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 1. FEJEZET

Laurel Forrester kiviharzott a szállodai szobából, és a folyosó vége felé kezdett rohanni, ahol a 
lift volt. Hangosan zihált, és botladozott a cipőjében, mert nem szokott magas sarkút viselni, de 
az anyja ma ragaszkodott hozzá, hogy az legyen rajta. Hallotta, hogy a háta mögött feltépték a 
lakosztály ajtaját, aztán súlyos léptek közeledtek felé.

– Gyere vissza, te ostoba kis…
Laurel rémülten levegő után kapkodott, gyorsabban kezdett futni, és befordult a folyosó végén. 

Már látta a lift csillogó, fekete ajtaját, amely szabadulást ígért.
– Várj, amíg én…
Laurel nem hallgatott Rico Bavasso fenyegetőzésére, és remegő ujjal megnyomta a hívógombot. 

Kérlek, kérlek, nyílj ki! Ments meg!
Bavasso is odaért a folyosó végéhez. Majdnem hatvanéves létére meglepően gyorsan mozgott. 

Laurel megkockáztatta, hogy hátrapillantson, de azonnal megbánta. A férfi keskeny arcának egyik 
felén három karmolás virított, és vércseppek folytak le rajta.

Kérlek, kérlek, nyílj ki! Laurel nem tudta, mi lesz, ha a liftajtó nem teljesíti hamar a kérését. 
Harcoljon a biztonságáért, az életéért? Vagy vesse magát a földre, és kezdjen sikoltozva rúgkapálni? 
Bavasso nem fiatal, de magas, erős és dühös…

Végre kinyílt a liftajtó. Laurel beugrott a fülkébe, és rémülten az összes gombot megnyomta, 
hogy elmeneküljön a pokolból, Bavasso követelései és várható bántalmazása elől. A  férfi azt 
kiabálta, hogy meg akarja kapni, amiért fizetett. Amit Laurel anyja ígért neki. A gondolatra a 
lánynak egyszeriben megkeseredett a szája íze, de tudta, hogy most nem foglalkozhat ezzel. Most 
a túléléséről van szó.

Újra meg újra megnyomta a gombot, hogy végre becsukódjon a fülke ajtaja. Bavasso közben a lift 
felé botladozott, keskeny vonallá préselődött száját diadalmas mosolyra húzta. Csokornyakkendője 
félrecsúszott, szmokinginge megfeszült a mellkasán, amikor kinyújtotta a karját, hogy megállítsa 
a liftajtót. Laurel a fülke falához húzódott, a szíve vadul vert.

– Megvagy, te kis ribanc!
Laurel lekapta a lábáról az egyik cipőt, és Bavasso kezére vágott vele. A férfi felháborodottan 

felordított és hátrahőkölt, a tenyerén nyomot hagyott a hegyes cipősarok. A liftajtó becsukódott, 
és elindult a fülke. Laurel végre biztonságban volt. Megkönnyebbülten felzokogott, de a lába még 
mindig remegett attól, ami történt, és attól, ami majdnem megtörtént. Lerogyott a padlóra, a 
térdét felhúzta a melléhez, és egész testében reszketett. Hajszálon múlt…

A veszély azonban még nem hárult el. Még ki kell jutnia ebből a szállodából és Rómából. A retikülje 
Bavasso szobájában maradt, és a férfi biztonsági csapata odalent van a hotel előcsarnokában. 
Laurel látta a gorillákat, miközben Bavasso baccarát játszott.

És Laurel immár fenyegetést jelent. Vajon mit tesz most Bavasso? Az  utóbbi két napban 
megnyerően viselkedett, de nagyobb érdeklődést mutatott Laurel iránt, semmint ő szerette 
volna. A férfi azonban fölényes is volt, igényeket támasztott, és Laurel félt, hogy a férfi nem fogja 
annyiban hagyni a dolgot. És mi lesz anyámmal? – gondolta. Ő vajon biztonságban van? Bavasso 
most majd ellene fordul, vagy Elizabeth talán kezdettől fogva benne volt ebben a piszkos játékban?

Csak azt veszem el, amit anyád megígért nekem. Bavasso ezt mondta Laurelnek. Nem, az nem 
létezik, hogy az anyja eladta őt! A lány újra felzokogott, és a tenyerébe temette az arcát. Nem 
kellett volna beleegyeznie, hogy eljön Rómába, és eljátszik egy szerepet azért, hogy az anyja 
megkapja, amit akar. Laurel sokáig gondolkodott, mielőtt végül igent mondott. Úgy döntött, ezt 
az utolsó szívességet még megteszi, aztán végre szabad lesz. Csakhogy abból semmi sem lett. Most 
sem szabad.

A lift megállt. Laurel felemelte a fejét, és összerezzent, mert egy pillanatig azt hitte, hogy Bavasso 



odakint várja. De nem így volt. A fülkéből egyenesen egy magánlakosztályba lehetett látni, amely 
kétszer olyan nagynak és elegánsnak tűnt, mint az, amelyikből Laurel éppen kimenekült. Sietve 
összeszedte magát, és lehúzta a ruhája alját. Az ezüstszínű, csillogó szatén kisestélyit is az anyja 
választotta számára. Bavasso igényes férfi, mondta Laurelnek, elbűvölő fiatal nőt akar látni, nem 
egy jelentéktelen verebet.

Laurel most már érteni vélte, mit jelentett ez valójában, és tudta, hogy nem maradhat a liftben. 
Az ajtó mindjárt becsukódik, a fülke pedig lemegy Bavassóhoz vagy a gorilláihoz. Velük Laurel 
semmiképpen sem akart újra találkozni, ezért kilépett a fülkéből. Cipősarkai csillogó, fekete 
márványpadlón kopogtak. Min de nütt mennyezetig érő ablakok voltak, amelyekből most az örök 
város éjszakai fényeit lehetett látni. A tágas helyiséget, amelyben fekete bőrből és krómból készült 
modern kanapék álltak, csupán néhány asztali lámpa világította meg halványan. El kellett telnie 
néhány pillanatnak, mire Laurel észrevette, hogy nincs egyedül.

A helyiség közepén egy férfi állt. Fekete nadrágjához szürke inget viselt, amelynek nyakát nem 
gombolta be. Rövidre vágott haja fekete volt, a szeme ugyanolyan szürke, mint az inge. A kezét 
karba fonta, és ettől még jobban érvényesült jókora bicepsze. Erőt, hatalmat sugárzott. Veszélyt…

Laurelnek elakadt a lélegzete, és megdermedt, miközben megkönnyebbülés és félelem között 
ingadozott. Végül a férfi szólalt meg először. A hangja tekintélyt parancsoló volt, de érzéki is.

– Helló, Laurel!
A lány meglepett hangot hallatott, bár a lelke mélyén tudta, ki áll vele szemben.
– Cristiano – mondta, és megkönnyebbülten felnevetett. A hang, amelyet kiadott, reszketeg és 

erőtlen volt. Alighanem azért, mert a férfi úgy állt ott, mint egy oszlop. A kezét még mindig karba 
fonta, az arca kifejezéstelen volt. – Hála az égnek!

A férfi felvonta a szemöldökét, és a tekintete Laurel rövid, megtépázott ruháját pásztázta.
– Kissé elszabadult a buli?
Laurel végignézett magán, és elvörösödött. A  ruhája ízléstelennek tűnt, túl sokat mutatott 

meg a lábából, és túl mély volt a kivágása. Az egyik pántja ráadásul elszakadt, ezért felül még 
jobban szétnyílt. Laurel nem viselt melltartót, és a bugyija is falatnyi volt. Ezt a mostohabátyja is 
tudhatta, és láthatóan nem nyerte el a tetszését. Kemény pillantása egyértelműen erről árulkodott.

Laurel mélyeket lélegzett, és megpróbált úrrá lenni a zavarán.
– Nem is tudtam, hogy itt vagy – mondta.
– Igazán?
Laurelnek csak most tűnt fel Cristiano hűvös hangja és gúnyos pillantása. Eszébe jutott, mikor 

látta utoljára a mostohabátyját. Tíz éve, amikor ő még butuska tizennégy éves volt, Cristiano 
pedig már huszonhárom éves férfi. És ő gyakorlatilag a nyakába vetette magát…

– Igazából azt sem tudom, hol vagyok – mondta, és megpróbálkozott egy mosollyal, de az ajka 
nem akart engedelmeskedni.

– A La Sirena egyik lakosztályában vagy. Az én magánlakosztályomban.
– Ó! – monda Laurel. Ezek szerint ezt a gombot nyomta meg a liftben? – Akkor örülök, hogy itt 

nyílt ki a fülkeajtó.
– Ebben egészen biztos vagyok.
A férfi hangja gúnyos volt, mintha célozni akart volna valamire, amit Laurel nek tudnia kellene. 

Cristiano azonban aligha arra utalt a megjegyzésével, hogy ő iskolás lányként szerelmes volt belé. 
Egyszer még ügyetlen kísérletet is tett arra, hogy megcsókolja Cristianót. A férfinak azonban ez 
nem maradhatott meg az emlékezetében, mert a lány próbálkozása teljességgel hidegen hagyta.

– Nem zavarna, ha gyorsan rendbe hoznám magam? – kérdezte Laurel.
Bemocskolva érezte magát, de Cristianónak ezt nem kell tudnia. Kihívó ruhát visel ugyan, de 

van-e Cristianónak joga arra, hogy elítélje őt? Bár ha belegondolok, hogyan viselkedtem ma este, 
akkor alighanem igaza van, gondolta Laurel.

– Semmi akadálya. – Cristiano a folyosóra mutatott. – A fürdőszobában mindent megtalálsz, 
amire szükséged lehet.

