
Elizabeth Power

A Riviéra cápája

Julie Kistler

Szívkirály



Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány bármely részét tilos a kiadó írásos engedélye nélkül 
módosítani, sokszorosítani, bármilyen elektronikus vagy gépi formában és egyéb módon 
közzétenni vagy terjeszteni, beleértve a fénymásolást, felvételkészítést és mindenfajta 
információtároló vagy -visszakereső rendszert; kivételt képez a kritikus, aki kritikájában rövid 
szakaszokat idézhet belőle. Ez a kiadvány a Harlequin Books S.A.-val létrejött megállapodás 
nyomán jelenik meg. Jelen mű kitalált történet. A nevek, személyek, helyszínek és események a 
szerző képzeletének termékei, vagy fiktív módon alkalmazza őket. Bármely hasonlóság élő vagy 
halott személlyel, üzlettel, vállalattal, eseménnyel vagy helyszínnel teljes mértékben a véletlen 
műve, és nem a szerző szándékát tükrözi. 

§ All rights reserved. Without limiting the generality of the foregoing reservation of rights, no 
part of this publication may be modified, reproduced, transmitted or communicated in any form 
or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information 
storage and retrieval system, without the written permission of the publisher, except for a 
reviewer, who may quote brief passages in a review. This edition is published by arrangement 
with Harlequin Books S.A. This is a work of fiction. Names, characters, places and incidents are 
either the product of the author’s imagination or are used fictitiously, and any resemblance to 
actual persons, living or dead, businesses, companies, events or locales is entirely coincidental 
and not intended by the author.

© Elizabeth Power, 2012 – Vinton Kiadó Kft., 2020
A Júlia 707. eredeti címe: A Delicious Deception (Harlequin, Mills & Boon Modern Romance)
• Magyarra fordította: Scheer Katalin

© Julie Kistler, 2004 – Vinton Kiadó Kft., 2020
A Júlia 708. eredeti címe: Hot Prospect (Harlequin, Mills & Boon Temptation)
Második, átdolgozott kiadás. (Első megjelenés: 2009)
• Magyarra fordította: Farkas Judit

Nyomtatásban megjelent: a JÚLIA 707-708. számában, 2020
Átdolgozott kiadás

ISBN 978-963-540-038-6 

• Kép: Shutterstock

A HARLEQUIN ® és ™ a Harlequin Enterprises Limited vagy a konszern leányvállalatai 
tulajdonában álló védjegy, amelyet mások licencia alapján használnak.
Magyarországon kiadja a Vinton Kiadó Kft., 2020
• A kiadó és a szerkesztőség címe: 1118 Budapest, Szüret u. 15.
• Felelős kiadó: dr. Bayer József
• Főszerkesztő: Vaskó Beatrix
• Telefon: +36-1-781-4351; e-mail-cím: info@vintonkiado.hu

Kiadónk újdonságairól, a megrendelési lehetőségekről honlapunkon is tájékozódhat:
 www.vintonkiado.hu

Az e-book formátumot előállította: 

www.bookandwalk.hu



Elizabeth Power

A Riviéra cápája



 1. FEJEZET

A veranda napsütötte kövezetén visszhangot vertek a férfi határozott, energikus léptei.
A lány rögtön tudta, hogy ő az. Mint ahogy abban is biztos volt, hogy semmi jót nem várhat 

tőle.
Félelmetes elszántság, vasakarat sugárzott belőle. Lerítt róla, hogy mindent megkap, amit csak 

akar.
Rayne rettegett attól, hogy a férfi felismeri.
– Szóval, kislány, magát szedte fel apám az utcán.
Rayne a balusztrádos korlátra támaszkodott, és lenézett a korallvörösre festett, tetőteraszos, 

úszómedencés apartmanházakra. A medencék feszített víztükre selymesen csillogott a lemenő 
nap fényében.

Amikor a háta mögött felcsendült a férfi érces hangja, kénytelen volt elszakadni a ragyogó 
tenger, a híres hegyoldal és a napsütötte sziklák lélegzetelállító látványától.

Ahogy hátrafordult, hosszú, vörös tincsei táncra perdültek a vállán.
A férfi, aki úgy tekintett Monte-Carlóra, mint a saját játszóterére, olyan elegáns volt, mintha 

egy magazin címlapjáról lépett volna le. Fekete öltöny, világítóan fehér ing, tökéletes bőrcipő. 
A  lány azonban tudta, hogy a makulátlan felszín alatt kíméletlenül kritikus, szívtelen jellem 
rejtőzik.

Elállt a lélegzete a tekintélyes üzletember láttán. Bár látott róla néhány fotót az újságokban, a 
képek semmit sem adtak vissza a férfi erőteljes kisugárzásából. Nemcsak jóképű volt – markáns 
arcél, vesébe látó tekintet, homlokba hulló fekete tincsek –, hanem elképesztően karizmatikus is.

– Csak hogy tudja, már nem vagyok kislány. Huszonöt éves vagyok.
Valamiért fontosnak érezte, hogy ezt tisztázza. Talán azért, mert amikor legutóbb találkoztak, 

tényleg kislány volt még. Tizennyolc éves, naiv, vihorászó kamasz lány.
A férfi gúnyosan felvonta a szemöldökét. Számára ez az információ csupán annyit jelentett, a 

lány elég idős ahhoz, hogy ágyba bújjon az apjával. Puszta pénzéhségből, természetesen.
De legalább nem ismert fel, gondolta Rayne. Szerencsére…
– És szó sincs arról, hogy az apja felszedett volna engem. Mindkettőnket megtámadott egy 

tolvajbanda, engem sikerült teljesen kifosztaniuk. Dél-Fran cia or szág ban voltam nyaralni, és úgy 
döntöttem, hazafelé teszek egy monacói kitérőt. Aztán hirtelen ott álltam hitelkártya, készpénz 
és szállás nélkül.

Rayne nem igazán értette, miért érzi szükségét a magyarázkodásnak. Ta lán mert nem egészen 
véletlenül ült éppen annak a kávéháznak a teraszán. Ta pasz talt újságíróként nagyon jól tudta, hol 
találja Mitchell Clayborne-t a különböző napszakokban.

– Nagyon kedves volt az apjától, hogy szállást adott nekem, amíg nem rendeződnek a dolgaim.
A férfi szigorú szája, amit a lány egykor olyan érzékinek talált, gúnyos mosolyra húzódott.
– Elég nagy könnyelműség volt magától, hogy nem foglalt szállást előre.
Vajon csak azért hallott ki szemrehányást a férfi szavaiból, mert rossz a lelkiismerete, és retteg 

a lelepleződéstől?
– Anyám nemrég épült fel egy hosszú betegségből, és ennek örömére elutazott egy barátnőjéhez. 

Most, hogy nem kell ápolnom, felszabadult egy csomó időm. Úgy döntöttem, én is megengedek 
magamnak egy kis pihenést. Hirtelen ötlet volt, nem maradt időm felkészülni.

A londoni kis lakás falai között, amelyet az anyjával közösen béreltek, még remek ötletnek tűnt 
az utazás. Az már más kérdés, hogy Cynthia Hardwicke-nak égnek állt volna a haja, ha tudomást 
szerez a lánya úti céljáról.

– Nizzában természetesen volt szállásom. Azt gondoltam, a szezon elején még Monte-Carlóban 
sem jelenthet gondot szabad szállodai szobát találni.



Előzőleg a barátnőjénél, Joanne-nél lakott, de sajnos idejekorán el kellett jönnie, mivel 
váratlanul bejelentkeztek Joanne férjének a rokonai.

– Bérelt autóval tartottam hazafelé, aztán úgy döntöttem, tartok itt egy kis pihenőt. A többit 
már tudja.

A férfi csak annyit tudott, amennyit az apja elmesélt neki, ő pedig meglehetősen elfogult volt a 
lánnyal kapcsolatban. Kingsley most már értette, miért. Bár az imént kislánynak titulálta, Rayne 
legalább százhetven centi magas, rendkívül jó alakú, feltűnően szép nő volt.

Bájos arcát sűrű, vörös fürtök keretezték, világos, nagy szeme, telt ajka, bársonyos bőre 
valószínűleg már sok férfit megigézett. Ugyanakkor talpraesett volt, és magabiztos, ami egyáltalán 
nem illett ahhoz a képhez, amit a férfi az apja elbeszélése alapján kialakított róla. De ha nem egy 
könnyű kis nőcskével van dolga, aki ilyen trükkös módon akart az apja közelébe férkőzni, akkor 
mégis ki ez a vadítóan szép idegen?

Kingsley apja néhány nappal ezelőtt ismerkedett meg vele, amikor hazafelé indult a kávéházból, 
ahol többnyire ebédelni szokott. A forrófejű Mitch hirtelen felindulásból elbocsátotta a sofőrt, akit 
Kingsley direkt azért vett fel, hogy egész nap őt furikázza, ezért aznap ő maga ült a mozgássérültek 
számára átalakított Bentley vezetőülésébe.

Nem mintha King azt gondolta volna, hogy az apja már nem alkalmas az autó vezetésre. De 
hetvenhat éves volt, mozgáskorlátozott, és ami fő, szemtelenül gazdag, ráadásul közismert. 
Egyáltalán nem volt tanácsos egyedül közlekednie a városban.

