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Sherryl Woods

A fészek melege



 1. FEJEZET

Ryan Devaney gyűlölte az ünnepeket, mert ilyenkor kicsi volt a forgalom. Az a néhány vendég, 
aki betévedt bostoni kocsmájába, általában éppen olyan nyomott hangulatban volt, mint ő. 
A  zenegépből a legbánatosabb dalok szóltak, amelyektől biztosan sírva fakad, ha nem szokott 
volna le már réges-régen a sírásról. A hála adás volt a legrosszabb. Azok a keserű emlékek… 

A hideg téli levegőnek hóillata volt. A konyhában a szakács tökös pitét sütött, amelyből Ryan a 
hajléktalanszállóra is akart vinni. A többit majd felszolgálják a vendégeknek, akik holnap betérnek 
a kocsmába, hogy elköltsék magányos ebédjüket. Ryan halványan emlékezett arra, hogy valamikor 
régen ez az illat kellemes pillanatokat szerzett neki. Ám több mint húsz éve nem akadt az életben 
semmi, amiért hálát adhatott volna. 

Amikor eddig jutott a gondolkodásban, hirtelen megtorpant. Eszébe jutott Francis atya, aki 
személyes küldetésének tekintette, hogy megmentse a lelkét. Az atya biztosan alaposan megmosná 
a fejét, ha ezt hallaná. A  temploma csak néhány háztömbnyire volt a kocsmától, és a közösség 
élvezte Ryan nagylelkűségét. Francis atya semmi okát nem látta, amiért Ryannek önsajnálatba 
kellene süppednie az ünnepnapokon.

– Van tető a fejed felett, van pénzed és ennivalód – oktatta az atya nemegyszer. Látszott az 
arcán, hogy nem érti, mi baja Ryannek. – A vállalkozásod virágzik, a vendégeid szeretnek. Tőled 
függ, hogy sok embernek van-e tető a feje felett, és kerül-e étel az asztalára, és még csak nem is 
tudnak róla. Hogyan mondhatod, hogy az életed vigasztalan? Szégyellem magam miattad, Ryan 
Devaney, mélységesen szégyellem magam.

Úgy tűnt, mintha az atya megérezte volna, hogy Ryan mire gondol, mert ebben a pillanatban 
belépett az ajtón, és az egyik bárszékre telepedett. Szokása szerint figyelmesen nézte régi védencét.

– Már megint búslakodsz?
Az atya feddő hangjára Ryan összerezzent, mégis örült, hogy látja. Az ősz pap kiejtése elárulta 

ír származását.
– Micsoda hideg, fagyos téli esténk van! – jegyezte meg. – Mivel szolgálhatok?
– Egy csésze ír kávé remek lenne, ha nem túl nagy gond. Igencsak süvölt a szél, és az én öreg 

csontjaim az ilyesmit már nehezen viselik.
– Amit te kérsz, az nekem soha nem túl nagy gond – mondta Ryan őszintén. Bár az öreg pap 

sokszor felbosszantotta, ő az életét köszönhette neki. Francis atya már sokszor kirángatta a 
legmélyebb kétségbeesésből, és ezzel nagy szívességet tett neki. Egyengette az útját, amely végül 
saját vállalkozáshoz vezetett a börtön helyett.

– Miért nem üldögélsz otthon, a kandalló előtt?
– Éppen a hajléktalanszállóra igyekszem. Ma este érkezett egy új család. Lehet annál szomorúbb 

dolog, mint éppen hálaadás előtt bekerülni egy ilyen intézménybe? Az emberek ilyenkor pulykát 
sütnek, tökös pitét készítenek, és köszönetet mondanak mindazért a sok jóért, amellyel az Úr 
megajándékozta őket.

Ryan éles pillantást vetett az öregre. Éppen tizenhét évvel azelőtt történt, hálaadás előestéjén, 
hogy Francis atya ide hozta őt. Éhes volt, reszketett, és egyedül állt a világban, mint a kisujja. 
Hajszálon múlt, hogy nem tartóztatták le egy kisbolt kirablásért. Francis atyának azonban sikerült 
megpuhítania a rendőröket és a bolt tomboló tulajdonosát. 

– Nem, ennél én sem tudok szomorúbbat elképzelni – jegyezte meg szűkszavúan. – És ezt nálad 
senki sem tudja jobban. Mit akarsz tőlem?

A pap behízelgően elmosolyodott, és Ryanre kacsintott.
– Semmi különöset. Beszélnél velük holnap? A  te történeted talán lelket önt beléjük. Ha 

meghallják, milyen nehéz körülmények közül verekedted ki magad, talán ők is bizakodóbbak 
lesznek.



– Gondolom, azt is szeretnéd, hogy legalább egyiküknek munkát adjak, igaz? – kérdezte Ryan 
megadóan.

– Inkább mindkettejüknek. Úgy hallottam, hogy a nő remekül főz. Mintha azt mondtad volna 
a minap, hogy kevesen vagytok a konyhán – mondta az atya ártatlan képpel, és gyorsan folytatta, 
mielőtt még Ryan közbeszólhatott volna. – Az ünnepek miatt úgysem látsz majd ki a munkából, 
annyian térnek be hozzád vásárlás után felmelegedni. Biztosan néhány környékbeli cég is szívesen 
tartaná nálad a karácsonyi ünnepséget, ugye? Talán szükséged lesz még egy pincérre, legalább 
karácsonykor és szilveszterkor.

– Egy pincért valóban be tudnék még állítani. És a nő? Tud marhasültet készíteni? Esetleg 
káposztalevest vagy ír ürügulyást? – tudakolta Ryan.

Francis atya kényelmetlenül fészkelődött a széken.
– Nem lenne itt az ideje a változtatásnak? – Felvette a pultról a világoszöld étlapot, és az 

előételekre bökött. Még mindig ugyanazok voltak, mint amelyeket a kilenc évvel azelőtti Szent 
Patrik-napi ünnepségre találtak ki, és a főételek sem változtak. – Egy kicsit unalmas már, nem 
gondolod?

– Ez egy ír kocsma – emlékeztette Ryan. – A vendégek abban bízva térnek be, hogy pénteken 
megkapják a sült halat krumplival, szombaton meg az ürügulyást.

– Ki tudja, lehet, hogy elegük van belőle, hogy mindig ugyanazt teszed eléjük… Mi lenne, ha 
kipróbálnál néhány tüzes fűszert? Változatosságot hozna az unalmas étlapodba. 

Tüzes fűszert? Ryan gyanakodva nézett az atya arcára.
– Jobb lenne, ha bevallanád, mit tud főzni ez a nő.
– Az enchiladája például, azt mondják, isteni. 
Ryan a homlokát ráncolta.
– Álljon meg a menet! Csak nem arra akarsz rávenni, hogy vegyek fel egy mexikói szakácsnőt 

az ír kocsmámba?
Önkéntelenül megborzongott, amikor elképzelte, hogyan fogadná az ír szakács az új rendszert. 

Rory O’Malley egy hónapig biztosan dúlna-fúlna, és az edényekkel csapkodna, hacsak nem mondana 
fel azonnal. Rorynak arany szíve van, de ha lendületbe jön, hisztériásabb, mint egy kényes francia 
konyhafőnök. A konyha mégis kitűnően működik, mióta Rory átvette az irányítását, ezért aztán 
Ryan inkább elkerülte, hogy megbántsa.

Francis atya egyre lelkesebb lett.
– A te kocsmádról fog beszélni mindenki, Ryan! – jósolta. – Ez a hely lesz az élő példa, hogy 

milyen remekül együtt tudnak élni a különböző népek és kultúrák.
– Csak ne hízelegj! – mormolta Ryan. – Küldd ide holnapután! Remélem, hamar feltalálja magát. 

Az én kocsmámban nem fognak tacost felszolgálni, és erről nem nyitok vitát. Legalább tud angolul?
– Egészen jól – válaszolta az atya kifürkészhetetlen arccal. 
Ryan felsóhajtott.
– Tulajdonképpen rád kellene bíznom, hogyan adod ezt be Rorynak – dünnyögte.
– Rory remek fickó, igazi ír hazafi. Ráadásul ő is csak nemrég vándorolt be Amerikába – mondta 

Francis atya magabiztosan. – Mérget vennék rá, hogy nem lesz ellene kifogása, és értékelni fogja 
azt is, ha a sajtóban dicshimnuszokat zengenek majd a konyhájáról.

– Ha mégsem fogadná olyan nagy örömmel az új jövevényt, remélem, gyorsan feltalálod majd 
magad a konyhában. Van még egy kötényünk, amelyre a te neved van írva, ne feledd!

– Imádkozzunk, hogy ez ne következzen be! – válaszolta az atya a homlokát ráncolva. – Ha nem 
lenne Mrs. Malloy meg Rory, biztosan éhen halnék – jelentette ki, és nagyot sóhajtott. Ekkor a 
tekintete az ajtóra esett, és az arca felderült. – Nézd csak, fiam, ki jön ott! Igazi gyógyír megviselt 
lelkemnek! Látod, a jótett elnyeri méltó jutalmát.

