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Caitlin Crews

Kemény feltételek



 1. FEJEZET

– Természetesen nem mond fel. Arról szó sem lehet! – mondta Cayo Vila türelmetlenül, de fel sem 
nézett az íróasztaláról. 

Mögötte a panorámaablakból csodás kilátás nyílt Londonra. Cayónak azon ban a szép látványnál 
fontosabb volt, hogy mások irigyelték érte. És minél jobban irigyelték, ő annál jobban élvezte 
mindazt, amit a magáénak tudhatott. 

Drusilla Bennett határtalan megkönnyebbüléssel gondolt arra, hogy róla ezt mától többé nem 
lehet elmondani.

Az utóbbi öt évben a férfi szinte teljesen eluralta az életét. Éjjel és nappal, minden időzónában, 
Cayo Vilának a földgolyó minden szegletére kiterjedő birodalmában. Drusilla tartotta a hátát 
mindenért, ő védte a főnökét, mindent elintézett neki, és a személyi asszisztenseként bármikor a 
rendelkezésére állt. 

És gyűlölte. Szívből gyűlölte.
Most, miután kiderült számára az igazság, el sem akarta hinni, hogy valamikor többet érzett ez 

iránt a férfi iránt. Ennek azonban immár nincs jelentősége, mondta magának szigorúan, mert ez 
most befejeződik.

Drusillát újra elfogta az a szomorúság, amely az ikertestvére, Dominic halála óta a legalkalmatlanabb 
pillanatokban rohanta meg. Az élete hosszú ideje már egyetlen nagy kihívás volt. A testvérének rajta 
kívül senkije sem maradt. A drogfüggősége éveiben ezért Dru támogatta mindig. Gondoskodott 
róla, hogy Dominic semmiben se szenvedjen hiányt, és fizette a horribilis orvosi számláit. A fivére 
szomorú végével, a halálával, az elhamvasztásával egyedül kellett megbirkóznia. Nehéz volt. Még 
mindig az, gondolta.

Felmondania viszont nem nehéz, sőt nagyon is könnyen ment. Miután ma reggel az aktákba 
nézve felfedezte, mit tett Cayo, nem is maradt más választása, csakis az, hogy felmondjon. Előbb 
vagy utóbb amúgy is megtette volna. Inkább előbb, mint utóbb.

Drusilla most egy papírt tett a főnöke asztalára.
– Az írásos felmondásom – mondta azon a barátságosan hivatalos hangon, amelyet az utóbbi 

évben jól begyakorolt, és amelyet soha többé nem fog használni, miután hátat fordított ennek 
a férfinak. Attól a hűvös távolságtartástól is megszabadul, amelyet mintegy védőpajzsként 
alkalmazott. Végre újra kiszámíthatatlan és lobbanékony lesz! Máris érezte, hogy az önuralma 
foszladozni kezd. 

– Felmondok. Azonnali hatállyal – tette hozzá.
Cayo Vila azonban nem csak egy üzletember a sok közül. Ő alapította és vezeti a milliós 

nyereséget termelő Vila Vállalatcsoportot, amelynek szállodái, légitársaságai, ingatlanjai és más 
cégei vannak. Mind arra szolgálnak, hogy az amúgy is dúsgazdag férfit még gazdagabbá tegyék.

Amikor Cayo most végül felnézett az íróasztaláról, a tekintetében volt valami fenyegető. Dru 
tekintete bejárta a főnöke markáns arcát, határozott vonalú állát és érzéki száját. Nem csoda, 
hogy elolvadnak tőle a nők, gondolta, és neki is elakadt a lélegzete, miután a férfi ráemelte a 
borostyánszínű szemét. Sok évet töltött mellette, Cayo mégis – még mindig – ki tudta billenteni a 
lelki egyensúlyából. A levegő vibrálni kezdett a tágas helyiségben, amely egyszeriben nyomasztóan 
kicsinek érződött.

– Tessék?
A  férfi hangján érződött a származásáról árulkodó enyhe spanyol akcentus. Egy pillanatig 

mintha előtört volna a heves vérmérséklete, amelyet általában kordában tartott. Dru erősen 
uralkodott magán, hogy ne rezzenjen össze. Tudta, hogy Cayo Vilát „spanyol sátánnak” nevezik, 
egyáltalán nem véletlenül, és ő ezt még enyhe kifejezésnek tartotta.

– Jól hallotta – felelte, és még ettől felszabadultabbnak érezte magát.



A férfi elutasítóan megrázta a fejét.
– Erre nekem most nincs időm. Küldje el e-mailben, amit leírt…
– De, van ideje – mondta Dru. Amióta Cayo Vila alkalmazásában állt, most először vágott a 

szavába. Ezzel a ténnyel nem csak ő volt tisztában, erről árulkodott a férfi zavarodott hallgatása is. 
Dru bátran folytatta: – Ezt a negyedórát ugyanis szabadon tartottam a határidőnaplójában.

Az irodában feszült csend támadt. Főnöke tekintete Dru szemébe fúródott, és őt forróság öntötte 
el.

– Maga így szokott tárgyalni, Miss Bennett? – A  férfi hangja ugyanolyan hűvös volt, mint a 
lányé, a pillantása azonban tüzes. – Miről van szó valójában? Magasabb fizetést akar?

– Ez nem tárgyalás, és nem akarok több pénzt, sem bármi mást – válaszolta. Dru. A szíve hangosan 
kalapált, de bízott benne, hogy a férfi többé nem lesz rá hatással, miután nemrég megtudta róla, mit 
követett el. – Még csak ajánlólevelet sem szeretnék kapni.

– Ha azt tervezi, hogy üzleti titkokat ad ki a konkurenciának – kezdte Cayo hivatalos hangon –, 
akkor tudnia kell, hogy pokollá fogom tenni az életét. Ebben egészen biztos lehet.

Dru gyomra összerándult.
– A  fenyegetőzése csak megerősít a döntésemben – válaszolta –, bár valójában feleslegesen 

fárad, mivel nem akarok átmenni a konkurenciához.
A férfi cinikus mosolyra húzta a száját.
– Nevezze meg az árát, Miss Bennett! – mondta.
Dru tudta, hogy Cayo Vilával szemben számtalan vetélytársa vereséget szenvedett már. 

Megnyerő kígyóbűvölőként ez a férfi egyszerűen verhetetlen. Ő azonban nem akart továbbra is 
úgy táncolni, ahogyan Vila fütyül.

– Nekem nincs áram – felelte őszintén.
Tegnap a férfinak egy mosolya is elég lett volna ahhoz, hogy ő bármit megtegyen neki. Ma 

azonban Dru már nem értette, hogyan lehetett annyira jóhiszemű.
– Van az az összeg, amelyért mindenki megvásárolható.
Cayo Vila világában ez így van, gondolta Dru. Ez pedig egy okkal több arra, hogy ő ne dolgozzon 

tovább nála.
– Sajnálom, Mr. Vila – felelte –, de engem nem vásárolhat meg.
Már nem, tette hozzá magában. Dominic meghalt, és ő többé nem felelős a beteg testvéréért. 

És az a perzselő vágy is elhalt, amelyet Cayo Villa iránt érzett, miután véletlenül megtudta, mit 
gondol róla valójában a férfi.

A  főnöke tekintete bejárta Dru mesterien feltűzött barna haját, finoman kifestett arcát, 
selyemblúzát, szűk szoknyáját, elegáns magas sarkú cipőjét, és ő tudta, hogy a férfinak tetszik, 
amit lát. Mint mindig, most is úgy öltözött és úgy készítette ki magát, ahogyan azt Cayo szerette. 
Tökélyre vitte a főnöke elvárásainak kielégítését. Ennek azonban most vége.

A  férfi arckifejezése megváltozott. Ráébredhetett, hogy Dru komolyan gondolja a dolgot, és 
az ingerültség helyébe számítás lépett. Hátradőlt a nagy főnöki foteljában, és tűnődve simogatta 
az állát. Akár egy pókerjátékos, tökéletesen uralkodott a testbeszédén, és mindig is mesterien 
alkalmazta mások megfélemlítésére. Nemleges választ Cayo Vila egyszerűen nem fogadott el. 
Most viszont mintha kezdte volna érdekesnek találni a játékot.

– De miért? – kérdezte látszólag nyugodtan. Stratégiát váltott, szelíd és empatikus hanggal 
próbálkozott, bizonyára abban a hiszemben, hogy így majd eredményesebben manipulálhatja 
Drút. – Talán nem boldog?

Micsoda képtelen kérdés! Dru száraz nevetést hallatott, és összehúzta a szemét.
– Természetesen nem vagyok boldog – válaszolta. – Egyáltalán nincs magánéletem. Valójában 

már öt éve nincs. Csakis magával törődtem, szinte éjt nappallá téve.
– És ezért rendkívül jól megfizetem – mondta a férfi éles hangon.
– Tudom, hogy magának nehéz elhinnie, de a munkán kívül is van élet – felelte Dru szinte már 

sajnálkozva.
Cayo megkövülten nézett rá.



– Férfiról van szó? – kérdezte.
Dru megint felnevetett. A főnöke nem sejthette, milyen közel jár a keserű igazsághoz.
– Kérdéssel válaszolnék a kérdésre: mégis mikor lett volna időm az utóbbi években arra, 

hogy találkozzam egy férfival? Az irodában vagy a szolgálati utakon? Vagy akkor, amikor maga 
búcsúajándékot küldetett velem a szeretőinek, és azt kellett intéznem?