Mitch sikeresen felküzdötte magát az autóülésbe, és éppen azzal volt elfoglalva, hogy összecsukja 
a kerekesszékét, amikor megtámadták. Ami egyértelműen bizonyítja, hogy King nem véletlenül 
aggódott. Hiába bizonygatta az apja makacsul, hogy képes mindent egyedül megoldani, pillanatok 
alatt kiszolgáltatott helyzetbe került. Ha nem jelenik meg az őrangyala ennek a vörös szépségnek 
az alakjában, ki tudja, mi történt volna.

– Tulajdonképpen hálásnak kellene lennem, amiért az apám segítségére sietett, Miss…
– Carpenter. Rayne Carpenter.
Nem ez volt az igazi neve, legalábbis nem egészen. Ezen az álnéven publikálta a cikkeit egy 

vidéki lapban. Amúgy a Carpenter az anyja leánykori neve volt.
Ha Lorrayne Hardwicke néven mutatkozik be, Kingsley Clayborne szóba sem áll vele.
Eredetileg nem akart titkolózni. El akarta mondani Mitchnek, hogy kicsoda, és mit akar tőle. 

A rablótámadás azonban keresztülhúzta a számításait.
– Maga a legjobb újságíró a lapnál. Elvárom, hogy igazi szaftos sztorit szállítson – jelentette ki 

a főszerkesztője fél évvel ezelőtt.
Nem sokkal később pedig – meglehetősen kelletlenül – fizetés nélküli szabadságra küldte, 

mivel az anyja ápolása mellett Lorrayne-nek egyszerűen nem maradt ideje a munkára.
Most azonban a főszerkesztő meg fogja kapni a sztoriját, fogadkozott a lány dacosan. Leleplező 

cikk lesz a javából, és kellően szaftos. Csak egy probléma van: hogy az újságíró személyesen 
érintett a történetben.

A férfi közelebb lépett hozzá. Rayne orrát megcsapta az after shave-je illata. Olyan volt, akár a 
mandulafenyőkkel teli domboldalakról érkező friss, fűszeres szellő.

– Kingsley Clayborne, de többnyire csak Kingnek hívnak.
A  lány legyőzte az ellenállását, udvarias mosolyt erőltetett az arcára, és megragadta a felé 

nyújtott kezet.
– Igazán találó név.
Rayne keze enyhén megremegett, arannyal pettyezett zöld szeme éber figyelemről tanúskodott.
Apám elvileg tud vigyázni magára, gondolta a férfi ingerülten. Elvégre tapasztalt, nagyvilági 

ember. Igaz, a csinos pofikáknak sosem tudott ellenállni, ami könnyen veszélybe sodorhatja, ha 
egy ravasz örökségvadásszal hozza össze a sors.

Rayne Carpenter pedig elég dörzsöltnek tűnik.
Ennek ellenére maga Kingsley sem tudott ellenállni a nő bájainak. Le nyű gözve bámulta Rayne 

kecses nyakát, érzéki ajkát, na meg a telt keblet, amelyből az egyszerű, de divatos fekete ruha szolid 



kivágása épp csak annyit mutatott meg, amennyi kellőképp felcsigázta a férfiak kíváncsiságát.
A fenébe! Miért van rá ilyen intenzív hatással ez a nő? Az ösztöne azt súgta, óvakodnia kellene 

tőle, az érzékei azonban egészen másra ösztökélték.
A tudatalattija mélyéből halvány emlékkép lebegett elő. Álomszerű volt, de elég makacs ahhoz, 

hogy elgondolkodjon rajta.
– Nem találkoztunk már valahol? – nézett a lányra összevont szemöldökkel.
Rayne-t kiverte a víz. Olyan élénken érzékelte az izzadságcseppeket a két melle között, mint a 

férfi meleg tenyerét, amely még mindig fogva tartotta a kezét.
– Nem hinném – felelte, és idegesen felnevetett.
King végre elengedte a kezét. Micsoda megkönnyebbülés!
Érthetetlen, miért ver ilyen hevesen a szíve egy szimpla kézfogástól. Egykor ugyan kétségtelenül 

vonzódott ehhez az emberhez, de Kingsley tett róla, hogy rövid úton lerombolja az érzéseit.
Mégis több volt ez egyszerű kézfogásnál. Rayne úgy érezte, mintha a férfi mérlegre tenné. Sötét, 

vesébe látó tekintetétől védtelennek, lemeztelenítettnek érezte magát. Dühítette, hogy Kingsley 
még mindig ilyen elementáris hatással van rá, nem is tudta, kire haragszik jobban, a férfira vagy 
önmagára. Ugyanakkor az sem kerülte el a figyelmét, hogy King szemében is érdeklődés csillant.

De legalább semmi jelét nem adta annak, hogy megismerte volna. Ami persze nem csoda, 
hiszen Lorrayne rengeteget változott kamaszkora óta. Akkoriban még nem volt ilyen nőies alakja, 
ráadásul szőkére festett, fiúsan rövid frizurát viselt. És mindenki Lorrinak hívta.

– A tolvajok valószínűleg könnyű prédának tartották magát.
– Ezt meg hogy érti? – hőkölt hátra a lány.
– Nyilván észrevették, hogy kipécézte magának apámat. Különben honnan tudhatták volna, 

hogy besétál a csapdájukba, és apám segítségére siet?
– Egyszerűen csak nem bírom elviselni, ha bárki visszaél egy másik ember kiszolgáltatottságával 

– felelte a lány felháborodottan. – Nem tudom, mire célozgat, Mr. …
– Szólítson csak Kingnek.
Miért nem mindjárt őfelségének? – dühöngött a lány. Kis híja volt, hogy nem mondta ki 

hangosan.
A férfi gazdag volt, befolyásos és gátlástalan. Már annak idején, hét évvel ezelőtt megismerte 

Kingsley személyiségének ezt az oldalát, amikor szemtanúja volt a férfi és az apja közt lezajló 
csúnya jelenetnek. Annak a fiatalembernek a keménységét és határozottságát tapasztalhatta meg, 
akinek egy szerencsétlen baleset miatt egyik napról a másikra kellett felnőtté válnia, hogy képes 
legyen az apja helyett vezetni egy hatalmas, külföldön is egyre inkább terjeszkedő nagyvállalatot.

– Természetesen felfigyeltem az édesapjára – folytatta a lány higgadtabban. – Lenyűgözőnek 
találtam, milyen ügyesen mozog az állapota ellenére. Remélem, ezt azért még nem tekinti 
bűncselekménynek.

A férfi váratlanul ragyogóan elmosolyodott. Lehet, hogy feladja támadó álláspontját?
– Mint tudja, apám csak azért volt egyedül, mert a sofőrje… hogy is mondjam… éppen eltűnt a 

képből. Még szerencse, hogy maga átvette a szerepét.
Rayne úgy döntött, nem vesz tudomást a férfi szavait kísérő ironikus felhangról. Bólintott, 

hosszú, sűrű lobonca lángot vetett a lemenő nap fényében. King ámulva nézte, ahogy a vörös 
fürtök lágyan elomlottak a lány krémszínű vállán.

– Ha jól tudom, a rablók nem vitték el mindenét.
– Nem, a bőröndöm az autó csomagtartójában volt.
– És az autó kulcsa?
– A zsebemben.
Mint ahogy – isteni szerencse! – a mobilja is. A kávéházban kivette a táskájából, hogy üzenetet 

küldjön az anyjának. Így aztán a támadás után rögtön le tudta tiltatni a hitelkártyáját, a 
rendőrségnek pedig meg tudta adni a telefonszámát.

– Az apja valamennyi látogatóját kihallgatásnak veti alá?
A  férfi halványan elmosolyodott. Odalépett a teraszon álló gránitasztalhoz, és felemelte az 



ezüstkancsót.
– Kávét? – nézett a lányra.
– Nem, köszönöm.
King töltött magának, majd újra ráemelte sötét szemét.
– De maga nem csupán vendég apám házában, nem igaz? Úgyszólván az alkalmazottja, ami 

kissé furcsa, mivel apám eddig senkinek sem adott munkát a megkérdezésem nélkül.
Nem is kérdés, ki a főnök a Clayborne-birodalomban. Nem kis bosszúságára maga Rayne sem 

tudta kivonni magát a férfi tekintélyt sugárzó fellépésének hatása alól.
– Bocsánat, de bizonyos dolgokban kínosan ügyelek a részletekre.
Hosszú ujjaival felemelte a finom porceláncsészét, és belekortyolt a gőzölgő kávéba.
– Bizonyára tudja, hogy apám rendkívül tehetős ember.
Akárcsak te, gondolta a lány. Mennyire meglepődött, amikor felfedezte a férfit a leggazdagabb 

brit üzletemberek listáján! Kingsley, fiatal kora ellenére, még az apját is lekörözte.
Ha eltekint attól a ténytől, hogy a Clayborne család az ő apjának köszönheti irigylésre méltó 

karrierjét, el kell ismernie, hogy King rendkívül tehetséges üzletember. Az a típus, aki a jég hátán 
is megél, sőt ott is sikeres vállalatot alapít.

