahhoz a csodálatos
fantáziavilághoz, gondolta magában. Tim csodás szerető, de egy
hús-vér ember, és ezen a világon az emberek kimerülnek. Ám
nem kapott választ. Elvették tőle a hozzáférés jogát, és
nyilvánvaló volt, hogy soha nem fogja visszakapni. Nem tehetett
mást, ő is elszunyókált.
Arra ébredt, hogy a férfi a nyelvével a csiklóját izgatja.
– Finom – mormogta. A nyelv tovább körözött az érzékeny kis
dudor felett, és hamarosan egy kisebb klitorális orgazmust is
megtapasztalt. Nagyot sóhajtott.
A férfi fölé hemperedett és habozás nélkül belédöfte a nagy
szerszámát. Lassan, nagyon lassan mozogni kezdett benne,
óvatosan felébresztve a vágyát.
– Gyorsabban! – követelte a nő.
– Nem, még nem – csitította a férfi. – Túlságosan követelőző
vagy. Ne siesd el! Élvezd ki minden egyes percét, élvezd ki a
testem minden egyes porcikáját!
Válaszul a nő összeszorította az izmait, és érezte, ahogy a
férfiassága ott dagadozik és lüktet benne. A férfi egyik keze a
nyakszirtjét cirógatta. Érintése nyomán borzongás futott végig a
gerincén. – Gyorsabban! – ismételte.
Ez alkalommal a férfi enyhén felgyorsította a tempót, és a
lábait magasba emelte és hátranyomta, hogy még mélyebbre
hatolhasson.
– Ó, igen! – sziszegte Kathryn, és még jobban összeszorította
a hüvelyizmait, hogy ezzel is ösztökélje.
Tim kuncogott. – Csak finoman, szerelmem, amúgy is közel
járok már. Ha velem együtt akarsz elélvezni, akkor ne kínozd
tovább szegény dákómat. – Kathryn azonnal abbahagyta, és Tim
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most már igazából is belendült, egyre gyorsabban és gyorsabban
mozgott benne, mígnem Kathryn kéjesen nyöszörögni nem
kezdett. – Baby, szeretnél elmenni? – cukkolta a férfi, és lassított
a tempóján.
Kathryn erre válaszul a fogával erősen belemart a vállába.
– Oké, szerelmem – nyögte a férfi. – Szálljunk magasra.
És néhány erőteljes lökéssel a mennybe küldte őket.
Kathryn úgy érezte, elrepül. Szemét lehunyva átadta magát a
mindent elsöprő érzésnek. A szíve vadul kalapált, és a nedve
lefolyt az öléből. Oké, most már megelégszik a realitással is.
Igen! Ezt a fajta valóságot szerette. És talán, de csak talán, jobb
volt, mint a fantáziái. Tim Blair az a pasas volt, aki tényleg tudta,
hogy kell kefélni.
– Te aztán nem vagy semmi nő, Kathy St. John – nyögte a
férfi. – Azt hiszem, el kell kezdenem több spenótot enni, ha
lépést akarok veled tartani. De ezt is bevállalom, mert imádlak
dugni!
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Nyolcadik fejezet

A férfi imádta dugni őt, ő pedig imádta, amikor dugta. Hirtelen
eltöprengett: vajon Tim kedveli is? Muszáj, hogy kedvelje.
Egyszeriben egy pár lett belőlük. Vacsorák, mozik, és néha
közös ebédek a könyvtári irodájában. Ha tényleg csak a
bugyijába akart volna bejutni, akkor nem bajlódna ilyenekkel,
nem igaz? Atyavilág! Tisztára úgy agonizál itt, mint egy
serdületlen kamasz, azokban a tini lányoknak írt regényekben.
Különben is, miért rágódik ezen? Csupán egy diszkrét
szexpartnerre vágyik. Vagy mégsem? Mitől zavarodott össze
ennyire? Ő nem tartozott azok közé a gyámoltalan libák közé,
akik elképzelni sem bírják az életüket egy férfi nélkül.
Mindketten elszenderedtek. Mielőtt elnyomta volna az álom,
Kathrynnek feltűnt, hogy Tim még alvás közben is a kezét
szorongatja.
Amikor másnap reggel felébredt, a férfit már nem találta maga
mellett. Csibész heverészett csak az ágyon. Kathryn
megesküdött volna, hogy a kutya vigyorogva méricskéli.
Aztán Tim is megjelent: nyilvánvalóan a fürdőszobában járt,
mivel csak egy törölközőt viselt a dereka köré tekerve. – Jó
reggelt, szerelmem – üdvözölte a nőt. – Tettem ki neked is
törölközőt, én addig megyek, és összeütök valami reggelit
magunknak. Csibész, le az ágyról!
Az eb vonakodva lekecmergett a fekvőhelyről, miközben
szemrehányó pillantást vetett a gazdájára.
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– Így fogsz reggelit készíteni? – kérdezte incselkedve Kathryn.
A férfi évődve a földre dobta a törölközőt, és kihívó pillantást
vetett rá.
Kathryn elnevette magát. – Öltözz fel, nagyfiú! – vetette oda
neki. Atyaisten! Micsoda dögös pasas! Felöltözve olyan
szelídnek tűnt, ám ruha nélkül a férfi nem volt több két méter
magas gyönyörűen kidolgozott testnél. A feneke olyan feszes
volt, hogy egy negyeddolláros pénzérme lepattant volna róla.
Sima mellkasa és izmus karjai láttán felidéződtek benne az
elmúlt éjszaka emlékei. És az a combja között most ernyedten
lógó hosszú, formás farok. Kathryn felsóhajtott. Szüksége lesz
egy hideg zuhanyra, ez már biztos. Kikelt az ágyból és
meztelenül besétált a fürdőszobába. Lehet, hogy negyvennyolc
éves, de a teste még mindig tetszetős.
Micsoda mellek! – gondolta magában Tim a nőt figyelve. És a
feneke! Lélegzetelállító. Szeretné becsempészni a dákóját azok
közé a tökéletesen szimmetrikus farpofák közé. Forró lenne és
szűk. Mennyei érzés lenne. Jesszusom, mi az ördög ütött belé?
Ügy viselkedik, mint egy kamasz fiú élete első dugása után. De
nem tehet róla, Kathryn St. John egyszerűen olyan
ellenállhatatlanul dögös volt! Nehezére esett elhinni, hogy öt
évvel idősebb nála. De hát mit számít a kor, ha olyan jól
összeillenek?
Itt döbbenten megtorpant. Valóban tökéletesen összeillettek,
és nem csak az ágyban. Kathryn is magasan képzett volt,
akárcsak ő. Gyorsan vágott az esze, értelmes volt és vicces.
Ráadásul úgy tűnt, ugyanazokat a dolgokat kedvelik. Lehet, hogy
többet fog jelenteni számára egy szexpartnernél? Hirtelen
ráébredt, hogy egyáltalán nem lenne ellenére. Már nem volt
családja, és Csibészen kívül senki nem törődött azzal, hogy él-e,
hal-e. New Yorkban már nem várta semmi. Úgy tűnt, Egret
Pointe egy új élet kezdetét jelenti. A melegítőalsójába belebújva
mezítláb kiballagott a konyhába, ahol nekiállt reggelit készíteni.
Kathryn, miután lezuhanyozott és felöltözött, csatlakozott
hozzá a konyhában. Meglepetten fedezte fel a házilag készült
fahéjas francia pirítóst, kis kolbászkákat, gyümölcslét és frissen
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főzött kávét. – Tyűha! Micsoda fincsi reggel! – kiáltott fel
boldogan. – A francia pirítós a kedvencem. Honnan tudtad?
– Az én kedvencem is – árulta el a férfi. – Foglalj helyet!
Háromfajta szirupom is van hozzá.
– Melyik három fajta?
– Eper, áfonya és juharszirup – sorolta a férfi.
– Ebben a kérdésben hagyománytisztelő vagyok -jelentette ki
Kathryn. – Kérem a juharszirupot!
– Kitűnő választás – értett vele egyet a férfi -, bár az áfonya
sem megvetendő, szerelmem.
– Elkényeztetsz egy ekkora lakomával – jegyezte meg
Kathryn. – Én csak ritkán eszem reggelit.
– Hogyhogy? – tudakolta Tim – A reggeli a nap legfontosabb
étkezése.
– Ó, néha bekanalazok egy-egy joghurtot, de főzni nem
szoktam, kivéve vasárnap a vacsorát, de azt is csak hébe-hóba.
Enni viszont imádok – ismerte be Kathryn. – Néha valamelyik
alkalmazottam behoz a könyvtárba valami illetlenül édes és
ragacsos dolgot, amire aztán mindenki ráveti magát.
– Én imádok főzni – árulta el Tim. – Az őseimnek volt egy
házvezetőnője, aki ellátta az egész háztartást. Csodás
szakácsnő volt, és engem is beavatott a konyhai fortélyokba.
Még szakácskönyveket is elkezdtem gyűjteni. Megvoltak Fanny
Farmer, Júlia Child, Paula Deen könyvei, a Jó háztartás magazin
receptfüzetei. A főzés megnyugtat, és egyfajta kreatív
önkifejezési forma számomra.
– Még soha nem találkoztam olyan férfivel, aki tudott volna
főzni – árulta el Kathryn. Levágott egy darabkát a francia
pirítósból és a szájába tette. – Ó, atyám! Ez isteni! – fakadt ki
izgatottan. – Mi van benne? – Lenyelte, majd egy újabb falatot
tömött a szájába.
– A szokásos — mondta a férfi. – tojás, fele-fele arányú tej és
tejszín keveréke, egy kis cukor, egy csipetnyi vanília, és egy
uncia Jack Daniels. Ja, és csak vajjal főzök.
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– Akkor bizonyára ez a titka, no meg a whisky – jegyezte meg
kuncogva Kathryn. – Eszembe nem jutna whiskyt tennem a
francia pirítósba.
– Egy kávéskanálnyinál is kevesebb van csak benne, Kathy,
de tökéletes ízt ad neki – védekezett Tim.
– Ühüm – motyogta teli szájjal, és még további öt szeletet
bevágott, hozzá négy kolbászkát. Úgy jóllakott, mint a duda.
Amikor befejezték a reggelit, a tányérokat beletették a
mosogatóba.
Tim leöblítette,
majd
berakta őket a
mosogatógépbe. Aztán, két kávésbögrét felmarkolva, átvezette a
nőt a nappaliba, ahol még élénken ropogott a kandallóban a tűz.
– Van egy kis papírmunkám a dolgozómban – jegyezte meg. –
Nem bánod, ha elintézem? Nem tart soká.
– Persze, csináld csak – biztatta Kathryn. – Addig leveszek
egy könyvet a polcodról és olvasgatok egy kicsit. Olyan
barátságos ez a kis szoba a kandallóval meg egy csésze
kávéval. – Kiválasztott egy neki tetsző könyvet a polcról, és lábát
maga alá húzva letelepedett a kanapéra. Meglepetésére Csibész
odabaktatott mellé, felugrott a pamlagra, és fejét letette a
mellette levő párnára.
– Azt hiszem, szereztél magadnak egy barátot – mosolygott
Tim, aztán bevonult a dolgozószobájába.
Kathryn kinyitotta a könyvet és átfutott néhány oldalt, de aztán
félretette, és a kávéját kortyolgatva a másik kezével
szórakozottan Csibész selymes kobakját cirógatta. Idejére sem
emlékezett, mikor érezte magát utoljára ilyen ellazultnak és
elégedettnek, egy zabolátlan szexszel töltött éjszaka, egy finom
reggeli és egy csendes ház. Maga a tökély. Kipillantott a nappali
kiugró ablakfülkéjének üvegén, és látta, hogy odakint gyengén
szemerkél az eső. Ez már több mint tökéletes, gondolta
magában. A zsebében megcsörrent a telefon. Ösztönösen
felkapta, és anélkül, hogy megnézte volna, ki hívja, beleszólt: –
Itt Kathryn St. John.
– Kathryn, beugrottam a könyvtárba a gyerekekkel – hallotta a
bátyja hangját. – Nem tudtam róla, hogy ma nem dolgozol. Nem
178

kéne talán egy másik szabadnapot választanod a szombat
helyett, amikor a könyvtár ilyen forgalmas?
Ó, te jó ég! – Felválta vesszük ki a szombatokat, Hallock. Az
ember azt hinné, ennyi év után ezzel te is tisztában vagy. Te
vitted el a gyerekeket a könyvtárba?
– Debora nincs valami jól – magyarázta a bátyja.
– Mellesleg otthon sem találtalak – fűzte hozzá
szemrehányóan.
Atyaisten! Gondolkozz, gondolkozz! – Nem, nem vagyok
otthon – ismerte be. Mit mondjon, hol van éppen? Hallock
valószínűleg megnézte a könyvtár távoli végében álló kicsi
garázsát is. Valaha egy istálló szerepét töltötte be, ahol az elődje
a lovát és a bricskáját tárolta. – A faluban vásárolgatok, Hallock.
Nem láttam okát annak, hogy kocsival menjek, pazaroljam a
benzint, és növeljem a szmog mennyiségét. Isten szerencsére
két jó lábbal áldott meg, hát kihasználom őket.
– Örömömre szolgál, hogy a hugicám ilyen felelősségteljes
személy. Sajnálom, hogy elkerültük egymást. Akkor csütörtökön
találkozunk. Viszlát!
Kathryn összecsukta a telefonját. Ezentúl ne felejtsd el
megnézni, hogy ki hív, mielőtt felveszed, emlékeztette magát.
– Jól hallottam? Beszéltél valakivel? – kérdezte Tim a
szobába lépve.
– A bátyámmal. Nem néztem meg a kijelzőt, mielőtt felvettem
volna a telefont. Tudja, hogy nem vagyok sem a könyvtárban,
sem otthon – vallotta be. – Azt mondtam neki, hogy gyalogosan
vásárolgatok a faluban.
– Megpróbál majd ott megkeresni? – tűnődött Tim.
– Nem, de majd beszélek Ashley Mulcahyvel a Lacy
Nothingsből, és ha Hallock érdeklődne, ő majd megesküszik,
hogy épp érzéki fehérneműket próbáltam nála. A bátyám nem
fogja tovább feszegetni a témát.
– Van céda fehérneműd? – kérdezte a férfi évődve.
– Egyetlen úriember sem tenne fel ilyen kérdést egy úri
hölgynek! – vágott vissza műfelháborodással a hangjában
Kathryn.
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– Nem feleltél a kérdésemre – mutatott rá Tim.
– Nem, ugye? – somolygott Kathryn. – Végeztél a
papírmunkáddal?
– Majdnem – felelte a férfi.
– Mit szólnál kis furikázáshoz utána? Igaz, szemerkél az eső,
de nem olyan vészes.
– Autókázás az esőben? Egész jól hangzik – ismerte el a férfi.
– Gyorsan befejezem a munkám.
– Meghívlak ebédre az öbölbeli öreg fogadóba – állt elő az
ötlettel Kathryn.
– Bírom azokat a nőket, akik komolyan veszik a nemek közti
egyenjogúságot – élcelődött Tim.
Kathryn elővette a mobilját, és felhívta az unokatestvérét,
Ashley Kimborough Mulcahyt.
Ashley asszisztense, Nina vette fel a bolti telefont.
– Lacy Nothings. Miben segíthetek?
– Nina, Ashley bent van? Itt Kathy St. John.
– Tartsd egy kicsit – kérte Nina.
– Kathy? Mit tehetek érted? – hangzott lel Ashley hangja a
telefonban.
– Füllents – felelte Kathryn. – Figyelj, ha Hallock kérdezné,
akkor ma reggel bent voltam nálad a boltban, oké? És kérd meg
Ninát, hogy ő is falazzon nekem.
– Nahát, Kathy – mondta lágyan Ashley -, csak nem rossz
kislány vagy?
– De bizony – ismerte be Kathryn. – Az vagyok, méghozzá az
én koromban. Próbálok diszkréten eljárni, de hát ismered a
bátyámat, Mr. Félig-Üres-a-Poharat.
– Az új igazgatóról van szó, ugye? – kérdezte Ashley
suttogva.
– Sajnálom kuzinom, de nem fogok belemenni a részletekbe –
felelte határozott hangon Kathryn.
– Le merném fogadni, hogy róla – folytatta Ashley.
– Az elmúlt hónapban rengetegszer láttak a társaságában.
Csak így tovább, csajszi! Cuki egy pasas. Jó az ágyban?
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– Ugyan honnan tudnám? – Kathryn megpróbált némi
felháborodást csempészni a hangjába.
– Azért, mert a Kimborough géneket örökölted, Kathy
kuzinom, és a családunk nőtagjai mindig is túlfűtött libidóval
rendelkeztek. Hoppá, mennem kell. A Carstairs menyasszony
megérkezett. Csáó, Kathy!
Kathryn elmosolyodott. Ashleynek igaza volt. A Kimborough
család nőtagjait mindig is hatalmas szexuális étvágy jellemezte,
és a Kimborough-k és a St. Johnek egymás között házasodtak,
mióta csak az 1700-as években részt vettek a város
megalapításában. Az apai nagyanyja is Kimborough volt. Egret
Pointe ősi családja közül nagyon sok rokonságban állt
egymással.
– Végeztem – jelentette be Tim, visszatérve a nappaliba.
– Én meg közben összehoztam egy alibit, arra az esetre, ha
Hallock tovább kutakodna a hollétem után – árulta el Kathryn. –
Tudom, nevetséges, de muszáj.
– Valójában kedvelem a bátyádat, de tisztában vagyok vele,
hogy nagyon felzaklatná, ha megtudná, hogy tegnap éjjel az
eszméletvesztésig dugtam a húgát – felelte Tim. – Ha először
hozzászoktatjuk a gondolathoz, hogy egy pár vagyunk, azzal
talán eloszlatjuk az aggályait.
– Miért, egy pár vagyunk? – kérdezte Kathryn lágyan.
– Kathy, már a legelején megmondtam, hogy számomra ez
nem egy egyéjszakás kaland. Szeretném, ha egy pár lennénk,
feltéve, ha te is így akarod – közölte Tim.
– Soha nem voltam párkapcsolatban. Legalábbis nyíltan nem.
Jonathan Curtisszel szuperdiszkrétnek kellett lennünk – vallotta
be Kathryn.
– Még gyerekek voltatok – vélte Tim. – Mi már nem vagyunk
azok. Kathy, én tényleg nagyon kedvellek, és szeretnék randizni
veled, anélkül, hogy ezzel aggodalmat okoznánk a bátyádnak.
– Fogalmam sincs, miért emészti magát ezen még mindig –
rázta meg a fejét Kathryn.
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– Mindig is szorongani fog, hogy a családja milyen színben
tűnik fel az emberek előtt. Benne van a génjeiben – magyarázta
Tim. – Valahol elragadónak találom, hogy ilyen ódivatú.
Már megint azok a gének, gondolta magában Kathryn. – Azt
hiszem, igazad van – értett vele egyet.
– Úgyhogy tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy
megnyugtassuk. Nem kell mindent az orrára kötnünk. Elég, ha
annyit tud, hogy egy pár vagyunk.
– Egyetértek – mondta Kathryn. – A porontyai számából ítélve
a fivérem szapora, mint a nyúl, ám csupán a gondolattól, hogy én
szexeljek valakivel, szélütést kap. Mintha az embernek egy
viktoriánus nagynénivel kéne megküzdenie.
Tim jót derült ezen. – Ne ítélj olyan szigorúan felette, Kathy.
Hallock önnön fontosságának tudatában nőtt fel, és halálra rémíti
a gondolat, hogy esetleg nem felel meg az elvárásoknak. Az
uralkodásra való hajlam egyfajta védekezési mechanizmus a
számára.
– Elképzelni sem tudom, Debora hogy viseli el – jegyezte meg
Kathryn.
– Bizonyára nagyon szereti – felelte Tim.
Kathryn egy hosszú pillanatra elhallgatott, aztán megszólalt: –
Azt hiszem, igazad van.
Tim
először
bement
a
garázsba,
majd
miután
megbizonyosodott róla, hogy senki nem jár az utcán, intett
Kathrynnek
Úgy tűnt, a szomszédok közül senki nem merészkedett elő az
esőben, így egy lélek sem látta, ahogy végighajtottak a Wood's
End Wayen. Kathryn a part menti út irányába kalauzolta a férfit.
Majdnem egy órát autóztak a kacskaringós országúton. Kathryn
elmesélte, hogy valaha ez egy kis földút volt, és csak az 1930-as
években aszfaltozták le. Végül megálltak egy kilátópontnál, és
pár percre leültek gyönyörködni az öböl látványában. Az ég
szürkébe burkolózott, a víz sötéten fodrozódott alattuk.
– Látod azt a nagy, sima tetejű szikladarabot a vízben?
Fókapihenő a neve. Napfényes februári napokon a kikötő fókái
ezen süttetik a hasukat. Nyáron rengeteg hajó jár erre. Ha pedig
182

húsvét április végére esik, akkor naplementekor a faluhoz közeli
partszakaszon tartjuk az istentiszteletet.
– Te nagyon szeretsz itt élni, igazam van? – kérdezte a férfi.
– Világéletemben itt laktam – felelte Kathryn. – Ó, persze
bejártam a világot. Imádok utazni. Mégis, Egret Pointe az
otthonom. Nem tudnék, és nem is akarnék másutt élni.
– Valaha én is csak New Yorkban tudtam elképzelni az
életem. Ott születtem, ott nőttem fel. De miután apám meghalt,
nos, egyszerűen már nem éreztem úgy, hogy oda tartozom –
vallotta be a férfi – Maradhattam volna a családunk lakásában,
és a Kensington Akadémián is biztos helyem volt, örültek volna,
ha a nyugdíjba vonulásomig ott maradok. De többé már nem
éreztem
helyénvalónak.
Amikor
felmerült
az
itteni
munkalehetőség ötlete, először szkeptikus voltam ugyan, de
most, hogy kicsivel több mint három hónapja itt lakom, be kell
vallanom, hogy imádok itt lenni.
– Örülök! – mondta erre Kathryn.