Ryan is az ajtó felé fordult. Az atyának igaza volt, a látvány, amely a szeme elé tárult, valóban 
lenyűgözte. Olyan gyönyörű nő lépett be, akinek láttán minden férfinak egy szempillantás alatt 
jó kedve kerekedik. Tágra nyílt szemmel próbált tájékozódni a félhomályos kocsmában. Sápadt, 
finom bőre kipirult a csípős szélben, sűrű, gesztenyebarna haja a vállára hullott. Hosszú lábát, 



amely minden férfi képzeletét lángra lobbantotta volna, farmernadrág és bőrcsizma fedte. Ryan 
kéjesen felsóhajtott.

– Fiam, hol marad a jó modor? – szólt rá Francis atya. – Itt egy fizető vendég, aki nyilván először 
jár a kocsmádban. Menj oda, és üdvözöld!

Miért kell az öregnek mindenbe beleütnie az orrát? – mérgelődött magában Ryan, de aztán 
mégiscsak odament a nőhöz.

– Segíthetek, kisasszony?
– Azt kétlem – felelt a nő borús arccal. – Ha személyesen a három királyok ajánlkoznának, az 

sem segítene.
– Mit szólna egy bármixerhez és egy öreg paphoz? – kérdezte Ryan mosolyogva. – Vagy esetleg 

randevút beszélt meg ide valakivel? A legtöbb törzsvendéget személyesen ismerem.
– Nem, nem beszéltem meg semmit. De be tudna mutatni valakinek, aki képes megjavítani egy 

autógumit? Tíz mérföldes körzetben minden műhelyt felhívtam, de senki sem hajlandó kijönni. 
Mindenki arra hivatkozik, hogy holnap hálaadás lesz. A kocsim viszont tele van élelmiszerrel, és 
nem szeretném, ha megromlana, mire hazaérek. Persze minden jéggé fagy, de…

– Nincs pótkereke? – kérdezte Ryan, és igyekezett, hogy el ne mosolyodjék.
Ha pillantással ölni lehetne, Ryan holtan rogyott volna össze. 
– Természetesen van pótkerekem, és már megpróbáltam kicserélni. Ennyire azért nem vagyok 

szerencsétlen. 
– Akkor mi a baj?
– Az is lyukas. Mihez kezdjek egy lyukas pótkerékkel, meg tudná mondani? 
Ryan nem akarta kioktatni arról, hogy a pótkerék állapotát időről időre ellenőrizni kell, hiszen 

már úgyis késő okoskodni, és a nőn látszott, hogy semmi szüksége felesleges jó tanácsokra.
– Van egy ötletem – kezdte Ryan. – Üljön le Francis atya mellé, adok valamit inni, hogy 

felmelegedjék, aztán megbeszéljük, mit tehetnénk.
– Nem szeretném arra pazarolni a drága időmet, hogy tétlenül ücsörögjek. – A nő bocsánatkérőn 

nézett az atyára. – Ne haragudjon, atyám, de már néhány órája otthon kellene lennem a szüleimnél. 
Valószínűleg már nagyon aggódnak miattam.

– És nem próbálta…
– De, természetesen telefonáltam nekik, és tudják, mi történt, de maga nem ismeri őket. Halálra 

idegesítik magukat, amíg meg nem érkezem. Mindig aggódnak, akár van rá okuk, akár nincs.
Nehéz természetű szülőkkel elég tapasztalata volt Ryannek is. Az  övéi egy fikarcnyit sem 

törődtek sem vele, sem a testvéreivel. Amikor kilencéves lett, két testvérével együtt állami 
gondozásba adták, ők maguk meg felszívódtak a kétéves ikrekkel. Ha volt is okuk, amiért ilyen 
komiszul elbántak velük, nem kötötték a gyerekeik orrára.

Még nagyon jól emlékezett rá, milyen volt a hétéves Sean, amikor utoljára látta. A kisfiú annyira 
dühös volt rá, amikor elvitte egy szociális munkás, hogy dacosan elfordította a fejét. Michael, 
aki két évvel fiatalabb volt, majdnem kisírta a szemét. A testvérek azóta sem látták egymást és a 
szüleiket.

– Úgy egy óra múlva bezárod a kocsmát, igaz, Ryan? – kérdezte az atya, és a férfi felrezzent 
komor gondolataiból. – Esetleg hazavihetnéd a fiatal hölgyet. 

– Megtenné? Igazán megtenné? Tudom, hogy sokat kívánok, hiszen biztosan van elég dolga 
hálaadáskor, de a teljes kétségbeesés szélén vagyok. 

– Miért nem hív taxit? Vagy én is hívhatok, és akkor nemsokára otthon lehet. 
– Már megpróbáltam – mondta a nő –, de messze van, és a legtöbb taxis az ünnepek miatt nem 

dolgozik. Két céget hívtam fel, egyik sem vállalta. 
– De egyáltalán nem is ismer engem – vetette ellen Ryan. – Biztosan mondták már magának, 

hogy nem szabad beülni idegen férfiak autójába…
Francis atya felnevetett.
– Egy pap szavában azért megbízhat, és én állítom, hogy a légynek sem tudsz ártani. Tökéletes 

úriember vagy. Hadd mutassam be Ryan Devaneyt, Miss… – mondta, és várakozással nézett a 



nőre.
– Maggie O’Brien – mutatkozott be a fiatal nő.
Az atya arcára sugárzó mosoly ült ki.
– Ír származású? Ryan, ugye nem gondoltad komolyan, hogy pácban hagysz egy ír hölgyet?
A nő még annyi időt sem töltött Írországban, mint én, gondolta Ryan. Ír kocsmát fenntartani 

igazi művészet, és Ryan kifejezettem azért utazott Írországba, hogy megtanulja. Maggie kiejtése 
viszont arról árulkodott, hogy valószínűleg ki sem tette a lábát Bostonból.

– Hozzá kell szoknod a gondolathoz, hogy Miss O’Briennel mindketten amerikaiak vagyunk – 
jegyezte meg szárazon.

– De az őseid ereiben ír vér folyt – makacskodott az atya. – És egy igazi ír sohasem feledkezik 
meg a gyökereiről.

– Akárhogy is, Miss O’Brien – válaszolta Ryan megadón, mert belátta, hogy kénytelen beletörődni 
az elkerülhetetlenbe –, örülnék, ha hazavihetném. Remélem, tud várni egy órát, amíg bezárom a 
kocsmát. Addig is odaadom a kocsim kulcsát, hogy át tudja rakni a holmiját. – Jelentőségteljes 
pillantást vetett a papra. – Francis atya örömmel segít magának, igaz, atyám?

– Természetesen – jegyezte meg az atya, és olyan fürgén ugrott talpra, mintha tíz évvel fiatalabb 
lenne.

– Miss O’Brien – kiáltott utánuk Ryan –, megkérem, hogy ne figyeljen oda arra, amit az atya 
rólam mesél!

– Csak dicsérni foglak – ígérte Francis atya. – És amikor befejezem a dicshimnuszt, Miss O’Brien 
azt fogja gondolni, hogy földre szállt angyal vagy.

– Pontosan ettől tartottam – válaszolta Ryan, akit időközben elfogott valami rossz érzés, hogy 
ez a Maggie O’Brien még azt hiszi, valamiféle szenttel van dolga.

– Nem vagyok biztos benne, hogy Mr. Devaney örül annak, hogy hazavihet – vallotta be Maggie 
Francis atyának, miközben átrakták az élelmiszert Ryan kocsijába. Felmerült ugyan benne, hogy az 
egészet otthagyja a csomagtartóban, de aztán elkezdett esni a hó, és ha az időjárás-előrejelzésnek 
hinni lehet, az utak hamarosan járhatatlanok lesznek. Ki tudja, mikor tud majd visszajönni a 
kocsijához.

– Oda se figyeljen arra, amit mond! – legyintett az atya. – Ryant kenyérre lehet kenni, de az 
élete taposómalom. Túl sokat dolgozik. Jót fog tenni neki ez a váratlan utazás egy csinos fiatal 
nővel.

Ez aztán érdekes, gondolta Maggie, akinek az a gyanúja támadt, hogy a pap most éppen a 
házasságközvetítő szerepét játssza. De mi lehet az oka? Furcsának találta, hogy egy olyan férfinak, 
mint Ryan Devaney, szüksége lehet ilyesmire. Ragyogó kék szemével, sűrű, fekete hajával, 
gödröcskés állával olyan volt, mint egy ír szépfiú, aki arra született, hogy elcsavarja a nők fejét. 
Maggie-nek nem kerülte el a figyelmét, hogy néhány nő igencsak csalódottan figyelte, ahogy Ryan 
neki szenteli minden figyelmét.

– Már régóta működik Ryan kocsmája? – kérdezte Francis atyától.
– Szent Patrick napján lesz éppen kilenc éve – mondta az öreg.
Maggie-t meglepte a válasz. A kopott fa, a csillogó sárgaréz veretek, a régi táblák, amelyek az 

ír whiskeyt és az ír sört reklámozták, azt a benyomást keltették, hogy a kocsma már nemzedékek 
óta áll.