– Na és?
– Adott egy szép fiatal nő, egy kőgazdag, idősödő férfi erősen megtépázott önbizalommal, 

és egy furcsa rablótámadás fényes nappal, egy zsúfolt kávéház közelében. Ennél ravaszabb 
módszerrel már nem is lehetne apám bizalmába férkőzni. El kell ismernie, hogy van ráció abban, 
amit mondok.

Rayne elvörösödött. Nemcsak azért, mert végtelenül dühítették a férfi szavai, hanem azért is, 
mert King szép fiatal nőnek titulálta.

Tény, hogy nem véletlenül ült a kávéház teraszán, de egészen más okból akart Mitchcsel 
találkozni, mint azt a férfi feltételezte.

Határozottan megrázta a fejét.
– Teljesen abszurdnak találom, amit mond.
– Igen? Pedig nem lenne egyedi eset.
– Egyvalami elkerülte a figyelmedet, King.
A mély, rekedtes férfihangot a kerekesszék surrogása kísérte. Mindketten odakapták a fejüket.
– Rayne nem akarta elfogadni a meghívásomat.
Így igaz, a lánynak eleinte esze ágában sem volt élni a meghívással. Bár a helyzete kilátástalannak 

tűnt, hiszen a tolvajok szinte mindenét elvették, a bérelt autójában pedig alig volt pár liter benzin, 
mégis kínosan érintette az idősebb Clayborne hálája. Végül is azért jött Monte-Carlóba, hogy 
kicsikarjon az öregből egy vallomást. Még azzal a gondolattal is eljátszott, hogy ha Mitch nem 
hajlandó elismerni, mit követett el az ő apja ellen Kinggel karöltve, akkor megfenyegeti, hogy 
nyilvánosságra hozza az egész történetet.

Be akarta pótolni, amit az apja elmulasztott: Mitchell Clayborne lelkiismeretére akart apellálni, 
már amennyiben az idős milliárdos rendelkezik ilyesmivel.

A támadás után azonban Mitch annyira riadtnak és elveszettnek tűnt, hogy neki nem volt szíve 
előhozakodni a dologgal. Végül azért mondott igent a meghívásra, mert attól tartott, hogy nem 
lesz több alkalma a férfi közelébe kerülni.

Bár nagyon rosszul érezte magát a titkolózás miatt, azzal mentegette magát, hogy a Clayborne-
ök sokkal többel tartoznak a családjának. Miért ne várhatná meg Mitch luxusvillájában, míg 
rendeződnek a dolgai, és újra hozzá tud jutni a bankkártyáján lévő pénzhez? Amint a vendéglátója 
felépül a sokkból, tiszta vizet önt a pohárba, és elárulja neki, ki ő, és miért jött ide.

Ez volt a terv, de aztán minden máshogy alakult.
– Hallod, King? – gördült közelebb hozzájuk kerekesszékében az öregúr. – Nem akart ide jönni.
A két férfi nagyon hasonlított egymásra. Sűrű haj, markáns vonások, tengerkék szemek. Csak 

épp Mitch haja már ezüstbe hajlott, az arca beesettebbnek tűnt, kék szeme körül pedig szarkalábak 
húzódtak.



– A  visszafogottsága csak még vonzóbbá teszi a szemedben – jegyezte meg King cinikusan 
mosolyogva.

A lánynak átfutott a fején, hogy a férfi talán mégis felismerte, és most macska-egér játékot űz 
vele. Vagy csak azért ilyen bizalmatlan, mert dühíti, hogy Rayne átcsusszant a szigorú biztonsági 
rendszerén?

– Hagyd békén, King – gördült Mitch a gránitasztalhoz.
A fia gyakorlott mozdulattal whiskyt töltött egy kristálypohárba, és odanyújtotta neki.
– Tényleg minden nőt, aki felbukkan a környezetemben, pénzéhes szélhámosnak kell 

beállítanod?
– Természetesen – rakta vissza a whiskysüveget Mitch nagy lendülettel az asztalra. – Jó 

szórakozást! De biztos lehetsz benne, hogy ezúttal nem húzlak ki a slamasztikából.
A lány hátán végigfutott a hideg. Döbbenten bámult a távolodó férfialak után, akiből még így is 

áradt az erő és a határozottság.
– Nem kedvel engem – állapította meg a lány.
– Ne vegye magára, Rayne. King minden nővel így viselkedik, aki a közelembe kerül, különösen 

ha olyan szép és fiatal, mint maga. Mindenkit elüldöz mellőlem.
– Elég önző dolog tőle.
– Pedig semmi oka rá, hogy féltékeny legyen, hiszen minden nő őt akarja. Fiatal, jóképű és 

gazdag, én meg már mozogni is alig tudok. Ugyan ki akarna bármit is egy ilyen vén kriplitől?
Mitch keserű nevetése görcsös köhögésbe csapott át. A nap lehanyatlott a hegyek mögött, a 

teraszon felgyúltak a lámpák. A férfi kezében megcsillant a whiskyspohár.
– Mindegy – sóhajtott végül rezignáltan. – Kingnek az a téveszméje, hogy védelmeznie kell 

engem.
Néhány pillanatig csendben meredt maga elé, aztán felemelte a poharát, és a lányra nézett.
– Töltsön nekem még egyet, kérem!
A  lány elgondolkodva méregette. Az  öregúr kimerültnek látszott. A  szimpatikus svájci 

házvezetőnő elárulta Rayne-nek, hogy a ház ura magas vérnyomással és szívelégtelenséggel 
küzd. Ez az információ is hozzájárult ahhoz, hogy a lány nem állt elő az igazsággal.

– Biztos benne?
– Szent ég, kislány! Csak nem akarja nekem előírni, hogy mit tehetek, és mit nem?
– Természetesen nem. Sajnálom.
Különben sem akar aggódni egy olyan emberért, aki tönkretette az apját. Árulás lenne a 

részéről. Ugyanakkor az apja egykori üzlettársa ijesztően megkeseredettnek és életuntnak tűnt. 
Talán a baleset tette ilyenné, és az, hogy mozgáskorlátozottá vált. Láthatóan a fia jelenléte sem 
vidította fel, King energiájából és sikereiből sem tudott töltekezni.

– Teljesen úgy beszél, mint a fiam. Neki elnézem, hiszen rossz géneket örökölt, de magától 
nem tűröm, megértette?

– Igenis, uram!
Az idős férfi szemében némi huncut fény csillant.
– Ha nincs szüksége másra, akkor visszavonulnék a szobámba – tette hozzá a lány.
– Menjen csak! – bólintott a férfi jóindulatúan. – És Rayne…
Ahogy a lány visszafordult, orrába kúszott a gardéniák illata, melyek a házfal mellett sorakoztak 

rusztikus kőedényekben.
– Csak azt akarom kérdezni, hogy feldühítette-e Kinget valamivel, mielőtt ideértem.
– Nem, miért?
– Még sosem láttam ennyire feszültnek.
– Talán csak nehéz napja volt.
– Ugyan, a fiam akkor van igazán elemében, amikor mások már kidőlnek. Imádja, ha el van 

havazva.
– Olyan, mint egy dinamó?
– Igen.



– Azért a dinamó is elkophat egy idő után.
– King viszont soha – rázta meg a fejét az öreg. – Maga még nem tudja, milyen ember a fiam, 

de lesz alkalma rá, hogy jobban megismerje. Úgy döntött, hosszabb ideig itt marad.
– Nagyszerű – bólintott Rayne. Igyekezett úgy tenni, mintha teljesen hidegen hagyná a hír, de 

valójában egyre kétségbeejtőbbnek találta a helyzetét.
– Még valami, Rayne…
– Igen?
– Legyen hozzá kedves, kérem. Mindkettőnknek jobb lesz úgy.
– Ez csak természetes – felelte a lány mosolyogva.
Ami nem jelenti azt, hogy meg fog hunyászkodni a férfi előtt. Még akkor sem, ha egy csomó nő 

számára King Clayborne a megtestesült álompasi. Igaz, hogy az ő pulzusa is az egekbe szökött a 
kézfogásától és a bókjától, de ez csak a hormonok játéka.

Mindez nem változtat azon, amiért Monacóba utazott. Egyetlen célja van: elégtételt venni az 
apját ért sérelmekért. Ezt pedig a legvadabb hormonok sem tudják megakadályozni.

Valahányszor kilépett a teraszra, elállt a lélegzete a látványtól. Nem tudott betelni Monte-
Carlo jellegzetes fényeivel és formáival.

A  tenger szikrázott a kora reggeli napfényben, az első forró napsugarak áttetsző fátylat 
borítottak a hegyek csúcsaira. Mintha egy pillanatra megállt volna az idő, hogy a gazdagság, a 
fényűzés és a csillogás városa energiát gyűjthessen a következő naphoz.

Rayne felsóhajtott. Nem nyaralni jött ide, de ha már itt van, legalább annyit megengedhet 
magának, hogy élvezi a kilátást.

Egyetlen tényező zavarta meg ezt az idillt: King Clayborne jelenléte. Mielőtt a lány belevágott 
volna az utazásba, végzett egy kis kutatást a férfival kapcsolatban. Értesülései szerint Kingnek 
jelenleg New  Yorkban kellett volna lennie egy jótékonysági rendezvényen. Amúgy az állandó 
lakhelye sem Monacóban volt, hanem egy London környéki luxusbirtokon. A média folyton arról 
cikkezett, hogy az ifjabb és az idősebb Clayborne között finoman szólva nem szeretetteljes a 
viszony. Rayne-nek fogalma sem volt, miért bukkant fel a férfi éppen most az apja közelében.