– Köszönöm – felelte Laurel kissé fennhéjázón, hogy leplezze a zavarát.



Ha ő dönthette volna el, milyen körülmények között akarja viszontlátni a mostohatestvérét, 
biztosan nem ezt a helyzetet választotta volna. Vajon Cristiano az ő öltözéke miatt ilyen hűvös, 
vagy más oka van rá?

Nem mintha valaha is szoros lett volna a kapcsolatuk, már ha egyáltalán annak lehetett 
nevezni. Laurel anyja három évig élt házasságban Cristiano apjával, de ő csak kétszer találkozott a 
mostohatestvérével. Egyszer az esküvőt követően, amikor Cristiano az apjával, Lorenzo Ferreróval 
folytatott heves vita után elrohant. Másodszor akkor, amikor Laurel valamiért hazament, és a 
maga szánalmasan gyerekes módján megpróbálta lenyűgözni a mostohatestvérét.

Az anyja hat hónappal később elvált Lorenzótól, és visszaköltözött Illinois-ba Laurellel és egy 
ékszerekkel teli táskával, hogy majd legyen miből fedeznie költséges életmódját.

Laurel tudta, hogy Cristiano számára ő idegen, és ez fordítva is igaz. Akkor is így van, ha 
ő kíváncsiságból követte a féltestvére életét a közösségi médiában, és értesült a hőstetteiről. 
A pletykalapokban is elolvasta a róla szóló cikkeket, amelyek többsége arról szólt, hogy Cristiano 
az aranyifjak életét éli. Laurelt mindig is lenyűgözte ez a férfi.

Most valóban elképedt, hogy a mostohatestvére lakosztályában van. Vol ta kép pen nem kellett 
volna meglepődnie ezen, hiszen tudta, hogy a szállodának, amelyben Bavassóval találkozott, 
Cristiano a tulajdonosa. Arra azonban Laurel nem számított, hogy össze fog futni vele.

A férfi elmosolyodott, de a mosolya sem vidám, sem szívélyes nem volt. A szemében sem jelent 
meg semmilyen érzelem.

– Mintha azt mondtad volna, hogy rendbe akarod hozni magad – jegyezte meg.
– Igen, így van.
Laurel rádöbbent, hogy már jó ideje a mostohafivérét bámulja, de nehéz lett volna nem ezt 

tennie, mert Cristiano túlságosan vonzó volt. Selyeminge rásimult széles mellkasára, szűk nadrágja 
kiemelte keskeny csípőjét és izmos lábát. A megnyerő külső mögött azonban a hatalom veszélyes 
ereje és lappangó érzékiség bújt meg. Ez kényszerítette Laurelt arra, hogy sokáig a férfin felejtse a 
szemét, de nem csak ez: a képzelete is elszabadult, és fellobbantak benne azok a vágyak, amelyek 
egész életében csak szunnyadtak benne.

Cristiano a kissé félrehajtott fejével, a sötét, ívelt szemöldökével, a formás szájával, amelyet 
most keskeny vonallá húzott össze, ugyanolyan volt, mint tíz éve, talán valamivel izmosabb 
és tekintélyesebb. Laurel tudta róla, hogy az eltelt idő alatt milliókat keresett ingatlanokon, 
játékkaszinókon, szállodákon, és ma már fent van a csúcson.

A  pletykalapok szerint már számtalan szeretője volt, hollywoodi színésznők és európai 
szupermodellek. De csak néhány napig, mert ha hinni lehet az újságoknak, rendszerint már 
hamar ejtette őket. Laurel még mindig rosszul érezte magát, ha arra gondolt, hogy tinédzserként 
kikezdett Cristianóval, bár a mostohatestvére már biztosan rég elfelejtette. Őt viszont már az 
emlék is összezavarta, ezért gyorsan félrefordult, mert félt, hogy a férfi megláthatja rajta a 
bizonytalanságot.

– Köszönöm – dünnyögte még egyszer, aztán kisietett a folyosóra, hogy ne nyújtsa még 
hosszabbra a gyötrődését.

Cristiano követte a tekintetével Laurelt, aki ijedt nyusziként sietett végig a folyosón. Ez az ijedt 
nyuszi azonban izgató volt.

A férfi megfordult. Bosszantotta, hogy egy pillanatig izgalomba jött. Váratlanul érte, hogy a 
teste ilyen heves választ adott.

Amikor ma este meglátta a La Sirenába belibegő Laurelt kihívó ruhában és egy olyan férfi karján, 
akinek a láttán neki felállt a hátán a szőr, valósággal sokkot kapott. Tíz éve látta utoljára a lányt, 
aki azóta felnőtt nő lett, mégis azonnal felismerte. Pillanatnyi elképedése mély csalódottsággá 
változott, de ez persze ostobaság. Gondolhatta volna, hogy Laurel ugyanolyan, mint az anyja: 
gyáva, erkölcstelen nő, aki csak a pénzre hajt. Jól mondják: az alma nem esik messze a fájától.

Ezért döntötte el, hogy minden kapcsolatot megszakít az apjával. Semmit sem akart 
kevésbé, mint elkövetni ugyanazokat a hibákat, amelyeket Lorenzo Ferrero elkövetett: egyre 



kétségbeesettebben hajszolni a csalóka boldogságot. Hagyni, hogy kihasználják, megsebezzék és 
megalázzák. És mindezt miért? Egy érzésért, amely valójában nem létezik. Vagy legalábbis nem 
kellene léteznie. A szerelemért.

Cristiano az ablakhoz sétált. Figyelte Laurelt a kaszinóban, Bavasso karján. A  flörtölési 
kísérletei nagyon is nyilvánvalók voltak. Lehet, hogy valamiben jó, de színésznőnek csapnivaló.

Bavasso azonban vevő volt minderre, és többet akart. Nyilvánvalóan sokkal többet. Cristiano 
ugyanis, miután eljött a kaszinóból, a lakosztályából a biztonsági kamerákat figyelte. Hogy mire 
várt, azt maga sem tudta. Úgy viselkedett, mint egy megszállott. Tökéletesen tisztában volt ezzel, 
mégsem tehetett mást.

Elhitette magával, hogy a két nő múltja miatt csinálja. Mert tudja, hogy Laurel anyja tolvaj, és 
ő nem akarja, hogy Elizabeth Forrester kifossza a kaszinója vendégeit. Még egy olyan kellemetlen 
alakot sem, mint Rico Bavasso.

Amikor meglátta, hogyan hagyja el Laurel a kaszinót, Cristianónak elállt a lélegzete. Bavasso 
fogta a lány kezét, és valósággal berángatta a liftbe. Laurel nem ellenkezett, csak mosolygott. 
A  mosolya valamilyen rejtélyes okból fájó pontján találta el Cristianót, bár utálta magát a 
gyengeségéért.

Nem tudta, mi történt aztán odafent a szállodai szobában, de nem volt nehéz elképzelni. Tovább 
figyelte a kamerákat, ezért látta, hogy Laurel úgy rohant a lifthez, mintha az ördög kergetné. 
Bármilyen játékot folytatott is, úgy döntött, hogy befejezi. Cristiano ugyan úgy gondolta, hogy 
egy nőnek jogában áll nemet mondani, Laurel Forresterről mégsem változott a véleménye. 
Szemernyit sem.

A kamerán át látta, hogy a lány a lift összes gombját megnyomta. Az ő lakosztályáét is. Már 
csak az a kérdés, hogy mit kezdjek vele, gondolta.

Kinézett a kivilágított Colosseumra. Azért vezette ide Laurelt, mert meg akarta menteni. 
És mert tisztességes férfi. Az  ő tisztességének is vannak azonban határai. És most, hogy újra 
becsukódott a lift ajtaja, az egyetlen ember, akitől meg kellett védenie Laurelt, ő maga volt.

Laurel benézett az első helyiségbe, egy fényűző hálószobába, amelyhez fürdőszoba is tartozott. 
A  vastag, puha szőnyegen lábujjhegyen odament a nagy ágyhoz, amelyen összegyűrt fekete 
szaténlepedő volt. Szóval itt alszik Cristiano, gondolta. Érezte a szobán a mostohabátyja jelenlétét, 
az arcvize fűszeres illatát és valami mást is: olyan férfiasságot, amelytől remegni kezdett a gyomra.

Beviharzott a fürdőszobába, és magára zárta az ajtót. Ez a helyiség ugyanolyan elegáns volt, 
mint a háló, és majdnem olyan nagy is. A hatalmas feketemárvány fürdőkádhoz arany vízcsapok 
tartoztak, és külön zuhanyfülke is volt, nagyobb, mint Laurel otthoni hálószobája. A  talpán 
meleget érzett, nyilván a padlófűtéstől, és reszketegen felsóhajtott, mert újra megrohanták az 
utóbbi órák emlékei.

Három végtelenül hosszú estét töltött a kaszinóban, miközben Rico Bavasso baccarát játszott. 
Közben kéjsóvár pillantásokat vetett rá, de ő meggyőzte magát, hogy Bavasso az anyját kedveli, 
aki már abban reménykedik, hogy a szeretője gyűrűt fog húzni az ujjára.

Laurelnek aztán eszébe jutott az a pillanat, amelyben Bavasso megkérte, hogy menjen fel vele 
a lakosztályába. Ő kétségbeesett pillantást vetett az anyjára. Elizabeth elmosolyodott, és azt 
mondta, pár perc múlva követi őket, és odafent majd pezsgőt bontanak. Laurel természetesen hitt 
az anyjának. Igaz, Elizabethnek az utóbbi években voltak kétes dolgai, de ilyesmit biztosan nem 
tenne.

A lány lehunyta a szemét, és megpróbálta elfojtani a fájdalmas árulás emlékét, bár az árulás 
valójában nem jó szó. Az  anyja ugyanis nem ígért mást, mint ropogós bankókat, amelyekre 
Laurelnek nagy szüksége volt.