Az atya rámosolygott.
– Látom, meglepődött. Ryan biztosan örülne neki. Hat hónapig vadászott Írországban mindenféle 

kincsekre, hogy a kocsmája olyan legyen, mint egy eredeti, ódon ír pub. Ha valamit a fejébe vesz, 
nem adja fel. – A lányra sandított, és hozzátette: – Szerintem ez arra az esetre is vonatkozik, ha 
megtetszik neki egy nő.

Maggie alig töltött el egy negyedórácskát Ryan Devaneyvel, de nem titkolhatta, hogy felkeltette 
az érdeklődését.

– Még sohasem volt nős?



– Nem – mondta Francis atya –, azt állítja, hogy nem hisz a szerelemben.
Mindezt olyan színpadias hangsúllyal mondta, hogy Maggie majdnem elnevette magát.
– És mi az oka? – kérdezte inkább. – Olyan rossz tapasztalatai voltak?
– Igen, de nem úgy, ahogyan gondolja. A szülei még kiskorában magára hagyták.
– Ez borzasztó! – Maggie-t mély együttérzés töltötte el, de sejtette, hogy a ravasz öreg éppen 

ezt akarta elérni. – Viszontlátta őket később?
– Nem, soha. Nem volt könnyű élete, de remek ember lett belőle. Ő a legjobb, legmegbízhatóbb 

barát.
– Mióta ismeri?
– Tizenhét éve.
Maggie elgondolkozva nézte az öreg papot.
– Érdekes történetet sejtek a háttérben.
– És nem is téved, de azt gondolom, jobb, ha erről Ryant kérdezi. – Az  atya elkapta a lány 

tekintetét. – Elfogad tanácsot egy öregembertől?
– Öntől, atyám? Természetesen.
– Ryan olyan, mint a jó bor. Nem szabad egy húzásra felhajtani, ha az ember élvezni akarja.
Maggie felnevetett.
– Atyám, a jó tanács kissé korai. Éppen csak megismertem az urat. Hazavisz, de csak azért, mert 

ön felszólította, ha szabad így mondanom. Nem hiszem, hogy túl sokat várhatnék tőle – zárta le a 
témát, és követte Francis atyát a kocsmába.

Ryan ki sem látszott a munkából, éppen az utolsó vendégeket szolgálta ki, mégis egy szempillantás 
alatt eléjük varázsolt két ír kávét anélkül, hogy kérték volna. Maggie hálásan melengette fagyos 
ujjait a forró poháron.

Francis atya csendben ült mellette, és kortyolgatta a kávét. Maggie-nek először fogalma sem 
volt, hány éves lehet a pap, de most, hogy nem beszélt, jobban lehetett látni a mély ráncokat az 
arcán. Valószínűleg jóval hetven fölött lehet, gondolta.

Nyilván Ryan is észrevette, mennyire elfáradt az atya, mert levette a kötényét, odasúgott 
valamit a pincérnőnek, és a kezébe nyomta a kulcscsomóját.

– Mehetünk – mondta, majd kilépett a bárpult mögül. – Maureen bezár. Francis atya, először 
téged viszlek haza. Túlságosan hideg van ahhoz, hogy gyalog menj, különösen ilyen későn.

– Ugyan már! – tiltakozott az öreg. – Csak néhány háztömbnyire lakom. Mióta sok ez nekem? 
Hallottad egyszer is, hogy panaszkodtam? Egy kis gyaloglás frissen tartja az embert.

– Gyalogoltál egész nap eleget, ráadásul csípős szél is fúj, és a parókia útba esik – szerelte le 
Ryan, bár fogalma sem volt, merre lakik Maggie.

A lány azonnal csatlakozott hozzá.
– Kérem, atyám! Úgyis nagyon szeretnék egyszer bekukkantani a templomba! Talán az ünnepek 

alatt az istentiszteletre is el tudok menni.
Az atya arca egy szempillantás alatt felderült. 
– Ez remek gondolat! A St. Mary közössége igazán remek. Bármikor szívesen látjuk.
Ryan hálás pillantást vetett a lányra, és elindult kifelé. Időközben a szél még jobban feltámadt, 

és Maggie reszketett a hidegtől, bár téli kabátot és vastag sálat viselt.
– Mindjárt meleg lesz – biztatta Ryan, és rámosolygott. – Ha a kocsi bemelegszik, egy jéghegyet 

is megolvaszt. 
– Nagyon kedves magától, hogy hazavisz – hálálkodott Maggie –, de igazán nem akartam 

magára erőltetni magam.
– Ryan örül, hogy a segítségére lehet – biztosította az atya a hátsó ülésről, miközben megálltak 

egy vörös téglából épült ház előtt, amely éppen a templom mellett állt. – Isten áldja, kedvesem! 
Örülök, hogy megismerhettem. Ott a templom, látja? Ugorjon be, ha erre jár!

– Köszönöm a segítségét, atyám!
– Ugyan már, ennyit minden ír megtenne, ha egy hölgy bajba kerül. Boldog hálaadást, Maggie!
– Jó éjszakát, atyám! – búcsúzott tőle Ryan. Megvárta, amíg a pap lassan felmegy a lépcsőn, 



aztán Maggie-hez fordult: – Ne haragudjon, de Francis atya mostanában szívügyének tekinti, 
hogy beleavatkozzon a szerelmi életembe. Szilárdan eltökélte, hogy megnősít. Bocsássa meg neki, 
ha zavarba hozta!

– De hát ez csodálatos, hogy ennyire törődik magával! – felelte Maggie őszintén. – Látszik, 
hogy maga nagyon sokat jelent neki.

– Ő is nekem.
– Elmesélte, hogy már régóta ismerik egymást – mondta Maggie, és azt remélte, hogy a 

megjegyzésével arra ösztönzi majd Ryant, hogy beavassa a történetébe, amelyet az atya nem 
osztott meg vele.

– Igen, elég régóta – jegyezte meg a férfi szűkszavúan, és az útra szegezte a tekintetét. Szakadt 
a hó, és csúszott az út.

Lehet, hogy csak a fájdalmas emlékeket igyekszik elfojtani? Maggie sejtette, hogy ez lehet az 
igazság, de eszébe jutott az atya tanácsa, hogy ne sürgesse Ryant. Természettől fogva türelmetlen 
és kíváncsi volt, ezért nehezére esett uralkodni magán. Kinézett az ablakon, és egyszer csak arra 
lett figyelmes, hogy a kocsi lassít, majd megáll.

– Maggie…
A lány odafordult Ryanhez, és a tekintetük találkozott.
– Igen? – kérdezte kicsit talán túl gyorsan. Ryan úgy döntött, hogy mégis elmeséli a történetét?
– Hosszú éjszakának nézünk elébe, ha nem árulja el, hogy melyik irányba induljunk – jegyezte 

meg a férfi mosolyogva.
– Jóságos ég, milyen buta vagyok! – Maggie sietve elmondta, hogyan juthatnak el a szülei 

házához, amely nem messze volt a Massachusetts Egyetemtől-tól, ahol az édesanyja tanár volt.
Ryan bólintott.
– Ismerem azt a környéket, mindjárt ott leszünk. Ha szeretné, azt is elintézhetem, hogy pénteken 

elvontassák a kocsiját.
Maggie önkéntelenül hátrahőkölt, amikor meghallotta a nagyvonalú ajánlatot.
– Arról szó sem lehet, majd én elintézem!
De miközben tiltakozott, eszébe jutott, hogy a kocsi az egyetlen garancia arra, hogy 

viszontláthatja Ryant. Lopva ránézett, és érezte, hogy a szíve megdobban. Nem mintha hitt volna 
a sorsszerűségben, legalábbis nem annyira, mint Francis atya. De ha mégis létezne, nem lenne jó 
elpuskázni a lehetőséget.



 2. FEJEZET

Ryan kedvelte azokat a nőket, akik tudják, mikor kell hallgatni. Úgy tűnt, Maggie O’Brien szavak 
nélkül is megérti. Csodálata minden kilométerrel nőtt, mert úgy tűnt, a lány is éppen annyira 
élvezi a csendet, mint ő. 

Egy idő után azonban eszébe jutott, hogy talán már sok is a jóból. Alig tudta visszafogni magát, 
hogy ne bombázza ezernyi kérdéssel Maggie-t. Ezek a kérdések azóta ott motoszkáltak a fejében, 
amióta a lány belépett a kocsmába.

Ryan biztos volt benne, hogy Maggie még sohasem járt a kocsmájában. Csak a szokásos dolgokat 
akarta megkérdezni tőle, és maga is meglepődött, hogy ezen kívül még mennyi minden érdekelte 
a lánnyal kapcsolatban. De aztán eszébe jutott, hogy ha elkezdi kérdezgetni, még a végén Maggie 
is kedvet kap hozzá. Jobb lesz tehát, ha megfékezi a kíváncsiságát.