Kingsley nélkül is épp elég nehéz dolga volt, de arra a gondolatra, hogy a százkilencven 
centiméter magas, csupa izom, csupa önbizalom férfi jelenlétében kell véghez vinnie, amit 
eltervezett, szabályosan kiverte a víz.

King okos volt, fegyelmezett és távolságtartó. Ráadásul annyira bizalmatlan, hogy Rayne úgy 
érezte, nincs olyan apró titok, aminek előbb-utóbb ne járna utána. De a leginkább a saját reakciója 
rémisztette meg. A férfi ugyanolyan ellenállhatatlanul vonzotta, mint hét évvel ezelőtt.

Csak éppen annak idején King egy pillantásra sem méltatta a vézna kamasz lányt, aki lázadásból 
sötétlilára festette a szemhéját meg a száját, és tüsire vágatta platinaszőke haját. Lorri Hardwicke, 
a zűrös drámakirálynő a legkevésbé sem érdekelte a friss diplomás, feltörekvő ifjút, aki a legjobb 
úton haladt afelé, hogy átvegye a cégvezetői posztot az apjától. Lorri halálosan szerelmes volt 
belé, ez az érzés volt a legféltettebb titka.

Első látásra belezúgott. Együtt ebédelt az apjával, és amikor visszafelé tartottak az irodába, 
egyenesen beleszaladtak Kingbe. Röviden bemutatkoztak egymásnak, és onnantól kezdve Rayne 
folyamatosan a fiúról álmodozott. Csak azért pályázott meg egy kisegítői munkát a cégnél, hogy 
a közelében lehessen. Sajnos azonban Kingsley szinte mindig házon kívül dolgozott, ha pedig 
mégis bejött az irodába, alig egy-két szót váltott a lánnyal.

Így aztán nem maradt más a szerelmes kamasz lány számára, mint az álmodozás. Milliószor 
elképzelte, hogy a férfi randira hívja, hogy az együtt töltött este végén megcsókolja, sőt talán 
tovább is mennek. Biztos volt benne, hogy Kingsley-vel tökéletes lenne a szex.

Végül minden a lehető legrosszabbul alakult. Néhány héttel a tragikus események előtt az apja 
összeveszett Mitchcsel, és kilépett a közös cégükből. Ami, mint hamarosan kiderült, végzetes 
következményekkel járt.

Azon az ominózus estén Rayne biciklivel érkezett haza az edzésről. Csu rom vizes volt, mert 



útközben eleredt az eső. Már a ház előtt megütötte a fülét az indulatos szóváltás. Az apja hangja 
tehetetlenségről és kétségbeesettségről árulkodott, a fiatal Clayborne hangjából jéghideg 
kíméletlenség áradt.

– Maga a tolvaj, Grant Hardwicke, nem az apám! Hagyja őt békén! Megértette? Ha nem száll le 
róla, velem gyűlik meg a baja.

A lány még ma is beleborzongott, ha eszébe jutott King könyörtelensége.
– Ha még egyszer a házunk vagy a cégünk közelébe merészkedik, nagyon meg fogja bánni, ezt 

garantálom!
Rayne belépett a modern családi házba, amelyet az anyja nagyon szeretett. King hatalmas 

alakja végtelenül fenyegetőnek tűnt a magába roskadt Grant Hardwicke mellett, aki az ajtófélfába 
kapaszkodott, és egy szóval sem reagált a fenyegetésre.

A lány ázott verébként rontott be a házba, és remegett a felháborodástól.
– Ha az apámnak akár csak a haja szála is meggörbül, esküszöm, megölöm magát! – esett neki 

a férfi mellkasának az öklével. – Hallja? Megölöm!
– Nyugodjon meg, Lorri! – mondta a férfi.
Ez volt az első eset, hogy kimondta a nevét, de csak azért, hogy megragadja a csuklóját, és 

eltolja magától, mint valami útjába kerülő, bosszantó tárgyat.
– Kíméljen meg a hisztérikus kitöréseitől és a nevetséges fenyegetéseitől! Tartogassa az 

apjának, ő tényleg megérdemli.
King kisétált az ajtón, Rayne pedig bénultan meredt az apjára.
– A szoftverről van szó, Lorri – mondta Grant Hardwicke megtört hangon. – Mitch azt állítja, 

hogy a cég tulajdona, és a fia is így gondolja. Nem fogják odaadni, ami azt jelenti, hogy mindent 
elveszítek. Mindent.

– De hát a szoftver a tiéd, apa! Te fejlesztetted ki!
Mintha ez érdekelné az olyan embereket, mint Mitch és King Clayborne! Rayne apja az 

egészségügy számára dolgozott ki egy olyan programot, amellyel sok embernek lehetett volna 
segíteni. Grant már csak ilyen volt: nagylelkű és segítőkész. Mindig az hajtotta, hogy olyasmit 
csináljon, amivel hasznára lehet az emberiségnek. Ez a szoftver volt az élete fő műve, rengeteg 
időt és energiát ölt bele már jóval azelőtt, hogy összeállt volna Mitch Clayborne-nel.

Mitch azonban a saját cégneve alatt hozta forgalomba a programot, és egyedül zsebelte be a 
dicsőséget és a hasznot – a fia tudtával és egyetértésével.

Rayne anyja aznap este néptánctanfolyamon volt. Tulajdonképpen szerencse, hogy nem látta 
a férjét ilyen állapotban. Ez volt az egyetlen alkalom, hogy a lány sírni látta az apját. Az ő erős, 
mindig kedves papáját, a család sziklaszilárd védelmezőjét!

Sajnálatos módon az apja nem tudta bizonyítani, hogy ő hozta létre a szoftvert. Miközben 
Clayborne-ék elképesztő profitot zsebeltek be az újításért, Grant Hardwicke egyre rosszabb 
helyzetbe került. Nem talált másik állást, alkoholba fojtotta a bánatát, és hamarosan 
megbetegedett. A család csődbe jutott, el kellett adniuk a házat, amelyhez Rayne anyja annyira 
ragaszkodott.

A  lány biztos volt benne, hogy az apja problémái azon az estén kezdődtek, amikor King 
váratlanul felbukkant az otthonukban, és tolvajnak nevezte Grantot. A fiatal férfi kegyetlensége 
tönkretett mindent, amit Rayne szeretett, amit igazán fontosnak tartott.

Arra is rávilágított, hogy a Kingsley iránt érzett szerelme nem volt több kamaszos lángolásnál, 
amelyet a férfi könyörtelen szavai egy pillanat alatt kioltottak. Pedig akkor még nem is tudta, 
milyen borzalmas következménye lesz mindennek!

Amikor nekiesett Kingnek, kettős düh vezérelte: egyrészt az apját védelmezte, másrészt a saját 
álmait gyászolta. Mégis sokáig kísértette a férfi izmos mellkasa, a csuklójára kulcsolódó erős 
keze…

Azt remélte, hogy Mitch tévedett, és Kingsley mégis elutazott az éjszaka, de alighogy lesétált a 
terasz lépcsőjén a kertbe, máris meglátta a férfit. Tökéletesen szabott fekete nadrágban és rövid 



ujjú fehér pólóban közeledett, amely kiemelte barnára sült, izmos karjait.
– Jó reggelt, Rayne! Remélem, jól aludt.
– Köszönöm, jól – felelte a lány udvariasan.
Igazság szerint azonban a fél éjszakát azzal töltötte, hogy újra meg újra felidézte az előző napi 

találkozásukat. Végül arra jutott, hogy mindenképpen beszélnie kell Mitchcsel az apjáról és a 
szoftverről, még mielőtt King rájönne, ki is ő valójában.

Ha arra gondolt, milyen nyúzott arc nézett szembe vele az imént a fürdőszobai tükörben, máris 
iszonyú kisebbségi érzése támadt. A férfi – vele ellentétben – frissnek és energikusnak tűnt, mint 
aki kész megbirkózni a világ összes nyűgével, bajával.

– Ma reggel nem kell bevinnie apámat a városba, én már elintéztem a fuvart.
Rayne most vette észre, hogy a régi Bentley mellett áramvonalas, fekete Lamborghini áll a 

felhajtón.
– Igazán nem kellett volna… Úgy értem, az apja felhívhatott volna, hogy szüksége van rám.
– Most, hogy itt vagyok, én is megtehetek ennyit.
– Értem – bólintott a lány zavartan. – Akkor talán… megyek és megreggelizem.
– Sajnálom, de ma nincs reggeli. Kimenőt adtam Hélène-nek.
Rayne-nek fogalma sem volt, mire megy ki a játék. Lehet, hogy átlát rajta a férfi, és újabb 

kihallgatásnak akarja alávetni?
King arcán széles, ragyogó mosoly jelent meg, ami végképp összezavarta.
– Gondoltam, talán volna kedve velem reggelizni valahol ebben a szép időben.
– Ó, ez igazán kedves magától, de nem, köszönöm – tiltakozott a lány zavartan.
Méghogy kedves! Nincs ember, akinek Kingről a kedvesség jutna eszébe. De mégis mit 

mondhatna neki? Hogy szívesebben reggelizne együtt egy vérszomjas oroszláncsordával, mint 
vele?