Kibújt a szaténruhából. Egyszeriben olyan heves lelkifurdalása támadt, hogy indulatosan a 
sarokba rúgta az ízléstelen darabot. Ez azonban nem volt elég, mert még mindig látta. Felkapta 
a földről, és vadul cibálni kezdte. A vékony anyag könnyen szakadt, és másodperceken belül már 
csupán csillogó csíkok maradtak belőle, amelyeket Laurel a szemétkosárba dobott. Csak ekkor 



döbbent rá, hogy nagy butaság volt tönkretennie a ruháját, mert most nincs mit felvennie. Menjen 
vissza egy szál bugyiban Cristianóhoz? Az aligha volna szerencsés.

Megnyitotta a zuhanycsapot. Le kell mosnia magáról Rico Bavasso drága kölnijének édeskés 
illatát. Majd csak aztán találja ki, hogy mit csináljon, vagy mit vegyen fel.

Beállt az erős vízsugár alá, hogy az illattal együtt a lelkifurdalásától is megszabaduljon, már 
ha ez egyáltalán lehetséges…Nem lett volna szabad belemennie az anyja tervébe. Eladnia a lelkét 
egy gyenge ígéretért, amelyet Elizabeth talán nem is fog beváltani. És akkor…

Laurel szíve elszorult. Nem igazság, hogy nagyon kevéssel beéri, keményen dolgozik, és talán 
mégis mindent el fog veszíteni. Tudta azonban, hogy a kesergésnek semmi értelme. Ő hozta meg 
a döntéseit, bár azok nem mindig voltak helyesek. Egyik-másik kimondottan rossznak bizonyult. 
Az utóbbi órák romjaiból valahogy meg kell mentenie, amit még lehet.

Sokáig a fürdőszobában maradt, és hajat is mosott. Az  ajtón szerencsére lógott egy vastag, 
sötétkék frottírköntös. Belebújt, és örömmel látta, hogy egészen a bokájáig eltakarja. Szüksége 
volt erre a védelemre. És időre is, hogy kidolgozzon valami tervet. A lehetőségei sajnos igencsak 
korlátozottak. A retikülje, amelyben a pénze, a jogosítványa és a kulcsai voltak, Bavasso szállodai 
szobájában maradt. A  személyi igazolványát, hála az égnek, az egyszerű panzióban hagyta, 
amelyben az anyjával vettek ki szobát. De hogy jut el oda? Mi van, ha Bavasso les rá?

Laurel mélyeket lélegzett, és úgy döntött, ideje, hogy megegye, amit főzött, és visszamenjen 
Cristianóhoz. A gondolatra összerándult a gyomra. Örült, hogy mindjárt újra látja a férfit, sőt még 
annak is, hogy Cristiano nem lesz kedves vele.

Laurel megkönnyebbülésének, amelyet az okozott, hogy kimenekült Rico Bavasso karmai 
közül, nyoma veszett. Az viszont tudatosult benne, hogy Cristiano nem kedveli. Ahogyan a férfi 
apja és az ő anyja között sem volt szerelem. A csúnya válásuk aztán minden családi kapcsolatot 
megszüntetett, de Cristiano azért talán segít majd rajta. Igen, segíteni fog egy bajba jutott nőn! 
Ez egészen biztos. Hűvös és távolságtartó, de tisztességes férfi. Laurel legalábbis bízott ebben.

Mivel nem volt veszítenivalója, visszament a nappaliba. Cristiano közben kényelembe helyezte 
magát az egyik kanapén. Hosszú lábát egy kisasztalra rakva valószínűleg az üzeneteit olvasta, de 
zsebre dugta a mobiltelefonját, és felállt, amikor Laurel belépett a szobába.

– Jobban érzed magad? – kérdezte, és gúnyosan felvonta a szemöldökét.
– Igen, köszönöm. Csodás a zuhanyod – mondta Laurel. A hangja reszketeg és vékony volt, 

inkább egy kislányé, semmint felnőtt nőé. Laurel kihúzta magát. Bármilyen nehéz is, át fogja 
venni a beszélgetés irányítását. – Szívességet kell kérnem tőled – kezdte.

Cristiano meglepettnek tűnt.
– Igazán? – kérdezte.
Az ártalmatlannak tűnő kérdésben volt valami vészjósló, és Laurelt ez még nagyobb óvatosságra 

intette.
– El tudnál küldeni valakit a személyzetedből a motelembe? Szükségem van a holmimra, a 

ruhámra és az igazolványomra – mondta, és az állát előreszegezve eltökélten állta a férfi gunyoros 
pillantását. – Minél előbb el kell hagynom Rómát.

Cristiano oldalra hajtotta a fejét.
– Nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szeretted volna?
A kérdés egyértelműen kaján volt. Laurel elvörösödött, de nem kapta el a tekintetét a férfiról.
– Nem.
– Rico Bavasso nem szereti, ha meghiúsítják a terveit – mondta Cristiano rövid hallgatás 

után, és közben továbbra is olyan áthatóan nézett Laurelre, hogy ő úgy érezte, a férfi átlát a 
fürdőköntösén.

– Gondoltam. Ezért is akarom elhagyni az országot.
– És azt hiszed, hogy egyszerű lesz?
Laurel gyomrát félelem szorította össze.
– Ezt hogy érted?
– Bavasso nagy hatalmú és kellemetlen ember – felelte Cristiano. – Rossz lóra tettél, bella.



Laurel a férfira meredt. Szóval szélhámosnak hiszi őt, akit talán csak egy lépés választ el egy 
prostitól. Igaz, ő egész este többé-kevésbé úgy is viselkedett, bár azt nem akarta, hogy a dolgok 
ilyen irányt vegyenek. Az arca most szégyentől égett. Miért volt ilyen ostoba és kétségbeesett?

– Nincs jogod ahhoz, hogy ítélkezz felettem! – csattant fel, bár alighanem Cristiano az utolsó 
ember, akire most dühösnek kellene lennie. – Szerinted mit kel lene tennem?

– Egy időre elrejtőznöd – felelte a férfi hányavetin, mintha neki semmi köze nem lenne ehhez 
az egészhez.

– Elrejtőzni – ismételte hitetlenkedve. – Hogyan? És hol? A retikülömet Bavasso lakosztályában 
hagytam, a többi holmim pedig a motelben van. – Laurel levegő után kapkodott. – Elküldenél 
valakit érte? Ez csak apró szívesség…

– Apró szívesség? Aligha fogok a személyzetem tagjai közül bárkit is ilyen helyzetnek kitenni, 
bella.

– Ne szólíts így! – mondta Laurel.
Tudta, hogy a férfi nem gondolja komolyan, csak gúnyolódik vele, amikor „szépség”-nek 

szólítja.
– Miért ne? – kérdezte Cristiano kihívóan. A hangja most lágy és csábító is volt. – Nagyon szép 

vagy. Én csupán egy tényt állapítottam meg.
A  férfi tekintete simogatta Laurelt. Bizsergést érzett a gyomrában és a combja között, de 

elszántan nem akart tudomást venni róla.
– Miért nehéz helyzet ez? – kérdezte, és úgy tett, mintha Cristiano semmilyen hatást nem 

tenne rá.
– Mert Bavasso kellemetlen ember, és mert valószínűleg mindenkinek meggyűlik vele a baja, 

aki meg akarja hiúsítani a terveit. Kétlem, hogy ne küldte volna oda a gorilláit a motelhez. Ha 
valaki elkéri a szobakulcsodat, arról ők tudni fognak.

– De nem intézhetnéd… intézhetné el valaki diszkréten a dolgot?
Cristiano hunyorított.
– Téged láthatóan nem zavarna, ha ilyen helyzetnek tennél ki egy ártatlan embert, engem 

viszont zavar.
Laurel megtántorodott, amikor újra tudatosult benne, mibe sodorta magát. Remegő lábbal a 

szemközti kanapéhoz ment, és lerogyott rá.
– Most mit csináljak? – suttogta, inkább csak saját magának, és az arcát a tenyerébe temetve 

lehunyta a szemét.
Cristianóban együttérzés ébredt, de elfojtotta. Melyik férfiban ne ébredne együttérzés és vágy 

egy lány iránt, aki lehajtott fejjel ül, a haja világosbarna vízesésként omlik az arcára, a fürdőköntös 
egy kicsit szétnyílt rajta, és látni engedi a formás lábát? Cristiano azonban a vágyat is elfojtotta. 
Milyen játékot űzhet ez a lány? – találgatta.

– A  válasz egészen nyilvánvaló – mondta, miközben az ablakhoz ment, és kinézett Róma 
éjszakai horizontjára. – Itt maradsz – tette hozzá, és rápillantott Laurelre.

A  lány felemelte a fejét. Kék szeme, amely ugyanolyan színű volt, mint napsütésben az 
Égei-tenger, kitágult a rémülettől. A  haja nedves hullámokban ölelte körül szív alakú arcát, a 
fürdőköntöse – vagyis valójában Cristiano fürdőköntöse – félrecsúszott, és megmutatta, hogy 
tökéletes a válla formája.

– Maradjak itt?
Laurel zavarodottsága szinte már mókás volt. Nyilvánvaló, mit akar, miben reménykedik 

a lány. Ő egyértelműen jobb választás lenne, mint Bavasso. Laurel talán azt hiszi, hogy a 
visszafogottságával jó pontokat szerezhet nála? Vagy akár a bizalmát is elnyerheti? Csakhogy ő 
senkiben sem bízik. Egy olyan nőben, mint Laurel Forrester, végképp nem.