– Nem zavarja, ha bekapcsolom a rádiót? – kérdezte, és már nyúlt is a gomb után.
Úgy tűnt, Maggie csodálkozik, hogy egyáltalán megkérdezte.
– Természetesen nem.
– Mit szeretne hallgatni?
– Dzsesszt – mondta a lány kicsit bátortalanul. – Tudom, hogy nem mindenki szereti, de én 

otthon nem tudok olyan adókat fogni, amelyek dzsesszt sugároznak, és nagyon hiányzik. 
Ryant meglepte, hogy a lány szereti a dzsesszt.
– Én meg azt gondoltam, hogy a régi slágereket kedveli. 
– Azokat is, de a szaxofon fájdalmas hangja mindig megríkat. Nagyon szomorúan hangzik. 

– Kicsit aggodalmasan nézett Ryanre. – De ha nem szereti, az sem baj, szívesen hallgatok régi 
számokat is.

Nem sokáig kellett keresgélni, hamarosan dzsessz hangjai töltötték be az autót.
– Már régen beállítottam a dzsesszt sugárzó adókat – adta meg a magyarázatot Ryan mosolyogva. 

– Úgy tűnik, tényleg van bennünk valami közös. Francis atya boldog lenne, ha látná, nem gondolja?
– Én inkább azt gondolom, hogy nem kellene még jobban lovat adnunk alá – jegyezte meg Maggie 

szárazon. – Végül is az a dolga, hogy eskessen. Egy szempillantás alatt az oltárnál találhatjuk 
magunkat, mielőtt még egyáltalán megismerkedtünk volna.

– Butaság – mormolta Ryan, és maga is meglepődött rajta, mennyire bántja Maggie csípős 
megjegyzése. – Bocsásson meg, nem úgy gondoltam!

– Semmi baj – nyugtatta meg a lány. 
De Ryan a szeme sarkából látta, hogy már nem mosolyog. Megint kibámult az ablakon, és úgy 

tett, mintha lenyűgözné a sűrű hóesés.

Bár a dzsessz lágy hangjai elandalították, Maggie csodálkozott a mellette ülő férfin, aki komor 
hallgatásba burkolózott, és azt hitte, hogy a zene elviselhetőbbé teszi a csendet. Amikor már nem 
bírta tovább, a férfira sandított. Mióta belépett a kocsmába, és Ryan szemébe nézett, valami furcsa 
izgatottságot érzett. Több volt ez, mint hála, hogy a férfi – bár vonakodva – kisegítette szorult 
helyzetéből.

Ryan igazán jóképű volt: fekete hajú ír álomférfi. A haja egy gondolatnyit túl hosszúra nőtt, 
és ettől egy kicsit vagánynak tűnt. Sötétkék szeme elégedetten csillogott. Szerencsére nem vette 
zokon, hogy Francis atya így lerohanta. 

Micsoda furfangos öregember! – gondolta Maggie. 
Ryan szája sarkában észrevett egy alig látható kis sebhelyet. A szája olyan érzéki volt, hogy mint 

minden egészséges gondolkodású nő, ő is arról álmodott, hogy megcsókolja.
Még két órája sem ismerte ezt a férfit, máris annyira a hatása alá került, hogy a szíve gyorsabban 

vert, a gondolatai összevissza cikáztak. Biztosan csak a vele született kíváncsiság miatt, 



nyugtatgatta magát Maggie. 
Az apja újságíró volt, és folyton olyan dolgokba ütötte az orrát, amelyekről azt gondolta, hogy 

érdekelhetik a nyilvánosságot. Az édesanyja egy világhírű egyetemen tanított. Ha az embernek 
ilyen szülei vannak, szinte törvényszerű, hogy csillapíthatatlan vágy hajtja, hogy kiderítse, miért 
viselkednek az emberek úgy, ahogy. Az apja gunyoros stílusa őt is megfertőzte kissé, az anyjától 
viszont jókora adag józan észt örökölt, meg azt az adottságot, hogy a dolgok mögé lásson.

A barátai az ő tanácsát kérték, ha zsákutcába jutott a kapcsolatuk, ha összevesztek a főnökükkel, 
vagy ha a szüleik túl sokat kívántak tőlük. Maggie mindig tudott jó tanácsot adni.

Csak a saját életével nem boldogult, eddig még nem találta meg a helyét. Gazdálkodást tanult, 
de az ellentmondások, amelyeket másokban olyan nagyra értékelt, megnehezítették az életét, 
mert olyan állást keresett, amelyben kiélheti az alkotó ösztöneit, de jól is fizet.

Az  utolsó állása egyáltalán nem ilyen volt. A  Main állambeli tengerparti kisváros annyira 
tetszett neki, hogy bebeszélte magának, boldog lehet, hogy egy kisvállalkozás könyvelését vezeti. 
De hosszú távon sem a reggeli séták, sem a helyes kis butikok, sem pedig a kedves szomszédok 
nem tudták kárpótolni a halálos unalomért. Két hete felmondott, és azon a napon felbontotta a 
kapcsolatát is, amely sehová sem vezetett. 

Most új kihívásokat keresett. Újévig adott magának időt. A bankszámlája bírta egy ideig, úgyhogy 
nem kellett sürgősen munkát találnia. Néhány hétig szeretett volna a szüleivel és a testvéreivel 
maradni, hogy eldöntse, vissza akar-e térni Mainbe, hiszen az elmúlt négy évben ott volt az 
otthona. Esetleg találhatna magának érdekesebb munkát is, és olyan társat, akivel izgalmasabb az 
élet, mint az előzővel volt, és akivel közös jövőre is van kilátás. De aztán elcsábította a gondolat, 
hogy inkább Ryan Devaney-vel foglalkozzék, és ne marcangolja magát tovább. Megint ránézett, de 
a férfi még mindig az utat figyelte mereven.

– Nagyon sajnálom, hogy keresztülhúztam a terveit – szabadkozott Maggie.
– Semmi baj – válaszolta a férfi, de nem is nézett rá.
– Az emberek az ünnepek táján általában ki sem látszanak a tennivalókból.
– Tényleg nincs semmi baj – ismételte meg a férfi, és összeszorította csodás ajkait.
– Holnap nyitva van a kocsma?
– Csak néhány órát. Van egypár vendégem, akinek nincs hol eltöltenie a hálaadást.
Maggie-nek eszébe jutott, amit Francis atya mondott Ryanről: a szülei elhagyták. Valószínűleg 

együtt érez azokkal a vendégekkel, akik olyan helyzetben vannak, mint ő volt annak idején.
– Nagyon rendes magától, hogy kinyit.
– Tisztán üzleti megfontolásból – nyugtatta meg a férfi, nehogy Maggie azt higgye, emberbaráti 

érzés vezérli.
– És a saját családja? Őket ez nem zavarja? – kérdezte Maggie, mintha nem tudna semmit.
– Nem – válaszolta Ryan szűkszavúan.
– Meséljen róluk! – kérte a lány.
Ryan váratlanul ránézett.
– Nincs mit mesélnem róluk. – A hangja levert volt.
– Hát – jegyezte meg a lány –, minden családnak megvan a története.
– Miss O’Brien – kezdte Ryan, és a homlokát ráncolta –, felajánlottam magának, hogy hazaviszem. 

A beszélgetés nem volt benne az ajánlatban. Ha szórakozni szeretne, vegye hangosabbra a rádiót!
Éles hangjától Maggie egy pillanatra elbizonytalanodott, de arra minden botcsinálta lélekbúvár 

rájöhetett, hogy az élénk tiltakozás tulajdonképpen elfojtott vágy jele, hogy megbeszélje valakivel 
ezeket a dolgokat. Maggie biztos volt benne, hogy Ryan Devaney még soha senkivel sem beszélt 
arról, amit olyan hevesen igyekszik titkolni előle.

– Néha könnyebb egy idegennel beszélni, mint egy baráttal – jegyezte meg óvatosan.
– Néha viszont nincs is miről beszélni – vágott vissza a férfi.
Bár Maggie ismerte már a történet egy részét, megpróbálta kicsalogatni belőle a titkot.
– Nős?
– Nem.



– Volt?
– Nem.
– És mi a helyzet a családja többi tagjával?
Ryan hirtelen a fékre lépett, és dühtől szikrázó szemmel nézett Maggie-re.
– Nincsen családom. Senkim sincs. Most elégedett, Miss O’Brien?
A  legkevésbé sem, gondolta Maggie, amikor a férfi villámló tekintetét látta. Most lett csak 

igazán kíváncsi! 
De nem ez a megfelelő pillanat. Talán holnap, ha sikerül rávennie a férfit, hogy a családjával 

töltse a hálaadást. Hátha ettől megjön a kedve, hogy beszéljen magáról. 
Miért állítja, hogy nincs családja, amikor ez nem teljesen igaz? Lehet, hogy nem élnek együtt, 

de azért van családja – valahol. 
Maggie ugyan nem tudta pontosan, mi történt Ryannel, mégis mélyen együtt érzett vele. Neki 

voltak szülei, három húga és két öccse, sok nagynénje, nagybátyja, unokatestvére. Hangosak 
voltak, bolondok, idegesítőek és csodálatosak, ő pedig elképzelni sem tudta, hogy lehetnek olyan 
emberek, akiknek mindebből nem jutott.