– Ó, értem – mondta Cayo. A mosolya metszően hideg volt. – Teszek magának egy javaslatot, Miss 
Bennett. Vegyen ki egy hét szabadságot! Esetleg kettőt. Utazzon el a tengerpartra, és kapcsolódjon 
ki. Igyon meg néhány koktélt, és elégítse ki a testi szükségleteit. Amilyen gyakran csak kell.

– Elragadó ötlet – mondta Dru kimérten, miközben sötét emlékek rohanták meg. – Természetesen 
értékelem az ajánlatát, Mr. Vila, de én nem vagyok olyan, mint maga – tette hozzá.

Sok, elfojtott vággyal teli év volt mögötte. Eszébe jutottak a remények, amelyeket titokban 
táplált, a naiv álmai. Az a három évvel korábbi, bonyolult éjszaka is felidéződött benne, amelyről 
később soha nem beszélt, és soha nem is fog. Ez mind ott kavargott a fejében.

– Magánál ez lehet a szokásos módszer az ösztönei kezelésére. Nekem viszont vannak elvárásaim.
A férfi kis ideig hunyorgott, mintha Dru megütötte volna.
– Talán nem érzi jól magát? – kérdezte Cayo vészjósló hangon. – Vagy teljesen elment az esze?
– Csak őszinte vagyok, Mr. Vila – felelte a lány metsző hangon, bár a vészcsengő egyre 

hangosabban szólt a fejében. Erős késztetést érzett arra, hogy megforduljon, és kiszaladjon az 
irodából. Mégis maradt, és folytatta: – Tudom, hogy magával nem szoktak így beszélni. Tőlem 
végképp nem ehhez szokott, de ez a vége, ha valaki a tapintatlanságig dominánsan viselkedik. 
Magát talpnyalók és megalázkodó alkalmazottak veszik körül, akik közül senki sem meri a szemébe 
mondani az igazságot. Tudom, hogy így van, mert évekig én is visszafogtam magam.

Ijesztő csend állt be. Dru látta, hogy a férfi izmos mellkasa szaporán emelkedik és süllyed az ing 
alatt, mintha közel állna a dühkitöréshez.

– Mielőtt újra megszólal, Miss Bennett, jól tenné, ha alaposan megválogatná a szavait. Nehogy 
aztán keserűen megbánja őket – mondta Cayo csalóka nyugalommal.

Dru nevetése most őszinte volt.
– Még mindig nem ért semmit, Mr. Vila – válaszolta szinte már vidáman. Talán mert végre 

szembeszállt ezzel a férfival? – Különben mit tesz? Kirúg? Azzal elkésett, mert én már felmondtam.
Igen, Dru felmondott egy állást, amely leginkább arra szolgált, hogy ki tudja fizetni Dominic 

számláit. Most viszont végre megtette azt, amiről szinte kezdettől fogva álmodott. Hátat fordít 
Cayo Villának, ennek az ördögnek, és kilép az életéből. Egyszer s mindenkorra.

Dru már az előszoba ajtajánál járt, amikor meghallotta, hogy a férfi parancsoló hangon a nevét 
kiáltja. Ő pedig automatikusan megállt, bár haragudott magára emiatt. De ez az utolsó alkalom, 
hogy engedelmeskedem neki, gondolta. A  válla fölött hátrapillantva ijedten látta, hogy Cayo 
utánajött, és most közvetlenül mögötte áll.

– Emlékeztetni szeretném – mondta a férfi –, hogy a munkaszerződésében kéthetes felmondási 
idő szerepel, és maga aláírta azt a szerződést.

Most Dru volt az, aki meglepetten pislogott.
– Ezt nem gondolhatja komolyan…
– Meglehet, maga szerint én egy ösztönöktől vezérelt alfahím vagyok, Miss Bennett, de ettől 

még képes vagyok arra, hogy értelmezzek egy szerződést. – A férfi minden szava arculütéssel ért fel. 
Dru azonban ennél is fájdalmasabbnak találta Cayo borostyánszínű szemének átható pillantását, 
amely őt azokra a dolgokra emlékeztette, amelyeket valójában el akart felejteni. – Két hét, és abba, 
ha nem tévedek, még a milánói üzleti vacsora is belefér a befektetőkkel.

– Miért követeli meg ezt tőlem? – A lány ökölbe szorította a kezét, és a férfi felé fordult. – Maga 
valóban szörnyeteg!

– Csodálom, hogy a kérdésére nem kapott választ a korábbi szeretőimtől, akikkel a jelek szerint 
élénk levelezést folytatott – gúnyolódott Cayo, és karba fonta a kezét. 

A magas és izmos testével, a széles vállával és azzal, ahogyan lenézett rá, megfélemlítően hatott 
a lányra. Ő azonban nem akarta továbbra is a férfit látni Cayo Villában. Nem akart arra gondolni, 



hogy milyen lenne a száját a száján éreznie. Inkább meghalna, semmint kimutassa, hogy ez a férfi 
még mindig felkavaró érzéseket ébreszt benne. Azt az elégtételt nem adhatja meg neki.

– Ma már nem kell dolgoznia, hazamehet – mondta Cayo, és csak rekedt hangja árulkodott arról, 
hogy forr benne a méreg. Olyan düh, amely mindent el tudna pusztítani a közelében. – Holnap 
reggel fél hétkor pedig várom az irodámban, Miss Bennett. És erősen remélem, hogy addigra sikerül 
úrrá lennie az újfajta egyenességén.

Dru egyszeriben megértette, hogy Cayo nem fogja feladni. Nemleges választ még soha nem 
fogadott el. Szabályok az ő világában csak azért léteznek, hogy megszeghesse őket. És ha valamit 
meg akar kapni, akkor elveszi. Egész idő alatt csakis a saját céljaira használta őt, és neki eddig 
sejtelme sem volt erről. Vagy mégis? Dru egy része még mindig azt kívánta, bárcsak ne olvasta 
volna el azt az e-mailt. Bárcsak ne tudta volna meg, hogyan ártott a főnöke három éve az ő 
karrierjének! De elolvasta.

Dru tudta, hogy Cayo Villának soha nem volt nála jobb asszisztense. Ezt minden szerénytelenség 
nélkül kijelenthette magáról. A legjobbnak kellett lennie, mert szüksége volt a keresetére. Különben 
nem tudta volna kifizetni Dominic egekbe szökő orvosi számláit. Még mindig úgy gondolta, hogy 
azt tette, amit tennie kellett. Nem számít, milyen keveset kapott cserében Dominictól, és az sem, 
hogy üresnek és kiégettnek érezte magát. A testvérének nem kellett egyedül meghalnia valahol az 
utcán, és neki csak ez volt fontos.

Dru azonban nem egyedül Dominic miatt tette magát nélkülözhetetlenné a munkahelyén. 
A másik – szánalmas – okot a Cayo iránti érzései szolgáltatták. Büszkeséggel töltötte el, hogy nagy 
segítséget jelentett a főnöke számára. Eközben Cayo Villa olyan volt, mint egy fekete lyuk, amely 
mindent és mindenkit elnyel maga körül. Ő pedig mazochista volt, ez az igazság. Ennek azonban 
vége. Meg kell ragadnia az egyetlen lehetőséget arra, hogy újra a saját életét élhesse.

Mert mi történne, ha maradna? Cayo Vila továbbra is ingatlanokat, cégeket és más dolgokat 
vásárolna meg és adna el. Milliókra tenne szert, és életeket tenne tönkre. Ő pedig továbbra is lesné 
a főnöke minden kívánságát, és egyre jobban elveszítené önmagát. Mindezt csak azért, mert ez a 
férfi egy este egy távoli városban reményeket ébresztett benne. Reményeket, amelyek soha nem 
teljesültek be.

A  legrosszabb, hogy ő nagyon akarta Cayót. Ha semmi nem jött volna közbe, továbbra is 
mindent megtett volna a férfinak. Csak azért, hogy a közelében maradhasson. Azon az egyetlen 
éjszakán, Cádizban egy másik oldaláról ismerte meg Cayót. De meddig akar még ebbe az emlékbe 
kapaszkodni? Három éve mást sem tett, csak egy jelre várt a férfitól.

– Nem – mondta határozottan.
Cayo nyilvánvalóan csak ritkán hallotta ezt a szót. A szemöldöke a magasba szaladt, a tekintete 

álmélkodásról árulkodott.
– Nem? Ezt meg hogy értsem? – kérdezte.
A spanyol akcentusa egyszeriben erősen érződött, és Dru tudta, hogy ez semmi jót nem jelent. 

Remegni kezdett a gyomra, és legszívesebben elfutott volna, de minden bátorságát összeszedte, és 
maradt.

– Nem lep meg, hogy nem ismeri ezt a szót, de szívesen megmagyarázom – mondta látszólag 
magabiztosan, bár messze nem volt az. – Ellentétes vélemény és tagadás kifejezésére szolgál. 
Tudom, hogy magának nehéz értelmeznie, csakhogy ez már nem az én problémám.

– De az lesz – mondta a férfi olyan hangon, amelyet Dru még soha nem hallott tőle. 
Cayo tekintete még áthatóbb lett, és a lánynak olyan érzése támadt, hogy a főnöke most először 

nézett rá igazán. Neki pedig egyszeriben féktelen jókedve támadt.
– Akkor én… – kezdte.
– Beperel? – vágott közbe a férfi. Dru látta rajta, hogy nagyon feldühítette. – És mit nyerne azzal?
A levegő szabályosan sistergett közöttük a feszültségtől. Remek, gondolta a lány.
– Talán meg akar fosztani a lakásomtól? – folytatta. – Tegye meg! Csak egy kis bútorozott 

szobát bérlek, de szívesen kiállítok magának egy csekket a folyószámlám teljes összegéről. Ezt 
akarja? – kérdezte Dru, és hangos nevetését visszaverték a falak. – Öt évet már magának adtam 



az életemből, Mr. Vila. Még két hetet nem kap tőlem. Inkább meghalnék, semhogy még több időt 
pazaroljak magára.