– Igen – válaszolta Cristiano ingerülten. – Maradj itt.
– Meddig?
– Amíg kell. – A férfi elhallgatott, és a tekintete még egyszer végigfutott a lányon. – Amíg én 

így akarom.



Laurelnek elakadt a lélegzete, és elvörösödött. Szinte felháborodottnak tűnt.
– Ne nézz már rám ilyen rémülten! – mondta a férfi lustán.
– Miért ne lennék rémült? – válaszolta a lány. – Ez majdnem úgy hangzik, mintha…
– Mintha? – kérdezte Cristiano bársonyos hangon.
Laurel az ajkába harapott, és elkapta a tekintetét.
– Nem érdekes.
Cristiano kis híján felnevetett. Laurel nem akarta eljátszani az esélyét. Csak az a baj, hogy ő 

utálja a játszadozást. Minden viszonyában diszkrét és őszinte volt, és ez most sem lesz másként. 
Egy ideig azonban engednie kell Laurel akaratának, csak hogy kiderítse, mit tervez. Hogy mit 
akar megszerezni.

– És meddig kellene maradnom? – kérdezte Laurel újra, miközben a nyakáig összehúzta a 
fürdőköntöst, mint egy félénk szűz. – Csak mert nincs mit felvennem.

– Egy napig. Legfeljebb kettőig. Bavasso addigra biztosan eltűnik. – Cristiano tekintete továbbra 
is Laurelen nyugodott. – Ami a ruhát illeti… Nem biztos, hogy arra egyáltalán szükség lesz – 
mondta, és felnevetett, amikor a lány méltatlankodó hangot hallatott. – Lazíts, bella! Vicceltem. 
Majd hozatok neked néhány holmit.

– Köszönöm – felelte Laurel, és félrefordult.
Cristiano az ablaknak dőlt, és a lányt nézte. Karcsú, majdnem alacsony, a lába azonban 

végtelenül hosszúnak tűnik, a haja pedig valóságos színzuhatag a mogyoróbarnától az aranyló 
vörösig. Vagyonokat költhet fodrászra.

– És hol élsz? – kérdezte Cristiano. – Nyilván nem Rómában.
Laurel bizalmatlan pillantást vetett a férfira, mielőtt válaszolt:
– Illinois-ban.
– Illinois-ban? – Ez meglepte Cristianót, bár tudta, hogy a lány és az anyja amerikai. Az apja 

Miamiban, egy harmadosztályú kaszinóban szedte fel Elizabeth Forrestert, és mindössze négy 
nappal később feleségül vette. – Chicagóban?

Cristiano inkább Los  Angelesre vagy New  Yorkra tippelt. Olyan helyre, ahol Laurelt sokan 
láthatják és csodálhatják. És ahol találhat magának egy gazdag öregembert.

– Nem, egy kisvárosban. Biztos, hogy te még soha nem hallottál róla. – A lány hangja türelmetlen 
volt. – Akkor megrendeled azokat a ruhákat?

– Igencsak követelődző vagy ahhoz képest, hogy cserében nincs mit kínálnod… Vagy van?
A férfi szándékosan kétértelműen fogalmazott, és látta, hogy a lány szeme elkerekedik. Nagyon 

könnyű volt átlátni rajta.
– A hálámat – felelte Laurel csípősen, és elfordította a fejét.
– Már csak az a kérdés, hogyan jut kifejezésre az a hála.
Cristiano élvezte, hogy játszik vele, és azt is, hogy a lány arcát halvány pír önti el. Nagyon szép 

bőre volt, a színét mintha tejszínből keverték volna ki. Cristiano alig várta, hogy megérinthesse.
– Azt hiszem, az egyszerű köszönöm elég. – Laurel hirtelen felkelt a kanapéról, és szorosabban 

összehúzta magán a túl nagy fürdőköntöst. – Nem értelek, Cristiano. Egy órája megtámadtak. 
Miért játszol velem? Élvezetet okoz neked, hogy kegyetlen vagy?

A férfi haragra gerjedt.
– Szerinted ez kegyetlenség? – kérdezte, és közelebb lépett a lányhoz. Most már az aranyszínű 

pöttyöket is látta a szemében. – Hogyan játszom veled, bella?
– Tudod te azt.
Laurel még mindig nem nézett Cristianóra, és szaggatottan lélegzett. Nem kellett volna 

kimondania, amit gondolt.
– Igazán nem tudom – felelte a férfi. – Rávezetnél?
A lány elgyötörten levegő után kapkodott, és továbbra sem nézett Cristianóra.
– Hát jó. Úgy beszélsz, mintha elvárnád, hogy… hogy történjen köztünk valami.
– Már történik, bella – válaszolta a férfi lágy hangon. – Érzed? – kérdezte.
Ő tisztán érezte. A levegő szikrázásán, az ágyékában, amikor Laurel a nyelvével megnedvesítette 



az ajkát.
– Én egyszerűen csak haza akarok menni – mondta a lány csendesen. – Ez itt nem az én 

világom. Nem tartozom ide.
– Ma este mégis úgy viselkedtél, mintha idetartoznál.
Laurel végre Cristianóra nézett. Meghökkenten és felháborodottan.
– Te láttad?
– Láttalak a kaszinóban Rico Bavassóval. Gyakorlatilag az ölében ültél, nevettél a viccein, és 

hagytad, hogy tapogasson, miközben anyád nézett titeket. Gondolom, sokat tanultál tőle.
A lány hevesen megrázta a fejét.
– Nem úgy volt…
– Pontosan úgy volt, és ezt te is tudod – mondta a férfi éles hangon. – Már csak azt nem értem, 

most miért játszod meg a felháborodott szűz lányt.
Laurel felsikoltott, aztán megfordult, a lifthez indult, és megnyomta a hívógombot. Cristiano 

mosolyogva nézte.
– Szóval le akarsz menni az előcsarnokba, hogy egy szál fürdőköntösben állj Rico Bavasso és a 

gorillái elé? Én ezt nem ajánlanám. Csúnya vége lenne.
– Vállalom a kockázatot – felelte a lány felindultan.
Laurel játékai kezdték fárasztani Cristianót. Mi az ördögöt akar elérni? Az ő érdeklődését már 

felkeltette.
– Nekem sajnos nem tetszik ez a kockázat. A lift le van zárva, bella. Sehová sem mész, amíg én 

azt nem mondom, hogy elmehetsz.

Laurel megpördült a tengelye körül. Cristiano zsebre dugott kézzel az ablaknak támaszkodott, 
és kinézett rajta, mintha éppen nyári sétára akarna indulni. Mintha az előbb nem fenyegette 
volna meg, és nem közölte volna vele, hogy fogoly az ő lakosztályában. Ahogyan Rico Bavasso 
lakosztályában is az volt.

– Cseberből vederbe – mondta Laurel, és megpróbált úrrá lenni a hangja remegésén.
Cristiano nem fordult félre, és a lány látta a szemében lobogó lángot, mégsem akarta elhinni, 

hogy ez igaz. Tíz éve a férfi elhajtotta őt, mint egy tolakodó legyet. Most pedig akarja, és neki 
ebbe beleszólása sem lehet? Cristiano a világ legszebb és legragyogóbb női között válogathat, ő 
meg csak egy tapasztalatlan senki Illinois isten háta mögötti részéről. Mit találhat benne a férfi?

– Mit akarsz, Cristiano? – kérdezte Laurel lassan, bár nem volt egészen biztos abban, hogy 
hallani szeretné a választ.

– Mi sem egyszerűbb. Téged akarlak – felelte a férfi.
Világosabban nem is fogalmazhatott volna, a lány kétségei mégsem oszlottak el.
– Miért engem? Bármelyik nőt megkaphatod. És kérlek, ne szólíts bellának.
– Jól van, Laurel – mondta a férfi nyugodtan. Most olyan komoly volt, amilyennek a lány még 

nem látta.
– Miért? – kérdezte.
Laurel el sem akarta hinni, hogy ez a beszélgetés megtörténik. Cristiano hangja viszont olyan 

volt, mintha az időjárásról csevegnének.
– Miért ne akarnálak?
– Ez minden, amit mondani tudsz?
A  lány Cristianóra szegezte a szemét, és megpróbálta kitalálni, mit rejthet a rezzenéstelen 

tekintete. Komolyan azt hiszi róla, hogy áruba bocsátja a testét? A gondolattól Laurelt rosszullét 
környékezte.

– Nem tetszik a válaszom? – kérdezte a férfi.
– Eltaláltad. Gyakorlatilag megfenyegettél…
– Szó sincs fenyegetésről, Laurel – vágott közbe Cristiano. – Abból, amit mondtam vagy tettem, 

semmi sem volt fenyegetés.
A lány a liftre mutatott.



– És a zárt ajtó?
– Semmit sem akarsz kevésbé, mint azt, hogy valaki bejuthasson a lakosztályomba. Bavasso 

nagyon kegyetlen tud lenni.
– Hiszek neked – mondta a lány –, mégsem tetszik, hogy fogoly vagyok.
– A biztonságod érdekében és a sajátom érdekében is intézkedéseket kell tennem. Ezt bizonyára 

megérted.
– És ha én mégis el akarok menni? – kérdezte Laurel. – Akkor mi lesz?
Cristiano gúnyos sajnálkozással ingatta a fejét.
– Nem tudom összeegyeztetni a lelkiismeretemmel, hogy veszélynek tegyek ki egy nőt. Egy 

olyan nőt pedig különösen nem, aki véletlenül a rokonom volt.
– Mi soha nem voltunk rokonok.
– Ez igaz. A mostohatestvéreket nem lehet rokonoknak nevezni. Mennyire ismered Bavassót? 