Felkerekedtek, és a kocsiba ülve elindultak vissza a falu
irányába. Útközben megálltak az East Harbor fogadónál egy
kései ebédre. Később, ahogy az egyre alacsonyabbnak tűnő
égbolt lassan elsötétedett, Tim hazafuvarozta a könyvtár melletti
kis házikójába. Kathryn teát készített neki, és megkínálta egy
szelettel Mrs. Bills piskótájából. Letelepedtek a gáztüzelésű
kandalló elé, és mély beszélgetésbe merültek. Arra eszméltek
csak fel, hogy közben nyolc óra lett.
– Nem foglak marasztalni – mondta Kathryn. – Az elmúlt
éjszaka csodás volt, de talán nem árt, ha mindketten gyakorlunk
egy kis önmegtartóztatást.
A férfi felállt. – Holnap istentisztelet után menjünk vissza az
hasi Harborba egy korai vacsorára. Itt az ideje, hogy újból
elkezdjek templomba járni. Azóta nem voltam, hogy ide
költöztem.
– Én minden templomot ismerek a városban – ajánlkozott
Kathryn.
– Az episzkopális egyház híve vagyok – mondta a férfi.
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– Én is az vagyok, és a Szent Lukács egyházközösségébe
tartozom. – Lehetne ennél tökéletesebb? – A késői istentisztelet
tíz órakor kezdődik. Második liturgia.
– Jobban szeretem az elsőt – vallotta be a férfi.
– Én is – árulta el a nő, ahogy kikísérte az ajtóhoz. Elővette a
férfi kabátját az előszobai szekrényből és felsegítette rá.
Tim szorosan magához húzta, és megcsókolta: először puhán,
gyengéden, aztán egyre keményebben és vadabbul. – Akkor
holnap a templomban! – búcsúzott, és elengedte Kathrynt.
A nő figyelte, ahogy végigmegy az ösvényen az utca felé.
Tyűha! Harminc éve most először van barátja. Egy pár voltak. A
férfi legalábbis így utalt rájuk. Egy pár.
Másnap reggel V. Hallock St. John felvonta az egyik bozontos
szemöldökét, amikor meglátta Tim Blairt besétálni a templomba.
Látta, ahogy a húga int a férfinek, aki csatlakozott hozzá a
padsorában. Mi folyik itt? Akárhogy is, egy férfi, aki
istentiszteleten csatlakozik szíve választottjához, V. Hallock
világában tiszteletreméltónak minősült. A szertartás végeztével
Kathryn és Tim odasétáltak hozzájuk és melegen üdvözölték őt
és a családját.
– Nem tudtam nem észrevenni – kezdte Hallock minden
finomságot mellőzve hogy láthatólag jól ismeri a zsoltárokat.
– Ebben a hitben nőttem fel – mondta Tim. – New Yorkban a
Feltámadás Templomának egyházközösségéhez tartoztunk. A
Blair család is segédkezett a megalapításánál. Egész mostanáig
annyira elfoglaltak az iskolai teendőim, hogy nem volt alkalmam
istentiszteletre járni.
– Ááá! – V Hallock elégedettnek tűnt. – Isten hozott a Szent
Lukács templom egyházközösségében, Tim. Remélem, nem baj,
ha tegezlek.
– Dehogy. Meghívtam Kathrynt vacsorára ma este az East
Harbor fogadóba. Lenne kedvetek Deborával és a gyerekekkel
csatlakozni hozzánk, Hallock? A közeledő hálaadás napját és
Mrs. St. John előrehaladott állapotát figyelembe véve, a
feleséged talán örülne egy kis kikapcsolódásnak.
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– Nahát, ez igazán nagylelkű tőled! – ismerte el V. Hallock. –
Debora? Mit szólsz hozzá?
– Örömmel! – vágta rá Debora St. John. – De a gyerekeket
otthon hagyjuk a házvezetőnővel. Egy felnőttek társaságában
eltöltött vacsora csodás lenne. – Ragyogó arccal kérdő pillantást
vetett Kathrynre.
– Akkor kettőkor a fogadóban – mondta Tim.
– Viszlát! – S azzal elsietett.
– Nohát, nohát – dohogta V. Hallock, érezhető jóindulattal a
hangjában. – Csak nem udvarol neked ez az úriember, Kathryn?
– Kifogásolnád, ha így lenne? – kérdezett vissza a nő.
– Ellenkezőleg, nagymértékben támogatom a dolgot, és
remélem, hogy az áldásom nem riaszt el a fickótól. Néha ilyen
esetekben hajlamos vagy pont az ellenkezőjét tenni, mint amit
javaslok, Kathryn, es a te korodban már nem lehetsz túl
válogatós. Tisztában van vele, hogy öt évvel idősebb vagy nála?
– Igen – felelte röviden a nő.
– És ez mégsem riasztotta el. Kitűnő! Ha nem ellenőriztem
volna le a hátterét és a bankszámláját, még azt hihetném, hogy
egy hozományvadásszal állunk szemben.
– Nem áll szándékomban az oltár elé ráncigálni, Hallock! –
csattant fel Kathryn.
– Hát persze, hogy nem. Még túl korai, hogy megkérje a
kezed, de nem lehetetlen – felelte Hallock. – Ha megteszi, az
isten szerelmére, mondj igent!
– Nem gondoltam volna, hogy férjhez akarsz adni – vágott
vissza Kathryn.
– Nekem aztán édes mindegy, hogy férjhez mész-e vagy sem,
hugicám – rántotta meg a vállát a bátyja.
– Ne avatkozz bele az ügyeimbe, Hallock! – sziszegte a fogai
között Kathryn.
– Később találkozunk, Kathy – szólalt meg csitító hangon a
sógornője. – Gyere, kedvesem, azt hiszem, elég kalamajkát
okoztál mára. – S ezzel karon fogva elvezette a férjét.
Kathryn figyelte őket, és látta, milyen ügyesen irányítja Debora
Hallockot. Lehet, hogy a bátyja azt hiszi, ő a ház ura, igazából az
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asszony viselte a nadrágot. Kathryn érezte, ahogy elpárolog a
haragja. Timnek nyilvánvalóan igaza volt a fivérével
kapcsolatban. Hallock csak jót akart neki.
A férfi háromnegyed kettőkor ment érte autóval, és
kikocsikáztak az East Harbor fogadóig. Hallock és a felesége is
pont akkor futott be. Kathryn észrevette, ahogy a bátyja
helyeslően Debora felé bólint. Hallock mindig is a pontosság híve
volt. Egy újabb jó pont Tim Blair javára, gondolta Kathryn, de
aztán elmosolyodott magában. Ha Hallock kedveli Timet, akkor
talán nem lesz olyan tolakodóan kíváncsi, ami mindenképpen
előnyös.
A vendéglőben a hosztesz az egyik legjobb asztalhoz vezette
őket. A nagy, öbölre néző ablaknál foglaltak helyet, mely
tökéletes kilátást nyújtott a kikötőre. Hallock a szokásos
Glenfiddichet kérte vízzel, Kathryn egy pohár vörösbort, Debora
pedig jeges teát rendelt.
– Még soha nem kóstoltam Glenfiddichet – jegyezte meg Tim.
– Te szereted?
– Véleményem szerint a legjobb skót whisky a világon – felelte
kicsit fellengzősen Hallock.
– Ebben az esetben legyen kettő – döntötte el Tim.
– Nyalizós – sutyorogta halkan Kathryn.
Tim úgy tett, mintha nem hallotta volna a megjegyzést.
– A mai ajánlatunk marhasült Yorkshire pudinggal – vágott
bele a pincérnő illetve cédrus deszkán készült lazac. Szükségük
van pár percre, míg átgondolják?
– Engem már marhasültnél megfogott – mondta Tim. – És
véresen szeretem.
– Én is! – visszhangozta Kathryn.
– Mi közepesen átsülve kérjük – adta le a rendelését Hallock.
A feleségére pillantott, aki bólintott.
Az italok egy kosárnyi meleg péksütemény társaságában
érkeztek. A kosárban aprócska kék- és vörösáfonyás muffinok,
kis zsemlék és a fogadó híres kukoricakenyere lapult. Kihozták a
salátákat. Az East Harborban nem lehetett különböző saláták
közül választani, az ember mindig az aznapi ajánlatot kapta.
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Ezen a vasárnapon málnaecettel leöntött zsenge endíviasaláta
szerepelt a menüben. Kathryn meglepetésére Tim gyorsan
megtalálta a közös hangot Hallockkal, és a két férfi könnyed
beszélgetésbe merült.
– Elbűvölő fickó – súgta csendesen Debora a sógornőjének. –
És nyilvánvalóan kedvel téged, különben nem tenne ekkora
erőfeszítést arra, hogy eloszlassa a bátyád aggályait. – Bár
Debora már tizenhat évet töltött fogadott hazájában, az angol
kiejtés még mindig felfedezhető volt a beszédében.
– Csak azért kedveled, mert van egy kutyája – ugratta Kathryn
a sógornőjét.
– És a kutyus szeret téged?
– Furcsa, de úgy tűnik, igen – felelte Kathryn.
– Ugye hálaadásnapra elkészíted nekem a tölteléket? – váltott
témát hirtelen Debora.
– Szerda délután át is viszem – ígérte Kathryn. – Idén teszek
bele vörösáfonyát is a hagyma és a halványító zeller mellé. Ha
akarod, szívesen vállalom a tepsis édesburgonyát is.
– Azt Rina Seligmann készíti el – árulta el Debora.
– A süteményeket pedig Mavis. A házvezetőnő megterít,
úgyhogy nekem csak a zöldségek maradtak. Nem lesz nehéz
dolgom az idei hálaadással, Kathy. Mindenki olyan kedves. Nem
tudom miért, de ezt a terhességet kicsit nehezebben viselem,
mint a többit.
– Nem csoda, hiszen ez már az ötödik alkalom, hogy
várandós vagy, Debora – mutatott rá Kathryn.
– Seligmannék is jönnek?
– Rinánál hanukára összegyűlik az egész család. Azt mondta,
elege van abból, hogy ő tartsa a hálaadást meg a hanukát is,
főleg mivel ez a két ünnep olyan közel esik egymáshoz, úgyhogy
közölte a gyerekekkel, ezentúl szervezzék meg a saját
hálaadásnapjukat – magyarázta Debora. – Így megkértem, hogy
jöjjenek át Sam doktorral, és töltsék velünk a napot.
– Kedvelem Rina Seligmannt. Értelmes nőszemély és jó a
humora – nyilatkozta Kathryn.
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Közben megérkezett a főfogás: egy hatalmas tányéron zaftos
marhasült Yorkshire puding szeletekkel. A pincérnő két, fedővel
borított zöldséges tálat tett az asztalra. Az egyikben sárgarépa
volt, a másikban kelbimbó. Az étterem lassan megtelt körülöttük
családokkal és párocskákkal. Amikor végeztek, a felszolgálónő
eléjük tette a desszertes étlapot. A férfiak almás morzsát
választottak vaníliafagyival, Kathryn és Debora pedig a fogadó
házi készítésű citromos gyümölcsfagyija mellett tette le a voksát,
melyet citromkrémes szelettel szolgáltak fel.
– Egy ilyen csodás vacsora után csak valami könnyűre
vágyom – magyarázta Kathryn.
– Én pedig hirtelen megkívántam a citromot! – nevetett
Debora.
A pincérnő kihozta a desszerteket, valamint három csésze
kávét és egy csésze kamillateát Deborának, aki terhesség alatt
soha nem fogyasztott kávét. Tim előhúzta a hitelkártyáját és
rendezte a számlát, a pincérnőnek viszont készpénzben adta át
a borravalóját.
– Ez kedves volt tőled – mosolygott rá Debora.
– A felszolgálónők keményen dolgoznak. Nem kéne várniuk
arra, hogy megkapják a jattot – viszonozta a mosolyt a férfi.
Odasétáltak a kocsikhoz. A férfiak előrementek, hogy
kinyissák az ajtót a hölgyek számára. Bár napos idő volt, az öböl
felől enyhén csípős szél fújt.
– Nos – mondta V. Hallock derűsen –, idejét sem tudom már,
mikor élveztem ennyire egy vasárnapi vacsorát. Ne vedd
sértésnek, szívem! – fordult gyorsan a felesége felé. – Tim,
köszönöm! Alig várom, hogy csütörtökön találkozzunk. –
Szívélyesen kezet rázott a férfivel, aztán a húga felé fordult,
kezét a vállára tette és két nagy cuppanós puszit nyomott az
arcára. – Kitűnő parti! Nehogy elszalaszd, hugicám – mormogta
halkan, hogy Kathrynen kívül más ne hallja.
Kathryn St. John szeme elkerekedett a meglepetéstől a bátyja
szavai hallatán. – Viszlát, csütörtökön – sikerült kinyögnie, ahogy
a bátyja elfordult tőle. – Szia, Debora!
Becsusszant Tim régi Fordjába. Debora integetett.
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– Miféle varázserővel rendelkezik, Blair igazgató, hogy sikerült
a bátyámat emberi lénnyé változtatnia? – kérdezte incselkedve
Timtől, ahogy kihajtottak a fogadó parkolójából, rá a falu felé
vezető part menti útra.
Tim felnevetett. – Mondtam már. Kedvelem a bátyádat.
Megértem
őt.
Apám
ugyanilyen
volt.
Mindkettőjüket
tizenkilencedik századbeli felfogás jellemzi. Most pedig menjünk
haza, szerelmem. Segíthetsz megsétáltatni Csibészt. Legalább
lesétáljuk ezt a fenséges vacsorát.
– A fogadó nem egy flancos hely – jegyezte meg a nő.
– Nem, valóban nem az. Csupán ízletesen elkészített fogások
jó minőségű hozzávalókból. Amúgy sem vagyok oda a
hatásvadász konyháért, drágám.
Haza, mondta a férfi. Természetesen a férfi háza nem az ő
otthona. Mégis, tetszett neki a szó csengése, mint ahogy az ötlet
is, hogy együtt sétáltassák meg a Csibésznek nevezett bolondos,
bozontos kutyát. Persze az utcában mindenki látni fogja őket, és
beindul a pletykahadjárat. De többé már nem zavarta a dolog.
Egy pár voltak, és a bátyja jóváhagyta a kapcsolatukat – bár
hogy ez miért volt olyan fontos a számára, azt maga Kathryn
sem tudta volna megmondani.
A Wood's End Way szinte minden egyes lakosa kint volt az
utcán, ahogy a földre hullt levelek utolját söpörgették.
Mosolyogva köszöntötték őket, amint elhaladtak mellettük.
Csibész előttük galoppozott, olyan messze, amennyire csak a
póráz engedte. Amikor visszaértek, Kathryn segített a férfinek
összegereblyézni az aprócska előkertjében összegyűlt néhány
levelet. Aztán, ahogy besötétedett, Tim hazavitte a kis
házikójába, ahol még egyszer szenvedélyesen, gyengéden
szeretkeztek Kathryn baldachinos ágyában, mielőtt a férfi
búcsúzóul megcsókolta és elindult volna. Tökéletes nap volt,
gondolta magában Kathryn, de még tökéletesebb lett volna, ha
Tim ott tölthette volna nála az éjszakát. Ha hétfő reggel mellette
ébredhetett volna fel.
Új, nyugtalanító gondolat volt ez számára. Független nő volt.
Saját jövedelemmel rendelkezett. Karrierje volt és saját otthona.
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Soha nem volt szüksége férfire. Jonathan halála után nem is
akart senkit. A Csatornán megkapott mindent, amire csak
vágyott. Akkor szexelhetett, amikor csak akart, minden
kötelezettség nélkül. Ismervén magát, eltűnődött, hogy vajon
tényleg szerencsésen alakult volna a házassága, ha olyan
fiatalon férjhez megy Jonathan Curtishez. Ám most itt állt
életének késő nyarán, sőt, talán kora őszében. Vajon eléggé
megváltozott ahhoz, hogy képes legyen megosztani önmagát
egy Timothy Blair-féle férfivel? És a férfi vajon többre vágyik a
mostaninál? Vagy megelégszik azzal, hogy maradnak barátok
extrákkal? És miért rágódik ezeken a kérdéseken? Ennyire
megváltozott volna?
Eljött a hétfő, és a következő néhány nap gyorsan elröppent.
Szerda délután átvitte Deborának a St. John család
hagyományos szárnyas töltelékét. Az étkezőben már meg volt
terítve nyolc személy részére; a gyerekek számára külön asztalt
állítottak fel. A főasztalon sárga és bronzszínű krizantémokból,
narancssárga kesernyés bogyókból és színezett levelekből álló
gyönyörű virágkompozíció díszelgett. Kathryn ki is nyilvánította
tetszését Deborának.
– Tim küldte – világosította fel a sógornője. – Hétfőn felhívott,
hogy megkérdezze, átküldheti-e. Hát nem édes tőle? Azt
mondta, hogy ez a háziasszonynak szánt ajándéka.
– Valóban átkozottul figyelmes – értett egyet vele Kathryn. –
És mennyivel jobb, mint egy doboz édesség, amit a gyerekek
egy pillanat alatt befalnának.
– Hallock másról sem beszél, mint hogy milyen jól érezte
magát vasárnap – folytatta Debora. – Kezdem azt hinni, hogy
ezek ketten akár tényleg össze is barátkozhatnak.
– Csodás – jegyezte meg Kathryn szárazon.
Debora elnevette magát. – Hé, az csak nem árt, ha barátok.
Amíg a férjem, a te testvéred, továbbra is jóváhagyólag viszonyul
Tim Blair felé, addig nem fogja észrevenni, mit művelsz vele –
fűzte hozzá dévajul csillogó szemmel.
– Jaj, fogd már be! – intette le Kathryn, de közben mosolygott.
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Hálaadás napján Tim háromnegyed négykor vette fel, és
együtt mentek autóval a St. John rezidenciáig. Hallock a hátsó
kertben érintős rögbit játszott a porontyaival és Jeremy
Peabodyvel. Miután üdvözölte a többi vendéget, Tim csatlakozott
hozzájuk. A játékosokat figyelve Kathryn ámulva megrázta a
fejét. Amikor a hároméves unokahúgának, Coralynnak, sikerült
megszereznie a labdát, Tim felkapta a kislányt, elszaladt vele a
kapuig, ott letette és győzelmi táncot járt vele.
– Olyan édes! – ömlengett Mavis, aki ott állt Kathryn mellett.
– Kedveli Hallockot. Hihetetlen, de jól kijön Hallockkal – rázta
a fejét Kathryn.
– Kitűnő parti – jegyezte meg Rina Seligmann. – Csapj le rá,
amíg lehet.
– Egyetértek – fűzte hozzá Debora.
– Hirtelen mind összeesküdtetek ellenem? Mégis, mit
szeretnétek elérni? – provokálta a hármast Kathryn.
– Hogy férjhez menj! – kiáltották kórusban.
– Miért most? – akarta tudni Kathryn. – Egész felnőtt
életemben tökéletesen boldog voltam férj nélkül. Miért most?
– Mert ő a megfelelő pasas számodra, Kathy – válaszolta
Mavis.
A másik két nő ünnepélyesen bólintott.
A vacsorát fél ötkor tálalták. Hallock az asztalfőnél állva
felszeletelte a pulykát. A melléből és sötét húsából vágott vékony
szeleteket előmelegített tányérokra helyezte a vendégei
számára, míg az apróságok reménykedőn várakozva ültek az
asztaluknál.
– Rendben, gyerekek – szólalt meg végül. – Adhatjátok a
tányérotokat. Kinél vannak az indián fejes pennyk?
– Nálam, apu! – kiáltotta a hatéves Sámuel St. John.
– Nálam is! – vágott közbe az ikrek egyike, a tízéves Anne St.
John.
– Akkor ti ketten kapjátok meg a combját – jelentette ki az
apjuk, ahogy a tányérjukra tett egyet-egyet.
– VI. Hallock, gyere és szolgáld ki a testvéreidet.
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– Igen, uram – ugrott fel VI. Hallock a gyerekek asztalától, és
sietve átvette a két tányért.
– Családi hagyomány – magyarázta Kathryn a vendégeknek.
– Aki a gyerekek közül megtalálja azokat a pennyket a tányérja
alatt hálaadáskor, jutalmul megkapja a combot.
– Micsoda kitűnő ötlet – jegyezte meg Sam doktor, Egret
Pointe mindenki által hőn szeretett családi orvosa. A felmenői is
mind orvosok voltak, egészen a gyarmati időkig visszamenőleg.
Százötven éven át az ő családja volt az egyetlen zsidó família a
városkában. A Seligmann férfiak számára úgy kellett Európából
importálni a feleségeket egészen az 1900-as évek elejéig.
Hosszú éveken keresztül, míg a faluban fel nem épült egy apró
templom, a családja a saját otthonában ünnepelte a zsidó
szombatot. Most már a Jakov David-templom – mely az első
Egret Pointe-i Seligmannokról kapta a nevét – szolgálta a hívőket
és a közösséget. Sam doktor felesége, Rina, New Yorkból
származott.
Amikor mindkét asztalnál mindenki tányérjára került étel,
megfogták egymás kezét, és Hallock elszavalta Robert Burns
költő asztali áldását. – „Ennek, ki dús, megárt a hús, amaz
ennék, de nincsen. Nekünk jut is, meg bírjuk is, legyen áldott az
Isten.”
A gyerekek asztala felől hirtelen hangos nyerítés hallatszott.
Hallock St. John vészjósló tekintetet vetett a csemetéire. –
Szeretnétek velünk is megosztani a derültségetek okát? –
szegezte nekik a kérdést.
– Sam tud egy másik áldást is, apa – közölte VI. Hallock.
– Samuel, elmondanád nekünk is az asztali áldásodat? –
kérdezte az apja.
– Be a szájba, aprítsd apróra, vigyázz gyomor, itt jön a kaja! –
szavalta Sámuel széles vigyorral az arcán. – A barátomtól,
Freddytől tanultam, apa.
A felnőttek halkan vihogtak.
– Nos, ez egy régi áldás, Samuel, de talán nem olyan elegáns,
mint a Burns által írt költemény. Köszönöm, hogy megosztottad
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velünk, de ebben a házban ne hangozzon el még egyszer! –
figyelmeztette V. Hallock a fiát.