Cayo úgy meredt az asszisztensére, mintha most látná először. Volt benne valami, ami neki 
eddig nem tűnt fel. Drusilla Bennett máskor mindig szelíd szürke szeme haragosan villogott, 
csinos arca vörös volt az felindultságtól. Az egész lénye olyan eleven, olyan más volt, mint eddig, 
hogy Cayo alig tudta levenni róla szemét. Kéretlen gondolatok rohanták meg: elképzelte a kezét a 
lány arcán, száját a… 

Állj! Semmi oka arra, hogy engedjen ennek az őrültségnek. Keményen dolgozott azon, hogy 
elfojtsa magában ezeket az érzéseket. Öt évvel ezelőtt az csak egyetlen este volt. Közjáték, amelynek 
nem szabad megismétlődnie. Miért jutott most egyáltalán az eszébe?

– Inkább meghalnék – ismételte meg Dru, mintha biztos akarna lenni abban, hogy a férfi 
hallotta, amit mondott.

– Az könnyen megoldható – válaszolta Cayo száraz hangon, miközben meg pró  bálta leolvasni 
az asszisztense arcáról, mi lehet a haragja legfőbb oka. – Befolyásos ember vagyok, ha netán 
elfelejtette volna, Miss Bennett.

– Ha ez újabb fenyegetés akar lenni, Mr. Vila – válaszolta Dru ugyanolyan hangon –, akkor 
sajnos nem érte el a célját. Magáról sok minden elmondható, de biztosan nem bűnöző. Legalábbis 
nem úgy, hogy embert ölne.

Amióta Cayo az eszét tudta, most először érezte magát tehetetlennek. Ez az érzés az anyjához 
kötődött, aki csecsemőként a nagyapjánál hagyta őt. Aztán kolostorba vonult, mert el akarta 
kerülni a szégyent, hogy házasságon kívül hozott világra egy gyermeket. Cayónak valójában 
mulattatónak kellett volna találnia, hogy éppen az asszisztensének sikerült kibillentenie őt a lelki 
egyensúlyából. Éppen Drusillának! Nem egy üzletnek, amelyben milliók forogtak kockán. Vagy 
egy botránynak, amelyet kitereget a sajtó.

Ráadásul a lánynak most már másodszor sikerült ezt elérnie. Nevetséges, gondolta Cayo. De csak 
majdnem. Valamikor majd biztosan tud rajta nevetni, de egyelőre még szüksége van Drusillára. 
A lánynak vissza kell térnie az eddigi szerepéhez. Újra olyannak kell lennie, amilyennek ő ismeri: 
alkalmazkodónak és szorgalmasnak, szinte láthatatlan asszisztensnek. 

Cayo nem hallgatott a fejében megszólaló halk hangra, amely azt mondta neki, hogy Drusilla 
soha többé nem lesz olyan. A három éve, Cádizban történtek óta megjósolható volt, hogy ez lesz a 
vége. Minden, ami azóta történt, csakis időhúzás volt. Most azonban letelt az idő. Végérvényesen.

– Én most elmegyek, Mr. Vila – mondta Dru, és szigorúan nézett a férfira. – Magának pedig 
valahogy meg kell birkóznia ezzel. Ha mégis be akar perelni, csak rajta! Én viszont már nem leszek 
itt. Megvettem a repülőjegyemet Bora Borára, és becsomagoltam a bőröndömet.

Cayo fejében egymást kergették a gondolatok. Ha Drusilla el akar tűnni Londonból, elutazhatna 
például egy hétre Ibizára. Miért éppen Bora Bora? Az a csendes-óceáni sziget a világ másik felén 
van. Nem, erről szó sem lehet, gondolta Cayo.

Nem engedheti el csak úgy Drusillát! Természetesen nem személyes okból. Az  asszisztense 
egyszerűen túl fontos a cégnek. És róla is túl sokat tud. Az utóbbi években ő szervezte az útjait 
a világ körül. Cayo bele sem akart gondolni, meddig tartana, mire egy új asszisztens bedolgozná 
magát. Ezért mindent el fog követni, hogy a cégnél tartsa Drusillát. Mindent!

– Elnézést kérek a viselkedésemért – mondta, és egyszeriben egészen más hangot ütött meg. 
Zsebre dugta a kezét, és laza tartást vett fel. – Ma alighanem bal lábbal keltem fel.

Dru gyanakvóan összehúzta a szemét, és Cayo sajnálta, hogy nem tud olvasni a gondolataiban.
– Természetesen nem perelem be – folytatta. – Rosszul fogadtam a bejelen tését. Magánál jobb 

asszisztensem soha nem volt, és valószínűleg egész Lon don ban nem is találnék.
A lány lesütötte a szemét, aztán nagyon halkan mondott valamit, ami úgy hangzott: „erre sajnos 

nem vagyok büszke”. Cayo meg akarta kérdezni, hogy jól értette-e, végül mégsem tette. Eltökélte, 
hogy mindenképpen kideríti Drusilla felmondásának valódi okát, de nem most. Majd csak akkor, 
amikor már újra ura lesz a helyzetnek.

– Nyilván tisztában van azzal – mondta –, hogy egész sor papírt kell aláírnia, mielőtt elhagyná 



a céget. Többek között egy titoktartási nyilatkozatot. – Cayo futó pillantást vetett a karórájára. – 
Még korán van. Azonnal indulhatnánk.

– Indulhatnánk? – kérdezte a lány megütközve, és összeráncolta a homlokát.
Cayót ez meglepte. Az  utóbbi években mindig nyugodtnak és higgadtnak látta Drusillát. 

A  szemében csak ritkán jelent meg valamilyen furcsa csillogás. Azokban a pillanatokban Cayo 
tisztán érezte, hogy a csinos külső mögött valami más is megbújik. Egyszeriben olyan vonzónak 
találta a lányt, hogy alig tudta levenni a szemét csodásan telt ajkáról. Közben kellemetlen érzés 
fogta el. Drusilla Bennett nemcsak kiváló munkaerő, hanem emberi lény. És ami még rosszabb: 
igazi nő.

Cayo azonban nem akart erre gondolni. Nem, az nem történhet meg vele még egyszer! Nem 
akarja ágyba vinni ezt a nőt. Természetesen nem. Drusilla okos, és nagyon jó abban, amit csinál. 
Ő pedig azt akarja, hogy továbbra is neki dolgozzon.

– Jelenleg a teljes csapatom Zürichben van – mondta Cayo barátságosan. – Erről alighanem 
megfeledkezett a nagy sietségben.

Cayo látta, hogy a lány megdermedt, és ellenkezésre számított tőle. Drusilla azonban megfeszítette 
a vállát, és nagyot nyelt, mintha lélekben felkészült volna a zürichi útra.

– Ha mindenképpen ragaszkodik hozzá, hogy aláírjam azokat a papírokat, megteszem – 
válaszolta a lány. – Akár Zürichben is. Csak minél előbb essünk túl rajta.

Cayo elmosolyodott. Elérte, amit akart.



 2. FEJEZET

Miközben a helikopter leereszkedett a hullámokon szelíden ringatózó luxusjacht fedélzetére, Dru 
majd felrobbant a méregtől. Legszívesebben ki sem szállt volna a gépből, tudta azonban, hogy a 
tiltakozásával semmire sem menne a főnökénél. Valójában sejthette volna, hogy Cayo valamilyen 
őrültséget fog elkövetni. És így is lett. Szabályosan elrabolta őt!

Kelletlenül követte Cayót. Ahhoz túlságosan levert volt, hogy értékelni tudja a napfényben 
csillogó tenger szépségét. A távolban Horvátország tengerpartját tudta kivenni. A szél belekapott 
feltűzött hajába, és tincseket szabadított ki belőle. Dru merő megszokásból összerezzent. Mintha 
bármit is számítana a megjelenése! Az összerezzenése azonban arról árulkodott: szinte a vérévé 
vált, hogy megfeleljen Cayo elvárásainak. Ennek a szokásnak a levetkőzéséhez alighanem hosszabb 
időre lesz szüksége, mint szeretné. Az pedig nem könnyíti meg a dolgát, hogy a férfi egyszerűen 
elfuvarozta egy másik országba.

– Remélem, tisztában van azzal, hogy az emberrablás bűncselekmény – jegyezte meg.
Cayo lassan feléje fordult, miután megállt.
– Miről beszél? – kérdezte selymesen lágy hangon. – Senki sem kényszerítette erre az utazásra. 

Önként jött velem.
– Nyilvánvaló, hogy nem Svájcban vagyunk – mondta Dru csípősen, és megpróbálta elfojtani 

feltörő rémületét. – Vagy ez itt talán a híres svájci tenger lenne? Ugye nem? Ha nem tévedek, akkor 
az ott Dubrovnik – mutatott a lány a fallal körülvett város fehérre meszelt és vörös tetős házaira. 
Az  élénk kékben csillogó Adriai-tenger szépséges és hívogató volt, mint mindig, Dru azonban 
legszívesebben a vízbe lökte volna Cayót. Csak azért nem engedett a késztetésnek, mert tudta, 
hogy a magas és izmos férfi jóval erősebb nála.