– kérdezte Cristiano. A hangja majdnem barátságosan csengett.
– Nem ismerem – mondta sietve Laurel. – Vagyis nem túl jól – tette hozzá.
Nem akart erről beszélni, mert nyilvánvaló volt, hogy Cristiano már így is a legrosszabbat 

feltételezi róla.
– Amikor az ölében ültél, és a fülébe sugdostál, úgy tűnt, elég jól ismered – válaszolta a férfi.
– Nem ültem az ölében – tiltakozott Laurel. – Az nem az volt, aminek látszott.
– Furcsa, de nekem egészen úgy tűnt.
Laurel nem tudta, hogyan magyarázza meg, hogy ő soha nem akarta megtéveszteni Bavassót. 

Hogy megrémült, amikor a férfi hízelegni kezdett neki. Mivel az anyja egész idő alatt mosolygott 
és bólogatott, ő azt hitte, biztosan csak képzelődött. Bárcsak úgy lett volna!

– Hiszek neked – mondta Cristiano. – Nekem is az volt a benyomásom, hogy nem ismered jól a 
fickót. Különben nem vesztél volna össze vele.

– Így van – helyeselt Laurel. – Kaphatok valamit, amit felvehetek? – kérdezte magas és vékony 
hangon, mintha ijedt lenne.

És valóban félt a jövőtől, amelybe nem akart belegondolni.
– Természetesen kaphatsz ruhákat – felelte a férfi. – Már rendeltem is néhányat, amíg 

zuhanyoztál. Láthatóan szörnyetegnek tartasz, bár ez elég mókás, ha belegondolunk, milyen 
férfitól menekültél el éppen. Bízom benne, hogy a kettőnk közötti különbség több mint nyilvánvaló.

Az volt, de Laurel nem akarta kimondani. Megfordult, az ablakhoz ment, és a lenyűgöző kilátást 
nézte. Hallotta, hogy Cristiano megmozdult, és mögéje lépett. Laurelnek elakadt a lélegzete, és 
pattanásig feszültek az idegei. Pedig a férfi még csak hozzá sem ért.

Aztán mégis Laurel vállára tette a kezét. Ő még a frottírköntösön át is érezte Cristiano tenyerének 
melegét. Nagy erőfeszítésébe került, hogy ne válaszoljon az érintésre, bár nem tudhatta, mit akar 
a férfi: közeledni hozzá vagy eltolni magától. A testem mindenképpen elárulna, gondolta a lány.

– Utálom a játszadozást – mondta Cristiano lágy hangon. – A kapcsolataim a nőkkel mindig 
őszinték voltak. Úgyhogy tévedsz, ha azt hiszed, a szemérmes lánykát megjátszva többet elérhetsz 
annál, mint amit már felkínáltam.

Cristiano figyelmeztetően megszorította Laurel vállát. Amit mondott, az sértő volt. A  lány 
fejében egymást kergették a gondolatok, de nem tudta, mit válaszoljon.

– Pontosan mi az, amit kínálsz? – kérdezte végül remegő hangon. – Merő kíváncsiságból 
érdekel…

Végre egy őszinte kérdés, gondolta a férfi. És ő őszinte választ fog adni rá.
– A védelmemet – mondta, és távolabb lépett Laureltől, hogy józanul tudjon gondolkodni.
A  háta mögött állva belélegezhette a lány finom, friss illatát, amelyben citrom és ibolya 

keveredett. Érezte a teste melegét, és az olyan csábító volt, hogy szerette volna lesimítani Laurel 
válláról a fürdőköntöst, és megérinteni selymes bőrét.

– A védelmedet? – kérdezte a lány felindultan.
– Bavassótól.
Laurel az ablaknál maradt, és kinézett az éjszakába.



– Valóban védelemre szorulok?
– Egy ideig igen.
– És hogy tudsz megvédeni? Úgy, hogy itt tartasz?
– Egyelőre. Ha nőkről van szó, Bavasso úgy viselkedik, mint egy gyerek a játékaival. A legjobban 

úgy tudod elfeledtetni magad vele, ha megmutatod neki, hogy máshoz tartozol. – Cristiano 
szünetet tartott, hogy Laurel megemészthesse a szavait. – Bavasso szeret az én szállodáimban és 
kaszinóimban tartózkodni. Ha megtudja, hogy velem vagy, nem fog üldözni.

Bavasso gonosz, de csak azokkal, akik gyengébbek nála. Nem zaklatná tovább Laurelt, ha tudná, 
hogy tabu.

Csak idő kérdése, hogy viszonyuk legyen. A lánynak is éreznie kell, hogy izzik körülöttük a 
levegő. Ezt egyikük sem tagadhatja.

– Vagyis egy férfi kéretlen figyelmét cseréljem le egy másikéra.
Laurel hangja kifejezéstelen volt, és ez összezavarta Cristianót.
– Már megint Bavassóhoz hasonlítasz. Emlékeztetnélek, hogy ő és én nagyon mások vagyunk.
– Nos, te sokkal vonzóbb vagy – mondta Laurel keserűen, miközben megfordult. – Bár a maga 

módján Bavasso is jól fest – vágta oda Cristianónak dühösen. – De ha te akarsz… elcsábítani egy 
nőt, biztosan ügyesebben csinálod – tette hozzá. – A vége azonban ettől még ugyanaz.

– Ez nem igaz! – mondta a férfi felháborodottan.
Hogy merészeli őt Laurel az alattomos Bavassóhoz hasonlítani?
Laurel előreszegezte az állát, szeme villámokat szórt.
– Miért nem igaz? – kérdezte.
Cristiano egy hosszú pillanatig szótlanul meredt Laurelre, és ökölbe szorult a keze.
– Egyszer már mondtam, hogy én nem fenyegetlek. És egészen biztos, hogy semmire sem 

akarlak kényszeríteni. Ezt el kell hinned nekem, Laurel.
– Miért kellene bármit is elhinnem neked? – kérdezte a lány kihívóan. – A kényszerítésnek több 

módja is van – tette hozzá, és félrefordult, miközben pír öntötte el az arcát.
Cristiano lassanként megértette, mi megy végbe Laurelben, és önkéntelenül is elmosolyodott. 

A lány nem azért fél, mert ő rákényszeríti valamire, hanem azért, mert tudja, hogy egyáltalán 
nem kellene kényszerítenie.

– A kényszerítésnek vagy a csábításnak? – kérdezte csendesen.
Laurel hátradobta a haját, aztán viszonozta az ő sokatmondó pillantását. A férfi tudta, hogy 

nemcsak ő kívánja a lányt, hanem az is őt. Hogy miért küzd mégis a vonzerő ellen, az még rejtély 
volt Cristiano előtt. Lehet, hogy többet akar elérni?

– Mit tudsz még kínálni? – kérdezte Laurel. – A védelmen kívül.
– Örömöt – mondta a férfi. Látta, hogy a lány szeme felizzik, de állta az ő pillantását.
– Szörnyen elbizakodott vagy – mondta a lány fejcsóválva. – És meddig tartana a… 

megállapodásunk?
– Ameddig akarom – felelte Cristiano.
Egy pillanatig diadalérzet töltötte el. A szűz lányos felháborodásai után Laurel most pontosan 

úgy viselkedett, ahogyan várta tőle. Ez azonban egyszeriben mégsem tetszett neki.
– És meddig akarod majd úgy? – Laurel szája széle megremegett. – Annak alapján, amit a 

pletykalapok írnak rólad, a szeretőid legfeljebb egy hétig maradhatnak. És mi most arról beszélünk, 
hogy a szeretődnek kellene lennem, igaz?

– Nevezd, ahogy akarod.
Cristiano a korábbi szeretőivel is nyíltan beszélt, de az valahogy más volt, mint ez. Nem ennyire 

hideg és számító. Bár neki ez kapóra jön. Az érzelmek ugyanis, a szerelemről már nem is beszélve, 
csak az ostobáknak valók. Az olyan ostobáknak, amilyen az ő apja is, akit kihasználnak az olyan 
kapzsi nők, mint Laurel anyja.

– Szóval meddig? – kérdezte Laurel. – Úgy nagyjából.
A férfi hunyorított.
– Ameddig Bavasso belátja, hogy te tabu vagy a számára – válaszolta. És amíg még kívánlak, 



tette hozzá magában.
– A biztonságom miatt?
Cristiano most összezavarodott.
– Többek között.
– Milyen kedves tőled! – mondta a lány, és a gúnyt nem lehetett nem kihallani a hangjából.
Miközben átment a szobán, a férfi követte a tekintetével. Laurel hosszú, hullámos haja a vállára 

omlott. Olyan volt, mint egy fiatal, vonakodó királynő, és Cristianóban mindennek ellenére – 
vagy éppen ezért – csodálat ébredt iránta.

– A biztonságod fontos nekem – mondta. – Akár hiszed, akár nem.
– Miért lenne fontos? Kétlem, hogy az utóbbi tíz évben egyszer is gondoltál rám.
– Tévedsz.
Cristiano hangja őszintébb volt, mint amilyennek szánta. Laurelnek egy pillanatra elakadt a 

szava.
– Ha eszedbe is jutottam, biztosan egyik gondolatod sem volt kedves – mondta a lány.
– Voltak köztük… érdekesek.
– Érdekesek? – Laurel a férfi felé fordult. – Azt hittem, megvetsz.
– Én nem az apám vagyok, és te nem az anyád vagy.
– Igaz. – Laurel nagy levegőt vett. – Te viszont anyám tetteire alapozva vetettél meg engem.
– És erre minden okom meg is volt. Vagy te mást állítasz?
A lány elkapta a tekintetét.
– Mindegy. Úgysem hallgatnál meg.
Cristiano el sem tudta képzelni, mivel tudná Laurel magyarázni vagy menteni azt, ahogyan 

Bavassóval viselkedett a kaszinóban.
– Szívesen meghallgatnálak – mondta –, de hogy hinnék-e neked, az már más kérdés. Egyébként 

miért fontos neked, hogy mit gondolok rólad? Érzelmeknek itt nincs helyük, bella. Itt egészen 
másról van szó. Valamiről, ami nagyon-nagyon élvezetes.