– Igen, uram – hajtotta le a fejét Samuel, miközben egy
acsarkodó pillantást vetett a bátyjára.
– Á, testvérek közti rivalizálás! – jegyezte meg Kathryn.
– Mi van ebben a töltelékben? – tette fel a kérdést hirtelen V.
Hallock, villájával az ételt piszkálva.
– Vörösáfonya – felelte Kathryn.
– Családunk hagyományos töltelékében csak halványító zeller
és hagyma szokott lenni, húgocskám – mutatott rá Hallock.
– Van benne az is, de dobtam bele pár szem vörösáfonyát is
az íz és a szín kedvéért – magyarázta Kathryn. – Kóstold meg!
Szerintem ízleni fog. A felmenőink is használtak vörösáfonyát a
szárnyasok töltelékében, Hallock. Hidd el, ez is ugyanolyan
hagyományos – biztosította a bátyját.
Mavis hat pitét sütött desszertnek: két almásat, két tököset és
két pekándiósat.
A gyerekek asztalánál veszekedés tört ki, amikor VI. Hallock
elorozta Sam pitéjének egy darabját, azt állítva, hogy az öccse
nagyobb szeletet kapott, mint ő. VI. Hallocknak el kellett hagynia
az asztalt, és amikor az ikrek gúnyosan kiöltötték rá a nyelvüket,
bosszankodó apjuk őket is elzavarta.
– El sem hiszem, milyen jól kordában tartod őket – jegyezte
meg Rina Seligmann. – Mindegyikük olyan jó gyerek. Az
asztalnál tanúsított modoruk is kiváló. Bárcsak az én unokáim is
így viselkednének evés közben.
– Menjünk át kávézni és teázni a nappaliba! – javasolta
Debora.
Este nyolcra már degeszre ették és alaposan kibeszélgették
magukat. Először Mavis és Jeremy szedelőzködött fel, őket Sam
doktor és Rina követte. Néhány perccel később Kathryn és Tim is
felkerekedett.
– Hallock, ne hívj fel reggel, hacsak nem vészhelyzetről van
szó. Szeretném kialudni magam. Jövő szombaton lesz a
könyvvásár, és az előttünk álló hét is nagyon forgalmasnak
ígérkezik. Debora, minden nagyon finom volt, köszönet érte. –
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Kathryn megölelte a sógornőjét. – Most pedig pihenj le. A
házvezetőnő majd szépen elpakol mindent.
– Hallock, Debora, további szép estét! – köszönt el Tim is. –
Köszönöm, hogy meghívtatok.
– Szívesen látunk a karácsonyi vacsorán is! – invitálta Hallock.
– Nem, inkább ti gyertek át hozzám a gyerekekkel együtt. A
feleséged nemsokára szülni fog, Hallock. Nem hinném, hogy
kedve lenne hatalmas karácsonyi vacsorát készíteni. Nekem
pedig történetesen a főzés a hobbim.
– Ha nem lennék már férjnél, azonnal hozzád mennék! –
jegyezte meg nevetve Debora. – Hallock, az isten szerelmére,
kérlek, mondj igent!
V Hallock St. John kuncogva egy szeretetteljes pillantást vetett
a feleségére. – Nos, rendben – mondta.
– Igazán nagyon figyelmes tőled, Tim. Felettébb figyelmes!
A kocsiban ülve Kathryn megszólalt: – Megőrültél? A nappalid
túl kicsi egy ünnepi vacsorához. Hová rakod a gyerekeket?
– Ők majd kiülnek a konyhai asztalhoz – felelte a férfi. – Ne
aggódj, Kathy, minden rendben lesz.
– Kikanyarodott a járda mellől. – De elég a mai napból, a
karácsony pedig még messze van. Most hazamegyünk, és ágyba
viszlek. Jó lesz így, szerelmem?
– Jó – egyezett bele Kathryn. Ő kétségkívül készen állt.
Vasárnap este óta nem voltak együtt, és már alig várta, hogy az
a gyönyörű nagy farka megostromolja a pináját. Egy elégedett
sóhajjal hátradőlt, míg a férfi biztonságban hazaszállította
mindkettőjüket. Kathryn szexis fehérneműt viselt, és volt nála egy
diszkrét kis utazótáska is pár ruhadarabbal és a fogkeféjével.
Csibész lelkesen üdvözölte őket. Tim kiengedte a hátsó
kertbe, majd a zsebéből előhúzott egy kis csomag pulykahúst. –
Debora szerette volna, ha a kutyának is megvan a maga
hálaadás napja – magyarázta Kathrynnek, és a husit a kutya
tálkájába helyezte, amit aztán letett a nappaliba nyíló konyhaajtó
mellé helyezett matracra.
– Debora tényleg túl jó a bátyám számára – közölte Kathryn.
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– Ezzel nem értek egyet – vetette ellen a férfi. – Szerintem
tökéletes a számára. Szereti őt, úgy bánik vele, mint a ház
urával, akinek képzeli magát. Ügyesen vezeti a háztartást és
neveli a gyerekeket, megkönnyítve ezáltal a férje életét. A
befektetési piac kemény világ, és a bátyádnak sikerült mindig egy
lépéssel a többiek előtt járnia, ami azt jelenti, hogy az ügyfelei
nem szenvedtek súlyos veszteséget a recesszió során.
– Igaz – fűzte hozzá elgondolkodva Kathryn. – Ezt
tanúsíthatom.
Csibész nyüszíteni kezdett a hátsó ajtónál, mire Tim odalépett
és beengedte. Az eb egyenesen a tálkájához szaladt, és
habzsolni kezdte az ételt.
– Üljünk le a kandalló elé egy kicsit – javasolta Kathryn. –
Olyan csodásan nyugodt a házad. És imádom az égő fa illatát.
Az én házikómban praktikusabb a gáztüzelés.
A kandallóban már készen álltak a fahasábok, Timnek csak
meg kellett gyújtania őket, aztán letelepedtek egymás mellé a
kanapéra. A tűz ropogni kezdett és meleg fénnyel töltötte meg a
szobát. Csibész is odabattyogott, és elnyúlt a lángok előtt. Csak
a kandallópárkányon álló óra ketyegése törte meg a csendet.
Kéz a kézben üldögéltek.
Mi volt ebben a férfiban, és ebben házban, ami ilyen hatással
volt rá? – tűnődött magában Kathryn. Mióta megismerkedtek,
egészen más embernek érzi magát. A férfi fenekestől felforgatta
az életét, és bár az elején azt gondolta, nem szabadna ennek
örülnie, mégis élvezte. Az élete már nem csupán a munkájára és
a Csatornára korlátozódott. Még a bátyját is teljesen más
színben kezdte el látni. Halkan felsóhajtott.
– Min tűnődsz? – kérdezte a férfi.
– Az jár a fejemben, hogy mennyire megváltozott minden
számomra, mióta megismertelek – felelte Kathryn őszintén. – Azt
hiszem, tetszik nekem ez a páros elet.
– Örülök – felelte a férfi, aztán a karjába húzta, és csókolgatni
kezdte.
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Ó, istenem! Olyan csodás érzés volt! A férfi ajka meleg volt, és
a csókjai felizgatták. Kezét a pulóvere, majd a melltartója alá
csúsztatta, és megcirógatta a mellét.
Hirtelen megmerevedett. – Csipkés melltartó van rajtad –
jegyezte meg.
– Igen – mosolygott Kathryn.
– Csak nem a céda fehérneműdet vetted fel? – érdeklődött a
férfi.
– De igen, Tim, azt – vallotta be a nő. – Szeretnéd látni?
– Irány befelé a hálószobába, Kathy St. John! Nincs kedvem
osztozkodni rajtad a szomszédokkal. Egy kis fogdosás a
kanapén még elmegy, de egy ledér fehérneműbemutató már
teljesen más kategória. – Felállt, felhúzta magához a nőt, és a
folyosón keresztül gyakorlatilag beráncigálta a hálószobába.
– Hozd a táskámat – kérte Kathryn.
– Később.
– Nem, most. Van benn egy pár tűsarkú cipő, és a kurvás
fehérnemű jobban érvényesül tűsarkúval – magyarázta Kathryn.
– Asszony, mindjárt elalélok, ha ilyen csábos szóképekkel
állsz elő – sóhajtotta Tim. Kathrynt a hálószobában hagyva
visszaügetett a kis utazótáskájáért. Mire visszaért, a nő már
bezárkózott a fürdőszobába. – Hová tegyem a táskádat? –
kérdezte hangosan a férfi.
– Add csak nekem – felelte Kathryn, és a fürdőből előnyúlt egy
kéz. Elvette a táskát, majd az ajtó ismét becsapódott. – Egy perc,
és kész vagyok. Addig szabadulj meg a ruháidtól, és nyúlj végig
az ágyon.
A férfi síelve engedelmeskedett. Lehúzta a cipőjét és a
zokniját, levetette a nadrágját, kibújt a pulóveréből, pólójából és
alsónadrágjából, aztán végigheveredett az ágyon. – Kész
vagyok! – kiáltotta.
A fürdőszoba ajtaja kitárult és Kathryn kilépett a helyiségből.
Mély dekoltázsú, merevítős, fukszia színű selyemmelltartót viselt,
melyből szinte kibuggyantak dús keblei.
Hozzáillő bikini és egy pár fekete tűsarkú cipő tette teljessé az
összhatást. Lassan végigparádézott a szobán, és a válla fölött
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kacér pillantást vetett a férfire. – A bikininek van egy nagyon
előnyös tulajdonsága – árulta el, ahogy odalépett az ágyhoz. –
Add ide a kezed. – A férfi kinyújtotta a kezét, és meglepődve
tapasztalta, hogy a bugyi elején egy aprócska nyílás van.
– Kényelmes megoldás, nem igaz? – incselkedett vele a nő,
ahogy elhúzódott tőle.
A férfi leesett állal bámulta. – Gyere ide, Kathy – nyögte aztán.
– Használjuk ki a kényelem adta lehetőségeket.
A nő dévajul elmosolyodott. A férfi szerszáma már felfelé
ágaskodott. – Légy jó kisfiú, hadd töltsem ki rajtad a vágyaimat –
ingerelte, ahogy fölémászott. Tim a feje fölé húzta, és a nyelvét a
nyíláson keresztül bedugva szívni és nyalogatni kezdte a nő
csiklóját. Kathryn pár pillanatig hagyta, de aztán odébb
csusszant. Kezébe vette a férfi hímtagját és finoman
megszorongatta. A férfi arckifejezéséből kiolvasta, hogy alig bírja
türtőztetni magát. Lehajolt, megcsókolta a hímvessző csúcsát,
aztán lassan ráengedte magát. A férfi dákója a puha
selyembugyin át a nedves puncijába csusszant. Kathryn teljes
hosszúságában magába fogadta, aztán a férfire hajolva
megcsókolta az ajkát, és dorombolva megjegyezte: – Hát nem
kellemes ez így, szerelmem?
A férfi válaszul két tenyerébe fogta csábító tomporát, és
erősen megszorongatta.
Aztán felnyúlt, kikapcsolta a melltartóját és a földre hajította.
Kathryn keblei kiszabadultak és Tim a köztük lévő mély völgybe
temette az arcát. A nő gyengéden lovagolt rajta, hagyta, hadd
leljen élvezetet a melleiben. Tim megcirógatta, megnyalogatta a
mellbimbóit, aztán elkezdte erősen szívogatni és harapdálni őket.
Hirtelen pozíciót váltott és fölébe kerekedett. Kathryn a férfi
dereka köré fonta a még mindig tűsarkúba bújtatott lábfejét és
lábát, mire a férfi egyre keményebben és gyorsabban lovagolt
rajta, mígnem egy sikoltással elélvezett. Tim azonban még
mindig kemény volt, és újra döngetni kezdte, a nő lábait a vállára
téve, hogy még mélyebbre hatolhasson.
– Meg akarsz ölni? – kérdezte Kathryn elakadó lélegzettel.
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– El kéne náspángolnom, amiért ilyen izgatóan nézel ki. Alig
vártam, hogy végre megbaszhassalak. – Lassú, mély lökésekkel
mozgott benne, mígnem sikerült megtalálnia a G-pontját. A nő
elakadó lélegzete elárulta neki, hogy jó helyen jár. Keményen
dörzsölte, és lüktető farka egyre jobban megduzzadt, ahogy a nő
ritmusosan összeszorította a hüvelyét körülötte, a végsőkig
fokozva az élvezetét. Tim el nem bírta képzelni, hogy egy nő,
akinek évek óta nem volt része szexben, hogy lehet ennyire
ügyes benne, de nem is érdekelte.
– Szólj, ha készen állsz – sziszegte a foga között.
– Bármikor, kedvesem – nyöszörögte Kathryn.
S ezzel Tim a mennyországba röpítette őket és vissza.
Hallotta magát, ahogy szinte felüvölt a gyönyörtől, míg a nő
halkan felsikoltott. Aztán összerogyott.
Amikor ismét magához tért, Kathryn már a hasán feküdi.
Hosszú fürtjei szerteszét hevertek a párnán. Még mindig rajta
volt az a csábos csipke bugyi. A hátsóját szemlélve Timnek be
kellett ismernie, hogy legalább olyan étvágygerjesztő, mint a
melle. Fölé hajolva gyengéden beleharapott, mire a nő
mocorogni kezdett.
Tim elvigyorodott. Kétsége sem volt afelől, hogy egész
életében erre a nőre várt. Ezzel nem akarta megsérteni Phoebe
emlékét. Phoebe csodálatos lány volt, és ő nagyon szerette. Egy
nap talán egy még csodálatosabb nő válhatott volna belőle.
Csakhogy ő nem Kathryn St. John volt. Nem tudta biztosan, hogy
fogja majd erről meggyőzni, de előbb vagy utóbb a
kapcsolatuknak egy sokkal komolyabb szakaszába kell, hogy
lépjenek.
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Kilencedik fejezet

Péntek

reggel hóesésre ébredtek. Az évszakhoz képest
korán érkezett, és tíz óra felé már vagy öt centi hó borította a
földet. Tökéletes ürügyet nyújtott arra, hogy ki se dugják az
orrukat a házból. Szombaton a fényes napsütés, és a meg meleg
talaj hatására azonban a hó már el is olvadt. Kathryn kikapcsolta
a mobilját, bár hébe-hóba azért leellenőrizte. Nagy
megkönnyebbülésére senki sem kereste. Vasárnap délután végül
felkerekedtek, és elugrottak az East Harbor fogadóba vacsorázni.
Ezután a férfi hazavitte, az ajtóban egy szemérmes csókot lehelt
az ajkára, majd megfordult és elindult a kocsija felé.
Kathryn figyelte, ahogy a férfi lassan végigballag a kerti
ösvényen, mint aki vonakodik elmenni. Azóta nem töltötték el
ilyen érzések, mióta belezúgott Jonathan Curtisbe. Vajon
lehetséges, hogy egy negyvennyolc éves nő valóban
beleszeressen valakibe? Vagy egyszerűen csak arról van szó,
hogy ez volt élete legjobb dugása? Mégis, ezt a csodálatos,
hosszú hétvégét nem csupán keféléssel töltötték. A férfi főzött
számára, és megkérte, hogy segítsen az előkészületeknél. Most
már tud sárgarépát hámozni. Életében nem hámozott még répát
– egészen a mostani szombatig.
És csak beszélgettek és beszélgettek – be nem állt a szájuk.
Mindenféle téma szóba került. Megosztották egymással az
életüket, megbeszélték, hogy mit tartanak rokonszenvesnek és
ellenszenvesnek. Rengeteget nevettek, miközben régi, angol
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vígjátékokat néztek videón. A férfinek megvolt a Halló, halló több
teljes évadja is, melyről kiderült, hogy mindkettőjük kedvence,
majd megnéztek egyet a Csengetett, mylord? sorozatból is. A
szombat estét a Casablancával töltötték, Bogarttal és
Bergmannal, és amikor a film végén Bogart szájából elhangzott a
híres „Fel a fejjel, kölyök!” mondat, Tim megcsókolta, és nagyon
gyengéden szeretkeztek egyet. Ahogy a távolodó férfit figyelte,
Kathrynben felmerült a kérdés, hogy vajon a férfi is annyira
élvezte-e a hétvégét, mint ő.
Tim mintha a hátában érezte volna a nő tekintetét, ahogy
végigsétált az ösvényen, de nem nézett vissza. Csak bolondot
csinálna magából, ha Kathryn esetleg mégsem áll ott az ajtóban.
Ahogy beszállt az autójába, máris elborította a rátörő magány
érzete. A hétvége csodálatos volt, és azt kívánta, bárcsak sose
ért volna véget. Phoebe halála óta most először kezdte el
fontolgatni, milyen lenne megosztani az életét egy másik
személlyel. Kathyvel nagyon sok közös vonásuk volt, mégis
nagyon különböztek egymástól. De vajon egy nő, aki oly sok évet
töltött egyedül, készen áll arra, hogy feladja a láthatólag
kényelmes életét a házasság kedvéért?
Istenem, hasított belé a gondolat. El akarom venni feleségül.
Csupán néhány hónapja ismerem, de azt akarom, hogy hozzám
jöjjön. És nem csupán a szexről van szó. Sokáig kibírtam nélküle,
és rájöttem, hogy nem a világ vége, ha meg kell tartóztatnom
magam. Csakis szerelemből házasodj, jutott eszébe az anyja
intelme, amit még kisfiú korában kötött a lelkére. Phoebe
Hunterbe szerelmes volt. Most pedig ráébredt, hogy kezd
beleszeretni Kathryn St. Johnbe. Szerette, és meg akarta osztani
vele az életét, itt, ebben a kisvárosban, melynek alapításában a
nő felmenői is segédkeztek. Hirtelen rájött, hogy egyáltalán nem
hiányzik neki sem New York, sem a régi élete. Most már csak
annyi a teendője, hogy meggyőzze Kathrynt arról, hogy csodás
életük lesz, ha feleségül megy hozzá.
A hálaadás utáni hét gyorsan elrepült. Az ünnepi szezon még
csak most kezdett beindulni, és az Egret Pointe-i könyvtár
Karácsonyi Könyvvására máris a nyakukon volt. Csütörtök reggel
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a könyvtárhoz vezető gyalogút mindkét oldalán bódékat állítottak
fel. A könyvtár látogatói ez idő alatt az épület oldalbejáratát
használták. Megérkeztek Peter Potter színész barátai a városból,
és minden egyes elárusítóhelyre felszereltek egy álhomlokzatot,
hogy az egész színhely egy kora tizenkilencedik századi utcára
emlékeztessen. Még néhány mű utcai lámpát is felállítottak. A
könyvtár bejárati ajtajára és ablakaira szintén álhomlokzat került,
melyre a TEÁZÓ felirat lett festve. A könyvtár négyzet alakú
előcsarnokában vörös és zöld papírterítővel leterített, hozzá illő
szalvétákkal
ellátott
asztalokat
állítottak
fel,
néhány
összecsukható székkel egyetemben. A kis konyha a bejárati
ajtóval szembeni fal mellé került.
Úgy tervezték, hogy a csarnok bejáratától jobbra eső
termekben helyezik majd el az összes eladásra kerülő
nagyszerű, új könyvet. A baloldalon található gyerekrészlegre
fogják ültetni a Jelen Karácsonyának Szellemét, aki történeteket
olvas fel a kicsiknek. A játszóházat Mistress Merryman felügyeli
majd. Késő délutánra már szinte minden készen állt. Pénteken
még egy villanyszerelő végigfuttat egy kábelt a könyvtárhoz
vezető gyalogút mindkét oldalán, hogy az árusok melegen tudják
tartani magukat az elektromos hősugárzóikkal. Aznap este a
területet őrzéséről a személyesen V Hallock St. John által
felbérelt biztonsági vállalat fog gondoskodni.
– Tudom, hogy ez egy kisváros – magyarázta a húgának–, de
nincs értelme kockázatot vállalni.
Kathryn nem szállt vitába vele. Megköszönte, aztán elrohant
az utolsó jelmezpróbára. A bátyja hirtelen kevésbé tűnt
irritálónak, bár ennek maga sem értette pontosan az okát. Úgy
tűnt, Tim mindkettőjükre varázslatos hatást gyakorolt. A férfi
közben hivatalosan is csatlakozott a Szent Lukács
egyházközösséghez, és Hallock azon nyomban rávette, hogy
lépjen be a templom Keresztény Oktatási Bizottságába. Olybá
tűnt, mintha Timothy Blair egész életét Egret Pointe-ban töltötte
volna.
Tim Kathrynnél töltötte a vásár előtti péntek éjszakát, ám a
szenvedélyüket csupán egyetlen epizódra korlátozták. Másnap a
201

férfi reggelit készített, de Kathryn a szokásos áfonyajoghurtján
kívül nem evett semmi mást, és csak egy kis teát ivott hozzá.
– Hogy fogod túlélni ezzel az egész napot? – akarta tudni a
férfi.
– Fűzőt kell viselnem a jelmezem alatt – világosította fel
Kathryn. – Más se hiányzik, mint a te fincsi reggelid, és
kibuggyanok a ruhámból. Szükségem lesz a segítségedre,
szerelmem, hogy befűzd hátul a ruhám. – Rászokott, hogy ő is
ugyanazzal a becenévvel illesse a férfit. Ez olyan meghittségét
árasztott.
– Örömmel! – vágta rá vigyorogva Tim, miközben a tányérjára
szedett egy kazalnyi palacsintát, több kanálnyi rántottával és
néhány szelet szalonnával egyetemben. – Szerencsére nekem a
bő bársony taláromban nem kell aggódnom a pocakom miatt.
Odakint még sötét volt, amikor felkeltek, de mire belebújtak a
jelmezeikbe, már világosodni kezdett az ég alja. Még hét óra sem
volt, de a vásár kilenckor kezdődött, és az árusok már
valószínűleg nekiálltak kipakolni a portékáikat a bódéjukban.
Minden bizonnyal alaposan be is fűtöttek, hiszen délután fél ötig,
azaz sötétedésig ott fognak ácsorogni. Az előrejelzés napos időt
ígért, ami várhatólag előcsalogatja majd az embereket az
otthonaikból egy egész napos kiruccanásra.