Cayo oda sem pillantott a tengerpartra. Arra nem is volt szükség. A  lánnyal ellentétben ő 
ugyanis egész idő alatt tudta, hová utaznak.

– Svájcot mondtam volna? – kérdezte szelíd hangon, amely egyáltalán nem illett hűvös 
arckifejezéséhez. – Nem hiszem. Bizonyára félrehallotta.

– Mit akar valójában tőlem, Mr. Villa? – mordult rá Dru dühösen a férfira. – Akkor én most a 
foglya vagyok?

– Nem tudtam, hogy ilyen színpadias is tud lenni, Miss Bennett – mondta Cayo, és úgy tűnt, 
gondosan megválogatja a szavait. – Hogy sikerült ezt a tulajdonságát ilyen sokáig elrejtenie előlem?

– Nyilván rosszul ítélt meg engem, Mr. Vila – vágta oda Dru. – Akkor is, ha azt képzelte, hogy 
továbbra is vakon engedelmeskedni fogok a parancsainak.

– Biztos ebben? – szólt közbe Cayo, és a szeme egy árnyalattal sötétebb lett. – Ha nem csal az 
emlékezetem, a vak engedelmesség az egyik erőssége, Miss Bennett.

– Együtt járt a munkámmal – felelte a lány, és igyekezett hűvös maradni. – De már felmondtam.
– A felmondását nem fogadtam el, Miss Bennett – mondta Cayo ellentmondást nem tűrő hangon, 

aztán sarkon fordult, és továbbindult a napsütötte fedélzeten.
Dru döbbenten nézett utána. Nemcsak becsapva érezte magát, de az elegáns irodai öltözetében 

szinte már elveszettnek is. Nagy sóhajjal kibújt magas sarkú cipőjéből, és a kezébe vette. 
A  hajó pallóját kellemesen melegnek érezte meztelen talpa alatt, és mélyeket lélegzett, hogy 
megnyugodjon.

A hajókorláthoz ment, nekidőlt, aztán a tekintete bejárta a tengert és az erdős partot. A festői 
látvány éles ellentétben állt az ő bensőjében uralkodó káosszal. Szinte már azt kívánta, bárcsak 
soha ne tudta volna meg a borzalmas igazságot. Akkor továbbra sem sejtene semmit, és békében 
élhetne. Ezzel azonban már elkéstem, gondolta.

Mély szomorúság fogta el, de semmit sem tehetett ellene. Az  életében sok rossz és 
visszafordíthatatlan dolog történt. És bármennyire szeretné, az idő kerekét nem forgathatja vissza. 



Nem támaszthatja fel az édesapját, aki akkor halt meg, amikor ő és Dominic még kicsik voltak. 
Az  édesanyját ugyanúgy nem tarthatta vissza attól, hogy újra meg újra olyan férfiakkal álljon 
össze, akikkel nem kellett volna. Róla Dru már évek óta nem hallott. A  csodálatos és érzékeny 
ikertestvérét ugyan mindig támogatta a drogfüggősége idején, de az ő tragikus halálát sem 
akadályozhatta meg.

Hiába lélegzett most mélyeket, az emlékei túlságosan fájdalmasak voltak ahhoz, hogy 
megkönyebbülhessen. A kötelezettségeitől ugyan megszabadult, de menthetetlenül egyedül van. 
Az  élete az utóbbi években kizárólag Dominic és betegsége körül forgott. A  halálával belőle is 
meghalt egy rész, és nem maradt utána más, csak üresség. Ő azonban eltökélte, hogy új élettel 
tölti meg ezt az űrt. Független, szabad élettel, amely csakis az övé lesz. Ehhez pedig nem kell mást 
tennie, csupán megszabadulnia Cayo Vilától.

Megint elszorult a szíve. Három éve azt hitte, hogy felfedezett valamit a férfiban: az emberség 
halvány jelét. Annak a jelét, hogy több kíméletlen üzletembernél, akinek a nyilvánosság előtt 
mutatja magát. Az az egyetlen éjszaka, a bizalmas beszélgetés és a szenvedélyes csók arra késztette 
Drút, hogy valóságnak higgyen valamit, ami nem az. Romantikus képzelgésnek adta át magát. 
Jóságos ég, mennyire kívánta ezt a férfit! És mit tett Cayo Villa? Meg fosz totta őt attól az esélytől, 
hogy karriert építsen a cégénél.

Tette ezt mindössze három mondattal, egy e-mailben, amelyet a személyzeti osztálynak írt. 
Éppen akkor, amikor Dru megpályázott egy vezetői állást a marketingrészlegen. 

Miss Bennett asszisztens. Osztályvezetőnek biztosan nem alkalmas. Ke res senek mást!
A  férfi ebből még csak különösebb titkot sem csinált. Az  e-mail egész idő alatt ott volt Dru 

számítógépén, csak el kellett volna olvasnia. Nem tette meg, és néhány napja is csak véletlenül 
bukkant rá rendrakás közben. Akkor tudta meg, mi volt a valódi oka, hogy annak idején nem kapta 
meg a vezetői állást. Eközben mindvégig azt hitte – a cádizi éjszaka után különösen –, hogy Cayo 
támogatja.

Megfogadta, hogy soha többé nem lesz olyan naiv, és elfojtotta a harag feltörni készülő könnyeit. 
Soha többé nem fogja egyetlen csók miatt az egész életét feláldozni egy vágyálom kedvéért!

Cayót a jacht sok szalonjának egyikében találta. A fedélzetről csigalépcső vezetett le a fényűző, 
csupa márvány és üveg helyiségbe, amelyet értékes bútorokkal rendeztek be. Cayo valamikor 
kártyán nyerte el egy orosz oligarchától ezt az úszó luxusszállodát.

– Könnyű volt megszerezni – válaszolta meg annak idején vállvonogatva Dru kérdését, hogy 
miért kellett neki még egy jacht a gyűjteményébe. – Úgy hogy megszereztem – tette hozzá a férfi.

Most az egyik süppedős bőrkanapén ült egy nagy mellű szőkeség mellett, aki ugyanolyan volt, 
mint Cayo csereszabatos partnerei. A férfi levette a zakóját, kigombolta az inge legfelső gombját, 
és meglazította a nyakkendőjét. 

A mellette ülő nő durcásan mondott valamit, amikor Dru belépett. Neked is hamarosan kitelik 
az időd, futott át a fején a szőke nő láttán, de gyorsan elhessegette a kaján gondolatot. Nők közötti 
vetélkedésre itt semmi szükség. Ez a szőkeség neki nem jelent konkurenciát.

Dru számtalanszor elmondta magának, egyáltalán nem érdekli, hogy az a férfi, aki olyan 
szenvedélyesen csókolta őt, más nőkkel éli ki a vágyait. Ennek nincs jelentősége. Ezerszer 
emlékezetébe idézte ezt a mondatot, miközben egyedül és epekedve feküdt az ágyában. Bennünket 
a szexnél ezerszer több köt össze.

Most pedig ott állt Cayo előtt, a kezében egy-egy cipővel, mintha fegyvert szorongatna. A férfi 
zavarodott pillantása mintha arról árulkodott volna, hogy azt találgatja, az asszisztense erőszakhoz 
akar-e folyamodni. Aztán megrázta a fejét, és újra a laptop képernyője felé fordult, amelyen a világ 
legújabb részvényárfolyamainak végtelen számoszlopai futottak.

– Na, sikerült megnyugodnia? – kérdezte Cayo, de a szemét nem vette le a monitorról.
Dru újra haragra gerjedt.
– Hogyan képzeli el a folytatást? – szakadt ki belőle a kérdés. – Örökre fogva akar itt tartani? 

Ezt elfelejtheti. Egyszer minden hajónak ki kell kötnie, egyébként pedig úszni is tudok.
– Azt javaslom, Miss Bennett, hogy először is lélegezzen mélyeket – felelte a férfi, de még mindig 



nem méltatta egyetlen pillantásra sem a lányt. – Hisz té ri kus a hangja.
Hisztérikus? Ez már egyértelműen túl sok volt. Drúnál betelt a pohár. Gondolkodás nélkül a férfi 

felé hajított a cipőjét, Cayo azonban az utolsó pillanatban elkapta, mielőtt még eltalálta volna. 
Hitetlenkedve meredt a támadójára, a szemében felindultság villogott. De valami más is. Lehet, 
hogy neki is eszébe jutott az a csók? De nem, az nem lehet, térítette észre magát Dru.

Zihálva szedte a levegőt, mintha nem a cipője, hanem ő maga repült volna oda a férfihoz. És 
megint forróság öntötte el, mint Cayo közelében oly sokszor. A szíve is hevesen kalapált, de úgy 
döntött, hogy ennek is, annak is egyedül a dühe az oka.

– Legközelebb eltalálom! – sziszegte.

Drusilla már megint meglepte. Cayo ennek most ugyanúgy nem örült, mint Londonban. A lány 
riadtan nézett rá, de eltökélten is. Neki pedig nem tetszett, amit az asszisztense szemében látott, de 
nem akarta kideríteni, hogy mi az. Bosszantotta, hogy a lány arca kipirult, és az is, hogy mezítláb 
áll előtte. A  feltűzött hajából kiszabadult tincsek az arcába hullottak. Hihetetlenül festett. 
Pontosabban: hihetetlenül izgatóan. Cayónak szinte kényszerítenie kellett magát, hogy elszakítsa 
róla a pillantását, és lenézett a kezében tartott cipőre.