Cristiano lassan a lányhoz indult. Talán ideje, hogy megmutassa, milyen élvezetes lesz, amire 
gondol.

– Csábító, amit felvázoltál – válaszolta Laurel rekedten, és meg sem moccant. – Semmi érzelem, 
csak szex. Talán egy hétig.

– Szerintem tökéletesen hangzik. – Cristiano közvetlenül a lány előtt állt meg. Laurel még 
mindig nem mozdult, és ő tudta, hogy sikerült horogra akasztania. – Hagyd abba a játszadozást! 
– suttogta, miközben a fürdőköpeny gallérját megmarkolva magához húzta.

A  lány csak kelletlenül engedelmeskedett neki, de ő már tudta, hogy Laurel értelmetlen 
tiltakozása színjáték csupán. Amikor a csípőjük egymáshoz ért, Cristiano halkan felnyögött, és 
forróság öntötte el. A lány megérezte az izgalma kemény bizonyítékát, és elkerekedett a szeme, ő 
pedig az álla alá nyúlt, hogy felemelje a fejét.

– Nagyon egyszerű ez. – Cristiano megsimogatta a lány arcát, ő pedig megborzongva lehunyta 
a szemét. – Érzed, hogy válaszolsz rám? – dünnyögte a férfi. – Pedig még meg sem csókoltalak – 
mondta, és újra megsimogatta Laurel arcát. Élvezte a haja selymességét és azt, hogy az érintéseitől 
remegés fut végig a testén. – Nagyon jó lesz. Érzem, hogy az lesz. Tudom.

Laurel levegő után kapkodott, és elhúzódott a férfitól. Fél kézzel összefogta magán a köntöst.
– Én pedig azt tudom, hogy egy nagyképű és alattomos seggfej vagy. Nem akarok egyezséget 

kötni veled, sem most, sem máskor. Miért nem tartogatod az úgynevezett vonzerődet egy másik 
nő számára? Vesd be őket annál, akinek kellesz!

A lány végigszaladt a folyosón, becsapta maga után a hálószoba ajtaját, és hangos kattanással 
kulcsra zárta.



 2. FEJEZET

Laurel úgy érezte, hogy még egyszer le kell zuhanyoznia. A szíve hevesen vert, miközben fel-alá 
járkált Cristiano hálószobájában. Bármit vágott is az előbb a férfi fejéhez, valójában kísértésbe esett. 
És egy csodás pillanatig biztos volt benne, hogy Cristiano meg fogja csókolni…

Mi a fene van vele?! Hogyan kerülhetett ilyen helyzetbe? Nyugalmas életet élt egy illinois-i 
kisvárosban, ápolónőként dolgozott, és voltak barátai, bár igazi barátja még soha nem volt. 
A nagyszülei farmja jutott eszébe, a tölgyfa padlódeszkák, a konyhaablakból a szántóföldekre nyíló 
kilátás, a tó barátságos csillogása a távolban. Az otthona után vágyódott, az ismerős és biztonságot 
adó dolgok után, még ha unalmasak is. Abból, ami itt van, nem kér. Semmiből: sem az anyjából, 
sem Bavassóból. És legfőképpen Cristianóból nem.

Hazudsz!
Laurel határozottan elhallgattatta a fejében megszólaló gúnyos hangot, és megpróbálta kitalálni, 

mit tegyen. Cristiano lakását nem hagyhatja el. Még nem. Ko mo lyan vette, amit a férfi mondott neki: 
hogy Bavasso fenyegetést jelent rá. Laurel fel-alá járkált, kétségbeesett volt. Nem lesz Cristiano 
szeretője, nem engedi a büszkesége és az önbecsülése. Már csak önvédelemből sem mehet bele a 
szexbe ezzel a férfival.

Megdermedt, amikor kopogtattak az ajtón.
– Igen?
– Megérkeztek a ruháid.
A lány óvatosan kinyitotta az ajtót. Cristiano bevásárlótáskákkal a kezében állt a küszöbön.
– Köszönöm – mondta Laurel mereven, és elvette a szatyrokat. – Ennyi mindenre nem is lett 

volna szükség.
– Ki tudja, meddig leszel itt, bella – felelte a férfi.
– Ha rajtam múlik, nem sokáig – felelte Laurel. – Felöltözöm, aztán beszélnünk kell.
– Csodás. Rendeltem ennivalót, úgyhogy evés közben beszélgethetünk.
Ez egyszeriben olyan hétköznapian hangzott, hogy a lány önkéntelenül is elmosolyodott. 

Mintha Cristiano nem tartaná őt fogva, és nem akarná a szeretőjévé tenni.
Laurel becsukta az ajtót, aztán az ágyra szórta a bevásárlózacskók tartalmát. Meglepődött, 

amikor meglátta az elegáns ruhákat és alsóneműt. Honnan a fenéből tudhatta Cristiano a 
méretemet? – találgatta, miközben a kezébe vett egy csipkés melltartót.

A legkonzervatívabb összeállítás mellett döntött: térdig érő, világoskék szoknyát és hozzá illő 
felsőt vett fel. Miután végre olyan öltözéket viselt, amely nem mutatott meg belőle túl sokat, 
majdnem úgy érezte, hogy újra önmaga lett. Mintha az utóbbi órák meg sem történtek volna.

A ruhákon kívül Cristiano piperecikkekről is gondoskodott. Laurel kifestette magát, megfésülte a 
haját, és kontyba tűzte. Mélyeket lélegzett, aztán elhagyta a szobát. A férfit a nappali étkezőrészében 
találta. Éppen kirakta az ételeket az asztalra.

Laurel orrát bazsalikom és citrom csábító illata csapta meg, és rádöbbent, hogy délben evett 
utoljára. Bavasso egész este koktélokkal traktálta, de ő szinte egy kortyot sem ivott. Enni azonban 
nem kapott. A gyomra most hangosan megkordult, és Cristiano mosolyogva felnézett. A lánynak 
is sikerült kipréselnie magából egy tartózkodó mosolyt.

– Éhes vagyok.
– Hallom. – A férfi az egyik székre mutatott. – Ülj le!
Laurel leült, a férfi pedig levette a tálakról a búrákat.
– Mit kérsz? – kérdezte.
A  lány végignézett az olasz specialitásokon: volt közöttük fiori di zucca, pasta carbonara és 

különböző saláták.
– Minden nagyon gusztusos.



– Akkor mindenből kapsz – felelte a férfi.
Laurel nézte, miközben szedett neki, és nem értette, miért változott meg egyszeriben a 

viselkedése. Miért lett ilyen kedves?
– Köszönöm – dünnyögte, amikor elvette a tányért Cristianótól.
A férfi magának is szedett, aztán leült az asztal másik oldalára.
– Láss neki! – mondta azon a szelíd hangon, amelyet azóta használt, hogy Laurel kijött a 

hálószobából. – Örülök, hogy jók rád a ruhák – bökött a fejével a lány szoknyájára és felsőjére.
– Most köszönetet kellene mondanom?
Cristiano felvonta a szemöldökét.
– Úgy szokás, ha bókolnak valakinek, nem?
Egymásra néztek. A  férfi tekintete egyértelműen birtokló volt. És egyértelműen nem a ruha 

ébresztett benne birtoklási vágyat. Laurelnek ezen valójában fel kellett volna háborodnia, de csak 
izgatott öröm járta át. Mert tudta, hogy a Cristiano szemében lobogó tűz neki szól. Bavasso undorító 
fogdosásától eltekintve még csak ritkán érezte azt, hogy kívánják. Akkor meg miért harcolna ellene?

Laurel megpróbálta felsorolni magában az indokokat, amelyek azellen szólnak, hogy viszonyt 
kezdjen Cristianóval. Ez itt a férfi világa, nem az övé, és nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Éppen 
elégszer volt már a tanúja, hogy az emberek szerelmesek lettek, aztán pedig elhagyták őket. A saját 
szüleivel ugyanúgy ez történt, mint Cristiano apjával, Lorenzóval.

Laurel elkapta a tekintetét a férfiról.
– Szeretném felhívni anyámat – mondta, miután biztos lett abban, hogy nem fogja cserben 

hagyni a hangja. – Ha Bavasso valóban olyan kellemetlen, mint mondod, aggódom érte.
– Egyvalamiben egészen biztos vagyok, bella. Anyád tud vigyázni magára.
A lány metsző pillantást vetett Cristianóra.
– Mit akar ez jelenteni?
– Ha anyádról van szó, felesleges volna áltatnunk magunkat – felelte a férfi, és a hangja most 

nem szelíd volt, hanem kemény. – Mind a ketten tudjuk, milyen.
– Miért, milyen? – kérdezte Laurel indulatosan.
Nem voltak illúziói azzal kapcsolatban, mit gondol az anyjáról Cristiano Ferrero vagy az apja. 

Hirtelen feltámadt dacból mégis azt akarta, hogy a férfi mondja ki.
– Erkölcstelen, szégyentelen hazudozó, aki csakis a pénzre hajt – felelte Cristiano.
Laurel kinyitotta a száját, de nem jött ki rajta hang. Ilyen egyértelmű, ennyire hideg szavakra 

azért nem számított.
– És nincs okom azt feltételezni, hogy te más vagy – tette hozzá a férfi.
Látta, hogy Laurel arcából minden csepp vér kifutott, és bűntudatosan azt kívánta, bárcsak ne 

lett volna ennyire nyers vele.
A lánynak azonban akkor sincs oka arra, hogy ilyen sértetten nézzen rá! Mintha ő megbántotta 

volna azzal, hogy kimondta, ami egészen nyilvánvaló.
– Mindketten tudjuk, hogyan zajlott a szüleink válása – tette hozzá Cristiano.
– Igen, tudjuk, ha ezen azt érted, hogy Lorenzo Ferrero száműzte az életéből anyámat. És vele 

együtt engem is. Anélkül, hogy akár csak istenhozzádot mondott volna. – Laurel arcán tűzvörös 
folt jelent meg.