– Itt kell maradnom – dadogta –, az apjának bármikor szüksége lehet rám.
– Most egy ideig biztos nem tart igényt a szolgálataira. Már biztosan maga is rájött, hogy apám 

a szokások rabja. Tökéletesen megbízható és már-már őrjítően kiszámítható. El kell intéznie 
néhány dolgot, aztán egy barátjával sakkozik. Ha valami csoda folytán meg akarná változtatni a 
programját, hívni fog engem.

Miközben Rayne újabb kifogáson törte a fejét, King hozzátette:
– Mellesleg, higgye el, nem törekszem arra, hogy kedves legyek.
– Jó tudni – mosolyodott el a lány kényszeredetten.
Feszengve ült be a Lamborghini anyósülésére. A  krémszínű bőrülésekkel felszerelt luxus 

sportautó a siker és a gazdagság szimbóluma volt. Nem mellesleg King Clayborne privát szférája.
– Ne aggódjon, nem vagyok közveszélyes. Igaz, szeretem nyomni a gázpedált, de tekintettel 

vagyok az embertársaimra.
– Örömmel hallom – bólintott a lány.
Nem mert a férfira nézni. Túlságosan közel voltak egymáshoz, nem tudta kivonni magát King 

hatása alól. Védekezésképpen kinézett az ablakon, és a mellettük elfutó csodás tájat bámulta.
– Szép vidék, igaz? – kérdezte a férfi.
Rayne bólintott. Azt olvasta az útikönyvben, hogy ez a tengerparti útvonal a francia Riviérától 

egészen Olaszországig a világ legromantikusabbjai közé tartozik.
A Lamborghini úgy suhant át a festői tájon, mintha szárnyakat növesztett volna. Mellettük 

cseréptetős házak nőttek ki a fákkal borított domboldalakból, alattuk sziklás tengerpart terült 
el, felettük az Alpok hófödte csúcsai emelkedtek fenségesen, kortalanul. Sőt kissé félelmetesen, 
legalábbis Rayne úgy érezte.

Persze a hegyek közel sem tűntek olyan félelmetesnek, mint a mellette ülő férfi, aki éppen 
leparkolta a sportkocsit egy elhagyatott pihenőhelyen.

– Csak nem fél? Attól tart, hogy magára támadok?
Úgy látszik, King észrevette a lány szemében a riadalmat.
– Eddig nem jutott eszembe ilyesmi, de most elbizonytalanított. Félnem kellene? – kérdezett 



vissza Rayne nevetve.
– Dehogy. Ha esetleg abban reménykedett, hogy ilyen irányba haladunk…
A lánynak pattanásig feszültek az idegei. Ha hét évvel ezelőtt történik mindez, elájult volna 

a férfi tökéletes külsejétől és határozott fellépésétől. Ha akkoriban együtt kocsikázhatott 
volna a fantasztikus Kingsley Clayborne-nel, valószínűleg se nem látott, se nem hallott volna a 
boldogságtól és a határtalan izgalomtól.

Most viszont főként dühöt és ellenszenvet érez. És persze valami mást is…
– Maga mindig ilyen végtelenül magabiztos? – fordult oda a férfihoz.
– Hát maga? – kérdezett vissza King nevetve.
Rayne beleborzongott a tekintetébe. Mit nem adott volna érte annak idején, ha csak egyszer is 

ekkora figyelmet kapott volna tőle! El akarta fordítani a fejét, de képtelen volt rá. Megbűvölten 
nézte a férfi magas homlokát, egyenes orrát, kiugró arccsontját és az ellenállhatatlan gödröcskét 
az állán.

Kingsley józan hangja szakította ki a gondolataiból.
– Azon törtem a fejem, mégis milyen nő fogadja el egy vadidegen férfi meghívását a házába. 

Arra jutottam, hogy vagy sült bolond, vagy hátsó szándékai vannak.
– Igaza van, de az édesapja életkora és az őt körülvevő nagyszámú személyzet miatt úgy 

éreztem, biztonságban vagyok.
– Ezek szerint tudta, kivel áll szemben.
– Hogyne tudtam volna – felelte a lány könnyedén, de a pulzusa egyre hevesebben vert. – Ki 

ne ismerné azt az embert, aki a MiracleMeddel olyan sokat tett az egészségügyért. Nagyon okos 
ember az apja.

King elmosolyodott. Rayne önkéntelenül is arra gondolt, vajon hány nőt kényeztetett már a 
férfi azzal az érzéki ajkával. Biztos volt benne, hogy rendkívül szenvedélyes szerető.

– Na, igen – bólintott King. – De én arra vagyok kíváncsi, hogy már azelőtt is tudta-e, ki ő, 
mielőtt a segítségére sietett volna.

A lány összerezzent. Már megint hol járnak a gondolatai? Utálta, hogy hazudnia kell, de ha 
igazságot akar szolgáltatni az apjának, akkor nincs más lehetősége.

– Még mindig azt gondolja, hogy ezt az egészet én rendeztem meg, csak azért, hogy az apja 
közelébe férkőzzek? Ha azt hiszi, hogy a pénzére pályázom, akkor nagyon téved.

Válasz helyett a férfi csak felnevetett.
– Persze, értem én, miért nem akarja, hogy Mr. Clayborne közelebb kerüljön egy nőhöz – jegyezte 

meg a lány. – Nyilván attól fél, hogy ha az apja újra nősül, és gyereke születik, osztozkodnia kell 
vele az örökségen.

– Szó sincs róla – felelte a férfi.
Rayne pedig arra gondolt, hogy valószínűleg igazat mond. Egy olyan kaliberű üzletember, mint 

Kingsley Clayborne, nem szorul rá az atyai örökségre.
King gyors pillantást vetett a lány mellére, amely hevesen emelkedett és süllyedt a szűk póló 

alatt, és arra gondolt, hogy valami nem stimmel. A  jó megfigyelőkészsége még sosem hagyta 
cserben, sem az üzleti, sem a magánéletben. Biztos volt benne, hogy Rayne Carpenter titkol 
valamit. Nem ő lenne az első, aki próbálkozik az apjánál. Márpedig Mitch egyszer már megjárta, 
és az ügy katasztrofális következményekkel járt.

– Menjünk reggelizni! – indította be az autót, majd visszakanyarodott az útra.
Távol kell tartania az apjától ezt a nőt, akiről lehetetlen eldönteni, miben sántikál. Legalább 

addig, míg alaposan utána nem néz, kivel is van dolga.
Szerencsére most van egy kis lélegzetvételnyi ideje, mivel az ügyvezetője beugrott helyette a 

New York-i tárgyaláson. Rá is fér a pihenés, hiszen mindig túlhajtja magát. Miért ne fordíthatná 
ezt a pár napot arra, hogy elcsábítsa a mellette ülő nőt? Eddig még minden nőt megkapott, aki 
megtetszett neki. Ha Rayne tényleg az apja pénzére hajt, akkor nem fog ellenállni egy zsírosabb 
falatnak sem.

A lány elcsábításának gondolata szokatlanul heves fizikai reakciót váltott ki belőle. Beindult 



a fantáziája, és már látta is maga előtt az izgatóan szexi vörös hajú lányt, meztelenül az ágyban, 
remegve a kéjtől.

Dühösen hessegette el magától a kéretlen fantáziaképeket. Úgy viselkedik, mint egy éretlen 
kamasz fiú, akit csak a hormonok vezérelnek! Valószínűleg azért van rá ekkora hatással ez a kis 
férjvadász, mert hónapok óta nem volt nővel.

Monaco belvárosában reggeliztek egy kávéházban, a gyalogos övezetben, ahol a térkövek és a 
házak egyaránt krém- és barackszínben pompáztak. Minden üzlet előtt buja növényekkel teli ládák 
sorakoztak, a teraszasztalokon kagylóhéj díszítésű lámpások álltak, a környező házak erkélyein 
dézsás narancsfák illatoztak. A  háttérben magasodó sziklák tökéletes kontrasztot alkottak az 
elegáns és hangulatos sétánnyal.

Rayne-t láthatóan elbűvölte a látvány, ami elnéző mosolyra késztette a férfit, bármit is gondolt 
egyébként a lányról.

Miközben frissen sült zsemlét ettek házi narancslekvárral, és kávét kortyolgattak, King 
ártalmatlan témákról csevegett, például a környék látnivalóiról vagy a légiutas-kísérők sztrájkjáról. 
Aztán feltett egy kérdést, amely derült égből villámcsapásként érte a lányt.

– Mindig egyedül utazgat?
A felhőtlen hangulat egy csapásra szertefoszlott. Rayne-nek azonnal eszébe jutott Matt Cotton, 

akivel fél évvel ezelőtt szakított. Ő volt az egyetlen férfi, akivel akár komolyabb kapcsolatot is el 
tudott volna képzelni.

Már egy éve ismerték egymást, amikor egy hétvégi kiruccanáson lefeküdtek egymással. Ezek 
után Matt felvetette, nem költöznek-e össze, hogy kiderítsék, működne-e köztük a dolog. Rayne 
annyira illúziórombolónak érezte ezt a hozzáállást, hogy azonnal szakított vele. Hirtelen ráébredt, 
hogy sokkal többre vágyik, mint amit Matt nyújtani tud neki.