Drusilla fegyvernek használta, de ettől még nagyon nőies darab volt, és Cayo a személyi 
asszisztensével kapcsolatban nem akart erre gondolni. A  lány formás lábára és csípőjére sem, 
amely minden lépésénél csábosan ringott. Erre mind nem akar gondolni, hogy a fene enné meg!

Cayo lassan felállt, de a szemét továbbra is Drusillára szegezte.
– Most mit tegyek magával? – kérdezte.
Az asszisztense ellenállása próbára tette a türelmét, és bosszantotta, hogy nem ura a helyzetnek. 

A tekintetét mégsem tudta levenni a lányról.
– Kissé későn jut eszébe, hogy ezt megkérdezze – felelte Dru gúnyosan. – Például előléptethetett 

volna. Soha nem tette meg, most viszont elrabolt.
Cayo egyszeriben rádöbbent, hogy nincsenek egyedül. Kurta kézmozdulattal kiküldte a 

rátapadó szőkeséget a szalonból. A nő zúgolódva, de engedelmeskedett a néma felszólításának, 
ő pedig ledobta a kezéből a cipőt oda, ahol az előbb még a kísérője ült. Magában azt találgatta, 
miért áll még egyáltalán szóba Drusillával. Mit enged meg magának az asszisztense?! És ő miért 
érez késztetést arra, hogy elmondja neki, miért akadályozta meg három éve az előléptetését? Soha 
senkinek nem szokott magyarázkodni.

– Nem vagyok köteles megindokolni a döntésemet – mondta metsző hangon, hogy megértesse 
Drusillával, hol a helye. 

A lány megfeszítette magát, és szürke szemében fájdalom jelent meg. Cayót hosszú évek óta 
most először fogta el szégyenérzet, de sietve elfojtotta.

– Hogy maga milyen szörnyű ember! – Dru hangja megbántottságról árulkodott. – A viselkedése 
szinte már beteges.

– A sajtó „elsöprő természeti erő”-nek nevez – felelte Cayo hűvösen, azért is, hogy felhívja a 
lány figyelmét, vékony jégen jár. 

Az engedetlenséget soha nem tűrte el sokáig, most mégis azt teszi. Már órák óta. Még azt is 
elviselte, hogy fizikai támadást követtek el ellene. Egy férfinak már visszaadta volna. Ami sok, 
az sok, gondolta Cayo ingerülten. Oda ment a lányhoz, aki idegesen nyelt egyet, ő pedig ebből 
felismerte, hogy Drusilla közel sem olyan közönyös, mint amilyennek mutatkozni szeretne. Cayo 
azt is látta, hogy a lány az egyik lábáról a másikra áll. Benne ez még jobban tudatosította, hogy 
nem érzéketlen, munkába fogott robottal van dolga, hanem egy nővel. Egy bársonyos bőrű nővel, 
akinek a nagyon is szemrevaló lába nagyszerűen érvényesül rövid szoknyájában. Hús-vér nő áll 
előtte, nem egy távirányítású bábu. Egy nő, akinek a tüzét ő egyszer már nagyon közelről érezte…

Cayónak ez sem tetszett. Végigjártatta a tekintetét Drusilla nőies domborulatain, és nem 
értette, miért nem tűnt fel neki eddig, hogy az asszisztensének ilyen remek alakja van. A szívverése 
egyszeriben felgyorsult, és olyan gondolatai támadtak, amelyeket már évek óta elfojtott. Eszébe 
jutott, hogyan dőlt a lány a falnak abban az andalúziai óvárosban, hogyan fonta a lábát az ő 



derekára, és hogy milyen forró volt az ajka az ő ajkán… 
Ez teljességgel elfogadhatatlan! Egy okkal több arra, hogy ne gondoljon arra az egyetlen 

éjszakára.
– Egy természeti erő pedig nyilván nem felelős azért, amit másoknak okoz – mondta Dru 

szárazon.
Láthatóan eltökélte, hogy nem hagyja magát megfélemlíteni. Cayo azonban látta, hogy az ujjait 

erősebben fonja a megmaradt cipőjére. – Maga azonban nem halálos orkán, és nem is földrengés, 
Mr. Vila, hanem egy önző alak. Rengeteg pénze van, a szociális érzékenységet azonban hírből sem 
ismeri.

– Azt hiszem, a régi énje jobban tetszett nekem – jegyezte meg a férfi metsző hangon.
– Mert alázatos voltam?
– Mert nyugodt volt.
Dru szája keskeny vonallá préselődött.
– Ha zavarja, hogy elmondom a véleményemet, nem kell tovább hallgatnia – emlékeztette 

Cayót. – Csak engedje, hogy elmenjek. Az emberek elküldése végül is nagyon jól megy magának. 
Éppen most bizonyította látványosan egy újabb szerencsétlen teremtéssel.

A férfi fenyegetően közel hajolt Drusillához, érezte friss, édes illatát, és azonnal heves, sürgető 
vágy fogta el. Eszébe jutott, hogyan fúrta a fejét annak idején a nyakába, és újra meg akarta tenni. 
Itt és most. Az érzése ereje megrázta, és nem tudta, csodálja vagy a pokolba kívánja Drusillát azért, 
mert így hat rá. A lány viszont semmilyen érzelmet nem mutatott, csakis töretlen ellenállást.

Cayónak furcsa érzése támadt: ez a nő akár a végzete is lehet. A következő pillanatban azonban 
babonás ostobaságnak nyilvánította a gondolatot.

– Miért érinti meg magát ennyire annak a „szerencsétlen teremtésnek” a sorsa? – kérdezte 
vészjóslóan mély hangon. – Még a nevét sem tudja.

– Maga igen? – lőtt vissza Dru fenyegetőn villogó szemmel. – Feltehetően már ő is aláírta a 
szokásos titoktartási nyilatkozatot, amelyet…

– Miért érdekli magát, Miss Bennett, hogyan bánok a nőimmel?
A férfi hangja vészjóslóan nyugodt volt, és ez általában mindenkit hallgatásra kényszerített. 

Drusillát nem.
– Inkább az a kérdés, hogy magát miért nem érdekli – felelte.
Cayo egyszeriben megértette, mi történik itt. Egészen nyilvánvaló, és bizonyára már jó ideje 

forr Drusillában, ő mégsem figyelt fel rá. A  jó munkakapcsolatukat nem akarta egy csók miatt 
kockára tenni, ezért is nem hozta újra szóba. Meg azért is, mert úgy gondolta, hogy a lány is így 
akarja. Most azonban kiderült számára, hogy ez hiba volt. Ideje, hogy taktikát váltson.

– Emlékszik még arra a kérdésemre, hogy férfi van-e a felmondása hátterében? A válasza nem 
volt teljesen igaz. Ugye?

Dru egy pillanatig értetlenül meredt a főnökére. Aztán megérthette, mire célzott.
– Ez nyilván valami vicc akar lenni – mondta. A hangja elképedt és ijedt volt. Cayo túlságosan 

is ijedtnek érezte. – Komolyan azt hiszi, hogy ez itt… magáról szól?
– Igen, rólam szól – felelte Cayo, és érezte, hogy a haragja helyébe valami más lép. Valami, 

aminek nem akart nevet adni. – Nyilván nem maga az első titkárnő, aki belehabarodott a főnökébe 
– mondta megértően, de a lány fülében ez gúnynak hangzott. – Természetesen minden felelősséget 
magamra vállalok. Nem lett volna szabad engednem, hogy megtörténjen. Hiba volt, és sajnálom, 
hogy hamis reményeket ébresztettem magában – tette hozzá a férfi.

Látta, hogy a lány egyre sápadtabb lesz, és benne újra felidéződtek a cádizi közös éjszakájuk 
emlékei: a sétájuk a langyos nyáréjszakában a Bodega bártól a szállodáig, Drusilla karja az ő 
derekán, szája nagyon közel az övéhez, aztán a csókjuk. Sokkal bódítóbb volt, mint a spanyol sherry, 
amelyet Cayo nagyapjának a tiszteletére ittak meg, aki aznap hunyt el. Ő nem akarta átadni magát 
a bánatának, és inkább megcsókolta Drusillát. És még mindig érezni vélte az ajka ízét.

Cayo egyszeriben megértett valamit. Egész idő alatt hazudott magának. Nem düh az, ami most 
forr benne, hanem puszta vágy.



– Előbb „habarodnék bele” egy tengerészbe, mint magába – mondta a lány meg ve tően. – 
Egyébként nem a titkárnője voltam, hanem a személyi asszisztense.

– Maga az, aminek én mondom. Úgy tűnik, erről megfeledkezett. 
Cayo megpróbálta elfojtani az emlékeit, de nem járt sikerrel. Kívánta Drusillát. A  teste arra 

nógatta, hogy érintse meg, érezze újra az ízét, vegye birtokba.
– Én pedig egyetlen másodpercet sem vesztegettem arra, hogy bármiféle reményeket tápláljak 

magával kapcsolatban – sziszegte a lány, a hangja azonban meghazudtolta a szavait. – Maga talán 
igen, Mr. Vila? Féltékeny volt? Ezért nem akart előléptetni?

Miket hord össze ez a nő? Cayo szíve vadul vert. Jóságos ég, mennyire kívánja Drusillát! Sürgősen 
stratégiát kell változtatnia. Igen, meg is van!

A következő pillanatban lehajolt a lányhoz, és megcsókolta.

Mintha tűzijáték vette volna kezdetét. Nem, ennek nem szabad újra megtörténnie, futott át 
Dru fején, de tovább már nem jutott a gondolkodásban. A férfi szája az övére tapadt. Forrón és 
követelőn. Ismerős érzés volt, mégis új. Cayo átfogta a derekát, és magához húzta. A csókja egyre 
sóvárabb lett, a nyelve bebocsátást követelt Dru szájába. Ő pedig utat engedett neki.