– Ez majdnem úgy hangzott, mintha téged csaptak volna be.
– Úgy is volt. – A lány összeszorította a száját, mert a válaszával talán túl sokat árult el. – Te 

viszont nyilván azt gondolod, hogy nem érezhetek így, mert nem vagyok különb egy prostituáltnál.
Cristiano látta Laurelen, hogy ellentmondásos érzelmekkel küzd, és ezt most nem tartotta 

színlelésnek.
– Te még nagyon fiatal voltál, amikor a szüleink elváltak – mondta rövid gondolkodás után. – 

Talán nem tudtad, mit tett az anyád.
– Mégis ugyanúgy elítélsz, mint őt – felelte a lány.
– Csak annyit mondtam, nincs okom azt feltételezni, hogy te más vagy. Bi zo nyítsd be, ha tudod, 

hogy tévedek.



– Miért fáradnék feleslegesen? – kérdezte Laurel felháborodottan. – Förtelmes vagy! – Reszketve 
felállt az asztaltól. – Undorodom tőled! Fölényeskedsz, mintha mindenki felett állnál, elítélsz 
minket, bár sejtelmed sincs az életünkről. Eközben az, amit te csinálsz, ugyanúgy kifogásolható, 
mint az anyám vagy Rico Bavasso tettei.

– Ne hasonlíts ahhoz a férfihoz! – mondta Cristiano csendesen.
– Miért ne? Bezártál ide…
– Megmentettelek.
– Kikezdtél velem, és nem engeded, hogy elmenjek. De Rico Bavasso karmaiból legalább 

kiszabadultam.
Cristianót megdöbbentette, hogy a lány undorodik tőle, és ettől elbizonytalanodott. Már nem 

azon gondolkodott, milyen játékot űz Laurel, hanem azon, hogy egyáltalán játékot űz-e. Most 
éppen nem ez volt a benyomása. Azt akarta, hogy a lány legyen őszinte, és a jelek szerint elérte a 
célját. Ezekre a szavakra azonban nem számított.

– Anyád nem érdekel – mondta indulatosan. – Róla nem is kellett volna beszélnünk.
– Azért beszéltünk róla, mert én aggódom a biztonságáért. Tehetnél valamit, hogy ne essen 

baja? Ennyi tisztesség biztosan szorult beléd.
Cristiano ugyan mindig olyan nőnek tartotta Elizabeth Forrestert, aki használja az eszét, de 

Laurel kedvéért kurtán bólintott.
– Jól van.
– Köszönöm.
Ez felért egy fegyverszünettel. Laurel a tányérjára pillantott, aztán leült, és újra enni kezdett.
– Miért érzed úgy, hogy az apám becsapott téged? – kérdezte Cristiano váratlanul, mert a lány 

megjegyzése nem hagyta nyugodni.
Laurel gyanakvóan felnézett.
– Mert eleinte a boldog családot játszottuk. Aztán anyámmal egyszer csak egy Illinois-ba tartó 

repülőn ültünk, és én soha többé nem láttam apádat. Még csak üzenetet sem küldött.
– Anyádnak pedig kétmillió eurója volt a bankszámláján – emlékeztette Cristi ano a lányt.
– Apád visszakapta – felelte Laurel – a kőkemény házassági szerződésnek köszönhetően. Anyám 

abból a pénzből egy centet sem látott.
– Mert lebukott azzal, hogy elvette és elrejtette apám pénzét – mondta Cristiano indulatosan, 

mert felbosszantotta, hogy a lány védi az anyja megbocsáthatatlan viselkedését.
– Miért lett volna az lopás, amikor házasok voltak? – kérdezte Laurel higgadtan. – Anyám a 

közös bankszámlájukról vett le pénzt. Az voltaképpen az övé is volt.
– A bíróság azonban szerencsére másként látta.
– Akkor is – makacskodott a lány. – Ami a tiéd, az enyém is, és viszont, nem igaz? Vagy te nem 

hiszel a házassági fogadalomban?
Cristiano újra leült. Kezdett haragra gerjedni. Nem akarta felmelegíteni azt a régi történetet, 

hogy Elizabeth Forrester kicsalta az apja pénzét, de Laurel rákényszerítette.
– Anyád meglopta apámat, bella. Ez vitán felül áll.
– Elismerem, hogy talán ez volt a látszat, de a mamámnak nem az volt a célja, amire gondolsz…
– Különböző számlákról pénzt emelt le, és betette egy általa nyitott számlára – vágott közbe a 

férfi éles hangon. – És te még védeni akarod?
– Nem védem – felelte a lány, és elvörösödött. – Tudom róla, hogy…
Laurel félbehagyta a mondatot, és zavartan ingatta a fejét. Akkor sem védhetné meg az anyját, ha 

akarná. Cristiano tudta ezt. És azt is, hogy Elizabeth Forrester tettére nincs bocsánat.
– Mire kellett neki az a pénz? – folytatta a férfi kíméletlenül. – Talán egy fiatal szeretőre? 

Valószínűleg igen, ha belegondolunk, hogyan viselkedik a válás óta.
A lány megint elsápadt.
– Honnan tudod, hogyan viselkedik az anyám?
– Nem ma este láttam először a La Sirenában.
Cristiano nem akarta figyelemmel kísérni Elizabeth Forrester szerelmi kalandjait, de az utóbbi 



tíz évben éppen elégszer látta: többnyire egy felfuvalkodott arisztokrata karján, aki buzgón 
ölelgette. A  látvány viszolygást váltott ki belőle, és megerősítette abban, hogy helyesen járt el, 
amikor tíz éve beszámolt az apjának Elizabeth titkos bankszámlájáról.

– Én ma este jöttem először a La Sirenába – mondta Laurel. – Vagy ez nem tűnt fel neked?
Cristiano azon gondolkodott, mit akart ezzel valójában mondani a lány. Azt, hogy ő más, mint 

az anyja? Vagy talán csak diszkrétebb?
– És miért jöttél ide? Merő kíváncsiságból? – kérdezte.
A választ várva felvértezte magát egy nehéz időkről szóló, könnyfacsaró történet ellen. A lány 

azonban csak megrázta a fejét.
– Nem számít.
Cristiano elhitette magával, hogy valóban mindegy, mégis kíváncsi volt. Mit csinált Laurel az 

utóbbi tíz évben? Úgy élt, mint az anyja? Minden bizonnyal, ő mégsem akarta ezt hinni.
A lány letette a villát, és eltolta maga elől a tányért.
– Sajnálom, elment az étvágyam. Azt hiszem, lefekszem. Későre jár, és nagyon hosszú volt a nap. 

– A lány felállt, habozott. – Köszönöm – mondta végül. – A ruhát, a vacsorát és azt is, hogy van 
hol laknom.

Cristiano is felkelt a székéről.
– Megmutatom a szobádat.
A lány szeme megvillant.
– Arra semmi szükség.
Cristiano követte a hálószobája ajtajáig, ahol a lány habozva megállt.
– Hol aludjak?
– Van vendégszoba.
A férfi kinyitotta a hálószobájával szemközti ajtót. A lány feléje fordult, és ez hiba volt. A levegő 

felforrósodott közöttük. A férfi Laurel derekára tette a kezét, és érezte, hogy felgyorsult a pulzusa.
– Ne, Cristiano! – suttogta Laurel. – Ne érj hozzám!
– Ne vigyelek kísértésbe? Erre gondolsz? – kérdezte Cristiano, és a hü velyk uj já val végigsimított 

a lány karján. – Miért tagadnánk, ami köztünk van, bella?
– Köztünk semmi sincs.
– A tested mást mond erről.
– Tíz éve úgy löktél el magadtól, mintha undorodnál tőlem.
– Tíz éve még gyerek voltál. Mit kellett volna tennem? Az a fontos, hogy most mit érzek irántad. 

Valóban van közöttünk valami, bella. Miért ne élvezhetnénk ki?
Cristiano határozatlanságot és vágyat látott a lány szemében, de kétkedést is. Csak egy kis 

buzdításra lenne szüksége, és kísértésbe esne. Ő pedig kész a buzdításra.
– Ne gondolkodj túl sokat! – dünnyögte, miközben lehajtotta a fejét. A  szája már csak 

milliméterekre volt a lányétól, és hallotta, hogy kapkodva szedi a levegőt. – Mitől félsz? – kérdezte, 
és a szája Laurel ajkához ért.

– Ettől – suttogta a lány, mielőtt Cristiano megcsókolta.

Pontosan olyan csodás volt, mint amilyennek Laurel elképzelte. Sőt még annál is jobb. Édes és 
ismeretlen. Lehunyta a szemét, amikor a férfi elmélyítette a csókot, és az egész teste vágytól tüzelt.

Csak egy csók volt, mégis mintha Laurel egész életét megváltoztatta volna. Felkavarta a lelkét. 
Ebben a pillanatban Cristiano megszerezte őt, és ezt mind a ketten tudták.

Laurel akkor sem tudott volna elszakadni a férfitól, ha akar. De nem akarok, gondolta 
szégyenkezve. Vágyott Cristiano érintéseire, és hiába is próbálta volna tagadni. A férfi magához 
vonta, és ettől még hevesebben kezdett lobogni benne a vágy.