Ryan látta Maggie tekintetén, hogy meghökken, amikor azt mondta, hogy nincs családja. És szinte 
biztos volt benne, hogy valami más is bujkált a tekintetében: eltökéltség.

Talán ezért is nem lepődött meg egy cseppet sem, amikor a lány meghívta, amint odaértek a 
nagy házhoz a Kendall Streeten.

– Már majdnem éjfél van – mondta a lány. – Nyilván halálosan kimerült. Mi lenne, ha itt 
maradna? Valószínűleg tele a ház, de biztosan találunk még egy ágyat magának. Ha végképp semmi 
sem akadna, még mindig mehet aludni hálózsákban a padlásra. Szívesen keresek magának egyet.

– Ne aggódjon, hozzá vagyok szokva, hogy későn fekszem – mondta Ryan, miközben kiszedte 
Maggie holmiját a csomagtartóból. Csak most látta, hogy a lány valószínűleg az összes ingóságát 
magával cipelte. – Hosszabb látogatást tervez? – kérdezte gúnyosan.

– Újévig maradok – válaszolta Maggie.
– És mi lesz a munkájával?
– Éppen most mondtam fel – tájékoztatta a lány. – Most szeretnék másik munkahelyet keresni. 

Meglehetősen jó állásom volt könyvelőként egy kis cégnél, de nagyon untam. Remélem, találok 
valami kreatívabbat.

– Például mit?
A lány megvonta a vállát.
– Ha én azt tudnám! De rá fogok jönni.
– Esetleg lehetne pszichológus. Egészen jól tud kérdezni.
– Annyira azért nem – tiltakozott a lány –, hiszen nem válaszolt.
– És mi lenne az a kreatív munka? – folytatta Ryan a kérdezősködést. – Karriert szeretne csinálni?
Maggie elmosolyodott.
– No lám, Mr. Devaney, átvette a szerepemet?
– Minden bármixernek pszichológusnak is kell lennie – jegyezte meg Ryan nevetve. – Azzal a 

különbséggel, hogy mi csak kérdezünk és hallgatunk, soha nem adunk tanácsot. De jó lenne, ha 
bevinnénk a holmiját, mielőtt csonttá fagyunk.

– Hátrafelé menjünk, úgyis a konyhába kerül a nagy része.
Ryan észrevette, hogy az utcára néző szobákban ég a lámpa. A konyhában is. Mintha segíteni 

akarnának a későn érkezőnek. Már majdnem irigység fogta el, amikor kinyílt a konyhaajtó, kilépett 
rajta egy magas nő, és kitárta a karját.

– Hát megjöttél végre! – kiáltott fel, és megölelte Maggie-t. – Már úgy aggódtam miattad.
– Anya, háromnegyed órája hívtalak fel, és mondtam, hogy úton vagyok – emlékeztette Maggie 

az anyját. – Még tíz perccel korábban is érkeztem, mint mondtam.
– Ez azt jelenti, hogy a fiatalember túl gyorsan vezetett – jegyezte meg az anyja rosszallóan, és 

Ryanre kacsintott. A szeme éppen olyan ragyogó smaragdzöld volt, mint a lányáé. – Nell O’Brien 



vagyok, maga pedig biztosan Mr. Devaney. Nagyon kedves magától, hogy hazahozta Maggie-t, 
még akkor is, ha túl gyorsan hajtott.

Ryan a szemébe nézett.
– Ugye nem a rendőrségnél dolgozik? – csipkelődött.
– Nem, de nagyon értek hozzá, hogyan lehet zavarba hozni a fiatalembereket – válaszolta Mrs. 

O’Brien derűsen. – Négy lányom és két fiam van, nekik kemény kézre van szükségük.
Ryan elmosolyodott.
– Maggie után ítélve minden szavát elhiszem.
– Hé, én voltam a jó elsőszülött!
– Ha éppen ahhoz volt kedved – vitatkozott az anyja. – De most gyertek be! Főztem egy kis 

kávét, de ha mást szeretnétek, azt is gyorsan elkészítem.
– Köszönöm, én nem kérek semmit – felelte Ryan udvariasan, és már fordult is volna vissza. 

A nagy, hívogató konyha melege és a szelíd évődés anya és lánya között: éppen az ilyen dolgokat 
szerette volna elkerülni. – Indulnom kell haza.

– Arról szó sem lehet! – mondta Mrs. O’Brien. – Nagyon késő van, hogy kimerészkedjen az 
útra, Mr. Devaney. Biztosan teljesen kimerült. Vetek magának ágyat a vendégszobában. És mielőtt 
tiltakozni kezdene, jusson eszébe, hogy idősebb és okosabb vagyok magánál. Ráadásul nem 
szeretem, ha ellentmondanak nekem.

– Ha nem rendőr, akkor bizonyára katonatiszt – jegyezte meg Ryan.
– Nem, csak tudom, mi a jó magának – válaszolta Nell kedvesen mosolyogva. – Gyertek be 

a konyhába, harapjatok valamit! Apád is szeretné látni, hogy biztonságban hazaértél, Maggie. 
Előkészítem a vendégszobát, és lefekszem. Holnap korán kell kelnem, hogy betegyem a pulykát a 
sütőbe. – A lányára kacsintott. – Apád akkora madarat vett, hogy szét kell operálnom, aztán ha 
megsült, megint összeállítom. Garrettnek nem szabad észrevennie.

Ryan menekülni próbált, miután Mrs. O’Brien kiment, de Maggie tekintete megállította.
– Meg ne próbálja!
– Mit?
– Titokban meglépni, amíg anya nem látja.
– Maggie, én mindössze egy apró szívességet tettem magának. Nem tartozik nekem semmivel. 

Ráadásul holnap reggel dolgom van, korán kell kelnem. Tényleg haza kell mennem.
Maggie szeme megvillant.
– Programja van holnapra?
Ryant bántotta, hogy ennyire meglepődött.
– Azért nem vagyok egyedül a világon.
Maggie hátrahőkölt.
– Hát persze, igaza van. Ez nem jutott eszembe, bocsásson meg! – szabadkozott, és látszott, hogy 

zavarban van.
Ryan meghagyhatta volna abban a hitben, hogy nőről van szó, mert a lány szemlátomást erre a 

következtetésre jutott, ehelyett azonban magyarázkodni kezdett:
– Ennivalót viszek a St. Mary hajléktalanszállójára – mondta. – Délre mindennek készen 

kell lennie, és ez azt jelenti, hogy időben el kell kezdenünk. Négykor nyit a kocsma azoknak a 
törzsvendégeknek, akik nem tudják máshol eltölteni a napot. Arról nem is beszélve, hogy a mai 
papírmunkát is el kell intéznem valamikor. A kasszát sem zártuk le.

Maggie bólintott. Megkönnyebbülés suhant át az arcán.
– Micsoda remek ötlet! – Szemlátomást tetszett neki, hogy Ryan élelemmel látja el a 

hajléktalanokat. – Nincs szükség segítségre a szállón?
Segítségre mindig szükség volt, Ryan mégis habozott. Jobb lenne a dolgot egyszer s mindenkorra 

lezárni. Itt és most. Maggie szemlátomást nagyon elszánt, és kiválóan ért hozzá, hogy a fáradságos 
munkával felépített védőfalát lerombolja.

– Hát hogyne lenne szükség segítségre – folytatta Maggie anélkül, hogy a férfi válaszát megvárta 
volna. – Tízkor ott leszünk a szállón.



– Ki az a „mi”?
– Én és a családom. Persze anyát leszámítva, mert neki a pulykával kell csatáznia. Megkérem az 

egyik öcsémet is, hogy hozzon nekem pótkereket. 
– A családjának nem itthon lenne dolga?
– Anya úgysem enged be senkit a konyhába, azt mondja, csak útban vagyunk – jegyezte meg a 

lány. – Ráadásul hoztam magammal egy csomó ételt, amit csak be kell tenni a sütőbe, és biztosan 
a húgaim is hoznak ezt-azt. Anyának tényleg csak a pulykával kell törődnie. – Átható pillantást 
vetett a férfira. – Ne utasítson vissza! Végül is az adósa vagyok!

– Nem az adósom – tiltakozott Ryan, bár pontosan tudta, hogy felesleges. Ám ettől eltekintve 
hirtelen fékezhetetlen örömet érzett, hogy másnap hálaadás lesz. Nyolcéves kora óta nem örült 
ennyire. Akkor töltötte utoljára az ünnepet a családjával. Egy évvel később éppen hálaadás 
előestéjén hagyták ott a szülei. Karácsonykor már nevelőszülőknél volt. Elképzelni sem tudta, 
merre lehetnek a szülei és a testvérei.