Végre! – ujjongott egy hang a fejében, miközben a melle izgatóan a férfi izmos felsőtestéhez 
nyomódott. Közben észre sem vette, hogy a cipője kicsúszott a kezéből, és leesett a földre. Körülötte 
minden a szenvedély és a gyönyör bódulatába süllyedt. Forróság öntötte el, mintha lázas lenne, és 
szenvedélyesen viszonozta Cayo csókját, mert ebben a pillanatban semmi mást nem akart tenni, 
csakis ezt. Meg akarta érinteni és ízlelni a férfit. Kívánta. Olyan hevesen, hogy az őt magát is 
megrémítette. Egyszeriben minden új megvilágításba került…

Cayo azonban hirtelen elhúzódott tőle, és spanyolul mondott valamit, ami leginkább 
káromkodásnak hangzott. Dru rövid szárnyalás után a valóság kemény talaján találta magát. 
Megrendülten hátrált egy lépést, aztán még egyet. Zihálva kapkodta a levegőt, a szíve vadul 
kalapált. A férfi úgy nézett rá, mintha azzal, amit csinált, csupán próbára akarta volna tenni. Ő 
pedig bedőlt neki.

A lány ezt nem bírta tovább elviselni. Megfordult, és mezítláb kisietett a szalonból. A lépcsőfokokat 
kettesével véve felrohant a fedélzetre. Odafent vakító napfény fogadta, Cayo pedig már ott is volt 
mellette.

– Hová ilyen sietősen? – kérdezte. – Azt hittem, nincs ellenére egy kis csók – mondta, és gúnyos 
mosolyra húzta a száját.

Azt a szép száját… Állj! Ez a férfi egy angyal alakjába bújt ördög, mondta magának Dru 
gondolatban. 

Nem, ő nem akarja ezt újra átélni. Tudja, hogy még egyszer nem bírná ki. És egyszeriben csak 
egyetlen kiutat látott. Hátat fordított Cayónak, aztán nekifutott, átlendült a hajókorláton, és a 
tengerbe ugrott.

Cayo döbbenten állt a hajókorlátnál. Nem elég, hogy Drusilla beugrott a tengerbe, de miután 
felbukkant a víz alól, a távoli part felé kezdett úszni.

– Az ott Dru? – kérdezte valaki Cayo háta mögött.
– Dru? – kérdezett vissza ő.
Eddig azt sem tudta, hogy a személyi asszisztensének beceneve is van. Valójában semmilyen 

személyes dolgot nem tudott róla, mert nem akarta a nőt látni benne. Ahogyan az ajka édes ízét 
sem akarta újra érezni, és őrült vágyat sem iránta. Tudta azonban, hogy csak ámítja magát.

– Mármint Miss Bennett – motyogta mellette a vezető steward, láthatóan zavartan. – Elnézést, 
uram, de nem kellene segítenünk neki?

– Jó kérdés – dünnyögte Cayo.
Miközben Drusilla után nézett, aki erős karcsapásokkal egyre távolabb úszott a jachttól, 

akaratlanul is csodálattal adózott a lány akaratereje, sőt konoksága előtt. Cayo heves vágya még 
mindig nem csillapodott. Többet akart annál a csóknál, sokkal többet. Ha nem Drusilláról lett 



volna szó, azonnal a magáévá tette volna, akár a szalon padlóján is. Aztán a kanapén. Újra meg 
újra, amíg ki nem hunyt a közöttük szikrázó feszültséget.

Csakhogy Drusilláról van szó, gondolta. Ő pedig mindig is gyakorlatiasan és megfontoltan 
cselekedett. Mindenben. Soha semmire nem hagyta elcsábítani magát, és nem engedte, hogy az 
érzései irányítsák. Kivéve azt az egy alkalmat Cádizban, aztán pedig az előbb a jachton. Ez éppen 
két kisiklással több, mint amennyinek lennie kellett volna, de több már nem lesz. Ideje, hogy 
visszanyerje az önuralmát! Ez pedig azt jelenti, hogy marad, ahol van.

Látta, hogy a lány a hátára fordul a vízben. Valószínűleg meg akarta nézni, hogy követi-e 
valaki. Nem, nem fogod visszahozni, mondta magának Cayo szigorúan. Éppen elég időt és munkát 
fektetett abba, hogy megtartsa Drusillát. Miért fáradt egyáltalán annyit miatta, és miért kellett 
még megcsókolnia is?

Azt azonban természetesen nem kockáztathatja meg, hogy Drusilla vízbe fúljon. 
Az asszisztenseként túlságosan értékes a számára. Az is túl nagy kockázat lenne, ha a szeretőjévé 
tenné, bármennyire kívánja is. Nem értette, miért akar a lány kilépni a cégtől, és miért lett 
egyszeriben annyira dühös rá. Abban viszont biztos volt, hogy pénzzel ezt a gondot is meg tudja 
oldani.

– Uram… Talán vízre kellene tennünk az egyik motorcsónakot – javasolta a steward egyszerre 
aggódóan és alázatosan.

Cayót ez máskor szórakoztatta volna. Most azonban önmagával küzdött, a saját ellentmondásos 
érzéseivel és gondolataival. Drusilla egészen összezavarta, és ez egyáltalán nem volt ínyére. Miss 
Bennett tökéletes asszisztense volt: hozzáértő, megbízható, személytelen. Aztán ő elkövette azt a 
hibát, hogy a nőt is meglátta benne, és elkezdődött ez az egész zűrzavar.

Cayo tizennyolc éves volt, amikor eltökélte, nem fogja megengedni, hogy még egyszer az 
érzelmei irányítsák. Ha valamit meg akart szerezni, elvette, bármi volt is az. Ha pedig nem kellett 
egy nőnek, akkor addig teljesítette minden vágyát, amíg őt magát is megkapta. Az érzelmeknek 
nincs hatalmuk felette. Már rég nem az a gyenge fiú, aki annak idején volt.

Akkor viszont miért viseli meg ennyire ez a helyzet? Miért ilyen feldúlt? A vágy, hogy megkapja 
Drusillát, olyan erős, hogy szinte már fékezhetetlen. Ő azonban akkor sem fogja megengedni, 
hogy legyűrje!

– Készítsék elő az egyik motorcsónakot! Én magam fogom kihalászni Miss Bennettet – mondta.
Látta, hogy a legénység tagjai meglepetten néznek rá, mielőtt sietve intézkedni kezdenek. Cayo 

Villa senki után nem szokott futni. Most pedig üldözőbe vesz egy nőt. Nem is először. 
A kérdés már csak az, hogy mit tegyen vele, ha utoléri.

– Feljön a fedélzetre, vagy előtte még úszik az aranyéremért? – kiáltott ki Cayo gúnyosan a 
motorcsónakjából.

Dru nem vett tudomást róla.
– A part még nagyon messze van, ha innen talán nem is tűnik úgy – folytatta Cayo. – Ráadásul 

az áramlások is veszélyesek. Ha nem vigyáz, akár Egyiptomig is elsodorják.
Dru eltökélten és dühösen tovább tempózott. Vagy talán nem is dühből teszi, hanem önvédelemből, 

hogy elfojtsa Cayo újabb csókjának az emlékét? Cádizban a körülmények miatt még megbocsátható 
volt a csók. Az előbb a szalonban azonban már nem kisiklás volt. Dru számára időközben kiderült, 
milyen kevésre tartja őt a férfi, mégis viszonozta a csókját. Vadul és féktelenül.

– Inkább leszek Egyiptomban, sem hogy még egy percet a maga társaságában töltsek – sziszegte.
Szinte még be sem fejezte a mondatot, amikor Cayo jelzett a stewardnak, és Dru hangját elnyomta 

a csónakmotor dübörgése. Abbahagyta az úszást, mert a csónak szűk köröket írt le körülötte. Sós 
víz fröcskölődött az arcába, és meg kellett dörzsölnie a szemét. Amikor újra kinyitotta, a csónak 
közvetlenül mellette ringatózott a hullámokon, és a motorját is leállították.

– Elkenődött a szemfestéke. Úgy fest, mint egy mosómedve – jegyezte meg az üldözője rosszallóan.
– Igazán? Maga nyilván elvárná, hogy akkor is kifogástalan legyen a megjelenésem, amikor 

az életemért úszom. De nyilván nem tudja, honnan is tudná, hogy egy makulátlan smink mögött 



rengeteg munka van.
A lánynak égett a szeme, és uralkodnia kellett magán, hogy ne dörzsölje meg újra, mert azzal 

csak rontana a helyzeten. A szemfestéke valószínűleg már az álláig lefolyt. Nem érdekel, mondta 
magának szigorúan. Valójában azonban haragudnia kellett magára, mert még mindig tetszeni 
akar Cayónak.

– Nem azért jöttem maga után, hogy a sminkelés nehézségéről csevegjünk – mondta a férfi. 
A hangja meglepően szelíd volt, és Dru nagyon izgatónak találta. – Annak viszont örültem volna, 
ha nem kellett volna belátnom a maszkja mögé.