Cristiano ajka Laurel szájáról a nyakára vándorolt, nyelvével a felforrósodott bőrét simogatta, 
kezével a derekát, aztán a combját, és a lány úgy érezte, egy pillanat választja el attól, hogy 
szétvessék az érzései. Megváltásra vágyott, amelyet még egyetlen férfitól sem kapott meg.

Cristianóból mély nyögés szakadt fel. Benyúlt a lány szoknyája alá, és az ujjai felfelé indultak 



a combján. A sima bőrét becézte simogatóan, mielőtt a hüvelykujját bedugta a bugyijába. Laurel 
döbbenten levegő után kapkodott. Néhány boldog másodpercig gondolkozni sem tudott. Még soha 
nem érintették meg ilyen bizalmasan, ennyire hozzáértően.

Körmét a férfi vállába vájta, miközben az önuralma megőrzéséért küzdött. Reszketve kinyitotta 
a szemét, és a vágy ködén át meglátta magát a fali tükörben: kipirult arcát, duzzadt ajkát… Cristiano 
azonban messze nem tűnt annyira felhevültnek, mint ő. Az arca zárkózott volt, miközben folytatta 
a bizalmas érintéseket. Látszólag szenvtelen volt, mint egy tudós, aki kísérletet folytat, de az 
eredményben már most biztos.

Laurel sikoltva kitépte magát az ölelésből. Cristiano elképedten nézett rá, és összehúzta a 
szemét.

– Mi a…
– Nem! – mondta Laurel. A  teste lüktetett a kielégítetlen vágytól, az arca szégyentől égett. 

– Nem – mondta még egyszer, aztán betámolygott a szobájába, rácsapta az ajtót Cristianóra, és 
elfordította a kulcsot a zárban.

A teste még mindig reszketett a vágytól és a zavarodottságtól. Összekócolódott haját kisimította 
az arcából, és járkálni kezdett a szobában, amely ugyanolyan fényűző volt, mint Cristiano hálója. 
Most mi a fenét tegyen? Az egyetlen lehetőségnek az tűnt, ha vár.

Megmosta az arcát, megfésülködött, aztán lerogyott egy bőrfotelba, amely a Teverére nyíló 
ablaknál állt. A  folyón meg-megcsillant a holdfény. Már legalább hajnali három lehetett, és 
Laurelnek minden porcikája fájt a fáradtságtól. Tudta azonban, hogy alvással hiába próbálkozna, 
mert a feje gondokkal van tele. És emlékekkel Bavasso vigyorgó arcáról, a saját kétségbeesett 
meneküléséről, Cristiano csókjáról.

Mégis elszenderedhetett, mert arra riadt fel, hogy kopogtatnak az ajtón. Még álmodott is. 
Cristianóról. A kezéről, a szájáról… Laurel teste úgy bizsergett, mintha a férfi még most is simogatná.

– Igen? – szólt ki fátyolos hangon.
– Érdeklődtem anyádról – válaszolta a férfi nyers hangon az ajtón keresztül. – Semmi baja.
Laurel nyelt egyet.
– Hol van?
– Visszament a moteletekbe. Bavasso ordítozott vele, de ez minden. Nem rá dühös, hanem rád. 

Ki tudja, talán újra kibékülnek.
A férfi hangja gúnyos volt, és Laurel ezt nem vehette rossz néven tőle.
– Szóval rám még mindig dühös? – törte meg végül a lány a feszült csendet.
– Vigyázni fogok rád, Laurel.
A férfi hangja együttérző volt, de ennek nem lett volna szabad meghatnia Laurelt.
– Nem biztos, hogy tudni szeretném, mit jelent ez – mondta.
– Nem fogom megengedni, hogy Bavasso zaklasson téged, vagy fájdalmat okoz zon neked.
Te viszont, ha egészen másként is, fájdalmat okoztál nekem, gondolta a lány. Eszébe jutott, 

milyen hűvös, milyen távolságtartó volt Cristiano arca a tükörben.
– Aludj egy keveset! – szólította fel a férfi Laurelt. – Mindjárt reggel lesz. Később majd beszélünk.
– Oké. – Egy hosszú pillanatig csend volt közöttük. Laurel azonban tudta, hogy a férfi még itt 

van. – Cristiano? – kérdezte halkan.
– Igen?
– Köszönöm.
A  férfi szobájában hagyta a többi ruháját és a tisztálkodószereit. Majd pólóban és bugyiban 

alszom, döntötte el. Az éjszaka meleg volt, Laurel kinyitotta az ablakot, és belélegezte a langyos 
hajnali levegőt. Aztán összegömbölyödött az ágyon, lehunyta a szemét, és hazavágyott. Mindent 
megadott volna azért, hogy meg nem történtté tegye az utóbbi három napot. Ennyi telt el azóta, 
hogy az anyja megjelent a nagyapja farmján. Laurelnek rá kellett volna csapnia az ajtót. Ő azonban 
behívta és meghallgatta, mert sajnos mindig abban reménykedett, hogy az anyja miatta jött el, és 
nem azért, mert akar tőle valamit.

– Soha nem találnád ki, drágám, mi történt – mondta Elizabeth, miközben puszikat szórt 



Laurelnek a levegőbe a parfümfelhőből, amely körüllengte. – Meg is mer ked tem valakivel.
Ebben semmi új nem volt. Laurel szótlanul nézett az anyjára.
– Meg akar ismerni téged is. Szeretném, ha találkoznál vele. – Elizabeth hamiskásan 

elmosolyodott, de a szeméből Laurel kétségbeesést olvasott ki. Az  anyja negyvenhat éves, és 
bizonyára meg vannak számlálva a napok, amíg még gazdag üzletembereket foghat meg magának. 
– Talán gyűrű is kilátásban van.

– Igazán?
Laurel nem tudta, mit gondoljon. Az utóbbi két évben egyszer sem találkozott az anyjával, aki 

a nagyapja három hónappal azelőtti temetésén sem vett részt, mert akkor épp Monacóban volt.
Elizabeth besétált a nappaliba, és megborzongott, amikor meglátta a kopott szőnyeget és az 

elhasznált kanapét.
– Mindig is gyűlöltem ezt a helyet. Nem értem, miért maradsz itt.
– Szeretek itt élni – felelte Laurel nyugodtan. – Csak ezt az egy otthont ismerem. Másik soha 

nem volt.
Elizabeth szája egészen keskeny lett. Soha nem tetszett neki, ha arra céloztak, hogy anyaként 

nem állta meg a helyét.
– Sajnálom, hogy nem kínálhattam neked jobb körülményeket. Ha apád…
– Nem úgy értettem.
Elizabeth megfordult, hogy egyenesen Laurelre nézzen.
– És? Eljössz Rómába, hogy megismerd Ricót? Csak néhány napról lenne szó.
– Rómába? – A lány összerezzent. – Miért én menjek oda? Miért nem jön ő ide? És miért kellene 

megismernie engem?
– Számára fontos a család. Ennek most működnie kell, Laurel! – Elizabeth tekintete még 

esdeklőbb lett. – Ha megteszed, megkapod tőlem, amire mindig is vágytál. Megígérem. – Az asszony 
végignézett a kopott bútorokon. – Arra kérlek, mutasd meg Ricónak, hogy mi egy család vagyunk, 
és örülsz, hogy ő is az életed része lesz. Olyan nagy kérés ez?

Cristiano elnyúlt az ágyán, de nem tudott elaludni. Még mindig arra kellett gondolnia, hogy 
megcsókolta Laurelt. Megpróbálta elfojtani az enyhe lelkifurdalását. A vendégszobából neszt sem 
hallott, és bízott benne, hogy a lány már alszik. Kimerült lehet azok után, amiket ma éjjel el kellett 
viselnie. Őt is beleértve.

A bűntudat helytelen érzés, döntötte el Cristiano, és nem is jellemző rá. Mindig büszke volt arra, 
hogy őszintén kimondja, amit gondol. A nők, akikkel kapcsolatot kezdeményezett, mindig tudták, 
mit kész megadni nekik, és mit nem. Miért van akkor olyan érzése, hogy ma este nem viselkedett 
tisztességesen? Mintha kihasználta volna Laurelt, ugyanúgy, mint Bavasso. A  lány válaszolt 
az érintéseire! Neki pedig minden akaraterejét mozgósítania kellett, hogy ne engedjen a heves 
vágynak.

Laurel tekintetében, amikor elhúzódott tőle, rémület volt. Rémület és fájdalom. Mintha ő 
fájdalmat okozott volna neki. Hogy mivel, azon Cristiano inkább nem akart gondolkodni.

Felkelt az ágyból, és pólóba meg pizsamanadrágba bújt. A láthatáron már halvány rózsaszín volt 
az ég. Aludni amúgy sem tudna, ezért fogta a laptopját, és átsétált a nappaliba, mert többet akart 
megtudni Laurel Forresterről.

Készített magának egy bögre erős kávét, aztán elnyúlt az egyik kanapén, és ölébe vette a 
laptopot. Beírta a lány nevét a keresőbe, aztán végiggörgette a betöltődött oldalakat. Végül 
eljutott egy oldalhoz, amely felkeltette az érdeklődését, mert illinois-i volt. A Laurel Forrester név 
egy Canton Heights-i kórház honlapján szerepelt. Cristiano összeráncolta a homlokát, mert nem 
akarta elhinni, hogy ez a Laurel az ő Laurelje lehet.

Az alkalmazottak között megtalálta a lány nevét: Laurel Forrester szakképzett ápolónő.
Ápolónő? Ez nem illett ahhoz a nőhöz, akit Cristiano néhány órája egy kétes hírű üzletember 

karján látott a római La Sirenában. Ez biztosan nem ő…
Cristiano beletúrt a hajába, aztán újra megnézte a keresési eredményeket, és ráklikkelt a 