Tim elbűvölten bámulta, ahogy Kathryn belebújik egy
csipkével szegélyezett pamutból és gyapjúból készült női
alsónadrágba, és magára ölt egy térdig érő, rövid ujjú ingelőt.
Tim segítette hátul összekapcsolni fűzőjét, melyhez harisnyakötő
is társult. A férfi felgöngyölítette a harisnyáját a lábán, és
hozzácsatolta a harisnyakötőhöz. Ezután egy abroncsszoknya
következett négy alsószoknyával. A legalsó egy puha bolyhos
flanel volt. Erre került rá egy bélelt lószőr alsószoknya, egy
zsinórral kimerevített kartonvászon, végül még egy, amelyik
kikeményített muszlinból készült. Az ing-váll és a szoknya egy
ruhát alkotott. Ezüstkék bársonyból készült, és a szoknya alját
sárga, rózsaszín és zöld hímzett virágok szegélyezték. A vállát
szabadon hagyó felsőrész húzott ujja a könyökéig ért. Egy
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hosszú, színben hozzá illő, prémmel szegélyezett szatén sál
egészítette ki öltözékét.
– Ejha! – füttyentett Tim, ahogy Kathryn a szokásos elegáns
kontyba fogta össze a haját, és a fülébe egy pár csepp formájú,
antik, zafírokkal ékesített arany fülbevalót tett. Lábfejét hímzett
selyempapucsba csúsztatta.
– Észbontóan nézel ki – mondta a férfi -, de nekem akkor is
jobban tetszik a terjedelmes zöld bársonytalárom, szerelmem. –
Felkapott egy vastag, zöld koszorút, melyen aranyozott almák és
szárított bogyók díszelegtek, és hetykén a feje búbjára
biggyesztette.
Együtt hagyták el a házikót, és a hátsó bejáraton át mentek be
a könyvtárba. Mavis már ott várt rájuk a rózsaszín-ibolyaszín
csíkos ruhájában. – Jó reggelt! – üdvözölte őket. Nem tett rá
megjegyzést, bár láthatólag feltűnt neki, hogy együtt érkeztek,
nyilvánvalóan Kathryn házikójából.
– Még csak nyolc óra múlt, de már egész tömeg sorakozott lel
odakint bebocsátásra várva – közölte velük Mavis. – Mit
gondolsz, Kathy, nyissunk ki korábban?
– Nem. Kilenc órára hirdettük meg a nyitást, és vannak
családok, akik akkor fognak megérkezni. A korán érkezők
elhappolnák a helyiek orra elől az árusok legjobb portékáit és a
könyveket. Ez nem lenne tisztességes. Különben is, tudod, hogy
a kint várakozók többsége turista, aki csak a hétvégére látogatott
el ide. Egret Pointe-ban mindenki tudja, hogy ha én azt mondom,
reggel kilenc, akkor az pontosan reggel kilencet jelent. Egy
perccel sem előbb vagy később – felelte Kathryn.
Amikor a könyvtár toronyórája elütötte a kilencet, Kathryn St.
John kisétált a szőrmével szegélyezett sálkendőjébe burkolózva,
hogy személyesen távolítsa el a vastag, vörös bársonyzsinórt,
ami elzárta a gyalogút bejáratát. – Isten hozta önöket az Egret
Pointe-i Városi Könyvtár Karácsonyi Könyvvásárán – köszöntötte
a kint várakozókat. – Kérem, ne felejtsék el, hogy a rendezvény a
könyvtárunk javát szolgálja.
A tömeg berajzott körülötte, és Kathryn visszasétált az
épületbe.
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– Szerintem a teázó helyiség csak később fog megtelni –
vélekedett. – Egyelőre mindenkit lefoglal a vásárlás.
Egyre több érdeklődő érkezett. Elragadtatott kiáltások
hangzottak fel, ahogy a látogatók végigböngészték az asztalokon
csinosan rendezett kupacokban álló köteteteket. Emily Devlin,
művésznevén Emilie Shann a legújabb regénye, A Vonakodó
Hercegnő példányait dedikálta. A kiadója két tucatot küldött
belőle. A gyermekrészlegen Tim a trónusán ücsörgött, ölében
egy kislánnyal, és felolvasott egy könyvből. Legalább nyolc másik
kisgyerek kuporgott körülette az aprócska székeken.
Hamarosan a teázószoba is megtelt a hideg elől menedéket
kereső vásárlókkal, a akik forró csokit, teát vagy forralt almabort
kortyolgattak. Tányérjaikat magasra púpozták húspástétommal,
tésztában
sült
sós
sodóval
és
aprócska
pitékkel.
Bevásárlószatyraik
degeszre
voltak
tömve
mindenféle
portékával. Minden egyes vásárlónál ott virított legalább egy
vörös vászontáska, melyre piros és fehér csíkos felirattal felkerült
a karácsonyi vásár lógója. Mivel ez a könyvtár saját
hozzájárulása volt az eseményhez, mindenki akart belőle
legalább egyet, hogy kifejezze a támogatását.
Hallock St. John odalépett a húgához, hogy gratuláljon neki az
idei adománygyűjtő rendezvény jól látható sikeréhez.
Megdicsérte a jelmezét is, aztán kibökte: – Ma reggel látták
Timet kijönni veled a házikódból, hugicám. – Hagyta, hogy a
kijelentésnek álcázott kérdése ott lógjon a levegőben.
– Csak beugrott értem – felelte Kathryn pillanatnyi habozás
nélkül. – Végül is már egy pár vagyunk, Hallock.
– Hadd emlékeztesselek rá, húgom, hogy nekünk vigyáznunk
kell a jó hírnevünkre – feddte meg a bátyja. – Mivel már ismerem
Timet, tudom, hogy semmi olyat nem tett, ami szégyenbe
hozhatna, de az emberek fecsegnek, Kathryn. Ez itt Egret Pointe,
mi pedig egy prominens család vagyunk.
Semmit, ami szégyenbe hozhatná. Kathryn majdnem
elnevette magát. Nos, ma reggel lehet, hogy tényleg nem tett
semmi ilyesmit. – Hallock, köszönöm, hogy felhívtad rá a
figyelmem. Az embereknek azonban túl kell tenniük magukat
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azon, hogy van egy udvarlóm. A Wood's End Wayen senki nem
ütközik meg azon, amikor meglátogatom Timet. Sőt, Csibészt is
el szoktuk vinni sétálni, méghozzá fényes nappal.
Már jártál nála? – Hallock nem tudta eldönteni, hogy
megbotránkozzon-e ezen. A húga már aligha nevezhető
csitrinek. Ellenkezőleg, túl van már élete derekán.
– Igen, Hallock, és csodás ízlése van, de majd karácsonykor
úgyis meglátod – vágott vissza Kathryn.
– Kedveled őt, igaz? – kérdezte a bátyja.
– Igen, kedvelem – ismerte be halkan Kathryn. – És ő is
kedvel engem.
Hallock bólintott. – Nos, beismerem, hogy hajlamos vagyok a
túlzott féltésre, Kathryn, de hát a húgom vagy. Viszont azzal is
tisztában vagyok, hogy Timmel mindketten vagytok annyira
felelősségteljesek, hogy ne okozzatok botrányt.
– Nahát, Hallock, ha nem tévedek, felnőtt életünkben ez az
első alkalom, hogy elismerted, rendelkezek némi sütnivalóval –
ugratta gyengéden a bátyját Kathryn, és megpuszilta az arcát. –
Köszönöm, drágám.
A fivére felhorkant és elhúzódott tőle, majd elindult a
gyerekrészleg irányába, ahol a csemetéi áhítattal csüngtek Tim
minden szaván, aki egy szamárról szóló mesét olvasott fel
éppen. Hallock megállt és mosolyogva hallgatta. Amikor Tim
befejezte a történetet, és a gyerekek eliramodtak játszani,
Hallock St. John Timothy Blairhez fordult. – Feltételezem, a
szándékaid a húgom irányában tisztességesek, Tim. Ma reggel
láttak kijönni a házából. És Kathryn bevallotta, hogy járt már
nálad.
Timothy Blair meglepődött ugyan, de nem mutatta. – A
szándékaim tökéletesen tisztességesek, Hallock, de te is nagyon
jól tudod, hogy a húgod óvatos bánásmódot igényel. Nem
szeretném megijeszteni és elrémiszteni.
Hallock ebből mindent megtudott, amire kíváncsi volt. – Hát
persze, megértem – helyeselt. Te jó ég! Ha ez egyike lenne
Kathryn romantikus regényeinek, azt mondaná, hogy az
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iskolamester kiállta a próbát. Lehetséges volna? Vajon tényleg
megtörténhet, hogy a húgának végre bekötik a fejét?
– Hogy van Debora? – tudakolta Tim. – Ma még nem is
láttam.
– Nem érzi valami jól magát. Már csak hat hete van hátra –
felelte Hallock. – Nos, talán jobb is, ha összegyűjtöm a
porontyaimat és hazaviszem őket. Találkozunk holnap a
templomban.
A nap előre haladtával sem csappant meg a látogatók száma.
A teaszobában fél három körül már minden ennivaló elfogyott, és
csak kekszekkel tudtak szolgálni. A délután folyamán karácsonyi
énekesek egy csoportja járt körbe énekelve, fokozva az ünnepi
hangulatot. A helyi árusok portékái, köztük Ashley Mulcahyé,
valamint azoké, akik házi készítésű ruhákat és kötött holmikat
árultak, mind egy szálig elkeltek. Délre az összes házi készítésű
kenyér, muftin, zsemle és édesség elfogyott. Az asztalokon egy
árva könyv sem maradt. A vásár befejeztével a könyvtár dolgozói
a tanácsteremben ülve összeszámlálták a befolyt összeget, és
arra a felfedezésre jutottak, hogy kicsivel több, mint kilencezer
dollárt sikerült összegyűjteniük.
– Írok egy csekket, és felkerekítem kilencezer-ötszázra –
szólalt meg Kathryn.
– Én pedig teszek hozzá annyit, hogy kerek tízezer legyen –
mondta Tim Blair, és előhúzta a csekkfüzetét a farmerja
zsebéből.
– Erre igazán nincs szükség – jegyezte meg gyorsan Kathryn.
– De szeretném – felelte a férfi. – Meg csak felidézni sem
tudom, mikor szórakoztam ilyen jól, mint ma. Jövőre
mindenképpen számíthatsz rám. A csekket pedig név nélkül
adom. Nincs szükségem mások elismerésére.
Kathryn bólintott. – Rendben. Én is így teszek. Ti pedig –
fordult kis csapata felé -, egy szót se!
– Értettük – visszhangozták a többiek az asztal körül.
– A pénzt pedig beteszem a bank éjszakai megőrzőjébe –
jelentette ki Kathryn.
– Majd én elviszlek – ajánlkozott sietve Tim.
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A gyűlés feloszlott. Dickens, a könyvtár macskája is megkapta
a vacsoráját. Kathryn kulcsra zárta az épületet, átvette a
hétköznapi ruháját, majd Tim elfuvarozta a bankig, ahol betette a
pénzt az éjszakai széfbe. Addigra már a férfi is levedlette a
köpönyegét. A kedvenc kis olasz éttermükben vacsoráztak a
bevásárlóközpontban, aztán hazamentek a férfi házába. Csibész
már türelmetlenül várta őket, és lelkesen csóválta a farkát az
étterem doboza láttán, melyben két húsgombóc lapult – Tim
külön a kutyus számára rendelte őket.
– Elkényezteted ezt a kis korcsot – korholta játékosan
Kathryn.
– Igen, igazad van – értett vele egyet a férfi. – Nos, talán
beszéljük meg a karácsonyt. A családom hagyományosan
marhahúst fogyasztott az ünnepkor. Nálatok mi szokott lenni a
vacsora?
– Miért, milyen lehetőség van még? – kérdezett vissza
Kathryn. – Hálaadás napra pulyka, karácsonyra marhahús,
szilveszterkor pedig szerencsét hozó sonka.
– Sült töltött krumpli, zöldbab, krémezett hagyma és
fehérrépa?
– Csodás! És mi legyen a desszert?
– Szilvapuding azoknak, akik szeretik, fagyibomba és
karácsonyi sütik azok számára, akik meg nem – válaszolta Tim.
– Hol bujkáltál eddig? Miért nem találkoztunk mi már
korábban? – évődött Kathryn. – És ezt mind egyedül fogod
elkészíteni? – kockáztatta meg a kérdést.
– De nem ám! Te is segíteni fogsz – mosolygott a férfi.
– Tudod, milyen kétbalkezes vagyok a konyhában –
ellenkezett a nő.
Tim elnevette magát. – Már megtanítottalak sárgarépát
pucolni, nem igaz? Most majd megmutatom, hogyan kell a
zöldbabot francia módra felvágni.
– Oóó, francia módra! – incselkedett Kathryn.
– Nagyon pajzánul hangzik.
A férfi nevetve megrázta a fejét, és a karjába vonta, hogy
megcsókolja. Kathrynből gyönyörteli sóhaj szakadt elő, ahogy a
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férfi szája az ajkára tapadt. Olyan boldognak érezte magát. Úgy
érezte, életében még nem volt ilyen maradéktalanul boldog. –
Attól tartok, amikor házasok leszünk, továbbra is rám fog hárulni
a főzés feladata, Kathy, de egyszerűen muszáj lesz
megtanulnod, hogyan segíthetsz az előkészületeknél.
Micsoda? Mit mondott? Képtelenség! Bizonyára félrehallott
valamit.
A férfi hatalmas keze gyengéden cirógatta az arcát. – Azt
hiszem, a magam ügyetlen módján épp most kértem meg a
kezed – vallotta be Tim.
– De hát miért? – A szíve olyan hangosan dörömbölt, hogy a
fülében hallotta. És ami még rosszabb, képtelen volt, sőt nem is
akart kibújni a férfi karjának védelméből.
– Mert szeretlek – felelte Tim habozás nélkül.
– Én is szeretlek – hallotta Kathryn a saját szavait. És így is
volt! Nem csak a fantasztikus szexről volt szó. Magát a férfit
szerette. Vicces volt, kedves, nagylelkű és jóságos. És ami a
legjobb – illetve második legjobb, mert az első helyet a szex
foglalta el -, még a bátyja is kedvelte. És bár Kathryn St. John
kétség kívül egy független nő volt, a családja fontos szerepet
töltött be az életében. Jonathan Curtis után nem is remélte, hogy
valaha újra szerelmes lesz, mégis megtörtént.
– Ugye nem fogsz arra kérni, hogy ereszkedjek fél térdre? –
puhatolózott a férfi.
– De igen! – vágta rá Kathryn. – A pokolba is! Ha azt akarod,
hogy hozzád menjek, akkor kérd meg a kezem, úgy, ahogy illik.
Ne felejtsd el, hogy egy St. John vagyok! – Felült, egyenesen
elhelyezkedett a kanapén, összezárt lábakkal, keresztbe tett
bokával, farmerja szára épp csak hozzáért a bokacsizmájához.
Kezét gondosan összekulcsolta az ölében. Egy vörös hajtincs az
arcába hullt.
A férfi felállt, majd jobb térdére ereszkedett, és kezébe vette a
nő egyik kezét. – Miss St. John – kezdte ünnepélyesen. –
Megtisztelne azzal, hogy a feleségem lesz?
– Nohát, Mr. Blair, a kérdése olyan váratlanul ért! – trillázta
Kathryn.
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– Igen vagy nem, Kathy! – morogta Tim.
– Igen – felelte egyszerűen a nő.
Meglepetésére a férfi a zsebébe nyúlt és előhúzott egy
aprócska, fakózöld bársonydobozt. Kinyitotta, és felé nyújtotta. –
Kathy, ez az anyámé volt. Felhúznád? Nem a hagyományos
gyémánt, de úgy gondoltam, illik hozzád.
A gyűrű rombusz alakú volt, közepén egy igazgyöngy, melyet
csillogó gyémántok vettek körül.
– Ez gyönyörű! – kiáltott fel Kathryn, és kinyújtotta a bal kezét.
A férfi rácsúsztatta a középső ujjára. Tökéletesen illett rá.
Kathryn váratlanul csendesen sírni kezdett. – Ó, istenem! Nem
hittem volna, hogy ilyen érzelgős vagyok! – hüppögte.
A férfi leült mellé a díványra, és a karjába húzta. – Lehet, hogy
én is elérzékenyülök – csitította, és a szemét valóban elfutották a
könnyek. Aztán összeszedte magát, és megszólalt: – Kathy,
most hazaviszlek. Holnap reggel beugrom érted, együtt
elmegyünk templomba, és bejelentjük a bátyádnak.
– Hallocknak tetszeni fog az ötlet, hogy tisztességes férfit
faragok belőled, Tim – ugratta a nő.
– Nem akarok sokat várni az esküvővel – vallotta be nyíltan a
férfi. – Mi már túl öregek vagyunk egy puccos menyegzőhöz. Te
sem akarsz nagy felhajtást, ugye?
– Nem – felelte Kathryn. – Csak egy szűk körű menyegzőt a
család és néhány jó barát részvételével. Karácsony előtt vagy
után gondoltad? – tudakolta.
– Előtte. Szeretnék karácsony reggelén a feleségem mellett
ébredni, szerelmem. így együtt köszönthetnénk a vacsorára
érkező családodat.
– Hol fogunk lakni? – tette fel a kérdést Kathryn. – Én nagyon
szeretem a kis házikómat.
– Nekem pedig kétéves bérleti szerződésem van erre a házra,
vásárlási opcióval – közölte Tim.
– Ezt még ráérünk később megbeszélni – hallotta Kathryn a
saját szavait.
Tim elővette a farmerja zsebéből a tárcáját, és előhúzott
belőle egy aprócska naptárat. – A karácsony előtti szombat
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december tizennyolcadika. Mit szólsz hozzá, Kathy? Ez
megfelelne a menyegző napjának?
– Tökéletesen hangzik! – értett egyet a nő. A feje zúgott az
izgalomtól. Férjhez megy! Kathryn Victoria Lucretia St. John,
előrehaladott, negyvennyolc éves korában kezét nyújtja egy nála
öt évvel fiatalabb férfinek. Mit fognak gondolni az emberek?
A pokolba is mások véleményével! Szerelmes volt a férfibe, és
más nem számított.
– Van különterme a fogadónak? – kérdezte a férfi.
– Igen, van egy kicsi termük – felelte Kathryn.
– Akkor holnap vacsora után beszélünk velük, és lefoglaljuk
egy zártkörű vacsorapartira – közölte Tim.
Minden olyan gyorsan történt! Kathryn mégsem aggódott. A
férfi hazavitte, és másnap reggel megjelent érte, ahogy ígérte, és
elvitte a templomba. Hallock is épp akkor érkezett meg a
gyerekekkel. – Anne, Elizabeth, vigyétek le Samuelt és Coralynt
a vasárnapi iskolába. VI. Hallock, várj meg a padsorunkban –
utasította a palántáit.
– Debora még mindig nem érzi jól magát? – kérdezte aggódva
Kathryn.
– Dr. Sam úgy véli, mostantól jobb, ha fel sem kel az ágyból –
válaszolta a bátyja. – Fennáll a koraszülés veszélye. Karakán nő
a kis feleségem.
– Megkértem Kathy kezét – szólalt meg Tim halkan, hogy
Hallockon kívül ne hallja senki más. – Igent mondott. Nem
akarunk várni. December tizennyolcadikára tűztük ki az esküvő
napját.
V. Hallock St. John arcán megjelent a legszélesebb vigyor,
amit K. valaha látott. – Pompás! – lelkendezett, aztán megrázta
Tim kezét és megcsókolta a húga arcát. – Debora odáig lesz, ha
ezt meghallja. Ráfér egy kis felvidítás. A szertartást
természetesen itt tartjátok. Családunkban hagyomány, hogy a
nők a Szent Lukácsban mondják ki a boldogító igent.
– Az istentisztelet után beszélek Porter atyával – ígérte Tim.
– Beszélünk Porter atyával – javította ki Kathryn. Igaz, hogy
nőül megy Timhez, de nem áll szándékában elveszíteni a
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függetlenségét. – Végül is a mi esküvőnkről van szó. Hallock, mit
szólsz a gyűrűmhöz? Tim anyukájáé volt. – Kinyújtotta a kezét,
hogy a bátyja szemügyre vehesse.
Hallock St. Johnnek nagyon is imponált a húga eljegyzési
gyűrűje, és ennek a véleményének hangot is adott. Aztán, ahogy
megszólaltak a harangok, mind a hárman bementek a
templomba. Az istentisztelet után, miután az egyháztagok
eltávoztak, Tim és Kathryn felkereste Jim Porter atyát az
irodájában, aki addigra már ki is bújt a reverendájából.
– Kathy, Tim! Bújjatok be! Gratulálok a tegnapi karácsonyi
vásárhoz, nagyszerű volt! Mennyit sikerült összegyűjtenie a
könyvtárnak? – érdeklődött, miközben két szék felé intve jelezte,
hogy foglaljanak helyet.
– Tízezer dollárt – felelte mosolyogva Kathryn.
– Áldassék az Úr neve! – kiáltott fel a tiszteletes. – Marge is
úgy saccolta, hogy sikeres volt a vásár. Mesélte, milyen
kivételesen gazdag volt a választék a jó minőségű árukból, és
hogy mindenki odáig volt a teázóért. Nos, miben lehetek a
szolgálatotokra?
– Ha lenne egy kis ideje a karácsony előtti szombaton, akkor
összeadhatna minket – hozakodott elő a kérésükkel Tim.
– Hogy összeadjalak titeket? – Porter atya kérdő tekintetet
vetett Kathrynre.
A nő kinyújtotta a kezét. – Igen, atyám – felelte.
– Nahát, istenemre! – kiáltott fel a lelkész. – Ez csodálatos hír!
Mindig is azon a véleményen voltam, hogy egy karácsonyi
esküvő felett különös áldás lebeg. Melyik időpontra gondoltatok?
– Délután fél háromra. Ezen kívül szeretnénk önt és Marge-ot
meghívni az esküvő utáni vacsorára. Úgy tervezzük, hogy a
fogadó kis magántermében tartjuk – közölte Kathryn. – Szólok,
amint minden elrendeződött. Nem leszünk sokan, csak a
családom, Mavis és Jeremy. Timnek nincsenek élő rokonai.