– Kicsit sem érdekel, hogy maga minek örülne, Mr. Vila.
Cayo arcát furcsa mosoly derítette fel. A  lány nagyot nyelt. De nem a férfi és a csók miatt, 

mondta magának. Csakis a sós víz és a megerőltető úszás az oka.
Nagyon rosszul hazudik, gondolta eközben Cayo.
– Akár érdekli, akár nem, ez az igazság. – A  férfi fagyosan elmosolyodott. – Biztos vagyok 

benne, hogy ért engem, Miss Bennett. Most pedig maga jön.
Egy cápatámadásnál több esélyem lenne, gondolta Dru keserűen. Lenyelte a szavakat, amelyek 

már a nyelve hegyén voltak, és egy helyben taposta a vizet. Közben felmérte a helyzetét. Nem 
tagadhatta, hogy elfáradt. Az utóbbi három év majdnem minden energiáját felőrölte, és ehhez jött 
még a főnökével vívott csatározás. Az elemek lemerültek.

Újabb hullám csapott az arcába, és a feje egy pillanatra víz alá került. Megint tudatosult benne, 
hogy fogytán az ereje. Az utóbbi évek fáradozásai nem maradtak nyom nélkül. Közben azt hitte, 
hogy minden rendben lesz, csak keményen kell dolgoznia. Maga mögött akarta hagyni a nehéz 
gyerekkorát, és azt kívánta, hogy a bátyja szabaduljon meg a függőségtől.

Aztán eljött az a borzalmas éjszaka, amelyen értesült Dominic haláláról. Dru éppen üzleti úton 
volt Belgiumban. Úgy érezte magát, mintha elevenen kitépték volna a szívét. Cayónak azonban 
nem beszélt a személyes tragédiájáról, és a férfinak nem is tűnt fel semmi. Attól a naptól kezdve 
Dru egyszerűen csak tette a dolgát, és a bánatot szinte eltolta magától. A munkája a segítségére 
volt ebben, és büszkeséggel töltötte el, hogy jó abban, amit csinál. Mintegy védőburkot vont maga 
köré az érzései ellen.

Minden megváltozott azonban, amikor elolvasta azt az e-mailt. Rá kellett döbbennie, hogy 
egész idő alatt csak áltatta magát. Cayo Villa a végén pedig még azt fogja hinni, hogy minden csak 
róla szól. Dru ezt nem engedhette meg. Semmiképpen sem.

Prüszkölve felúszott a víz felszínére, és a férfira nézett. Még mindig a motorcsónak szélén ült, 
mintha kicsit sem érdekelné, hogy az asszisztense odavész-e a tengerben. Alighanem csak azért 
bosszankodik, mert ő elrontotta a délutánját. Ez kijózanított Drút. Nem fog odaveszni! Nem fogja 
elhagyni magát! Sem Cayo Villa, sem bárki más miatt. Ez a gondolat erőt adott neki.

Megígértem neked, Dominic. Hátat fordítok ennek a férfinak, és elviszlek magammal Bora Borára. 
A szélbe és a tengerbe szórom a hamvaidat, ahogy kívántad. Utána mind a ketten szabadok leszünk.

Dru elfojtotta a késztetést, és nem engedett szabad folyást a haragjának. Visszaúszott a 
motorcsónakhoz, és megkapaszkodott a szélében. Cayót még soha nem látta ennyire felindultnak.

– Jól van – mondta a lány, mintha már nem érdekelné a helyzet. – Beszállok a csónakba.
– Nem is vártam mást magától – felelte a férfi olyan önelégülten, hogy Drút rosszullét környékezte. 

– Mielőtt azonban kihúznám a vízből, Miss Bennett, váltanunk kell néhány szót.
Dru az egyik kezével elengedte a csónakot, és kisimította a haját az arcából. A frizurája teljesen 

kibomlott, és a haja most bizonyára úgy tapad a fejére, mintha hínár lenne. A gondolat mosolyt 
csalt az arcára, mert biztos volt benne, hogy Cayo Villának nem tetszik a látvány, amelyet nyújt. Ez 
erőt adott neki ahhoz, hogy csak felvonja a szemöldökét, mintha nem igazán érdekelné, mit akar 
mondani a férfi.

– Az a gyanúm, hogy az akciójával csak az én figyelmemet akarta felkelteni – folytatta Cayo, és 
egészen biztosnak tűnt az igazában.

– Jó tudni, hogy semmit sem értett meg abból, amit mondtam – dünnyögte Dru.
– Megduplázom a fizetését.



A  lány lelki szemei előtt megjelent a hatalmas összeg, és a másodperc törtrészéig vívódott. 
Valóban meg kell szabadulnia ettől a férfitól? Természetesen igen! Vagy az alkalmazottja marad, 
vagy elmegy, és akkor megőrzi a maradék önbecsülését. A  kettő együtt nem megy. Ez a nap 
világosan megmutatta.

Dru sok mindent szeretett volna elmondani Cayónak, de sejtette, hogy a férfi akkor talán nem 
húzná ki a vízből. Nagyon könyörtelen tud lenni, ezt éppen elégszer megtapasztalta már.

– Fázom – mondta, mert még ez tűnt számára a legbiztosabb megoldásnak. – Besegít a csónakba?
A férfi előrehajolt, és a karjánál fogva olyan könnyedén húzta ki a tengerből a lányt, mintha 

pihekönnyű lenne. Dru ruhájából csak úgy dőlt a víz. A blúza a testére tapadt, és átsejlett rajta 
bíborvörös melltartója. Ki volt szolgáltatva Cayo tekintetének, és vágyakozó pillantást vetett a 
tengerre. Legszívesebben visszaugrott volna a vízbe.

– Eszébe se jusson! – mondta a férfi fenyegetően.
Aztán imbolyogni kezdett a csónak, és a lány önkéntelenül is megkapaszkodott Cayóban, ő 

pedig átkarolta, és magával húzta a párnázott hátsó ülésre. Drúban újra fellángolt a heves vágy, és 
ezért szinte már gyűlölte magát.

Hangosan felbőgött a csónakmotor, és visszaindultak a jachthoz. Cayo egy szót sem szólt, amíg 
újra a fedélzeten nem voltak, ahol a legénységből valaki pokrócot terített Dru vállára. Ő mosollyal 
köszönte meg a figyelmességet, és szinte egy hajószerencsétlenség túlélőjének érezte magát. Cayo 
viszont istenien festett, mint mindig, miközben a lebukó nap fénye megcsillant lebarnult bőrén.

A legénység tagjai eltűntek a fedélzet alatt, mintha a közelgő vihar elől akarnának biztonságos 
helyre menekülni. Mindenki ezt tenné, akinek egy csöpp esze van, gondolta Dru. Ő mégis maradt, 
és várta, hogy bekövetkezzen a katasztrófa. Cayo izzó pillantást vetett rá a napszemüvege kerete 
felett.

– Azt hiszem, tudja, hogy a fedélzeten van váltóruha – mondta, és a nyugodt hangja gyanút 
ébresztett a lányban. – Azt javaslom, előbb öltözzön át, aztán jöjjön vissza, hogy civilizált emberek 
módjára beszélhessünk a szakmai kilátásairól.

Dru nem akarta, hogy inába szálljon a bátorsága, és mosolyt varázsolt az arcára.
– Csakis azért akartam kijönni a vízből, mert fáztam – kezdte. – Nem azért, mert továbbra is 

magánál szeretnék dolgozni. Nem vonom vissza a felmondásomat – folytatta, és nagyot nyelt a 
férfi hitetlenkedő pillantása láttán. – Két lehetőség van. Azt mondom, amit maga hallani akar, 
aztán az első adandó alkalommal kereket oldok. Vagy őszinte leszek, és bízom benne, hogy maga 
méltósággal elenged. Döntse el, melyiket választja.

Cayo olyan pillantást vetett a lányra, amitől ő libabőrös lett.
– Úgy gondolom, ma egyikünk sem viselkedett igazán méltóságteljesen – válaszolta a férfi.
– Magának akkor is döntenie kell – mondta Dru, mintha mi sem lenne természetesebb és 

egyszerűbb.
Néhány pillanatig csend állt be közöttük, csak a hajó falának csapódó hullámokat lehetett 

hallani.
– Menjen, és hozza rendbe magát! Aztán majd folytatjuk – mondta végül Cayo.
A hangjában fenyegetés bujkált, de Dru nem ijedt meg. Az érzékei egészen eltompultak. 
Amikor kicsivel később belépett Cayo sötét fával burkolt dolgozószobájába, tudta, hogy nem úgy 

fest, ahogyan azt a férfi elvárná tőle.
Cayo az íróasztalánál állt, és telefonált. Egy üzletfelével beszélt, és Dru megszokásból fél füllel 

odafigyelt, miközben várt. Nem lepődött meg azon, hogy a férfi tekintete elsötétült, amikor feléje 
fordult.

– Most le kell tennem – mondta a telefonba, és elköszönt, de a tekintetét egy pillanatra sem 
vette le az asszisztenséről. – Az ég szerelmére, mi a fene ez magán? – kérdezte.

– Nem tudtam, hogy öltözködési előírásoknak kell megfelelnem – vágott vissza a lány 
meglepődést színlelve. – Az  a fiatal hölgy, akit egy órája itt láttam a fedélzeten, emlékezetem 
szerint pókhálóból készült kreációt viselt.

– Ő már elhagyta a hajót – felelte Cayo, és a szemét összehunyorítva méregette a lányt. – Ez 



azonban nem magyarázat arra, hogy maga úgy van öltözve, mint… mint…
A férfi nem fejezte be a mondatot.
– Mint egy normális ember? – kérdezte Dru ártatlanul. – Ugyan már, Mr. Villa, a 21. században 

élünk. Biztosan nem most először lát farmernadrágot viselő nőt.
– Nem, de magán először látok farmert. – Cayo szemében különös kifejezés jelent meg. 

A szívverése felgyorsult, és kellemes bizsergést érzett a gyomrában. – Azt sem tudtam, hogy a 
haja ilyen… hosszú.