Mindig is a szülei kapcsolata lebegett előtte követendő példaként. Élethosszig tartó szövetség, 
amely szereteten, bizalmon és tiszteleten alapul. Minden más túl kevésnek tűnt.

Tisztában volt vele, hogy King látszólag ártalmatlan kérdése valójában az átvilágítását célozza, 
ezért csípősen visszakérdezett:

– Akkor is feltenné ezt a kérdést, ha férfi lennék?
Kinget láthatóan szórakoztatta a párbeszéd.
– Ha a barátnőm volna, egyáltalán nem örülnék neki, hogy egyedül flangál a világban.
– De nem vagyok a barátnője – vágta rá a lány, és zöld szeme kihívóan megvillant.
Pedig mennyire szeretett volna az lenni hét évvel ezelőtt! Hányszor, de hányszor álmodozott 

arról, hogy Kingsley a karjaiba veszi, és szenvedélyesen csókolja, simogatja…
Legnagyobb rémületére a mellében és az ölében is bizsergető feszültséget érzett. Az nem lehet, 

hogy még mindig kívánja a férfit! Azok után, hogy King olyan brutálisan elbánt az apjával?
– Tényleg nem a barátnőm – mondta a férfi olyan hangsúllyal, mintha azt üzenné, ha ketten 

lennének az egész világon, akkor sem fanyalodna a lányra. – Amúgy nem válaszolt a kérdésemre, 
ami sem sértő, sem diszkriminatív nem volt a szándékaim szerint. Szóval, mindig egyedül utazik?

– Nem. Mint mondtam, anyám sokáig betegeskedett, ezért már jó ideje nem volt módom 
szabadságra menni.

Még mindig beleborzongott, ha eszébe jutott az anyja műtétje és az utána következő kezelések 
sora.

– Amikor aztán anyám elutazott, hirtelen ráébredtem, hogy nekem is nagy szükségem van 
egy kis pihenésre. Néha azt gondolom, hogy engem jobban megviselt a betegsége, mint őt magát. 
Nincs szörnyűbb, mint szenvedni látni valakit, akit nagyon szeretünk. De persze ezt csak az 
értheti, aki átélt már hasonlót.

– Én tudom, miről beszél – jegyezte meg a férfi elsötétülő tekintettel.
Rayne egy pillanatra összezavarodott, de aztán rájött, hogy a férfi Mitchre gondol.
– Tulajdonképpen mi történt az apjával? – kérdezte, bár a szülei annak idején elmesélték neki 

a történteket.
– Közlekedési baleset. A felesége az életét vesztette, ő pedig kerekesszékbe került.



Különös, de a férfiból nem annyira szomorúság, mint inkább keserűség áradt.
– De inkább beszéljünk magáról – mondta King, majd ivott egy kortyot a kávéjából. – Vannak 

testvérei?
Rayne a fejét rázta.
– És mi a helyzet az apjával? Róla még nem esett szó.
– Meghalt egy évvel ezelőtt.
– Részvétem.
Most úgy teszel, mintha sajnálnád, gondolta a lány dühödten. De hamarosan tényleg sajnálni 

fogod, te is, meg az apád is!
A  lány számára egyértelmű volt, hogy az anyja betegségét a család anyagi csődje és a férje 

halála okozta. Ezért is esküdött bosszút a Clayborne-ök ellen. Az apján már nem segíthet, de az 
anyja szenvedésén enyhíthet, ha sikerül lelepleznie Mitch és Kingsley árulását.

– Mivel foglalkozik, amikor éppen nem a világot járja magányosan? – faggatózott tovább a férfi.
– A klaviatúrát csépelem.
– Úgy érti, hogy titkárnő egy cégnél?
– Szabadúszó vagyok.
– Hm. Azt feltételeztem magáról, hogy komolyabb ambíciói vannak.
– Így is van. Dúsgazdag, idős pasikra vadászom.
King elhúzta a száját.
– Menjünk – jelentette ki az órájára nézve.
Az  autóban kellemetlen csend telepedett rájuk. King gyakorlott sofőrként vette az éles 

kanyarokat, Rayne pedig a pompás kilátásra koncentrált.
– Tényleg gyönyörű ez a vidék – mondta, hogy oldja a hangulatot. – Az  időjárás is remek. 

New Yorkban is ilyen meleg volt?
– New Yorkban? Ki mondta, hogy New Yorkban voltam?
Hoppá, most elszólta magát! Ezt az információt az internetről merítette, még mielőtt elkövette 

volna azt az ostobaságot, hogy ide utazott. Rayne magán érezte a férfi fürkésző tekintetét. Izzadni 
kezdett a tenyere.

– Mitch említette, hogy üzleti ügyben New Yorkba kell utaznia.
– Tényleg?
A lány elbizonytalanodott. Lehet, hogy King nem oszt meg ilyen információkat az apjával?
– Gyakran látogatja őt? – kérdezte elterelésképpen.
– Nem olyan gyakran, mint ahogy kellene. Most is csak azért jöttem, mert Hélène felhívott, 

hogy apám nem érzi jól magát. Mellesleg megemlített egy ifjú hölgyet is, aki váratlanul beugrott 
a sofőr szerepébe. Így aztán nem gondolkodtam sokat, ideutaztam. És milyen jól tettem!

– Ezek szerint nem bízik bennem.
– Az én helyzetemben az ember nem engedheti meg magának a bizalmat.
– Ez elég cinikusan hangzik. A gazdagság velejárója?
– Sajnos igen.
– Akkor miért kérkedik a pénzével? Úgy értem, miért vezet ilyen puccos autót? Miért vesz 

luxusingatlanokat? Ha arra vágyik, hogy az emberek ne a pénze miatt keressék a társaságát, 
akkor élhetne szerényebben is.

– De én élvezni akarom a munkám gyümölcsét.
Mármint az apám munkájának a gyümölcsét, tette hozzá a lány gondolatban.
– Ezért dolgozik? – Rayne hangjából megvetés áradt. – Lamborghinik, angliai és svájci birtokok, 

exkluzív tengeri utak…
– Látom, komoly nyomozást végzett velem kapcsolatban.
– Ugyan, csak annyit tudok, mint mindenki más. Amennyit az újságok megírnak magáról.
– Szerintem magát nem csak a vagyonom irritálja, Rayne. Már ha ez az igazi neve. Biztos 

vagyok benne, hogy valami más is van a háttérben.
– Ugyan már, hiszen nem is ismerem magát.



– Az lehet – bólintott a férfi.
Közben megérkeztek a ház elé. King távirányítóval kinyitotta a kertkaput, és rákanyarodott a 

felhajtóra.
– De ezen még változtathatunk – tette hozzá különös mosollyal az ajkán.



 2. FEJEZET

– Óriási tévedésben van! – jelentette ki a lány, és beviharzott a kitárt ajtón.
Úgy lüktetett a pulzusa, mintha épp az imént futott volna le tíz kilométert.
– Gondolja? Nem ejtettek a fejemre, Rayne. Ha tényleg nincs rejtegetnivalója, amit nagyon 

remélek, akkor nem értem, miért menekül előlem.
A  lány megtorpant. Ez őrület! Hiába gyűlöli a férfit legalább annyira, mint Mitchet, a teste 

mégis ugyanúgy reagál rá, ahogy annak idején. Sőt talán még hevesebben.
Összerezzent, amikor King megfogta a vállát, és maga felé fordította.
– Félek magától, King.
Szörnyű volt ráébredni, hogy még mindig a reménytelenül szerelmes kamasz lány beszél belőle, 

nem pedig a felnőtt nő, akinek minden oka megvan rá, hogy távol tartsa magát a férfitól.
– Azt látom, hogy fél – nézett a szemébe Kingsley. – De nem tőlem, hanem saját magától. 

Fél, hogy olyasmi történik magával, amire nem számított. Higgye el, szépségem, bennem is van 
félelem, ha arra gondolok, mit művelhet velem.

– Ugyan már, maga és a félelem? Egy szavát sem hiszem – nevetett fel a lány.
Bárcsak tudná már használni a hitelkártyáját! Akkor elküldhetné a férfit a pokolba, és elhúzhatná 

a csíkot Mitch Clayborne luxusvillájából. Így azonban csapdában vergődő pillangónak érezte 
magát, és fuldoklott a tehetetlenségtől.

– Miért? Mert tapasztalt férfi vagyok?
– Talán – vonta meg a vállát a lány.
– Lefogadom, hogy az ujja köré tudna csavarni, Rayne.
Tényleg? Pedig valószínűleg kinevetné, ha ő elmondaná neki, hogy gyakorlatilag teljesen 

tapasztalatlan, már ami a szerelmi ügyeket illeti.
– Ezt mondatja magával a nagyszerű emberismerete?
– Pontosan.
Ó, ha tudnád!
Rayne azt kívánta, bárcsak elég számító és kegyetlen lenne ahhoz, hogy belemenjen a játszmába. 

Egy ideig hagyná, hogy a férfi azt higgye, odáig van érte, aztán pedig nevetve nézné, ahogy 
King felrobban a dühtől, amikor kiderül számára, kivel áll szemben. Micsoda elégtétel lenne, ha 
sikerülne olyan mélyen megsebeznie a férfit, ahogy ő sebezte meg az apját és az egész családját!