– Szeretném, ha meghívnánk Gloria Sullivant és a férjét, mivel
ő különösen sokat segített abban, hogy beilleszkedjek az új
munkahelyemen – szúrta közbe Tim. – És a barátaimat a
városból, Ray Pietro d'Angelót és a feleségét. Ray volt az, aki
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tavaly június elején felhívta a figyelmemet az itteni üresedésre.
Hetente többször is elmegyünk fallabdázni. Nagyon örülnék, ha ő
és Rose ott lennének az esküvőn. Igazából fel akarom kérni
vőfélynek. Hallocknak Kathyt kell az oltárhoz kísérnie, így ő már
nem jöhet szóba.
Porter atya rápillantott a naptárára. – A tizennyolcadika jónak
tűnik. Másnap délután karácsonyi énekeket adunk elő, de
szombaton ráérek. Beírlak titeket fél háromra.
Hát ez is elrendeződött. A gyűrű az ujján, a templomba is
bejelentkeztek, és amikor vasárnap az East Harbor fogadóban
vacsoráztak, lefoglalták a kis különtermet tizennyolcadika
délutánjára.
– Mi az alkalom? – kérdezte Felicity Clarence, a fogadó
tulajdonosnője, ahogy előhúzta a határidőnaplóját és egy
jegyzettömböt.
– Csak egy vacsora néhány barátunkkal – mondta sietve
Kathryn.
Felicity felhúzta az egyik bozontos, ősz szemöldökét es
egyenesen Kathryn gyűrűjére szegezte a pillantását.
– Eljegyzési lakoma? – kérdezte csípősen.
– Esküvői, de ez titok – közölte gyorsan Tim. – Kathryn nem
szeretné nagydobra verni, amíg hivatalosan be nem jelentjük.
– Nos, hát rám aztán nem mondhatják, hogy pletykás vagyok
– jegyezte meg Felicity Clarence sértődött hangon. – Hány
személyre lesz? És milyen fajta menüről beszélünk?
– Még nem vagyok teljesen biztos a meghívottak számában,
de valószínűleg egy tucat vendégre számíthatunk – mondta
Kathryn. – Finom, sült sertéskarajra gondoltam.
– Készíthetjük sárgabarackkal és aszalt szilvával töltve –
javasolta Felicity. –, vékony édesburgonya-pite szeletekkel és
párolt brokkolival, hozzá a ház Waldorf salátája és frissen sütött
keh péksütemények. És persze kell egy esküvői torta, amit saját
magam fogok elkészíteni.
– Esküvői torta? – visszhangozta Kathryn kelletlenül. Az egész
dolog máris akkora hajcihőnek tűnt. Igen, tudja, hogy ez a
hagyomány, de ők már kinőttek ebből, nem?
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– Nem hagyom, hogy egy St. John esküvői torta nélkül lépjen
frigyre. A bátyád lenyúzná a bőrömet is – dohogott Felicity – Mi itt
mindennek megadjuk a módját.
– Jó, de ne tegyél a tetejére olyan giccses marcipán párocskát
– figyelmeztette Kathryn.
– Ezt megígérhetem – biztosította Felicity – Egy egészen
másfajta tortadíszre gondoltam. Ígérem, tetszeni fog. Na és
milyen színösszeállítást tervezel, és ki szállítja a virágokat?
Kathryn St. John arcára egyértelműen kiült a pánik. —
Színösszeállítás? Viráguk? — nyugté. — Felicity, a lehető
legegyszerűbb esküvőt szeretném!
– Mavis lesz a segítséged? – kérdezte Felicity.
– Igen.
– Akkor mondd meg neki, hogy hívjon fel. Mi majd mindent
elintézünk, kedvesem. Egyszerű lesz és bájos, ahogy azt
szeretnéd – fogadkozott Felicity.
Tim alig bírta visszatartani a kuncogását, ahogy besegítette
Kathrynt az autóba. A mindig összeszedett és fegyelmezett Miss
St. John darabokra hullott, amikor szembekerült a saját esküvője
megszervezésének gondolatával. – Szerintem ugorjunk be
Mavishez és közöljük vele a hírt – javasolta.
– Jó ötlet – értett egyet Kathryn.
Mavis lelkes kiáltásokkal fogadta a bejelentésüket a közelgő
házasságról, és magához ölelte a barátnőjét. Jeremy Peabody
vigyorogva megrázta Tim kezét.
– A szertartás után lesz egy kis vacsora a fogadóban – közölte
Kathryn. – Felicity kérte, hogy hívd fel.
Valamit locsogott a színösszeállításról meg virágokról. Gőzöm
sincs, miről hablatyolt. Elég nagy cécónak tűnik. – Hangjában
pánik bujkált. – Nem akarok nagy felhajtást, Mavis. Csak férjhez
akarok menni. Mi már túl öregek vagyunk egy puccos esküvőhöz.
– Nyugi, én majd mindent elintézek – csitította Mavis. – Neked
csak annyi a dolgod, hogy megjelensz. Azonnal el kell mennünk
menyasszonyi ruhát keresni.
– Szó sem lehet menyasszonyi ruháról! – jelentette ki
határozottan Kathryn.
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– Kathy! Az esküvődről van szó! Kell, hogy legyen egy ruhád!
– Kizárt dolog! – makacskodott Kathryn. – Ott az a gyönyörű
téli fehér nadrágkosztümöm, amit két éve vettem, es eddig csak
egyszer volt rajtam. Azt fogom felvenni. Egy idősebb
menyasszonyhoz szerintem ez illik. Semmi kedvem valami
díszes bézs, vagy ami még rosszabb, mályvaszínű ruhába bújni.
El tudod képzelni a vörös hajamhoz? És te is jól tudod, hogy
csak ilyet találnék. Örömanyáknak való göncöket, csakhogy én a
menyasszony vagyok. Most viszont hadd kérdezzem meg én: te
miben leszel? Figyelmeztetlek, Mavis, csak semmi cicoma!
– Rendben, akkor szervezzünk egy karácsonyi hangulatú
esküvőt – javasolta Mavis nyugodtan. – A minap vettem egy
egyszerű, erdőzöld átkötős ruhát. Csodásan fog mutatni a telet
idéző, fehér kosztümöd mellett. Elég elegáns ahhoz, hogy az
ember felvegye egy esküvőre, anélkül, hogy túl mesterkélt lenne.
Ez így megfelel?
– Pompás! – bólintott Kathryn láthatólag megkönnyebbülve.
– Ezen kívül megrendelem a virágokat is számodra – ajánlotta
fel Mavis.
– Mi a fenének van szükségünk virágokra?
– A Szent Lukács oltárára – válaszolta Mavis, továbbra is
megőrizve a hidegvérét. – A vendéglő asztalára. Tim, Hallock, és
Tim vőfélyének a számára, hogy a gomblyukukba tűzhessék.
Virágcsokor nekünk. Milyen színű csokrot szeretnél? A templom
és az étterem számára karácsonyi színeket fogok választani, a
férfiaknak pedig fehéret.
– Legyen talán sárga? – vetette fel az ötletet Kathryn.
– Tudod, hogy szeretem a sárga színt.
– Rendben – egyezett bele Mavis. – Akkor sárga. A
kollegáknak is szólnod kell.
– Szűzanyám! Illene őket is meghívnom az esküvőre, de
tényleg nem akarok nagy dáridót, Mavis. Az idegeim így is
cafatokban lógnak, es tele vagyok kételyekkei. Szerinted
helyesen cselekszem?
– Szereted? – szegezte neki a kérdést a barátnője.
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– Igen! Igen, nagyon szeretem! – vágta rá pillanatnyi hezitálás
nélkül Kathryn. – Nem tudom, hogy történt, de amikor feltette a
kérdést, tudtam, hogy ez a helyes döntés.
– A szerelem fura egy dolog – merengett Mavis.
– Néha az ember már a találkozás pillanatában tudja, hogy
megtalálta a nagy őt. Máskor idő kell hozzá. A szerelem váratlan.
Csak úgy megtörténik. Ne vondd kétségbe.
– Nem vonom, de szeretném magam mögött tudni ezt az
egész esküvői hercehurcát, mielőtt totál bepánikolok – vallotta be
Kathryn.
Másnap reggel a könyvtár személyzete is megtudta, hogy a
főnökük kevesebb, mint két hét múlva férjhez megy. Alig tudták
kordában tartani az izgatottságukat, míg aztán Mavis nyugalomra
nem intette őket.
Kathryn meglepetten tapasztalta, hogy milyen jólesik neki,
hogy a személyzete örömét leli az ő boldogságában. Másnap
reggel Timmel felkeresték a városházát, hogy beszerezzék a
házassági engedélyüket. Csütörtökön az Egret Pointe Gazette
címlapjának fél oldalát a közelgő menyegzőjük híre foglalta el.
Miss Kathryn St. John, városkánk közszeretetnek örvendő
könyvtárosa végre megtalálta a saját happy endingjét! Miss
Kathy, ahogy őt mindenki ismeri, e hónap tizennyolcadikán
mondja ki a boldogító igent Mr. Timothy Blairnek, az Egret
Pointe-i középiskola igazgatójának.
Az esküvői szertartás a Szent Lukács-templomban kerül
megrendezésre.
A cikk a továbbiakban részletesen bemutatta a St. Johnek
örökségét, a város alapításában játszott szerepüket, és a
könyvtárhoz fűződő kapcsolatukat. Tim megdöbbenve látta, hogy
a lap az ő családi históriáját is a nagyközönség elé tárta. Ahogy
azt Doris Kirk, az ingatlanügynök mondta, a pletyka fontos részét
képezte a kisvárosi amerikai életnek. Azt is tapasztalnia kellett,
hogy a következő néhány napban a lábát se tudta kitenni a
házából anélkül, hogy valaki ne gratulált volna neki, hozzáfűzve,
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hogy Miss Kathy mennyire finom teremtés, ő pedig micsoda
mázlista fickó. Derűsen fogadta a megjegyzéseket. Kathy volt az,
akit hirtelen ismét az idegösszeroppanás szélén táncolt.
– Tudom, hogy jó szándékkal teszik – mondta a férfinek. –
Mégis, azt kívánom, bárcsak mindenki befogná a száját, és
hagyná, hogy csendben egybekeljünk. Fogadok, hogy az egész
falu ott lesz a Szent Lukácsban.
– Valószínűleg igazad van – értett vele egyet Tim. – Milyen
szörnyű lehet, amikor az emberek ennyire rajonganak valakiért!
Kathryn gyilkos pillantást vetett rá, de amikor a férfi grimaszolt
egyet és kiöltötte a nyelvét, kitört belőle a nevetés. – Timothy
Blair, te olyan átkozottul jó fej vagy! – jegyezte meg.
Tim a karjába vonta a nőt és mélyen megcsókolta. – Te pedig,
Kathy St. John, olyan átkozottul szexis vagy. – Keze becsúszott
a nő pulóvere alá, és kikapcsolta a melltartóját
Kathryn torkából mély nyögés szakadt fel, ahogy a férfi
megcsavarta a mellbimbóját, de aztán eltolta magától és felállt. –
Szerelmem, menjünk fel az emeletre, és dugjunk az ájulásig.
Fürge léptekkel elindult felfelé a lépcsőn, Tim pedig követte.
Minden egyes alkalommal, amikor csak szeretkeztek, úgy tűnt,
mintha egyre jobb lenne köztük a szex, bár Kathryn elképzelni
sem bírta, hogy ez hogyan lehetséges. Dühös volt, mikor
Nicholas elvette tőle a Csatornát. A fantáziái rengeteg
szórakozást biztosítottak számára, és soha nem tagadná meg
őket. Ám szerelmesnek lenni Timothy Blairbe, szeretkezni vele
és szeretve lenni általa, sokkal, de sokkal jobb volt. Nicholas
valójában szívességet tett neki, amikor eltiltotta a Csatornától.
Vajon előre tudta, hogy ez fog történni? Vagy csak valódi
természetéhez hűen szándékosan kegyetlen volt?
Nora Buckley, aki a karácsonyi ünnepekre tért vissza Egret
Pointe-ba, felfigyelt a Gazette cikkére. A reggeli kávézása
közben felpattintotta a mobilja fedelét, és beütötte az egyes
számú gyorshívót.
– Jó reggelt, Nora. Mit tehetek érted, kedvesem? – szólt bele
Mr. Nicholas bársonyos hangon.
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– Gondoltam, talán érdekelné, hogy Kathy St. John férjhez
megy. Az középiskola igazgatójához, Timothy Blairhez –
jelentette Nora a munkaadójának.
– Valóban? – kérdezte Mr. Nicholas. – Nos, Nora, ki nem
állhatom az évnek eme időszakát. Mást se hallok, csak rossz
híreket. Köszönöm, hogy tájékoztatott.
– Tehetek valamit önért, uram? – kérdezte Nora aggódva.
– Nem, kedvesem, semmit. Amúgy is szabadságon van. – És
ezzel Mr. Nicholas egy hangos csattanással összecsukta a
mobilját.
– Mi a baj, bácsikám? – kérdezte Fyfe McKay, kényelmesen
elnyúlva a kandalló mellett egy széken Mr. Nicholas elegáns
irodájában.
– Kathy St. John férjhez megy – felelte Mr. Nicholas.
– Reméltem, hogy ha megtagadom tőle a Csatornát, akkor
ezzel majd visszakényszerítem hozzánk, ám úgy tűnik,
időközben elkezdte előnyben részesíti a valóságot. Fiacskám,
nézd meg a Gonosz Lélek Lokátort, lássuk, mit tudunk előásni
Timothy Blairről.
Fyfe McKay talpra ugrott, és az irodai számítógépes
állomáshoz lépett. Begépelte a következő szavakat: TIMOTHY
BLAIR, KÖZÉPISKOLAI IGAZGATÓ, EGRET POINTE. A gép
halkan zümmögött, aztán a képernyőn megjelent a keresett
információ. Fyfe gyorsan átfutotta, kinyomtatta, majd a kész
dokumentumot átnyújtotta a nagybátyjának. – Kábé annyira
izgalmas, mint egy mosogatógép, ám méretes pasas, hatalmas
szerszámmal. Nyilvánvalóan emiatt érdekli annyira Kathrynt.
Okos kis szuka, nemde? Megtagadod tőle a Csatornát, erre
megy és talál valakit, aki több mint alkalmas arra, hogy
kiszolgálja. Óriási étvágya van a szexre. Amikor utoljára
ellátogatott a sziget gyógyfürdőjébe, minden áldott éjszaka
keféltünk. Karmol, harap, és a csúcson nem fél kiengedni a
hangját. Egész élvezetesnek találtam a vele való szexet. Te is
örömödet lelted benne, amikor elvetted a szüzességét?

217

– Nem érzem szükségét annak, hogy szexuális hőstetteimmel
kérkedjek, csak hogy bebizonyítsam a férfiasságom, Fyfe –
felelte hevesen Mr. Nicholas.
– És tudom, mikor kell beismerni egy vereséget.
Elszámítottam magam, és ez Kathy St. John elvesztésébe került.
A családja férfitagjai mind könnyű zsákmánynak bizonyultak, ám
a nők közül ő volt az első, akire kivetettem a hálómat.
Mindig is elnéző voltál az irányában – jegyezte meg Fyfe. – És
tisztességesen játszottál. De több eszed is lehetne, mint hogy
tisztességesen játssz. Add vissza neki a Csatornát, és látni
fogod, milyen gyorsan lapátra teszi az iskolamestert. Mondd azt,
hogy esküvői ajándék – kuncogott.
– Két nap múlva esküvő – világosította fel Mr. Nicholas. –
Különben is, Kathy intelligens nő, Fyfe. Azt hitted, azért mert
élvezi a szexet, nincs semmi sütnivalója? Hogy félrelöki a
vőlegényét a fantáziáiért cserébe? Nem menne hozzá, ha nem
lenne szerelmes belé. Nem nyerhetsz a szerelemmel szemben.
Erre még én sem vagyok képes. És el kell ismernem, ez a férfi
tökéletes a számára. Megegyezik az értékrendjük, a vallásuk, és
ő is szereti a jó szexet. Add fel fiacskám. Néha nekünk is el kell
viselni a vereséget.
– Vissza tudom neked szerezni őt, bácsikám! – makacskodott
Fyfe, és sötét szeme gonoszul felvillant.
– Engedd, hogy megpróbáljam!
– Kegyetlenül becsvágyó vagy, és ezt szeretem benned –
jegyezte meg Mr. Nicholas -, de ezt most ne forszírozd, Fyfe.
– Hadd próbáljam meg, bácsikám! – ismételte meg
indulatosan Fyfe McKay.
Mr.
Nicholas egykedvűen
megvonta
a
vállát.
–
Megállíthatnálak, ha akarnálak – mondta. – De látom, nem fogsz
nyugodni, míg meg nem próbálod. Ám ha kudarcot vallasz Fyfe,
meglakolsz, amiért ellenszegültél az akaratomnak, és mert
rávettél, hogy a józan megfontolásom ellen cselekedjek.
– Nem fogok felsülni, bácsikám! – biztosította Fyfe McKay. –
És mi lesz a jutalmam, amikor sikerrel járok?
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Mr. Nicholas elmosolyodott. – Nincs szükséged külön
ösztönzésre, Fyfe. Ha mégis beválik a terved, akkor majd
megvitatjuk a jutalmad. Megkapod a téli napforduló és a tavaszi
napéjegyenlőség közti időszakot, hogy visszaszerezd Kathyt a
számomra. És Fyfe, eszedbe se jusson, hogy a könnyű utat
választva esetleg elteszed a férjét láb alól. Nem árthatsz Kathryn
szeretteinek. A jó öreg módszert fogod bevetni: az
ellenállhatatlan csábítást. Érthető voltam?
– Igen, bácsikám – érkezett a válasz. – De a téli napforduló az
esküvő után három nappal van – mutatott rá. – Nem kéne már
azelőtt nekifognom, hogy kimondják az igent?
Mr. Nicholas felsóhajtott. Ezek a mai fiatalok! A türelmet még
csak hírből sem ismerik. Nehezükre esik lelassítani, hogy
fontolóra vehessék a dolgokat. – Vajon a győzelmed nem lenne
sokkal fájdalmasabb a számára és diadalmasabb a számodra,
ha a házassága romba dőlne? Hát mindent nekem kell
elmagyaráznom, Fyfe? Gyönyörű látványt nyújtasz, sármos is
vagy, de soha nem gondolkodsz előre. Nem úgy véled, hogy
Kathy sokkal könnyebben megadja magát, ha a szeretője eltűnik
az ágyából? Hagyd, hadd élvezze ezt a néhány percnyi
boldogságot. Aztán csapj le rá! Most pedig indulj! Jócskán van
még felkészülni valód, mielőtt egyáltalán gondolhatsz a sikerre. –
S kezének egy mozdulatával kitessékelte Fyfe McKayt az
irodájából.
Amikor a fiatal férfi, akit az unokaöccsének nevezett, bár
valójában számos fiának egyike volt, távozott, Mr. Nicholas
kihúzta íróasztalának egyik fiókját. Benyúlt, elővett egy kisméretű
fényképet, mely Kathryn St. Johnt ábrázolta és alaposan
szemügyre vette. Fyfe-nak természetesen igaza volt. Mindig is
Kathy volt a gyengéje. Az évszázadok folyamán oly sok nő
keresztezte az útját. Nők, akik utódot nemzettek neki, fiukat és
lányokat. És Kathyhez hasonló ártatlanok, akiknek elvette a
szüzességét. De valamilyen okból kifolyólag, amit ő maga sem
értett soha, Kathy volt az, aki leginkább megmaradt az
emlékezetében.
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Tisztában volt vele, hogy ez gyengeség a részéről, és bár
Fyfe-nak azt mondta, hogy „elvesztették”a nőt, az igazság az
volt, hogy elengedte. Maga sem értette, miért. Azt akarta, hogy
szabadon megtalálhassa a saját boldogságát. Fyfe minden tőle
telhetőt megtehet, hogy visszaszerezze, de vállalkozása
kudarcra van ítélve. Amikor pedig ez bekövetkezik, Mr.
Nicholasnak szándékában állt megbüntetni, amiért olyan arcátlan
módon egyáltalán megpróbálta.
Fyfe McKay eközben terveket kovácsolt. Elolvasta Tim Blair
életrajzát, és megtudta, hogy azért hagyta ott a Kensington
Akadémiát, mert az iskolaigazgató, David Grainger csupán
néhány évvel volt idősebb nála. Esélye sem volt az előléptetésre,
márpedig Blair nyilvánvalóan egy intelligens férfiú, akiben buzgott
egy kis becsvágy. De mi történne, ha David Graingernek hirtelen
fel kellene adnia az állását? Az iskolaszék minden bizonnyal a
korábbi,
kifogástalan
referenciákkal
rendelkező
igazgatóhelyetteshez fordulna. És az a férfi, aki egész életét egy
nagyvárosban töltötte, bizonyára kapva kap az alkalmon, hogy
visszatérjen oda.
Fyfe McKay bevackolta magát a kis irodájába, és működésbe
hozta a Gonosz Lélek Lokátort, hogy megnézze, mit tud
előbányászni David Graingerről. Felfedezése mérhetetlen
örömmel töltötte el. Grainger nagyon jóképű és hiú pasas volt,
gondosan titkolt szexuális étvággyal, mely fogékonnyá tette a
kísértésekre. Fyfe tovább kutakodott, és rábukkant Ms. DuBoisra, a Kensington Akadémia franciatanárnőjére, aki a Csatorna
felhasználója volt. Végignézve Ms. DuBois fantáziáit, Fyfe arra a
következtetésre jutott, hogy megtalálta a tökéletes csalit. A fiatal
nő férjre és gyerekekre áhítozott, és nem volt különösebben
válogatós a módszereket illetően, melyek lehetővé tették, hogy
mindezt még a januárban beköszöntő harmincharmadik
születésnapja előtt megszerezze magának.