Dru közömbösséget színlelt, és válasz helyett csak megvonta a vállát. Aztán az egyik bőrfotelhoz 
ment, leült a karfájára, és a kerek ablakon át kinézett a tengerre. Természetesen tudta, hogy a 
fedélzeten van váltóruha a női vendégek számára. Valamikor ő maga gondoskodott erről, persze 
Cayo utasítására, mert a férfinak gyakran voltak váratlanul érkező hölgylátogatói.

Amikor azonban az előbb ott állt a ruhák, blúzok, cipők és kiegészítők sokasága előtt, egyszeriben 
undor fogta el. Egyszerűen nem vitte rá a lélek, hogy felvegye valamelyik ruhadarabot. Helyette 
gyorsan lezuhanyozott, egy törölközővel szárazra dörzsölte a haját, és kibontva hagyta, hogy lágy 
hullámokban omoljon a vállára. Utána keresni kezdett valamilyen laza darabot, és talált is egy 
fehér farmernadrágot, amely úgy állt rajta, mintha ráöntötték volna. Hozzá egy rövid ujjú, kék-
fehér mintás blúzt választott. Végül még világosszürke kendőt is terített a vállára, mert este hűvös 
a tengeri levegő. Nem festette ki magát, és cipőt sem vett.

Ebben az öltözékben egyszerűen önmaga lett. Végre! 
Cayo azonban úgy meredt rá, mintha kísértetet látna.
– Mit akar ezzel elérni, Miss Bennett? – kérdezte. – Új módszert talált arra, hogy felkeltse a 

figyelmemet?
– Nem én akartam beszélni magával, hanem maga velem – mondta Dru, és hűvös mosolya 

nem árulta el, hogy még mindig meleg érzéseket táplál Cayo iránt. – Egyébként nem a figyelmére 
vágyom, csak arra, hogy tartsa tiszteletben a döntésemet. Fogadja el, hogy felmondtam.

A férfi arca rezzenéstelen maradt.
– És ha megháromszorozom a fizetését? – kérdezte kihívóan. – Mintha azt mondta volna, hogy 

csak bérelt szobában lakik. Veszek magának egy lakást. Tetőtérit, ha azt szeretne. Londonban 
bárhol. Szabadon dönthet.

Dru nagyon csábítónak találta az ajánlatot. Ezzel bizonyára mindenki így lenne. Cayo egészen 
új életet kínál neki. Nagyon jó életet. Egy állásért cserébe, amelyet ő valójában mindig is szeretett. 
Legalábbis máig.

De nem lenne ez egyfajta prostitúció? Cayo megvásárolná őt, igaz, a beleegyezésével, de akkor 
is megvásárolná. Valóban akarja? A férfi továbbra is igénybe venné a szolgálait, ő pedig továbbra 
is epekedne érte. Mi lenne vele öt vagy tíz év múlva? Dru már látta magát vénlányként. És mindez 
csak egy tetőtéri lakásért, hogy továbbra is Cayo közelében lehessen. A gondolatra rosszullét fogta 
el.

– Nem szeretnék tetőtéri lakást Londonban – válaszolta, és nem vett tudomást a sajgó szívéről, 
mely még mindig a férfiért dobogott.

– Akkor hol? – Cayo felvonta a szemöldökét. – Házra hajt? Telekre? Ma gán  szi getre? Azt hiszem, 
bármelyiket megadhatom.

– Igen, megadhatná – felelte Dru, mert tisztában volt a férfi befektetéseivel. Csak ritkán 
kellett valaminek utánanéznie a számítógépén ahhoz, hogy részletes tájékoztatást tudjon adni 
a főnökének, és erre kifejezetten büszke volt. – Tizenhat bérháza van, néhányhoz földterület is 
tartozik. Van továbbá három magánszigete és szép számú korallzátonya. Legalábbis ez az utolsó 
állapot, de folyamatosan dolgozik azon, hogy növelje a vagyonát.

Cayo az íróasztalnak dőlt, és karba fonta a kezét. Olyan áthatóan nézett rá, hogy Dru hátán hol 
a hideg futkosott, hol forróság öntötte el. 

– Válasszon egyet! – mondta a férfi parancsolóan.
– Nem tud visszavásárolni – felelte a lány határozottan. – Nem kell a pénze.
– Mindenkinek megvan a maga ára, Miss Bennett. – A férfi megdörzsölte az állát. – Azoknak 



különösen, akik azt állítják, hogy nem lehet őket megvásárolni. Tapasztalatból beszélek.
– Ha maga mondja… – Dru egyszeriben már nem volt biztos abban, hogy el akar kerülni innen. 

– Ismerem a módszereit, Mr. Vila. Nekem azonban nincs családom, senkiért sem kell felelősséget 
vállalnom, és hitelt sem kell törlesztenem. Egyszóval: semmi sem kényszerít arra, hogy elfogadjam 
az ajánlatát.

Cayo úgy nézett a lányra, mintha a szavai semmin sem változtatnának. Mintha nem számítana, 
hogy ő mit akar. Számára csakis az a fontos, ismerte fel Dru egyszeriben, hogy érvényre juttassa 
az akaratát. Kerül, amibe kerül. A  lányt kétségbeesés kerítette hatalmába, és távolabb lépett a 
férfitól.

– Miss Bennett – kezdte Cayo, és a hangja semmi jót nem ígért.
Akkor használta ezt a hangot, amikor meg akart semmisíteni valakit. Tár gya lá so kon Dru már 

sokszor hallotta így beszélni. Ennek véget kell vetnem, gondolta.
– Hagyja már abba! – mondta egyszeriben emelt hangon. A kétségbeesés új erőt adott neki. 

Nem fogja megengedni, hogy ez a férfi legyűrje. A szemében féktelen harag villogott, és ökölbe 
szorította a kezét. – Miért csinálja ezt?

– Már megmondtam – felelte Cayo kissé türelmetlenül. – Maga a legjobb asszisztens, aki valaha 
nekem dolgozott. És ez nem bók, hanem tény.

– Meglehet – válaszolta Dru látszólag nyugodtan, miközben valójában azért küzdött, hogy ne 
veszítse el az önuralmát. – Ez azonban nem magyaráz meg semmit. – A  férfi megköszörülte a 
torkát, és mondani akart valamit, de Dru felemelte a kezét, és nem engedte szóhoz jutni. – Könnyen 
betöltheti a helyemet. A hatalmas cégében bőven akad alkalmas munkaerő. Vagyis nincs nyomós 
oka arra, hogy itt tartson.

– Úgy tűnik – mondta Cayo hűvösen –, magának magasabb az ára, mint a többieké.
– Ez őrültség! – Dru hátradobta a haját, és elszántan küzdött azért, hogy ne törjön ki könnyekben. 

– Maga nem szorul rám.
– Akkor is kell nekem!
A lánynak is kellett a férfi, csak egészen másként.
– Maga ezt soha nem fogja megérteni! – szakadt ki Drúból. Már nem is próbált uralkodni magán. 

Miért is tenné? – Volt valaki az életemben, akit szerettem, de elveszítettem – folytatta. Nem 
érdekelte, hogy remeg a hangja és könnyes a szeme. Az is mindegy volt neki, mit gondol róla Cayo 
Villa. Ő természetesen nem tudhatja, hogy a bátyámról beszélek, de ez nem az én bajom, gondolta 
Dru. – Amit elveszítettem, senki sem hozhatja vissza. Maga sem – tette hozzá.

Egyszeriben be kellett vallania magának a siralmas igazságot. Cayónak semmit sem kellene 
kínálnia neki, se lakást, se telket, se pénzt azért, hogy maradjon. Mert ha valóban kellene a férfinak, 
és ha valóban ő kellene neki, akkor… Igen, akkor csak magához kellene őt húznia, és azt mondania, 
hogy nélküle elképzelni sem tudja az életét…

Cayo azonban csak az asszisztensének akarja, tökéletes munkaerőnek. Dru ebben egészen biztos 
volt, mégis vágyott a férfira. Még mindig.

– Világossá tette az álláspontját – mondta Cayo rövid, feszült csend után.
– Jól van, akkor most már elengedhet.
A lánynak nehezebb volt kimondania ezeket a szavakat, mint gondolta. Egy pillanatig azt hitte, 

hogy a férfi megteszi, amire kéri, és összerándult a gyomra. Cayo szemében furcsa csillogás jelent 
meg, ám mindjárt el is tűnt. Újra olyan zárkózott lett, mint mindig. Dru pedig újra rádöbbent, hogy 
Cayo Vila soha semmit nem ad fel. Nem köt kompromisszumot, és végül mindig győz. Csaknem 
kilátástalan szembeszállni vele.

A levegő olyan feszültséggel telt meg, hogy a lány alig kapott levegőt.
– Két hétig maradnia kell – mondta a férfi végül úgy, mintha börtönbüntetésről szóló ítéletet 

hirdetne ki. – Ez áll a szerződésében. Úgyhogy a következő két hétben vagy önként elvégzi a 
munkáját, vagy merő gonoszságból itt tartom.

Cayo azonban most nem tűnt gonosznak, csakis szomorúnak. A lánynak ettől elszorult a torka, 
és megint feltámadt benne az ijesztő, fájdalmas és követelő vágy. De nem engedhet neki, ha meg 



akarja tartani az ellenőrzést a helyzet felett. Minden más túlságosan veszélyes lenne, gondolta 
Dru.

A férfi hűvös mosollyal ajándékozta meg.
– Magáé a döntés, Miss Bennett.