De persze King Clayborne-t nem könnyű megsebezni. Színtiszta őrültség lenne ilyesmibe 
belevágni.

– Csak álmodozzon tovább, King. Eszem ágában sincs viszonyt kezdeni magával.
– Tudom.
– Tessék? – hőkölt hátra a lány.
– Biztos vagyok benne, hogy nem merészkedett volna ide, ha tudja, hogy olyan veszély leselkedik 

magára, aminek nem tud ellenállni. Olyan jeleket bocsát ki, Rayne, amiket egyetlen férfi sem 
hagyna figyelmen kívül. Én sem fogom megsérteni azzal, hogy úgy teszek, mintha nem látnám.

Rayne-nek nem volt ideje végiggondolni a férfi szavait. King magához húzta, és szájon csókolta.
Végre! Egész lényét kitöltötte a heves vágy. Nem akart mást, csak hogy King magához ölelje, 

csókolja, és simogassa, ahol éri. Ő volt az egyetlen férfi a világon, akit igazán kívánt. Méghozzá 
mindent elsöprő erővel, ami egyszerre volt lenyűgöző és félelmetes.

És King is akarta őt.
Nem kellett különösebben tapasztaltnak lennie ahhoz, hogy tudja, a férfi is eszeveszetten 

kívánja. Ahogy megfogta a csípőjét, és magához húzta, ahogy a szája a szájára tapadt…
Kingsley-nek igaza van. Képtelenség ellenállni ekkora csábításnak. Ő maga is jóval többet akar 

néhány forró csóknál.



– Még mindig tagadod, Rayne? – suttogta a férfi. – Mégis mit veszítesz, ha beismered, hogy 
ugyanúgy vonzódsz hozzám, ahogy én hozzád?

Igazság szerint King is csak most ismerte fel, mennyire akarja a lányt. Rengeteg nővel volt 
már dolga, és általában jól szórakoztak egymással. Itt azonban sokkal többről volt szó holmi 
szórakozásnál. Ez a kis vörös olyan hatással volt rá, amilyet eddig még sohasem tapasztalt.

Csakhogy eredetileg nem ezért akarta elcsábítani, hanem hideg számításból. Most azonban 
rájött, hogy ez már nem fog menni. Legszívesebben azonnal letépné az összes ruhát a lányról, és 
a legközelebbi ágyba cipelné.

Higgadj le, King, és szedd össze magad!
– Hozzád vagy hozzám? – kérdezte szinte kimérten.
Az arcán csattanó pofon viszont cseppet sem volt kimért.
– Mégis mit képzelsz? – sziszegte a lány, remegve a dühtől.
Nem annyira a férfi pimaszsága hozta ki a sodrából, mint inkább a saját viselkedése. Egyértelmű, 

hogy nem tudja megőrizni a hidegvérét Kingsley társaságában.
– Sajnálom, ha félreértettem a helyzetet – mondta a férfi az arcát dörzsölgetve. – Egyértelműen 

úgy tűnt számomra, hogy te is benne vagy. Mindig rögtön odacsapsz, ha nem tetszik valami?
– Szó sincs róla. Te hozod ki belőlem a legrosszabbik énemet – védekezett a lány, miközben 

mélységesen szégyellte magát.
Azért, ahogy a csókra reagált, és persze a pofon miatt is.
– Nem én vagyok az oka, Rayne – rázta a fejét King, majd elnézően elmosolyodott. – Te keveredtél 

ellentmondásba. Tagadod, hogy bármi is lenne köztünk, de egy pillanat alatt elveszítetted a fejed. 
Hajlandó vagyok pánikreakciónak elkönyvelni a pofont. Spongyát rá!

– Annak könyveled el, aminek akarod – vetette oda a lány, és felrohant a lépcsőn.
Kingnek igaza van, tényleg pánikba esett attól az érzelmi kavalkádtól, amit a férfi váltott ki 

belőle. Legszívesebben a föld alá bújt volna szégyenében.
Rávetette magát az ágyra, arcát a párnájába temette, és hangosan felnyögött.
Mi ütött belé? Hogy vethette magát a férfi nyakába, és aztán hogy pofozhatta meg, mintha 

egyedül ő tehetne mindenről? Hiszen úgy akarta azt a csókot, mint semmit a világon!
Annak a férfinak a csókját, aki aktívan részt vett a családja tönkretételében…
Ezért ütötte meg? Hogy így büntesse azért, amit az ő apjával tett? Vagy tényleg arról van szó, 

hogy Kingsley Clayborne mindig a legrosszabbat hozza ki belőle?
Elöntötték a szemét a könnyek. Kibotorkált a fürdőszobába, és lemosta magáról a férfi csókjának 

ízét. Farkasszemet nézett magával a tükörben, és szentül elhatározta, hogy soha többé nem 
ismétlődik meg, ami az imént történt kettejük között.

Egy örökkévalóságig tartott, míg a virágárus felvette a rendelést.
– A hitelkártya-tulajdonos neve? – érdeklődött az eladó a telefonban erős francia akcentussal.
– Az üzletben korábban azt mondták, személyesen is bevihetem a pénzt magukhoz. Egyébként 

Lorrayne Hardwicke-nak hívnak.
Idegesen az ajtó felé sandított. Mitch dolgozószobájából telefonált, mert a saját szobájába 

éppen bevette magát a takarítónő. Ha azt akarta, hogy az anyja megkapja a csokrot másnap, a 
születésnapján, akkor nem halaszthatta tovább a dolgot.

– A hitelkártya száma nélkül nem vehetem fel a rendelést.
– De a főnöke azt mondta, hogy anélkül is rendben lesz.
– A  főnök asszony most nincs bent, de megpróbálom elérni telefonon. Le dik tál ná a nevét, 

kérem?
Rayne hangokat hallott a folyosó felől.
– Később visszahívom – tette le gyorsan a telefont, ugyanabban a pillanatban, amikor a férfi 

belépett a szobába.
– Mi az ördög folyik itt?
– A szobámat éppen takarítják, nekem pedig telefonálnom kellett.



Nehéz lett volna eldönteni, mitől verte ki a víz jobban: attól, hogy majdnem rajtakapták, amint 
világgá kürtöli az igazi nevét, vagy attól, hogy eszébe jutott a tegnapi csók.

– De ha zavarom, már itt sem vagyok.
– Szó sincs róla. De mióta váltottunk vissza a magázódásra?
A férfi olyan szemeket meresztett rá a mahagóniburkolatú dolgozószoba másik végéből, mintha 

Rayne meztelenül hevert volna előtte az íróasztalon. A lány dühösen megzabolázta elszabadult 
fantáziáját. Még csak az kellene, hogy kiüljenek az arcára az érzései!

– Nem tudtam, hogy már visszajöttél.
King az apját hozta haza a városból, és éppen arra készült, hogy aláírja a szerződéseket, amelyeket 

a titkárnője küldött át neki.
– Azt látom. Különben nem viselkednél úgy, mintha éppen azon kaptalak volna, hogy zsebre 

akarod tenni az ezüst gyertyatartót. Keresel valamit, Rayne?
– Dehogy.
Ez legalább igaz volt. Ha léteznek is bizonyítékok arról, hogy a MiracleMed az apja szellemi 

terméke, Mitch biztos nem itt tartja őket a nyári rezidenciájában.
– Csak azért vagyok ideges, mert nem sikerült virágot rendelnem anyámnak. Ma már levegőt 

sem lehet venni hitelkártya nélkül.
– Hívd fel őket újra! – mondta a férfi, és elővette a saját hitelkártyáját.
– Nem ezért mondtam, King. Nem fogadhatom el a segítségedet – rázta a fejét a lány fülig 

vörösödve.
– Mi a számuk?
Rayne megadta magát, és diktálni kezdte a számot.
– Milyen címre küldessem?
Még időben eszébe jutott, hogy ne az anyja, hanem az anyja mallorcai barátnőjének a nevét adja 

meg, akinél Cynthia Hardwicke éppen nyaralt.
– És mi az üzenet?
– „Nagyon boldog születésnapot, Mama! Szeretettel ölellek, Rayne” Ennyi elég lesz.
King pillanatok alatt elrendezte az ügyet a virágárussal. Kellemes baritonjától Rayne egész teste 

libabőrös lett.
– Köszönöm. Természetesen kifizetem a csokrot, amint hozzájutok a pénzemhez.
– Igazán nem sürgős – nyugtatta meg a férfi, majd a lány vállára tette a kezét.
Rayne rémülten emelte rá a tekintetét.
King elgondolkodva nézett a hatalmas, zöld szempárba, amelynél szebbet még életében nem 

látott. Rayne tekintete éberségről árulkodott, de figyelmeztetés is rejlett benne: ne merészkedj 
közelebb! És még valami: jó adag szomorúság. Hirtelen megint úgy érezte, nem először látja ezt a 
különös szempárt, de képtelen volt rájönni, mikor és hol találkozhatott a lánnyal. Az is lehet, hogy 
csak álmodott róla?

– Elég szerencsétlenül indult az ismeretségünk – mondta kissé rekedt hangon. – Mi lenne, ha 
újra megpróbálnánk, ezúttal tiszta lappal?