– Későig fenn voltál tegnap? – kérdezte Rory, miközben berakták az ételt a furgonba, hogy elvigyék 
a hajléktalanszállóra. – Meglehetősen elgyötörtnek látszol.

Ryant dühítette, hogy a szakács szemlátomást gúnyolódik vele.
– Szívességet tettem Francis atyának. Hajnali háromkor értem haza.
– Nincs valami köze ennek a szívességnek ahhoz a vörös szépséghez?
Ryan savanyú képpel nézett rá.
– Mindjárt gondoltam… Miért nem jutok eszébe Francis atyának sohasem, ha felbukkan egy 

szép nő? – siránkozott Rory.
– Mert bizonyára javíthatatlan nőcsábásznak tart – jegyezte meg Ryan. – Meg le he tő sen rossz a 

híred, öregem.
– Pedig nem is szolgáltam rá – kötötte az ebet a karóhoz Rory, és elgondolkodva nézett Ryanre. 

– Mondd csak, tényleg szemet vetettél arra a csinibabára, akit Francis atya sózott rád? Vagy esetleg 
megpróbálkozhatnék nála, ha legközelebb felbukkan?

– El a kezekkel Maggie-től! – szólt rá Ryan ingerülten.
Rory elvigyorodott.
– Ohó, hát így állunk! Francis atya boldog lesz, hogy végre sikerrel jártak az erőfeszítései. Még 

az is lehet, hogy a mi Ryanünk olyan nőre bukkant, aki nem csak egy éjszaka erejéig érdekli.
– Ugyan már, ne legyél nevetséges! – mérgelődött Ryan, de hirtelen eszébe jutott valami. – És 

tudod, mit? Ha nem tudod fékezni a nyelved, hamarosan kívül találhatod magad.
– Azt nem mernéd megtenni – feleselt Rory. – Ki főzi akkor neked az eredeti ír ételeket?
– Még az is lehet, hogy változtatok az étlapon – válaszolta Ryan könnyedén, és az új 

alkalmazottakra gondolt.
– Azt nem tartom valószínűnek – hősködött Rory.
– Csak ne legyél ebben olyan biztos! Holnap jön egy új szakács. Francis atya azt mondja, hogy a 

nő remekül érti a dolgát.
– Egy nő a konyhában? Csak nem az isteni Maggie? – érdeklődött Rory reménykedve.
– Nem.
– Legalább ír az illető?
– Nem.
– Na látod! Ez már nem lehet jó.
– Eddig csak pletykákat hallottam róla – vallotta be Ryan. – Azt mondják, remekül fűszerezi az 

ételeket, úgyhogy felvettem anélkül, hogy láttam volna.
– Nem is beszéltél vele? Képes vagy betenni egy nőt a konyhámba anélkül, hogy egyáltalán 

láttad volna? – háborodott fel Rory. – Ki nem állhatom, ha egy idegen forgolódik körülöttem egész 
nap. Ráadásul egy nő!

– Miért nem? Tekintsd egyszerűen változatosságnak, különösen azért, mert férjnél van. És ha 
kísértésbe esnél, jusson eszedbe, hogy a férje kint dolgozik a kocsmában – folytatta, és szigorúan 



Roryra nézett.
A szakács felsóhajtott.
– Ők is Francis atya védencei, igaz? Ma találkozunk velük a szállón?
Ryan bólintott, és arra gondolt, hogy a többit is elmeséli: hogy az új alkalmazottak alig beszélnek 

angolul, és a nő csak mexikói ételeket tud készíteni, de aztán úgy döntött, hogy a barátját már 
így is eléggé felzaklatták a hírek. Inkább emlékeztette arra, hogy bármelyik pillanatban találhat 
valakit a helyére.

– Legyen ez figyelmeztetés, hogy a jövőben jobban vigyázz a nyelvedre. És ha a szállón véletlenül 
összefutsz az új szakácsnővel, légy kedves hozzá!

– Jól van, jól van, kedves leszek. – Rory kíváncsian nézett Ryanre. – Találkozol Maggie-vel?
– Megígérte, hogy a családjával eljön a szállóra – vallotta be a főnöke.
– Hát nem csodálatos? Francis atya eggyel több ajándékért adhat hálát, és ez éppen hálaadáskor 

történik!
– Menj a pokolba, Rory!
Ryant a legjobban az bosszantotta, hogy a kövérkés szakács leplezetlenül kinevette. Őszerinte 

a helyzet egyáltalán nem volt nevetséges. Házasságszerzők karmai közé került, akiknek az a 
legnagyobb örömük, ha őt gyötörhetik.

Az O’Brien család ebédlőjében a zajszint az elviselhetetlenségig fokozódott. A visítozó kisgyerekek 
igyekeztek Maggie figyelmét magukra vonni, az öccsei pedig összevesztek azon, kié legyen a 
legnagyobb palacsinta. Maggie-nek azonban mindez olyan volt, mint a legkellemesebb zene, még 
akkor is, ha a saját hangját sem hallotta.

Amikor harmadjára is hiába próbálta megfékezni a kiabálást, segélykérő pillantást küldött az 
anyja felé.

– Most már elég volt! – Nell O’Briennek alig kellett felemelnie a hangját. Nyugodt, szilárd 
hangjától a legkisebb unokák is elcsendesedtek. Látszott, hogy az asszony elégedett az eredménnyel. 
– Azt hiszem, Maggie szeretne valamit mondani – jegyezte meg szelíden.

– Mióta kell ehhez Maggie-nek segítség? Beszélj hangosabban, nővérkém! Nem szoktál ilyen 
félős lenni, ha bennünket kell regulázni.

– Ekkora zajt még sohasem csináltatok, ráadásul kijöttem a gyakorlatból – válaszolta Maggie. – 
Szóval: megígértem valakinek, hogy ma délelőtt segítünk a hajléktalanszállón.

– És kinek ígérted meg? – Matthew hangja inkább kíváncsian, mint mérgesen csengett.
– Csak az a jóképű úriember lehet, aki az éjjel hazahozta – jegyezte meg Colleen gúnyosan. 

– Anya azt mondta, hogy a szíve még ma reggel is gyorsabban vert a pasastól. Kár, hogy nem 
láttam… Számíthatsz rám, Maggie, én is szeretném megismerni a szépfiút, akitől anya annyira 
odavan.

– Lehet, hogy te ezért mész – szólt közbe John, az idősebbik fiú –, mi viszont nem engedhetjük, 
hogy egy ilyen alak összetörje a nővérünk szívét.

– Milyen jóképű férfiról van szó? – Katie, a legkisebb lány egy pohár narancslével a kezében 
éppen ekkor lépett ki a konyhából. – Hol van? Én is láthatom?

– Túl öreg hozzád – állapította meg Maggie.
– Ez így van – avatkozott be az apjuk is. – A mi Katie-nk nem nézhet férfira, amíg legalább 

huszonöt éves nem lesz. Úgyhogy még van egy egész éve, mielőtt arra gondolhatna, hogy komoly 
kapcsolatot kezdjen valakivel. De ettől eltekintve ez a Ryan Maggie-é – mutatott a legidősebb 
lányára.

– Azt nem hiszem – védekezett Maggie –, hiszen még csak nem is ismerjük egymást.
– De úgy tűnik, igencsak érdeklődsz iránta, ha hálaadáskor az egész családodat berendeled 

Bostonba – válaszolta az apja. 
– Akkor benne vagytok? Velem jöttök? – kérdezte Maggie.
– Hát persze – nyugtatta meg az apja. Aztán a feleségéhez fordult: – Nem baj, ha magadra 

hagyunk néhány órára?



– Csak jót tesztek velem, ha nem lesztek láb alatt.
– És mi lesz a gyerekekkel? Ha a konyhában vagy, nem tudsz rájuk is vigyázni – jegyezte meg a 

papa, és tekintetét végigjáratta a gyerekein. – Nos, ki marad itt vigyázni a gyerekekre?
– Garrett O’Brien, azon a napon, amikor már képtelen leszek felügyelni három kisgyerekre, 

nyugodtan a sírba tehettek – mennydörögte Mrs. O’Brien. – A mi hat kis ördögfiókánkat is szinte 
minden segítség nélkül neveltem fel, igaz?

– Akkor megbeszéltük! – jelentette ki Garrett O’Brien. – Egy óra múlva indulunk. Így beszélted 
meg, Maggie?

– Igen, apa, köszönöm. – A lány végigmérte az öccseit. – És ha Ryan Devaney-vel találkozunk, 
viselkedjetek, világos? – Aztán Katie-re nézett. – Te pedig ahhoz tartod magad, amit apa mondott, 
rendben?

– Most már elég, lányok! – szólt közbe az apjuk, hogy lecsillapítsa őket. – Hálaadáskor ne 
veszekedjetek!

– Eszemben sincs – nyugtatta meg Maggie. – Örülök, hogy ilyen családom van. Persze a 
szemtelen hugicámat nem számolom bele.