David Grainger hirtelen azon kapta magát, hogy új szemmel
kezdi méregetni Ms. DuBoist a december tizenhetedikén,
pénteken megrendezett tantestületi karácsonyi partin. A nő
hetyke mellei, feszes, kerek hátsója az őrületbe kergették. Ms.
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DuBois pedig, a férfi érdeklődését felismerve, diszkrét flörtölésbe
kezdett. A buli befejezése után önként felajánlotta, hogy segít
feltakarítani. A kollegái hálásan átengedték neki a feladatot, és
elrobogtak ajándékokat venni, vagy hazasiettek, hogy
összecsomagoljanak a karácsonyi vakációjukra.
Kensington igazgatója szintén ott maradt pakolni. Ám a szeme
folyton Irene DuBois fenekére tévedt, ahogy az lehajolt, hogy
felszedje a padlóra hullott csomagolópapír darabkákat, melyek a
tantestületi ajándékcserénél kerültek a földre. Képtelen volt
elszakítani a tekintetét, és a farka duzzadni kezdett a
nadrágjában, ahogy a nő begyömködte az utolsó pár szem papírt
a szemeteszsákba.
– Na, ezzel megvolnánk! – jelentette ki Ms. DuBois, ahogy
felegyenesedve a férfi felé fordult. – Szerintem kész vagyunk.
Aztán észrevette a férfi nadrágjának feszülő hatalmas dudort.
Szeme elkerekedett, de nem szólt semmit.
David Grainger lehúzta a sliccét, és kiszabadította
zászlórúdként meredező szerszámát. – Van egy kis ajándékom
az ön számára, Mademoiselle DuBois – mondta kiszáradt
torokkal.
– O, Mr. Grainger – vihogott a nő. – Maga rossz fiú!
– A kérdés csak az, hogy maga rossz kislány-e, Mademoiselle
DuBois?
Irene elgondolkodva végigfuttatta rózsaszín nyelvét az ajkán.
– Mit szeretne? Hogy leszopjam? Vagy talán meg akar dugni,
Mr. Grainger? – kérdezte suttogva.
– Mindkettőt! – nyögte a férfi.
A nő alaposan végigmérte. Látta, hogy a szerszáma
kőkemény. Ha most a szájába veszi, azon nyomban elsül, az
pedig nem nevezhető igazi ajándéknak. – Nincs rajtam bugyi –
árulta el, ahogy felhúzta a szoknyáját. Megfordult, és az asztal
fölé hajolt.
A férfi szinte abban a szempillantásban rávetette magát.
Dákója egyetlen határozott mozdulattal utat tört magának, és
kitöltötte a nő hüvelyét. Grainger kéjesen felnyögött. Fyfe
közömbösen szemlélte őket a Gonosz Lélek Lokátorának
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képernyőjén, bár arra ügyelt, hogy Mr. Grainger teljesen átlagos
farka vastagnak és hosszúnak érződjön a partnere számára, és
hogy Ms. DuBois használattól kitágult pinája szűknek tűnjön, és
olyasfajta élvezeteket nyújtson, melyet addig még egyikük sem
tapasztalt. Ez mindkettőjük számára egy nagyon veszélyes affér
kezdetét jelentette. Amikor pedig vége, mindkettőjük karrierjének
lőttek. Timothy Blair végre beadja a derekát és visszatér
Kensingtonba, mint az iskola új igazgatója, Kathy St. John pedig
az övé lesz.
Nagybátyjával ellentétben Fyfe McKay élvezte a karácsonyi
időszakot. Oly sok alkalom nyílott a gonoszkodásra. Ő pedig nem
az a fajta ember volt, aki veszni hagyna egy jó alkalmat.
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Tízedik fejezet

December tizennyolcadikán, szombaton, napsütéses hajnal
köszöntötte őket. Hálószobaablakából kitekintve Kathryn látta,
hogy éjszaka havazott. Minden patyolattiszta fehérségbe
burkolózott. Varázslatos látványt nyújtott. Kathryn reggelire a
kedvencét készítette el, vajas rozsos pirítóst joghurttal. A
narancslevével bevette a vitamintablettáját. Időközben átváltott a
csökkentett savtartalmú italra, mert a gyomra nemrégiben
elkezdett rendetlenkedni egy kicsit. Az elmúlt két hétben a
hangulata az eufória és a pánik között ingadozott.
Csupán megszokásból elöblítette az edényeket és betette
őket a mosogatógépbe, majd felment az emeletre, hogy
letusoljon és megmossa a haját. Miután végzett, lefeküdt, és
megpróbált pihenni egy kicsit. Nem mintha korán kelt volna, de
még bőven volt ideje délután fél háromig. Hallock megígérte,
hogy beugrik érte. Elszunyókált. Nem sokkal egy óra után
kopogtatás hallatszott a bejárati ajtó felől. Felkelt és lement, hogy
megnézze, ki az. Az ajtóban ott találta Mavist, és Miss Julie-t az
Egret Pointe-i szépségszalonból. Mavis egy dobozt tartott a
kezében, benne a menyasszony és nyoszolyólányok számára
készült bokrétákkal.
– Azért jöttünk, hogy segítsünk elkészülnöd – közölte.
– Nincs szükségem segítségre az öltözésnél – hárította el
Kathryn. Szűzanyám! Mavis már megint akkora feneket kerít a
dolognak, hogy már attól elfogja az idegesség!
223

– Drágám – szólalt meg Miss Julie, ahogy belépett a házikó
halijába –, minden menyasszonynak szüksége van valakire, aki
megcsinálja a haját és a sminkjét. Talán csődbe akarja juttatni az
üzletem, Miss Kathy? Menjünk fel az emeletre. Látom, már
megmosta a haját. – Gyengéden a lépcső felé terelgette
Kathrynt. Mavis követte őket.
– Nem akarok nagy felhajtást! – tiltakozott Kathryn.
– Csak várjon, amíg az ujjára húzzák a gyűrűt, édesem, aztán
abbahagyhatja a sopánkodást tanácsolta a fodrász.
Kathryn önkéntelenül elnevette magát. – Rendben, feladom.
Felőlem csinálhat, amit akar, megígérem, hogy nem fogok
nyafogni.
– Hol van a ruhád? – tudakolta Mavis, ahogy elindult a
nagyméretű belépős gardrób felé.
– Bal oldalon, egy védőtasakban. Anyukám egysoros
gyöngysorát fogom viselni. Az lesz rajtam a „valami régi”.
Rendben? – Kathryn mozdulatlanul ült, miközben Miss Julié
elsőként a frizuráját vette kezelésbe.
– A fehérneműm viszont új – fűzte hozzá.
Miss Julie kuncogni kezdett. – Remélem, egy dögös kis darab
a Lacy Nothingsból, nem pedig valami konfekcióáru.
– Az alkalomhoz illő, és igen, Ashley boltjából való – felelte
vigyorogva Kathryn.
– Mi lesz a kölcsönkért és a kék darab? – akarta tudni Mavis.
Kathryn megvonta a vállát. – Egyelőre csak a „valami új és
valami régi”-ig jutottam – ismerte be.
– Mindjárt gondoltam. – Mavis kinyitotta a kis táskáját, amit
eddig magánál tartott, és előhúzott egy pár gyönyörű, aranyba
foglalt gyöngy fülklipszet. – Tedd fel ezt – mondta. – Anyámé
volt. Olyan boldog lett volna, ha megérhette volna ezt a napot.
Mindig is úgy tekintett rád, Kathy, mint a másik lányára. Ezt pedig
tedd a zsebedbe.
Kathryn elvette a fülbevalót, a dobozt pedig az öltözködő
asztalára állította. Szemét elfutották a könnyek. – Bárcsak
anyukád velünk lehetne ma! – sóhajtott fel. – Köszönöm. – Aztán
Mavis kinyújtott kezére pillantott, melyben egy aprócska,
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szabálytalan alakú halványkék üvegdarab feküdt. – Ó, istenem! –
lehelte.
– El sem hiszem, hogy ez még mindig megvan neked!
– Az első ajándék, amit tőled kaptam – mosolygott Mavis. –
Hány évesek is voltunk azon a nyáron? Négy? Öt? Hát persze,
hogy megőriztem. A legjobb barátnőmtől kaptam! Az esküvő után
viszont kérem vissza.
Kathryn könnyei most már megállíthatatlanul potyogtak.
– Még szerencse, hogy nem tettem fel a sminkjét! – dohogta
Miss Julie. Ez a világ legédesebb sztorija! – gondolta magában.
Jövő héten lesz mit mesélnie az ügyfeleinek. – Mavis, menj, és
hozz nekem egy hidegvízbe mártott mosdókesztyűt. Feldagadt
szemeket nem tudok kisminkelni.
– A boldog könnyektől nem dagad fel az ember szeme –
hüppögte Kathryn.
– Bárki is mondta ezt neked, aranyom, nem lehetett a
jóakaród – jegyezte meg Miss Julié csípősen, miközben feltűzte
Kathryn vörösarany tincseit egy francia kontyba, majd egy
hajcsattal szorosan rögzítette. – Mavis, hol van az a díszfésű,
amit a virágkötő Kathryn frizurájához készített?
– Virágok a hajamba? – Kathryn láthatólag nem volt
meggyőzve.
– Túl idős már a fátyolhoz, a kalapok pedig túl idősek
magához – magyarázta Miss Julie.
– Itt van – nyújtott feléjük Mavis egy apró teknőspáncél
formájú hajfésűt, melyet illatos, krémszínű fréziák díszítettek. –
Látod? Egyáltalán nem hivalkodó.
Kathryn beleegyezőleg bólintott, és Miss Julié beletűzte a
fésűt a francia kontyába. Mivel már jól ismerte Kathrynt, és tudta,
mennyire nem szereti a túl-cicomázott dolgokat, Miss Julie csak
egy kis halvány alapozót vitt fel az arcára, hogy szép
egyenletessé varázsolja porcelán bőrét. Arccsontjára leheletnyi
pirosítót kent, szemhéját egy kevés sötétzöld szemhéjfestékkel
árnyalta, és kifestette a szempilláját. Legvégül leheletnyi
korallrózsaszín rúzst kent az ajkára. – Tessék, a felesleget törölje
le – nyújtott át Kathrynnek egy papírzsebkendőt. – Így ni! Kész is
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van, kedvesem, én pedig elindulok. Sok szerencsét! – Gyorsan
összerámolta szakmájának eszközeit, és lerobogott a lépcsőn.
Hallották, ahogy a bejárati ajtó becsapódik mögötte.
– Az összes délutáni vendégét lemondta, hogy el tudjon jönni
segíteni neked. A templomba is készül. Szerintem a falu aprajanagyja ott lesz, úgyhogy ne ess pánikba, Kathy – figyelmeztette
Mavis.
– Ó, istenem, mégiscsak nagy esküvőt kellett volna
szerveznem, és meghívnom rá mindenkit – sopánkodott Kathryn.
– Dehogy is – nyugtatta Mavis. – Te egy kicsi esküvőt akartál,
tehát azt is kell kapnod. Timmel jövőre tarthattok egy
nagyobbacska partit, amire meghívhattok mindenkit. De a mai
nap csakis a tiéd, és a családodé, meg néhányunké, akikhez
szoros barátság fűz. Mellesleg igazán nagyon kedves volt Timtől,
hogy felkérte Jeremyt vőfélyének, amikor kiderült, hogy a barátja,
Ray Pietro d'Angelo nem tud eljönni. Mi történt?
– Az egyik lányát eljegyezték, és Rose, a felesége, a mai
napra tűzte ki az eljegyzési partit. Már négy hónapja szervezi, mi
pedig ugye csak az utolsó pillanatban jelentettük be a
szándékunkat. Remélhetőleg el tudnak jönni a későbbi
fogadásra, amit azok számára tartunk, akik ma nem lesznek
jelen.
– Kiket ültettél a helyükre az asztalhoz? – kíváncsiskodott
Mavis.
– Ami azt illeti, meginvitáltam a Devlin és a Mulcahy családot,
valamint Seligmannéket is. Ashley az unokatestvérem, Tim pedig
láthatólag egyből megtalálta a közös hangot Mick Devlinnel –
közölte Kathryn.
– Ja, és Mr. és Mrs. Billst is meghívtam. Mióta csak
beköltöztem ide, Mrs. Bills a szárnyai alá vett és gondomat
viselte. Nem hagyhattam ki a meghívottak sorából.
– Ez kedves gesztus volt tőled – dicsérte meg Mavis.
A hallban az óra elütötte a kettőt.
– Azt hiszem, jobb, ha felöltözöm – mondta Kathryn.
– Ismered a bátyámat. Kettő húszra ígérte magát, vagyis
pontban húsz perccel kettő után itt is lesz.
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– Megyek, idehozom a kosztümödet – ajánlkozott Mavis, és a
gardróbhoz lépve előhúzta a védőtasakban lévő kosztümöt. Az
ágyra fektette, kibontotta a tasakot és kiemelte a ruhát. – Nem az
a megszokott, hagyományos darab, de gyönyörű – ismerte el. –
Mindenkinek le fog esni az álla.
– Nem baj – felelte Kathryn, ahogy kicsusszant a polár
köntöséből, és a nadrágért nyúlt. Krémszínű csipke együttest
viselt: mély kivágású, pánt nélküli melltartót, bugyit, és
harisnyatartót. A melltartót rózsadíszek ékesítették, egysoros
vonalban végig a fűzőn, és le a harisnyatartón.
– Te jószagú! – kiáltott fel Mavis. – Ez aztán a szexi szerelés!
– Aha – bólintott Kathryn. – Csak mert én vagyok a falu
könyvtárosa, még nem jelenti azt, hogy állandóan pamut
bugyiban és melltartóban kell futkosnom. – belebújt a puha, teli
fehér gyapjú pantallóba, és felhúzta a cipzárját. Ezután egy
egyszerű tunika felső következett, mely hátul záródott, apró,
gyöngy gombokkal. Kerek nyakkivágásához tökéletesen illett az
anyja hosszú gyöngysora. A Mavistől kapott aranyozott
gyöngyfülbevaló kiválóan egészítette ki a képet. – Nos – fordult a
barátnőjéhez -, mit gondolsz?
Mavis megrázta a fejét. – Nem hittem volna, hogy beválik,
Kathy, de ez a nadrágkosztüm egyszerűen eszményi menyegzői
ruha. De szükséged lesz valamire, amit fölé tudsz húzni. A
tegnap esti hó miatt kicsit hűvös van, és az öböl felől enyhe szél
fúj.
– Van egy prémmel bélelt, krémszínű pelerinem, amit még
Hallocktól kaptam valamelyik karácsonyra – jutott eszébe
Kathrynnek. – Szerintem csodásan menne hozzá.
Mavis kinyitotta a virágokkal teli dobozt, és előhúzott egy apró
csokrot, melynek szárát ezüstszínű papír vette körül, majd
átnyújtotta Kathrynnek. – Krémszínű frézia, néhány pici
krémszínű rózsa, halványsárga csíkkal a szélükön, és zöldnek
pár darab páfránylevél. Semmi hivalkodó. Az nekem jutott.
Kathryn elvette az elegáns virágcsokrot, az orrához emelte, és
mélyen beszívta a frézia illatát. – Imádom! – jegyezte meg. –
Köszönöm, kedves barátosném.
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Lentről, a bejárati ajtó felől kopogás hallatszott.
– A bátyád. Épp időben. – Mavis felkapta a saját, sárga
rózsákból, fréziából és zöld levelekből összeállított csokrát.
A két nő lesietett a földszintre. V. Hallock már ott toporgott. –
Szokatlan, ám lenyűgöző összeállítás, Kathryn. Nem ismerek
senki mást, aki nadrágba bújna az esküvőjére, de hozzád illik –
jegyezte meg derűsen. Látszott rajta, hogy nem kritizálni akar. –
Hölgyeim, bújjanak bele a kabátjukba. Ideje indulnunk, különben
elkésünk a templomból.
– Még nem hallottad azt a mondást, hogy szerencsés dolog
akkor megesküdni, amikor az óra percmutatója felfelé halad, nem
pedig lefelé? – kérdezte Mavis Hallocktól, ahogy az erdőzöld
átkötős ruhája fölé magára öltötte a sötét gyapjú pelerinjét.
– Nem, soha – felelte Hallock, ahogy felsegítette a húgára a
prémbélésű pelerint. – Ezt nem tőlem kaptad, Kathryn? – vette
szemügyre alaposabban a ruhadarabot.
– Méghozzá karácsonyra, három évvel ezelőtt, és az egyik
kedvenc ajándékom tőled, bár meglehetősen biztos vagyok
benne, hogy Debora választotta. Hogy érzi magát ma?
– Ami azt illeti, egész jól. Semmi pénzért ki nem hagyta volna
az esküvődet, így hát szereztünk neki egy tolószéket. Mr. Bills
felajánlotta, hogy a házvezetőnőnkkel és a gyerekekkel
egyetemben elviszi a furgonjával. VI. Hallock fogja betolni a
templomba, míg az ikrek vigyáznak a kicsikre. Természetesen a
szertartás után ők hazamennek Elsával.
– Hallock, azonnal vigyél a templomba! – Kathryn hangja a
szokásosnál egy oktávval magasabban csengett. – Érzem, hogy
egy újabb pánikroham kerülget.
Kiléptek a házikóból. Hallock beült a kormányhoz, a két nő
pedig elhelyezkedett a hátsó ülésen. A templomhoz érve Mavis
fürgén kiugrott, V. Hallock pedig sietve megkerülte az autót, hogy
kisegíthesse a húgát. Kathryn rémülten látta, hogy a templom
zsúfolásig megtelt. Úgy tűnt, a városka minden egyes lakója
eljött, hogy tanúja lehessen, amint Miss Kathy és a hódolója örök
hűséget esküsznek egymásnak. Valaki elvette tőle a pelerinjét.
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Keze a hajához rebbent, hogy meggyőződjön róla, minden tincs
a helyén van. Másik kezében a csokrot szorongatta.
Már korábban eldöntötte, hogy nem a hagyományos
nászindulóra fog bevonulni – úgy vélte, az inkább a fiatalabb
korosztályhoz illik. Helyette egy bájos barokk zenedarabot
választott. Felhangzott az első néhány taktus, és Mavis elindult
előtte a padok között. Kathryn belecsimpaszkodott a bátyja
karjába. Meglepetésére Hallock egy biztató mosoly kíséretében
megveregette a kezét, és az ismerős arcok tengerében
végigsétált vele a templomi padok közt. Hallock aztán átnyújtotta
a kezét Tininek, és kezdetét vette a szertartás.
Atyaég! Tim olyan fessen nézett ki a szürke hajszálcsíkos
öltönyében. Gomblyukában egy apró rózsa díszelgett, olyan,
mint az ő bokrétájában. Amikor pedig rámosolygott és kék
szemének sarkában összeszaladtak a ráncok, az összes
idegesség, ami eddig robbanással fenyegetett, hirtelen
elpárolgott belőle. A férfi szerette őt, és ő is szerette a férfit. Amit
tesznek, az a lehető legtermészetesebb dolog a világon.
A zene elhallgatott.
– Kedves testvéreim – kezdte Porter atya azért gyűltünk itt ma
össze Isten színe előtt, hogy egyesítsük ezt a nőt és ezt a férfit a
házasság szent kötelékében...
Vajon hányszor hallotta már ezeket a szavakat? Ám a
Jonathan Curtis halála óta eltelt évek során soha eszébe sem
jutott, hogy valaha is hozzá intézzék őket. Kényszerítette magát,
hogy a szavakra koncentráljon. A szíve vadul kalapált, amikor
Tim kimondta az „igen”-t, és Porter atya feléfordult, hogy neki is
feltegye a kérdést.
– Kathryn, elfogadod-e az itt megjelent férfit hites férjedül,
hogy együtt élj vele Isten törvénye szerint a házasság szent
kötelékében? Fogadod-e, hogy tisztelni és szeretni fogod, hogy
megbecsülöd, hogy vele leszel jóban-rosszban, egészségbenbetegségben, vele megelégszel és soha el nem hagyod, míg a
halál el nem választ?
Istenem! Milyen komoly elkötelezettség! Odafigyelt valaha is
igazán a szavak értelmére? Felfogta őket? Tim gyengéden
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megszorította a kezét. – Igen, fogadom – felelte, és a
templomban mindenki jól hallhatta tisztán csengő szavait.
– Ki adja át a vőlegénynek a menyasszonyt? – tette fel a
kérdést Porter atya.
– Én! – dörögte V. Hallock St. John, és a tömegen derültség
hulláma szaladt végig.
Ezután elmondták egymásnak az esküjük szövegét, és a pap
megáldotta az egyszerű aranygyűrűket, melyeket azon a héten
vásároltak Mr. Jacobs ékszerboltjában. Mr. Jacobs még a
nevüket is belevésette a dátummal. Elhangzott még néhány ima.
A kezüket egymásba kulcsolták, ahogy Porter atya kijelentette:
– Amit Isten egybekötött, ember szét nem választhatja.
Kathryn és Timothy, ezennel házastársaknak nyilvánítalak
benneteket. – Az áldások elsorolása után megszólalt: – Tim,
most már megcsókolhatod a menyasszonyt.
Timet nem kellett soká kéretni. A felharsanó hagyományos
esküvői kivonulási zene közepette szenvedélyesen megcsókolta
Kathrynt. A csók után végigsiettek a padsorok közt a templom
végébe, hogy fogadják a vendégek jókívánságait.
– Szerencse, hogy a vacsorát négy órára tettük – mormogta
Mavis a férjének. – Épp hogy csak oda fogunk érni.
Valóban, négy óra lett, mire odaértek. A nap épp lebukott az
öblöt körbeölelő dombok mögött. A havas tájon végigsöprő hideg
szél elcsendesedett, ahogy beléptek az East Harbor fogadóba.
Felicity Clarence, aki szintén ott volt a szertartáson, a násznépet
megelőzve már ott várt rájuk. Beterelte őket az öbölre nyíló
kilátással rendelkező különterembe. A fényes esthajnalcsillag
már fent ragyogott a víztükör felett, és a holdra sem kellett soká
várni. Mindenki elfoglalta a helyét. A borospoharakat teletöltötték,
és kezdetét vette a nászlakoma.