– Mit kellene újra megpróbálnunk? – nézett fel rá a lány bizonytalanul.
Nem csoda, hogy kislányként úgy belehabarodott ebbe a hatalmas, erőt sugárzó, átható tekintetű 

férfiba. King olyan megingathatatlannak és magabiztosnak tűnt, mintha övé volna a fél világ. Ami 
persze nem is állt messze a valóságtól.

Rayne gyűlölte őt. A gazdagságáért, a hatalmáért, de legfőképpen azért a képességéért, hogy 
egyetlen pillantásával képes volt lángra lobbantani az ő képzeletét és testét.

– Mondjuk civilizáltan viselkedni egymással. Én elfogadom, hogy nincsenek hátsó szándékaid, 
te pedig visszafogod az agresszív késztetéseidet.

A pofon felemlegetésétől Rayne arcába szökött a vér.
– Ha megint úgy közeledsz hozzám…
– Nem úgy viselkedtél, mint aki nem akarja, Rayne.
– Egyszerűen csak elveszítettem a fejem. Elismerem, hogy nagyon vonzónak talállak, de az 



embernek nem kell mindig hallgatnia az ösztöneire, nem igaz? Váratlanul ért a dolog, nem tudtam 
helyesen reagálni.

– És most már tudsz?
– Igen, most már megbirkózom a helyzettel.
Bárcsak tényleg így lenne! Valójában a férfi közelében nem igazán tudta kontrollálni a viselkedését, 

és ez a mostani beszélgetés is meghaladta az erejét.
– Bizonyítsd be! – ragadta meg a derekát a férfi.
A lány King széles, izmos mellkasához préselődött, és tehetetlenül kapkodta a levegőt.
– Azért küldtek ide az istenek, hogy az őrületbe kergess? – suttogta a férfi az első forró csók 

előtt, amit aztán számtalan másik követett, gyors egymásutánban. – Ha nem akarnád ugyanazt, 
amit én, nem engednéd, hogy ezt tegyem veled.

King kigombolta a lány blúzát, és egyetlen ügyes mozdulattal kikapcsolta a melltartóját.
Nem volt értelme ellenállni. Rayne minden egyes porcikája a férfi érintésére áhítozott. És King 

megadta a testének, amit kívánt. Szájába vette a lány mellbimbóját, végigsimított a derekán, a 
fenekén, majd a combjai közé csúsztatta a kezét.

Rayne kemény csatát vívott önmagával. Bár az egyik énje árulót kiáltott, a másik azt suttogta: 
de hiszen mindig is ezt akartad! Eggyé válni ezzel a férfival, akinél vonzóbbat akkor sem találnál, 
ha bejárnád az egész földkerekséget.

Végül mégis a józanabb Rayne győzedelmeskedett. Bármit üzennek is a hormonjai, Kingsley 
Clayborne az ellensége!

– Nem akarom, King – tolta el magától a férfit zihálva.
– Nem? Akkor iszonyatosan tehetséges színésznő vagy.
– Nem érdekel, mit gondolsz. Nem akarok viszonyt kezdeni veled, és kész.
Rayne megigazította a melltartóját, és begombolta a blúzát.
– Miért nem? De hiszen hihetetlenül működik közöttünk a kémia!
Annyira szexi volt, ahogy ott állt az íróasztalnak támaszkodva vágytól csillogó sötét szemekkel, 

zilált hajjal, levegő után kapkodva, hogy Rayne legszívesebben a nyakába vetette volna magát.
– Van valakid? – kérdezte a férfi.
– Semmi közöd hozzá.
– Tehát nincs. Akkor mi a baj? Szerelmi csalódás? Összetörték a szívedet?
Úgy valahogy, gondolta a lány keserűen. Kingsley volt élete legnagyobb csalódása. A történtek 

után tényleg elveszítette a hitét a szerelemben.
– Nem szokásom minden szembejövő jóképű pasival ágyba bújni.
– Én sem fekszem le minden csinos nővel.
– Nem? – vonta fel a szemöldökét a lány hitetlenkedve.
– Elég rossz véleménnyel vagy rólam, ami azt illeti – sóhajtott a férfi, és ujjaival végigszántott 

kócos haján.
– Mióta érdekel téged, hogy mit gondolok rólad?
Hirtelen meghallották a kerekesszék csikorgását a folyosó kövezetén.
– Á, szóval itt bujkáltok! – gördült be a szobába Mitch kivörösödött arccal.
Rayne azt gyanította, hogy az orvosai határozott utasítása ellenére már megint megerőltette 

magát.
– Sikerült beejtenem a könyvemet a kanapé mögé. Meg akartalak kérni, King, hogy halászd ki 

onnan, de talán jobb volna, ha Rayne segítene. Felolvashatna belőle egy kicsit. Persze csak ha már 
végeztetek.

– Igen, már végeztünk – mondta King, és elgondolkodva a lányra nézett. Képtelenség volt 
leolvasni az arcáról, mi zajlik benne.

Amikor azonban Rayne sietősen elhaladt mellette, a férfi sokatmondóan elmosolyodott.
Nehogy azt hidd, hogy tényleg végeztünk! – üzente ez a mosoly. Még el sem kezdtük igazán…

Másnap Rayne úgy döntött, muszáj kiszabadulnia a házból, hogy nyugodt körülmények között 



átgondolja, hogyan tovább.
Egyáltalán nem volt ínyére, hogy azoknál az embereknél lakik, akik tönkretették a családját, de 

addig nem akart hazautazni, míg igazságot nem szolgáltat az apjának.
Előző este, a felolvasás után egy kicsit puhatolózott Mitchnél. A karrierje kezdetéről faggatta, 

megkérdezte, hogy jutott eszébe a MiracleMed ötlete, és mit érzett, amikor a fejlesztés világsikert 
aratott.

– King bizonyára nagyon büszke volt az apjára – tette hozzá végül, és izgatottan leste a férfi 
minden rezdülését.

Eleinte nem vett észre rajta semmi különöset, de aztán Mitch egyre nyugtalanabb lett. Rayne-
nek azonban nem volt szíve tovább erőltetni a témát, mivel az idős férfi egyre elesettebbnek, 
betegebbnek tűnt.

– Azt hiszem, ideje lenne lepihennie – jelentette ki, majd csöngetett az ápolónak.
Nem tehetett mást, akármennyire is frusztrálta, hogy egy újabb nap telt el anélkül, hogy közelebb 

jutott volna a céljához.
Reggel megkérdezte Mitchet, szüksége van-e a szolgálataira, és amikor a férfi nemmel válaszolt, 

bejelentette, hogy kiruccan egy kicsit a városba.
Mitch egy köteg pénzt nyomott a markába.
– Nem, erre igazán nincs szükség – tiltakozott Rayne.
– Ne butáskodjon, kislány! Hogy akar kihúzni egy napot a városban egyetlen fillér nélkül?
Mitchnek természetesen igaza volt. Nem apellálhatott a büszkeségére ebben a szerencsétlen 

helyzetben.
– Visszafizetem, amint tudom – adta meg magát végül.
Nem akart tartozni az ellenségének. Nem akart szimpátiát érezni iránta. De egyik sem volt 

egyszerű.
Éppen az egyik alkalmazottnak próbálta elmagyarázni gyér franciatudásával, hogy taxit 

szeretne hívni, amikor felbukkant a színen Kingsley. Váltott néhány szót az alkalmazottal, aki 
erre meglepetten Rayne-re nézett, majd szó nélkül távozott.

– Mit mondtál neki? – kérdezte a lány.
– Hogy majd én elintézem a dolgot.
– Nem kell mindig a segítségemre sietned.
– Hát, úgy tűnik, nem szabadulsz meg tőlem olyan könnyen.
King diadalmas mosollyal mérte végig a lányt, aki fehér sortban és a derekán megkötött blúzban 

állt előtte.
– Hová lesz a fuvar?
– Nincs semmi konkrét célom. Gondoltam, körülnézek egy kicsit a környéken.
Nagyon remélte, hogy a férfi taxit hív neki, és aztán békén hagyja. Nincs szüksége a segítségére, 

de leginkább arra a gyomorszorító érzésre nincs szüksége, ami a férfi jelenlétében folyamatosan 
elfogja.

– Akkor én leszek az idegenvezetőd – jelentette ki King, és karon fogta a lányt.
Rayne legszívesebben felüvöltött volna. Hiszen épp azért akart bemenni a városba, hogy ne 

kelljen a férfi közelében lennie. King teljesen összezavarta, és ez csak növelte a szégyenérzetét.
Ugyanakkor tudta, hogy furcsán venné ki magát, ha túl hevesen tiltakozna, így aztán 

engedelmesen beült a férfi mellé a kocsiba.
Szerencsére Kingsley nem bombázta kínos kérdésekkel, beérte azzal, hogy kellemesen 

elcsevegjenek.
Miközben a virágoktól pompázó utcákon kanyarogtak, ahol szezon elején a Monacói Nagydíj 

versenyét rendezik minden évben, King érdekes helyi sztorikkal szórakoztatta a lányt, sőt a 
hercegség történelmébe is nyújtott egy kis betekintést. Rayne órákig elhallgatta volna a férfi 
kellemes baritonját, ami már tinilányként is annyira elbűvölte.

– Megérkezett a virágcsokor édesanyádhoz? – kérdezte King, miközben leparkolt egy szűk helyre, 
két autó között.