Most már nemcsak amiatt kellett aggódnia, mit szól majd Ryan, ha megjelennek a 
hajléktalanszállón, hanem amiatt is, hogy a családból ki hozza majd leginkább zavarba.



 3. FEJEZET

A  St. Mary hajléktalanszállója csak néhány utcára volt a templomtól. Mire Maggie odaért a 
családjával, már rengetegen sürögtek-forogtak ott. Francis atya azonnal meglátta, hogy beléptek, 
és kedvesen mosolyogva üdvözölte őket.

– Ryan mondta, hogy jönni fog, Maggie. Nagyon köszönöm, hogy az ünnep egy részét ránk 
áldozza. Igazán nagylelkű magától. – Végignézett a csoporton, amely Maggie-t követte, és az arca 
felragyogott. – Netán a családja?

Maggie mindenkit bemutatott neki, közben pedig lopva körülnézett, nem látja-e valahol Ryant. 
– Ryan és Rory a konyhában van – jegyezte meg az atya mosolyogva –, de a maga helyében 

most nem mennék be oda. A mi Rorynk egy kis zsarnok, és most még az időnek is szűkében van. 
Ilyenkor nem tűri, hogy zavarják. A nők viszont biztosan örülnek neki, ha segít megteríteni az 
asztalt. – Aztán Maggie apjához és öccseihez fordult: – Remek lenne, ha segítenének felállítani az 
asztalokat és a székeket. Ma nagyon sokan jönnek, és sietnünk kell. Az első vendégek már déltájban 
megérkeznek, és három óra körül mennek el az utolsók.

Maggie, Colleen és Katie csatlakozott a többi nőhöz, bár Maggie közben szüntelenül Ryant 
kereste a tekintetével.

– Hol bujkál a mi Ryanünk? – kérdezte Katie, amikor egy óra elteltével sem sikerült találkoznia 
vele.

– Hallottad, mit mondott az atya, segít a konyhában – válaszolta Maggie. – Egyéb ként hol van 
Colleen?

– Már jó ideje nem láttam – felelte Katie. – Biztosan kiment a konyhába, bár tulajdonképpen 
neked kellene ott lenned. Nem jut eszedbe semmilyen ürügy, amivel kimehetnél? Ha te nem mégy, 
megyek én.

– Itt maradsz, Katie! – szólt rá Maggie. – Azért jöttünk ide, hogy segítsünk, nem azért, hogy 
Ryan Devaney után leskelődjünk. Biztosan kijön egyszer a konyhából.

– A türelem itt nem terem rózsát – feleselt Katie. – Szerintem minden eszközt meg kell ragadni, 
ha az ember meg akar fogni magának egy férfit.

– De én nem akarom megfogni Ryant! – tiltakozott Maggie. – Éppen csak kíváncsi vagyok rá.
Colleen éppen ekkor érkezett, és meghallotta nővére megjegyzését.
– Azért töltjük az ünnepet egy hajléktalanszállón, hogy te kielégíthesd a kíváncsiságodat? – 

kérdezte kétkedve. – Nem, ezt azért nem tudom elképzelni. Azért vagyunk itt, mert érdekel a 
pasas. És mivel éppen a konyhából jövök, ahol mindent alaposan megszemléltem, csak azt tudom 
mondani, sok munka vár még rád, Maggie!

– A  konyhában voltál? – döbbent meg a lány. – Akkor én is kimegyek! – Dü hö sen nézett a 
húgaira. – Már kezdem bánni, hogy magammal hoztalak benneteket.

Ebben a pillanatban kinyílt a konyhaajtó, és kilépett rajta Ryan. Kék inge tökéletesen illett a 
szeméhez, szűk farmernadrágja pedig remekül kiemelte keskeny csípőjét. Maggie szája kiszáradt, 
és már nem érezte úgy, hogy csak a kíváncsisága kielégítésére érkezett a szállóra.

A férfi elmosolyodott, amikor felfedezte Maggie-t, de aztán a bejárat felé fordult. Az emberek 
türelmetlenül vártak arra, hogy beengedjék őket. Hirtelen aggodalom ült ki az arcára, és mondott 
valamit a mellette álló férfinak, aki szintén a hosszú sort figyelte. Az bólintott, és visszasietett a 
konyhába. 

Ryan Maggie felé indult. A lány otthagyta a húgait, nehogy kínos kérdéseket tegyenek fel, és a 
férfi felé indult. 

– Maga tényleg elszánta magát, hogy jót cselekszik – állapította meg Ryan, és a lány szemébe 
nézett. – Nem mindenki tartja be az ígéretét.

– De én igen – biccentett Maggie, és állta a férfi pillantását. – Úgy láttam, aggasztja a tömeg, 



amely az ajtó előtt ácsorog. Valami baj van?
– Hosszabb a sor, mint gondoltam. Megkérdeztem Roryt, mit gondol, elég lesz-e az ennivaló. 

Bár azt mondta, hogy szerinte elég, mindenesetre átszaladt a kocsmába még egy pulykáért. – Ryan 
körülnézett. – Mi a helyzet a családjával, Maggie? Rá tudta venni őket, hogy eljöjjenek?

– A húgaim ott vannak – intett arrafelé a fejével, ahol Colleen és Katie állt, és látta, hogy a 
lányok leplezetlenül bámulják őket. – Bocsássa meg a kíváncsiságukat, nálunk ez családi betegség.

– És az öccsei? Ők is itt vannak valahol?
– Apámmal dolgoznak. Francis atya gondoskodott róla, hogy ne álldogáljanak tétlenül.
Ryan elmosolyodott.
– Jobb lesz, ha az atyával vigyáz! – figyelmeztette. – Ha nem elég óvatos, azon kapja magát, 

hogy máris aláírt egy teljes munkaidőre szóló szerződést. Ha a védenceiről van szó, nincsenek 
gátlásai.

– Rosszabb munkát is el tudok képzelni, mint itt segíteni – válaszolta Maggie.
Úgy tűnt, a válasza nem tetszik Ryannek. Gyorsan mormolt valami bocsánatkérésfélét, és 

visszasietett a konyhába. Maggie csodálkozva nézett utána.
A délután folyamán csak egy-egy pillanatra látta Ryant. Úgy tűnt, a férfi a legtöbb vendéget 

jól ismeri. Tréfálkozott a férfiakkal, udvarolt a nőknek, játszott a gyerekekkel, ennek ellenére 
valahogyan mégis visszafogottnak tűnt. Amikor a tekintete találkozott Maggie-ével, gyorsan 
elfordította a fejét, mintha attól tartana, hogy a lány átlát felületes kedvességén.

Maggie észrevette, ahogy Ryan egy várandós kismamának és a két gyerekének tökös pitét visz, 
és megpróbálta megfejteni a férfi merev arckifejezését. Zavar és együttérzés keveredett benne 
aggodalommal és kedvességgel. Bár élénken beszélgetett a nővel, Maggie úgy érezte, mintha a 
lelke mélyén egészen másra figyelne.

A lányt annyira meghatotta a jelenet, hogy valamilyen ürüggyel kiment a konyhába, és magához 
vett néhány tökös pitét. Amikor visszajött, hallotta, ahogy Ryan bátorító szavakat mond a nőnek. 
Mintha állást ígért volna neki, amelynek segítségével a család újra talpra állhat. Néhány perc múlva 
a férj kezébe nyomott némi pénzt, és megkérte, hogy gondoskodjon orvosról a felesége számára.

– Jöjjön be hozzám holnap a kocsmába – mondta –, és megbeszéljük, hogyan fog dolgozni!
A férfi ragyogó arccal nézett rá.
– Gracias, señor! Köszönöm! Pontosan ott leszünk Rositával. Nagyon jól dolgozunk. Nem fogja 

megbánni, ha alkalmaz bennünket.
Ryan felsóhajtott, amikor a férfi visszament a feleségéhez. Ekkor Maggie lépett oda hozzá.
– Ez nagyon rendes volt magától – jegyezte meg elismerően.
A férfi ijedten fordult hátra. Majdnem kiesett a kezéből a tálca.
– Hát maga honnan került ide ilyen hirtelen?
– Már órák óta itt vagyok.
– Pontosan tudja, mire gondolok. Kihallgatta, amint bizalmasan beszélgetek valakivel?
– Nem, én csak bementem egy kis tökös pitéért a konyhába. Nem tehetek róla, hogy meghallottam, 

amit mondott. Felveszi őket?
Ryan megvonta a vállát, mintha semmi jelentősége nem lenne a dolognak.
– Szükségük van a munkára, nekem meg ilyenkor úgyis kellenek kisegítők. Az egész szóra sem 

érdemes.
– Nekik viszont nagyon fontos – erősködött Maggie, de nem akart jobban belemerülni a ténába, 

mert nem szerette volna kényelmetlen helyzetbe hozni a férfit. – Úgy tudom, hogy a hálaadásnapi 
ebédet minden évben maga állja. Ez nagyon szép gesztus.

– Végül is éttermem van, és Rory szívesen főz olyanoknak, akik tudják értékelni a finom ételeket 
– válaszolta a férfi. – Akkor miért ne jótékonykodjunk?