Forró, krémes állagú, gazdag töklevessel indítottak, amit a
fogadó híres Waldorf-salátája követett: édes öntetben úszó
almaszeletek és diódarabkák egy tál salátalevélen. Az asztalon
lévő négy kenyérkosárban meleg, frissen sütött mini muffinok
kellették magukat.
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Mivel Kathryn Seligmannékat is meghívta, az irántuk érzett
tiszteletből megváltoztatta a főfogást: disznósült helyett
marhabordát rendelt, apró sült krumplival és párolt brokkolival.
Az újdonsült házaspárt borral köszöntötték fel a vendégek, ám az
autóval érkezők gondosan ügyeltek rá, hogy legalább egyikük ne
fogyasszon alkoholt.
Végül egy kerekes asztalkán begördítették a terembe az
esküvői tortát. Két emelet magas volt, és körbe végig sárga
virágok díszítették az oldalát. A tortadísz nem a megszokott
vőlegény-ara figura volt. Egy kis kastélyt ábrázolt, mely elé egy
piciny felirat volt tűzve: ÉS BOLDOGAN ÉLTEK, MÍG MEG NEM
HALTAK. Kathryn elmosolyodott, amikor megpillantotta. Nem is
tálalhattak volna ennél tökéletesebb befejezést ennek a tökéletes
napnak a végére.
Odafordult Felicity Clarence-hez, aki a torta mellett állva arra
várt, hogy felvághassa és felszolgálhassa a vendégeknek. –
Köszönöm! – mondta, és Tim is hálásan bólintott.
A tortát elfogyasztották, a felső emeletét gondosan dobozba
csomagolták. – Tegyétek be a fagyasztóba – tanácsolta Felicity -,
és az első házassági évfordulótokra rendezett partin vegyétek
majd elő.
Senkinek sem akaródzott elsőként elindulnia. Olyan
csodálatos nap volt! Ám hirtelen Debora St. John jól hallhatóan
megszólalt: – Ó, merde! Elfolyt a magzatvizem!
Sam doktor azon nyomban ott termett mellette. – Megindultak
a fájások?
– Még nem – felelte Debora –, de azt hiszem, bármelyik
pillanatban megindulhatnak.
– Hallock, hozd a kocsit! – adta ki az ukázt Sam doktor.
– Én nem vezethetek! – rémült meg Hallock.
– Debora vállalta, hogy ő lesz a sofőr, hogy ihassak egy kis
bort a húgom lakodalmán.
– Majd én vezetek! – ajánlkozott Tim.
– De hát ez a nászéjszakád! – tiltakozott Hallock. Tim derűs
pillantást vetett rá. – Majd én vezetek– ismételte meg.
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– Te is fogyasztottál alkoholt – mutatott rá Sam doktor
szigorúan.
– Csupán két korty bort ittam a család egészségére – vetette
ellen Tim. – Nézd csak meg a poharam, Sam.
– Rendben – egyezett bele a doki. – Felhívom a kórházat,
hogy tudjanak az érkezésünkről. Ők majd riasztják dr. Lindemant.
Debora, még hány heted lett volna hatra?
– Öt vagy hat – felelte grimaszolva Debora.
– Fájások?
– Csak egy volt eddig, bár a hátam egész nap borzasztóan fájt
– felelte.
– Már öt szülésen átestél, és nem vetted észre, hogy reggel
óta vajúdsz? – szegezte neki a kérdést a doki.
– Vagy tudtál róla?
– Nem akartam tönkretenni Kathy nagy napját – vallotta be
Debora. – Jaj! – nyögött fel hangosan.
– Gyerünk, induljunk! – sürgette őket Sam doktor
– Én is jövök! – szólalt meg Kathryn. Tim közben elment az
autóért.
– Én nem vagyok az a nagy borivó – jegyezte meg Mrs. Bills.
– Csak egy kis almabort fogyasztottam meg vizet. Az uram
úgyszintén. El tudunk vinni bárkit, aki menni akar.
– Elvezetné a kocsimat a kórházig? – kérdezte Hallock Mr.
Billstől és odadobta neki a kocsikulcsot.
– Most a feleségem mellett akarok maradni, de később
szükségem lesz az autóra, hogy haza tudjak jutni.
– Mi pedig majd megállunk a házatoknál, és tájékoztatjuk
Elsát – ajánlkozott Emily Devlin.
Hallock köszönetképpen bólintott, aztán Sam doktorral
besegítették Deborát a Ford Contour első ülésére. Kathryn a
bátyjával a hátsó ülésen foglalt helyet. A fogadó
kocsifelhajtójának tövében egy rendőrautó várt rájuk. A doktor
ugyanis riasztotta a helyi rendőrséget, mondván, szükségük lesz
kíséretre. Dr. Sam és a felesége beszálltak a kocsijukba, és
elindultak Tim autója után, míg a többi vendég is lassan
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felkerekedett. Mavis tudta, hogy Kathryn úgyis felhívja, ha
történik valami.
– Őrülök, hogy nem ikreket varok – jegyezte meg Ashley
Mulcahy, kezét a pocakjára téve. – Csak egy csendes kislányt. –
Aztán észbe kapott. – Bocs, Em!
Emily Devlin megrázta a fejét. – Semmi baj. Remélem, nekem
is lányaim lesznek.
– Még nem tudod biztosra?
– Ismered az uram. Az ódivatú megoldások híve – mosolygott
elnézően Emily – Akkor fogjuk csak megtudni, amikor előbújnak
a kis drágaságok, egyetlen pillanattal sem előbb.
– Én az első gyermekem után rögtön tudni akartam – ismerte
be Ashley. – Jó éjt, Em!
– Jó éjszakát, Ashley!
Az öböl felett ragyogó hold fénye megcsillant a havon, és
bevilágította a víz mellett haladó sötét utat. Tim óvatosan
vezetett – nagyon is tudatában volt, hogy újdonsült sógornője
furcsa kis hangokat ad ki mellette. Hallock, aki a felesége mögött
ült, folyamatosan beszélt hozzá.
– Lélegezz bele a fájdalomba, kedvesem. Ez az. Mindjárt
odaérünk – nyugtatgatta.
– Ajánlom is, hogy ott legyünk! – nyögte Debora, erős
devonshire-i akcentussal.
– Tarts ki, Debora! – bátorította Kathryn. – Egy St. John nem
jöhet világra egy autóban!
Debora felhorkant. – Akkor mondd meg a férjednek, hogy
taposson a gázra!
Feltűnt előttük a kórház bejárata. Tim egyenesen a sürgősségi
osztály elé kormányozta az autót, ahogy arra dr. Sam még
indulás előtt utasította. Ápolók és ápolónők egy csoportja várt
rájuk. A vajúdó Deborát rásegítették egy kerekes hordágyra, és
sietve betolták az épületbe. Hallock és dr. Sam fürge léptekkel
követték őket.
– Hol van Lindeman? – akarta tudni Sam doktor.
– Elutazott a hétvégére – felelte az egyik nővér –, és dr.
Wheeler, aki helyettesítette, hirtelen megbetegedett.
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– Akkor ki az ördög van ügyeletben? – követelte dr. Sam. Ő
volt a kis kórház főorvosa és általános tiszteletnek örvendett.
– Mikor segített világra utoljára gyereket, dr. Sam? – kérdezte
a nővér, aki az előbb a felvilágosítást adta.
– A francba! – káromkodta el magát a doki. – Rendben, vigyék
Mrs. St. Johnt a szülőszobába. Találjanak nekem egy rezidenst,
vagy gyakornokot, aki érti a dolgát, aztán mehetünk. Nincs sok
időnk. – Rinához, Timhez és Kathrynhoz fordult. – Menjetek a
váróterembe. Majd szólok.
– Ó, egek! – kuncogott Rina Seligmann. – Most aztán
elemében van! Mindig is imádott szüléseket levezetni. Ráadásul
ikrek! Dagadni fog a büszkeségtől.
Régen, amikor még általános orvosként praktizált, mindennel
foglalkozott, de ma már mindenkinek specialista kell. Ide
hallgassatok, ha haza akartok menni, én majd megvárom Samet.
– Nem, ha már itt vagyunk, akár meg is várhatjuk – mondta
Kathryn. – Mi a véleményed, Tim?
– Megvárjuk – értett egyet vele a férfi. – Ez egész izgalmas.
Jelen leszek az unokaöccseim születésénél. – Egyik karját
Kathryn válla köré fonta.
– Hol lesz az otthonotok? – érdeklődött kíváncsian Rina.
Mindketten elnevették magukat. – Még nem döntöttük el –
vallotta be Kathryn. – Timnek lehetősége van megvenni a
Torkelson házat, én pedig imádom a kis házikómat.
– Idővel ezt is megoldjuk – mondta Tim Rínának.
– Legalább Egret Pointe-nak lesz miről pletykálnia, nem igaz?
– Ahogy mondod – kuncogott Rina. – Nászútra mentek?
– Erre még nem is gondoltunk – ismerte be Tim. – Szerintem
a téli szünet alatt elutazhatnánk valami meleg helyre, vagy
esetleg felugorhatnánk északra, síelni.
– Nekem úgy tűnik, bőven van még mit megvitatnotok –
jegyezte meg Rina szárazon.
– De Rina, szeretjük egymást. Ez nem elég? – vetette közbe
Kathryn.
– Ami azt illeti, igen – értett vele egyet Rina nevetve.
– Minden más majd szép lassan a helyére kerül.
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– Hova az ördögbe tűnt a bátyám? – tűnődött hangosan
Kathryn.
– Ő, bent van Deborával – világosította fel Rina.
– Mindig jelen van a gyermekei születésénél. Nem is tudtad?
Az első alkalommal az egész kórház erről beszélt. Senki sem
bírta elhinni, hogy V. Hallock St. John végig ott szorongatta a
felesége kezét szülés közben.
– Erről én nem is tudtam – vallotta be Kathryn.
Tovább várakoztak. Eltelt egy óra, és hirtelen kivágódott a
szülészeti osztály ajtaja. Hallock St. John viharzott be a
váróterembe, arcán fülig érő vigyorral, karjában pedig három
bebugyolált újszülöttel. – Hármas ikrek! – kiáltotta. – Három
megszólalásig egyforma kisfiú! A nejem hármas ikreket szült!
Kathrynből kitört a nevetés. – Hallock, most komolyan, nem
gondolod, hogy a hármas ikrek mégiscsak kicsit túlzás? – ugratta
a bátyját. Felállt, odalépett hozzájuk, es szemügyre vette a
barom kis arcocskát.
— Tudod már, mi lesz a nevük? – kérdezte.
– Evan, Maxwell és Jacob – sorolta Hallock. – Hát nem
gyönyörűek, hugicám? – Szemében könnyek csillogtak.
Kathryn gyengéden megérintette a bátyja karját.
– De azok, Hallock. Csodálatosak. Isten áldása kísérje őket!
Tim a felesége mellett állva csodálta a kis hármast.
Dr. Sam lépett be a váróterembe. – Hallock, vidd vissza a
fiúkat a csecsemőosztályra, aztán menj, nézd meg a feleséged –
utasította a férfit.
– Azt hittem, ikreket vár – értetlenkedett Rina.
– Az ultrahang valóban ikreket mutatott, csakhogy a harmadik
kölyök a másik kettő mögött rejtőzött. Mi is csak akkor
döbbentünk rá, amikor elindult a szülés. Hah! Lindeman és
Wheeler bánni fogják, hogy erről lemaradtak! – Diadalmasan
felnevetett. – És figyelembe véve, hogy a kelleténél kicsivel
korábban érkeztek, a súlyuk egész jónak mondható. Az egyik két
kiló ötven deka, a másik két kiló negyven deka, a harmadik pedig
két kiló hetvenöt deka. A tüdejük is jól fejlett. Aggodalomra
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semmi ok. Szeretnéd látni Deborát, mielőtt még elaludna? –
kérdezte Kathryn felé fordulva.
– Igen – felelte a nő.
A doktor bevezette a bájos kis kórházi szobába, ahol Debora
feküdt.
A helyiség sárgára volt festve, középmagasságban egy
színes, tavaszi virágokat ábrázoló csík futott végig körbe a falon.
Cseresznyefa bútorokkal volt berendezve; a zöld-fehér lámpákon
világos színű ernyők, az ágyon egy steppelt paplan.
Kathryn odalépett a sógornőjéhez és megcsókolta. –
Gratulálok! Nyolc most már elég lesz? Gondoskodtál róla, hogy a
városka legalább még egy generációra, vagy talán még a
következő évszázadra is bőven el legyen látva St. Johnekkel.
– Tény, hogy mindenkit jól behúztunk a csőbe – tréfálkozott
Debora. – De legalább nem oroztam el tőled a menyegződ
napját. Az első éjfél után három perccel bújt elő, a második rá öt
percre, a harmadik pedig két perc múlva követte őket.
– Mégis – jegyezte meg Tim -, nem hiszem, hogy valaha el
fogjuk felejteni.
Debora elvigyorodott.
– Most már indulunk – mondta Kathryn. – Mindnyájunk
számára hosszú volt ez a nap. – Timmel elhagyták a szülészeti
osztályt, és elsétáltak a kocsijuk felé, mely a sürgősségi
parkolójában állt. – Akkor most hová, férjuram? – kérdezte
Timtől. – Hozzád vagy hozzám?
– A ma estét töltsük a Wood's End Way-i házban – javasolta
Tim. – Csibészt még ki kell engednünk, mielőtt békében
letelepedhetnénk, szerelmem.
– Békés nászéjszakára vágysz? – ugratta a nő.
– Asszony, ne kötekedj! – feddte meg játékosan Tim.
– Ma délután még nem azt ígérted, hogy szeretni, tisztelni és
engedelmeskedni fogsz nekem?
– Drágám, nem figyeltél. Azt ígértem, hogy szeretni, tisztelni
és becsülni foglak – vágott vissza Kathryn pajkosan.
A férfi felnevetett, és hazafuvarozta magukat. Csibész
lelkesen üdvözölte őket, aztán kirohant a behavazott hátsó
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kertbe néhány percre, mielőtt visszatért volna a házba, hogy
behabzsolja a vacsoráját.
– Egyetlen ruhámat sem hoztuk át ide – jutott eszébe
Kathrynnek.
– Ma éjjel nem lesz szükséged ruhára – incselkedett a férfi. –
Holnap pedig áthozom, amire szükséged van, és csinálok helyet
a gardróbban. Olyan gyorsan történt minden. Talán nekem is át
kéne vinnem néhány holmit a házikódba, mert amíg közös
elhatározásra nem jutunk a lakóhelyünket illetően, addig
nyilvánvalóan ingázni fogunk a két ház között.
– Nem valami praktikus megoldás – tette hozzá Kathryn,
ahogy beléptek a hálószobába.
– Én rád bízom a döntést, szerelmem – biztosította a férfi. –
Kedvelem ugyan ezt a házat, de még nem fektettem bele
semmit.
– A házikóm elég pici – mondta lassan Kathryn.
– Nem két emberre tervezték. – Felsóhajtott. – Talán olyat
kéne keresnünk, ami mindkettőnknek megfelel.
– Még van időnk – súgta Tim halkan. Karjába vonta a nőt és
mély alapossággal megcsókolta. – Szeretlek,
Mrs. Blair – mormogta. Aztán megperdítette, és nekiállt
kigombolni a tunikája apró gyöngygombjait.
Kathryn lerúgta a lábáról a magassarkú topánkáját és kibújt a
nadrágjából, míg a férfi levette róla a puha gyapjú tunikáját. A
férfi szeme elkerekedett, mire Kathryn elnevette magát.
– Te jószagú! – kiáltotta Tim. – Céda fehérnemű!
– Egész fűzőnek hívják – világosította fel a nő. – A
rózsadíszek ehetőek.
– Viccelsz? – hitetlenkedett a férfi. Kék szeme élénken
felcsillant.
– Egyáltalán nem – biztosította Kathryn. – Kóstold csak meg
az egyiket, drágám!
A férfi lehajolt, és a szája rátapadt a bal mellbimbó feletti
rózsára. A rózsaszín-fehér kis disz elolvadt a szájában. – Az én
Kathym – mormogta lassan, ahogy felemelte a fejét. – Meg ne
mozdulj! – Gyorsan kibújt a ruháiból. Immár mezítelenül, szájába
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vette a jobb mellbimbója feletti kis rózsát, majd szép sorjában
elindult lefelé, és fogával leszakította a cukorból készült törékeny
díszeket.
– A bugyi is ehető – árulta el Kathryn, ahogy a férfi egyre
lejjebb haladt. Széttárta a lábait.
Tim alácsusszant, hogy behabzsolja a puha anyagot, míg
végül semmi nem maradt, és a nyelve az ajkai közt már a
nyílását nyalogatta. – Nagyon rossz kislány vagy! – dorgálta
játékosan, ahogy Kathryn ficánkolni kezdett tehetséges nyelve
alatt. – De nekem is kell egy kis szórakozás, szerelmem. –
Felállt. – Most rajtad a sor, Kathy – mondta.
Kathryn kikapcsolta a fűzőt, félrehajította, és térdre
ereszkedett a férfi előtt. Tim férfiassága még csak félig
ágaskodott. – Rossz fiú! – feddte meg, majd a hímtagját a
kezébe véve lassan húzkodni kezdte a fitymáját, fel-alá. – Tedd
szét a lábad az úrnődnek! – utasította, majd alácsusszant és
nyalogatni kezdte a golyóit, aztán a szájába vette és ide-oda
gördítette őket, míg a férfi nyöszörögni nem kezdett. Aztán
elengedte, és a férfiasságára összpontosított. Kezével
hátrahúzta a fitymát, és a nyelvét végigfuttatta az érzékeny
csúcson.
Lassan, nagyon lassan, szinte gyengéden szopni kezdte, míg
a férfi szerszáma széltében és hosszában is meg nem duzzadt.
Tim a nő fején pihentette a kezét, és ujjaival a koponyáját
dögönyözte, míg a nő ügyesen dolgozott rajta.
– Elég! – nyögte végül. A férfiassága immár teljes
nagyságában ágaskodni. Olyannyira, hogy Kathryn majdnem
fuldokolni kezdett, ahogy péniszének csúcsa nekinyomódott a
torkának. Tim felrántotta magához, majd hátát az ágy szélének
döntötte, lábait a vállára helyezte, és egy határozott mozdulattal
a nő forró ölébe döfte a farkát, olyan mélyre, amilyen mélyre csak
tudta.
– Ó, istenem! – nyögte Kathy. Érezte, ahogy a férfi hímtagja
teljesen kitölti. Maga volt a színtiszta mennyország. Olyan vastag
és hosszú! Csodás érzés volt.
– Dugj meg, kedvesem! – könyörgött.
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– Várj még egy kicsit, szerelmem – kérte a férfi.
– Imádok benned lenni, Kathy. Olyan ínycsiklandóan szűk
vagy, és jaj, amikor így megszorítasz, az hihetetlenül fantasztikus
érzés. Mintha minden egyes alkalommal egyre jobb lenne veled
a szex.
– Aha – csak ennyit bírt kinyögni. – Ó, istenem, Tim, dugj már
meg! Belehalok a vágyakozásba! Gyerünk, bassz meg!
A férfi mozogni kezdett. Először csak lassú, aztán mély,
kemény lökésekkel, gyorsabban, egyre gyorsabban, mígnem a
nő szinte eszméletét vesztette a minden porcikáját átjáró
gyönyörtől. Még a talpa is bizsergett. Tim ismét visszafogta a
tempót, mire Kathryn tiltakozásképp felé kapott, hogy
megkarmolja, de ujjai nem érték el az álló férfit. – Rendben,
szerelmem – mondta Tim, látva a nő gyötrődését. – Ezt később
is megtehetem. Most pedig szárnyaljunk! – Újra növelni kezdte
az iramot.
Kathryn úgy érezte, elrepül. A férfi kőkemény péniszének
minden egyes döfése hatására az izgalom újabb hulláma csapott
át a testén. Gondolatai elhomályosultak. Csakis a férfi dákója
által okozott mennyei élvezetekre tudott koncentrálni. Amikor Tim
megtalálta a G-pontját, felsikoltott, és néhány percen belül eljutott
a beteljesülés csúcsára. Érezte, ahogy nedvei a férfi dorongját
fürdetik, mely forró sugárban belélövellte a saját nedvét.
Tökéletes pillanat volt – nemcsak testben, de lélekben is
egyesültek.
Aztán vége lett. Tim felmászott az ágyra, mielőtt összerogyott
volna, majd a karjába húzta a nőt és szorosan magához ölelte. –
Mrs. Blair, ön egy eszméletlen szexpartner – jelentette ki, és
megcsókolta a kobakját. A francia konty időközben fellazult, a
csatok kiestek, és pazar fürtjei szétterültek a párnán.
– Ön is, Mr. Blair – mondta Kathy boldogan.
Elszunnyadtak, és Kathryn csak hajnaltájt nyitotta ki a szemét
újra. Az oldalán feküdve érezte, ahogy a férfi duzzadozó
szerszáma nekifeszül a fenekének. Miután Tim rájött, hogy ő is
ébren van, cirógatni kezdte dús kebleit, megcsipkedte és
meghúzkodta a mellbimbóit, ahogy farkát a szoros farpofái közé
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dörgölte. – Ez olyan finom! – mormogta. Aztán egyik kezével a
szeméremajkai közé nyúlva játszadozni kezdett a csiklójával,
mígnem mindketten fészkelődni nem kezdtek a vágytól, és
Kathryn beleélvezett a tenyerébe, ő pedig a fenekére spriccelte
az ondóját.
– Nem is gondoltam volna, hogy ilyesmit is lehet – vallotta be
Kathryn.
– Rengeteg kellemes dolog vár még kipróbálásra – ígérte Tim.
– Előttünk áll az egész élet, szerelmem.
– Gyengéd csókot lehelt a nő nyakszirtjére. – Szeretlek,
Kathy, és ha bárki egy évvel ezelőtt előáll nekem azzal, hogy ma
milyen boldog leszek, nem hittem volna neki. Te vagy az életem.
Te és Egret Pointe.
A férfi karjaiban heverve Kathryn elsírta magát a boldogságtól,
Ha egy évvel korábban valaki ezt megjósolja neki, kinevette
volna az illetőt. Akkor még csak a Csatorna és a könyvtár létezett
a számára. Úgy érezte, nincs szüksége szerelemre vagy túl sok
realitásra az életében. Pedig volt. Mindenkinek kell valaki, akit
szerethet, legyen az egy férj, szerető vagy gyermek.
– Olyan boldog vagyok, Tim! – vallotta be. – Soha nem hittem
volna, hogy újra rátalálok a szerelemre, de kedvesem, téged
jobban szeretlek, mint bárki mást a világon. – Szipogva a férfi
vállába fúrta a fejét.
Kathryn soha nem gondolta volna, hogy valaha ilyen
maradéktalan boldogságban lesz része. Karácsonykor vendégül
látták a bátyját és népes családját. Debora egy kicsivel tovább
maradt a kórházban, hogy elköttesse a petevezetékeit. Nyolc
gyerkőc több mint elégnek bizonyult, és Kathryn számára
nyilvánvaló volt, hogy nem csak ő örökölte a Kimborough-k
túlfűtött libidóját, hanem a bátyja is. Gyakran eltűnődött, hogy
vajon Hallock továbbra is felkeresi-e hetente a helyi dominát – na
és ha igen, akkor mi van? Szerette a feleségét, jó férj volt és jó
apa. Semmivel sem követett el nagyobb bűnt, mint azok a
falubeli hölgyek, akik a Csatornán élték ki a vágyaikat.
Eltelt a január, majd egyik este februárban Timet az
otthonában felhívták telefonon.
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Kathryn hallotta, amint a férfi azt mondja: – Nem, de
köszönöm, hogy gondoltak rám. Nem, köszönöm, nagyon jól
érzem magam a helyemen.
– Ki volt az? – érdeklődött Kathryn, miután a férfi befejezte a
beszélgetést.
– Egy állásajánlat – árulta el Tim. – De én elégedettnek érzem
magam itt. Nem áll szándékomban elhagyni Egret Pointe-ot.
Hallocktól tudom, hogy az iskolaszék úgy tervezi,
meghosszabbítják a szerződésem, amit én örömmel elfogadok.
Jó kis iskola, és hagyják, hogy mindenféle új dolgot kipróbáljak a
diákokkal.
Kathryn nem feszegette a kérdést, de aztán még ugyanazon a
februári hétvégén Ray Pietro d'Angelo felbukkant a faluban a
feleségével, látszólag azért, hogy meglátogassák az
unokatestvérét, Joe-t. Tiffany meghívta Timet és Kathrynt
vacsorára. Az étkezés befejezése után Kathryn észrevette, hogy
a férje mély beszélgetésbe merül Rayel. Mivel képtelen volt
uralkodni a kíváncsiságán, közelebb lépett oda, ahol a két férfi
ült, és hallotta, hogy a férje azt mondja: – Nem, Ray.
– Nézd, az iskolaszék kész felajánlani neked egy hosszú távú
szerződést és a mostaninál jóval magasabb fizetést. Szabad
kezet kapsz, hogy bevezesd mindazokat a programokat, amiket
Grainger nem engedett kipróbálni. Kapsz lakhatási támogatást is.
Hallottam, hogy kútba esett a lakáseladási terved, vagyis simán
visszaköltözhetsz, ráadásul az iskola fogja fizetni az adókat és a
fenntartását.
– Nem – mondta határozottan Tim Blair. – Nézd, Ray,
megnősültem. Szeretem Egret Pointe-ot. Szeretem a munkámat,
és nem megyek sehova. Őszintén szólva, nem tudsz semmi olyat
ajánlani, amitől meggondolnám magam. Nem akarok
visszamenni, hogy a Kensington igazgatója legyek. Kedves volt
az iskolaszéktől, hogy rám gondoltak, és talán ha nem szerettem
volna bele Kathrynbe, és nem vettem volna feleségült, még el is
gondolkodtam volna az ajánlaton. De mivel így történt, a
válaszom nem.
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– Lehetséges, hogy a feleségednek tetszene a városi élet –
vetette fel Ray.
Kathryn meg sem moccant. Egyikük sem vette észre
– Kizárt. Tősgyökeres Egret Pointe-i, Ray.
– Kérdezd meg tőle – javasolta a barátja.
– Nem kell megkérdeznem, Ray. Ismerem az én Kathymet. Ez
az otthonunk. Családunk van itt. Tudtad, hogy nyolc unokaöcsém
és unokahúgom van, köztük egy kétpetéjű kislány ikerpár, és
három egypetéjű ikerfiú, akik múlt decemberben pontosan az
esküvőnk után jöttek világra? Nemrégiben beválasztottak a
gyülekezetünk egyházközségi tanácsába. A New York-i életem
unalmas volt. Itt, Egret Pointe-ban, az életem csupa izgalom.
Különben is, Csibész nagyon utálná, ha megint beszorulna egy
lakásba. Imádja az itteni tágas hátsó kertet. Köszönd meg az
iskolaszéknek a nevemben, Ray, de mondd meg nekik, hogy a
döntésem végleges.
– Szerencsés nő a feleséged – jegyezte meg Ray Pietro
d'Angelo.
– Nem, én vagyok szerencsés fickó – felelte Tim, és
kinyújtotta a kezét, hogy közelebb húzza magához
Kathrynt, mivel közben észrevette, hogy ott áll és hallgatja
őket. – Majd később elmagyarázom – ígérte meg a feleségének.
Hazafelé a kocsiban elmesélt neki mindent. – Úgy tűnik, hogy
David Grainger, a Kensington igazgatója, összeszűrte a levet
Irene
DuBoisszal,
az
iskola
harminchárom
éves
franciatanárnőjével. Teherbe ejtette, és amikor a nő a tudtára
hozta, azt felelte, hogy ha vele lefeküdt, akkor bizonyára más
férfiakkal is dugott. A nő nem tudta bizonyítani, hogy a gyerek az
övé. Természetesen felbérelt egy ügyvédet. Azt állítja, Grainger
azzal hitegette, hogy otthagyja a nejét, és elveszi őt feleségül.
– Mindegyikük azt ígéri, hogy otthagyja a nejét, és elveszi a
másik nőt – jegyezte meg Kathryn szárazon. – Persze csak a
legritkább esetben váltják valóra az ígéretüket. És mi történt?
– Ms. DuBois kitálalt. Azt állítja, hogy Grainger
megerőszakolta a tantestület karácsonyi bulija után, amikor ott
maradt takarítani, de aztán a szeretője lett. A férfi először
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mindent tagadott, míg a nő elő nem állt azzal, hogy azonosítani
tud egy anyajegyet az igazgató testén, amit nem láthatott volna
anélkül, hogy ne lett volna köztük szexuális kapcsolat. A nő
ügyvédje kikényszerítette a vizsgálatot. Az anyajegy pontosan ott
volt, ahol azt Ms. DuBois leírta. Grainger erre beismerte, hogy
bár volt köztük szexuális kapcsolat, de az közös megegyezésen
alapult.
– Mind azzal jönnek, hogy a szex közös megegyezésen
alapult – jegyezte meg Kathryn.
Tim elnevette magát. – Grainger és Ms. DuBois pechjére az
iskolával kötött szerződésük tartalmazott egy viselkedési
normákra vonatkozó záradékot, melyet nyilvánvalóan mindketten
megsértettek. Ki is rúgták őket. Jill Grainger kitette a férje szűrét
a lakásukból, és beadta a válópert. Persze neki is minél előbb el
kell hagynia a lakást a gyerekekkel, mivel az az iskola
tulajdonában van. Gondolom, július végéig maradhat. Az új
igazgató és a családja legalább egy hónappal az iskolakezdés
előtt be akarnak majd költözni, hogy be tudjanak rendezkedni.
– Biztos vagy benne, hogy nem akarsz visszamenni? –
kérdezte Kathryn lágyan. – Fél éve még ez volt az életed.
– Jobban szeretem ezt az életed – árulta el a feleségének
Tim. – Tudom, hogy hallottad, amit Raynek mondtam. Komolyan
gondoltam, Kathy. Szeretlek, és boldog vagyok itt, Egret Pointeban. Rendben?
– Rendben – bólintott Kathryn, és elöntötte a
megkönnyebbülés.
A Tim és Kathy között lejátszódó jelenetet látva a Gonosz
Lélek Lokátort figyelő Fyfe McKay ingerülten elkáromkodta
magát. Annyira biztosra vette, hogy képes lesz szétválasztani az
újonnan házasodott párocskát! Timothy Blair mindig is a
Kensington Akadémia igazgatói posztjára ácsingózott, és Fyfe
McKay lehetővé tette számára, hogy végre megkaphassa. Mi a
fene ütött bele, hogy elutasít egy ilyen kedvező ajánlatot? Az övé
lehetett volna álmai állása, hozzá a lakástámogatás. Mégis mi az
ördögöt akar még?
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David Graingert szinte zavarba ejtően könnyű volt elcsábítani
a forróvérű és becsvágyó Irene DuBoisszal. Grainger egy önző
seggfej volt, aki nemrégiben töltötte be az ötvenet, és kezdte
megkérdőjelezni a férfiasságát. A kis franciatanárnő gyűrűt akart
az ujjára, és egy fontos ember jobb partinak tűnt, mint egy
jelentéktelen figura. Ideális pár voltak. A terve mégis kudarcot
vallott. Taktikát kell változtatnia. A tavaszi napéjegyenlőség
gyorsan közelgett, és a nagybátyja ki nem állhatta a vereséget.
A megoldás villámcsapásként hasított belé. Ha nem képes
Timothy Blairt elcsábítani, akkor Kathyt kell kitennie a
kísértésnek. Ismerte a fantáziákat, melyeket a hat gombbal
ellátott távirányítójába programozott. Bár jelen pillanatban nem
tudja visszaadni neki a Csatornát, az álmaiba befurakodva el
tudja érni, hogy a fantáziái újra feltűnjenek előtte. Amikor a férje
meglátja, miféle szenvedélyről tesz bizonyságot álmában,
kétségkívül hatalmába keríti majd a féltékenység, ami pedig éket
ver közéjük. Mindketten nyomorultul fogják érezni magukat, Tim
elhagyja a nőt, Kathy elkeseredik, ő pedig megnyeri a
nagybátyjával kötött fogadást.
Aznap éjjel Kathryn St. John Blair álmot látott. Ott találta
magát Aranyhaj tornyában. Lentről egy férfihang hallatszott,
amint arra kéri, hogy engedje le a haját. Az ablakpárkányhoz
lépve kihajolt. – Mit akarsz? – kérdezte a jóképű hercegtől, aki
odalent állt az árnyékban.
– Aranyhaj, Aranyhaj, engedd le az arany hajad!
– Miért? – tudakolta Kathryn.
– Mert meg akarlak dugni, Aranyhaj. Sikoltozni fogsz a
gyönyörtől, megígérem!
– Tűnj el! – felelte Kathryn. – Nem érdekelsz.
– De muszáj megdugnom, gyönyörű hercegnőm!
A hosszú szőke hajfonata hirtelen saját magától átlibbent a
párkányon. A herceg megragadta, és elkezdett felfelé mászni
rajta. Már félúton járhatott, amikor Kathryn kezébe vette a
hímzőkeret mellett heverő ollót.
Az ablakon kihajolva elnyiszálta a vastag, aranyszínű fürtöket,
mire a herceg nagyot kiáltva a földre zuhant.
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Kathryn félig felriadt álmából, de aztán visszaaludt.
– Milady St. Jean, nyisd ki az ajtód. Porthos vagyok, és
elhoztam magammal néhány cimborámat is.
– Tűnjetek el! – kiáltotta Kathryn. – Nem érdekeltek!
– Négyesben csináljuk majd. Leszopod az egyikünket, míg mi
ketten megtömünk előröl és hátulról!
– Nem!
A három muskétás nekifeszült az ajtónak, betörték, és
bezúdultak a szobájába. Kathryn felkapott két pisztolyt az
asztalról, és agyonlőtte Porthost és Athost. Aztán a pisztolyokat
Aramis felé hajítva, kihúzta Porthos kardját a hüvelyéből, es
szíven dőlte. A férfi a barátai holttestére zuhant. Kathryn ismét
kényszeríteni próbálta magát, hogy ébredjen fel, de egy
titokzatos erő még mélyebb álomba taszította.
Temur, a barbár sátrában találta magát. Mi az ördög folyik itt?
– tűnődött Kathryn. Soha életében nem voltak ilyen álmai. Nem is
vágyott rájuk. Küszködve próbált felébredni, ahogy Temur, ördögi
mosollyal az arcán megindult feléje, hatalmas dákóját lóbálva a
szeme előtt. Akkor döbbent csak rá, hogy Fyfe McKay arcát látja
maga előtt. Lepillantott magára. Mezítelen volt. Védtelen. Ám
hirtelen észrevett egy tőrt a matracon, ahová a férfi le akarta
teperni. Megragadta, és lenyisszentette a férfi szerszámát, mire
az fekete füstté válva azon nyomban eltűnt. Kathryn levegő után
kapkodva végre felriadt. Tim átölelte.
– Kathy! Kathy! Jól vagy? Nyöszörögtél, sőt még fel is sírtál
álmodban – mondta a férje. Csinos arcára aggodalom ült ki.
Tim! Tim volt az. – Szörnyű rémálmom volt! – nyögte
reszketve. – Soha életemben nem kínoztak rémálmok, egész
mostanáig.
– Emlékszel, miről szólt? – kérdezte Tim. – Vagy már el is
felejtetted?
– Nem, nem emlékszem – rázta a fejét Kathryn.
– Mégis, nem hiszem, hogy valaha is visszatérnének.
Mostanában nem érzem valami jól magam. Lehet, hogy elkaptam
az influenzát. Holnap itthon maradok.
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– Jó kislány! – helyeselt a férfi. Gyengéden megcsókolta és
magához ölelte, míg a nő újra el nem szenderedett. A teste
valóban kicsit melegnek érződött.
Másnap Kathryn otthon maradt egyedül. Kora délután
megszólalt az ajtócsengő. Meglepetten látta, hogy Nicholas áll a
küszöbön. – Nicholas!
A férfi belépett a házba. – Kedvesem, azért jöttem, hogy
bocsánatot kérjek az unokaöcsém tegnap éjszakai szégyenletes
viselkedéséért. – Kezét a nő vállára téve megcsókolta a
homlokát. – Teljesen erkölcstelen tett volt, amit még támogatnék
is, ha másvalakiről lenne szó, nem rólad, Kathy.
A nő bevezette a látogatóját nappaliba, ahol korábban a
kanapén pihent. A férfi helyet foglalt. – Mégis mi a csudáért
küldött rám ilyen rémes álmot, Nicholas? – tudakozódott Kathryn.
– Kedvesem, Fyfe nem igazán érti az emberi természetet. A
sötét oldalát talán igen, de fogalma sincs az emberekben lakozó
jóról. Én azért vagyok az, aki, mert értem mind a két oldalt. Mint
ahogy korábban kifejtettem, azért tiltottalak el a Csatornától, mert
soha nem lennék képes rá, hogy elvegyem a lelked. Ahhoz
túlságosan is jó vagy. Úgy éreztem, megérdemled azt, amire
minden ember áhítozik, ám oly sokan soha nem kapnak meg.
Boldogságot.
– Te intézted úgy, hogy Tim az utamba akadjon, Nicholas?
– Sajnálom, drágám, de attól tartok, ez nem az én érdemem –
vallotta be a férfi. – Fyfe tudatlanságában nem érti meg a
szerelmet, és azt, hogy mekkora erőt képvisel. Azt hitte,
tönkreteheti a boldogságodat az újdonsült férjeddel, és ezzel
visszatéríthet hozzám. Tudtam, hogy kudarcot fog vallani, de
eltűrtem a szeszélyét, csak hogy a kedvére tegyek. Megkapta
tőlem a téli napforduló és a tavaszi napéjegyenlőség közti
időszakot, hogy véghezvigye a tervét. Természetesen szánalmas
kudarcot vallott.
– Csak nem öltem meg? – tudakolta Kathryn aggódva.
Mr. Nicholas gonoszul kuncogott. – Nem, bár azt hiszem, azt
kívánja, bárcsak végeztél volna vele. Több száz évébe fog telni,
mire visszanöveszti azt az ügyes szerszámát, és persze ez alatt
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az idő alatt nem fogom tudni hasznát venni a korábbi
minőségében. A könyvelői részlegembe száműztem, ahol a
lelkek mérlegelésével lesz elfoglalva. Attól tartok, meglehetősen
unalmas feladat. Nincs benne semmi varázslatos. De hát minden
bűn elnyeri méltó büntetését... – Mr. Nicholas ismét kuncogni
kezdett. – Csak szerettem volna beugrani és biztosítani róla,
Kathy, hogy az embereim soha többé nem fognak zaklatni. A
világegyetemben semmi sem színtiszta fehér vagy fekete,
kedvesem, és néha az ördög is pártfogásába vehet egy jólelkű
nőt. Viszlát, Kathryn St. John. Nem hinném, hogy valaha is újra
találkozunk.
S ezzel Mr. Nicholas egy szempillantás alatt el is tűnt. Kathryn
a kanapén ébredt, ahol az ajtócsengő megszólalásáig
szunyókált. A gyomra háborgott. Gyorsan felkecmergett a
fekhelyéről és berohant a fürdőszobába, ahol azon nyomban
öklendezni kezdett. Amikor Tim hazaért, kihívta Sam doktort. A
doki megkérte, hogy hagyja magukra őket, aztán figyelmesen
szemügyre vette Kathrynt, majd feltett néhány kérdést.
– Kathy, mikor jött meg az utolsó vérzésed?
– Mostanában már nem olyan rendszeres – felelte Kathryn.
– Jó, jó, de mikor volt az utolsó?
– Azt hiszem, szeptemberben – felelte a nő. – Miért?
– Tudnál nekem vizeletmintát adni? – kérdezte a doki.
– Persze.
Dr. Sam a táskájába nyúlt, és előhúzott egy műanyag rúdnak
látszó valamit. – Akkor menj, pisilj rá erre, és hozd vissza nekem.
– Ugyan! – tiltakozott Kathryn, felismervén a terhességi
tesztet. – Túl öreg vagyok én már ehhez!
– Talán igen, talán nem – vélekedett Dr. Sam. – Irány a
mosdó!
Kathryn néhány pillanattal később már vissza is tért a
terhességi teszttel a kezében. Együtt figyelték, ahogy a tesztcsík
színe megváltozik, majd megjelenik a két szó: ÖN TERHES! – Ez
valami tévedés lesz – jegyezte meg Kathryn. – Ezen a nyáron
betöltöm a negyvenkilencet.
247

– Ezek a tesztek manapság meglehetősen pontosak, főleg, ha
azt vesszük, hogy talán már az első trimesztered végén jársz –
mondta Dr. Sam. – De szeretnék még elvégezni néhány
vizsgálatot. Holnap tízkor legyél a rendelőmben! – utasította és
felállt. Aztán a hálószoba ajtaját kinyitva behívta Timet. – A
nejednek van egy kis meglepetése a számodra – kuncogott,
ahogy magukra hagyta őket. – Ne fáradjatok, kitalálok.
– Minden rendben, szerelmem? – kérdezte Tim aggódva, és
leült az ágy szélére.
– Terhes vagyok – közölte Kathryn. – Apa leszel.
Tim leesett állal bámulta. – Hogy micsoda?
– Dr. Sam még el akar végezni néhány tesztet, de úgy tűnik,
hogy valószínűleg gyereket várok – mondta Kathryn. – Soha
eszembe se jutott, hogy gyerekem legyen. Te tervezted valaha,
hogy apa légy?
– Gyerekünk lesz! – Tim kék szeme csak úgy csillogott a
boldogságtól.
Őszinte örömét látva Kathryn St. John Blair nem bírta
visszatartani a könnyeit.
Vajon mivel érdemelt ki ekkora boldogságot? Vajon
Nicholasnak igaza volt vele kapcsolatban? Tényleg olyan jó
ember? Vagy ez az egész csak azoknak a szenvedélyes
gyönyöröknek a hihetetlen következménye, amin Timmel
osztoztak? Nem számított. Több mint elegendő boldogságban
van része ahhoz, hogy egész életében kitartson, bármeddig is
éljen.
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Epilógus

Cora Nicole Blair a rákövetkező évben, július 12-én látta meg
a napvilágot az Egret Pointe-i közkórházban. Az édesanyja külön
kérésére nem dr. Lindeman vagy Wheeler segítette a világra,
hanem dr. Sam Seligmann. Három kiló harmincöt dekát nyomott
és 53 centi hosszú volt. Fejét vörösarany pillék borították, és
hatalmas kék szeme volt. Az Apgar-skálán azonnal tízes értéket
ért el. A szülei szinte teljes révületbe estek, ha csak ránéztek. Dr.
Sam teljesen egészséges kisbabának nyilvánította.
– Azt tudom, hogy a Cora egy gyakori név a Blair családban –
jegyezte meg Hallock, ahogy lezuttyant a húga kórházi ágyára -,
de mi a helyzet a Nicole-lal?
– Egy régi barátom emlékére – felelte Kathryn.
– Ismerem az illetőt? – tudakolta Hallock kíváncsian.
– Nem – vágta rá Kathryn. – Nem ismered. – Magában
elmosolyodott.
– Nos – mondta V. Hallock St. John –, remélem, Cora Nicole
legalább olyan csodálatos nővé cseperedik, mint az anyukája!
– Én is remélem! – jegyezte meg Tim, ahogy a kislánya
mózeskosara fölé hajolt.
– És én is – visszhangozta Kathryn, aztán elnevette magát,
hiszen ha eddig boldog volt, akkor most még inkább annak
érezte magát, már ha ilyesmi egyáltalán lehetséges. A korát
figyelembe véve lehet, hogy nem lesz több gyerekük, de Timmel
az oldalán még rengeteg szenvedélyes gyönyör vár rá, ebben
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abszolút biztos volt. És gyanította, hogy a kis csodájuk még sok
vesződséggel fog járni, ha a szüleire üt. Vagy – ne adj isten! – a
névrokonára.
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