A szerénysége valamiképpen nyugtalanította Maggie-t.
– Miért nem képes elviselni, ha dicsérik?
– Talán mert nem érdemlem meg – válaszolta a férfi. – Végül is nem én álltam egész éjszaka 

a tűzhelynél, hogy megsüssem a pulykát és a süteményt. Mindezt Rory csinálja, mégpedig azóta, 



hogy nálam dolgozik.
– De a költségeket maga állta, és Rory fizetését is.
– A hozzávalókat igen, de Rory munkaidejét nem. Ő is nagyon jól tudja, milyen egyedül lenni 

egy ünnepen. Megpróbálunk gondoskodni róla, hogy mások ne ismerjék meg ezt az érzést.
Maggie átható pillantással nézte a férfit.
– Mióta csinálják már?
– Nem mintha bármi köze lenne hozzá, de azóta, hogy megnyitottam a kocsmát. És most elég 

ebből! – zárta le Ryan a beszélgetést. – Francis atya biztosan nagyon hálás lesz maguknak, hogy 
segítettek neki.

– Ez olyan… – Maggie kereste a megfelelő szót. Természetesen örült az emberek hálájának, de 
az sokkal fontosabb volt, amit Ryanről megtudott. – …olyan volt, mint egy megvilágosodás.

A férfi szeme összeszűkült.
– Örülök, ha hozzá tudtunk járulni az ünnepi hangulatához – mondta kissé éles hangon. – És 

most, ha megbocsát, még dolgom van.
Amikor el akart menni mellette, a lány megfogta a karját. Érezte, ahogy az ujjai alatt 

összerándulnak az izmok. 
– Nagyon jól tudja, hogy nem akarom megbántani – mondta nyugodt hangon. – Ki tette ezt 

magával? Ki a felelős azért, hogy senkiben sem képes megbízni?
Ryan habozott. Az arckifejezése arról árulkodott, hogy még mindig dühös.
– Ez hosszú történet, és ma biztosan nincs időnk ilyesmire – felelte végül feszülten.
De Maggie nem engedte el a karját.
– És lesz rá valamikor időnk?
A férfi a szemébe nézett. Maggie egy másodpercig azt hitte, hogy nemet mond, de aztán nagyot 

sóhajtott.
– Gondolom, úgysem hagyna békén addig.
Megadó hangjától Maggie felnevetett.
– Igen, abban biztos lehet!

Ryan még mindig rosszkedvű volt, mert Rosita Gomez, a szakácsnő, aki alig tudott angolul, és 
az ír konyhát még hírből sem ismerte, hét hónapos terhes volt. Ezt Francis atya tapintatosan 
elhallgatta, amikor az egekig magasztalta. Ryan alig várta, hogy meglássa Rory arcát, amikor a 
férfi tudomást szerez erről. Szerencsére előző nap sikerült a hajléktalanszállón megakadályoznia, 
hogy találkozzanak, de sokáig nem lehetett elodázni. Rositával és a férjével megbeszélte, hogy 
kettőre bemennek a kocsmába, és kitöltik a papírokat. Amikor kopogtak, Ryan azt gondolta, hogy 
ők érkeztek meg, ehelyett azonban Maggie állt az ajtóban. A férfi felsóhajtott.

– Már megint… – mormolta.
– Remélem, nem zavarok – csivitelte a lány vidáman.
– Nem, dehogy – válaszolta a férfi, és igyekezett palástolni kelletlenségét. – Még van néhány 

percem, amíg elkezdődik a következő megbeszélésem, úgyhogy jöjjön csak be! Mi szél hozta 
Bostonba? Csak nem szenvedett megint balesetet a kocsma előtt, mert annyira telepakolta a 
kocsiját?

– Nem, az öcsémnek hála, négy vadonatúj gumi van az autómon. Matt eljött érte ma reggel, 
és egész úton zsörtölődött, amiért olyan felelőtlen vagyok, hogy ilyen gumikkal közlekedem. 
Valószínűleg nagyon férfiasnak és felsőbbrendűnek érezte magát. Feltételezem, hogy…

– Igen? – szakította félbe türelmetlenül Ryan.
– Ne kezdjen veszekedni velem, jó? Ajándékot hoztam.
Ryan a szemét meresztette.
– Miféle ajándékot?
– Nem magának. Bevásárolni mentünk a húgaimmal, és közben találtunk néhány dolgot, 

amelyet Rosita és a kisbabája tudna használni. Ma délután úgyis idejön, nem? Tegnap beszéltem 
vele, tudom, hogy nem sok holmival érkezett a szállóra. Várjon csak, amíg meglátja, mit hoztam! 



– Maggie beletúrt a bevásárlózacskókba, és kihúzott néhány babaholmit. – Látott már ilyen édes 
ruhákat? Nézze csak! – Ryan orra alá tartott egy világossárga babasapkát. – És ehhez mit szól? 
– Felemelt egy kezeslábast, amelyet kiskacsa díszített. Végül az egész íróasztalt beborította a 
babaholmi, és Maggie elégedetten telepedett le egy székre. – Nos, mit szól hozzá?

– Elbűvölőek – szaladt ki Ryan száján, de azonnal meg is bánta, amikor meglátta, hogy Maggie 
elmosolyodik. – Azt akartam mondani, hogy Rosita biztosan elbűvölőnek fogja őket tartani. De 
miért csinálta ezt? Hiszen egy vagyonba kerülhetett.

– Árleszállítás volt – magyarázta Maggie –, és nem tudtunk ellenállni ezeknek a holmiknak. 
– Elővett egy újabb hatalmas zacskót. – Ezenkívül Rositának is vettünk néhány kismamaruhát, 
és a kocsiban is van még néhány ruha, amelyet Colleen küldött neki. Megesküdött, hogy neki 
többet nem kellenek, de én biztos vagyok benne, hogy Daniel úgyis meggyőzi, mert nagy családot 
szeretne, hiszen ő egyedül nőtt fel.

Ryan teljesen összezavarodott.
– Colleen az a húga, aki alaposan szemügyre vett a konyhában?
Maggie bólintott.
– És Daniel…
– A férje.
– Ő is ott volt tegnap a szállón?
– Igen, apámmal és a két öcsémmel meg a másik húgommal, Katie-vel együtt. A  harmadik 

húgom, Frannie olyan messze lakik, hogy hálaadásra nem szokott hazajönni, de karácsonykor itt 
lesz. El sem tudja képzelni, micsoda felfordulás van nálunk olyankor! 

De, Ryan el tudta képzelni… Miután az ikrek megszülettek, a Devaney családban is öt gyerek 
volt. A szülei valahogyan gondoskodtak róla, hogy karácsonykor legyenek ajándékok a fa alatt, 
még ha csak használt játékok is a szomszédos, olcsó üzletből. Attól a pillanattól kezdve, hogy a 
testvéreivel lement a lépcsőn, hogy megnézze az ajándékokat, csupa kacagás és vidám lárma volt 
az egész ház.

– Valami baj van, Ryan? – kérdezte Maggie, és aggódva nézett rá.
– Nem, dehogy – felelt a férfi. – Minden rendben. Miért nem várja meg Rositát? Akkor személyesen 

odaadhatna neki mindent. Bármelyik pillanatban megérkezhet.
De a lány megrázta a fejét.
– Nem akarom zavarba hozni.
– Biztos vagyok benne, hogy szeretné megköszönni magának az ajándékot.
– Majd máskor. Inkább eltűnök, mielőtt megérkezik – zárta le a beszélgetést Maggie, és kisietett 

az ajtón, mielőtt a férfi tiltakozhatott volna.

Ryan úgy érezte, ez élete leghosszabb hétvégéje. Minden alkalommal, amikor a kocsma ajtaja 
kinyílt, odanézett, mert azt remélte, hogy Maggie-t fújja be a jeges szél. Úgy gondolta, hogy Francis 
atya és Rory semmit sem vett észre ebből, de azok ketten furcsán csendben voltak.

Hétfőn a kocsma zárva tartott. Ilyenkor szerezte be általában, amire szüksége volt, és a 
papírmunkát is ekkor intézte el. De ma képtelen volt odafigyelni. Délután fél ötre járt az idő, 
amikor úgy döntött, elmegy sétálni, hogy kiszellőztesse egy kicsit a fejét. Talán akkor majd nem 
ábrándozik Maggie-ről.

Ám amikor kinyitotta az ajtót, egyenesen beleütközött. Úgy nézett a lányra, mint egy 
megszeppent kamasz.

– Maggie, mit keres maga itt?
A lány nyelt egyet, és hátrált egy lépést.
– Be akartam térni egy kávéra. Fázom.
– Ma zárva tartunk – világosította fel Ryan, és a fatáblára mutatott az ajtón. – De egy kávé ellen 

nekem sincs kifogásom. Tulajdonképpen sétálni indultam, hogy kiszellőztessem a fejem, de a kávé 
éppúgy megteszi.

A lány ragyogó mosollyal nézett rá.


