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Sharon Kendrick

Jéghideg szerető



 1. FEJEZET

– Mr. Valenti?
A szelíd női hang kizökkentette Matteót a gondolataiból. Nem is próbálta elrejteni a bosszúságát, 

miközben mélyebbre süppedt a luxusautó puha bőrülésében. Az apján törte a fejét. Vajon beváltja 
a fenyegetését, amelyet nem sokkal az ő Rómá ból való elutazása előtt közölt vele? És ha igen, ő 
hogyan tudja megakadályozni?

Matteo nagyot sóhajtott. A családtagjain kívül senki mástól nem tűrt volna el ilyen viselkedést. 
De a vér nem válik vízzé. A rokonokat nem lehet egyszerűen cserben hagyni. Fájdalmas szúrást 
érzett a szíve körül. Már hogyne lehetne, hiszen korábban vele is megtörtént!

– Mr. Valenti? – ismételte meg a szelíd női hang.
Matteo idegesen elhúzta a száját. Utálta, ha megszólították, amikor egészen egyértelműen jelezte, 

nem akarja, hogy zavarják, ráadásul ez az átkozott utazás nem a terv szerint alakul. Nem csak 
azért, mert egész idő alatt egyetlen olyan hotelt sem talált, amelyet meg akart volna vásárolni. 
Ennek a kormánynál ülő törékeny nőhöz is köze van, akitől a falra mászik.

– Cos’ hai detto? – kérdezte, de az ezt követő csendben eszébe jutott, hogy a nő nem beszél 
olaszul.

Messze van az otthonától – a vidéki Angliában, egy nővel a volánnál. A homlokát ráncolta. Ő 
volt az első női sofőrje, és amikor megpillantotta filigrán alakját és meghökkentően kék szemét, 
rögtön felötlött benne, hogy inkább egy férfit keres. De nem akarta, hogy szexistának tartsák.

Sasorra cimpája megremegett, amikor a tekintetük találkozott a visszapillantó tükörben.
– Mit mondott? – kérdezte angolul.
A nő megköszörülte a torkát, keskeny válla megmozdult – de rövidre vágott haján a nevetséges 

ellenzős sapka a helyén maradt.
– Azt mondtam, hogy az időjárás szemlátomást tovább romlik.
Matteo kinézett az ablakon. A  sűrű hófúvásban és az egyre inkább leszálló alkonyatban alig 

látszott a táj. Annyira elmélyedt a gondolataiban, hogy nem figyelt fel rá, de odakint csak halvány, 
elmosódott kontúrokat látott.

A homlokát ráncolta.
– Egyáltalán odaérünk ebben az időben?
– Nagyon remélem.
– Reméli? – ismételte meg Matteo, és a hangja keményen csengett. – Micsoda válasz ez? Nyilván 

tudja, hogy indulásra készen vár egy repülő!
– Igen, Mr. Valenti, de egy magángépről van szó, és az megvárja magát.
– Tudom, hogy egy magángépről van szó, mert történetesen az enyém – felelte Matteo 

türelmetlenül. – De Rómában hivatalos vagyok egy partira, és úgy terveztem, hogy pontosan 
érkezem.

Keira nagy nehezen elfojtott egy sóhajt, és a tekintetét a behavazott útra szegezte. Meg kell 
őriznie a nyugalmát, mert Matteo Valenti az eddigi legfontosabb ügyfele. A főnöke ezt alaposan 
a szájába rágta. Bármi történjék is, nem szabad elveszítenie az önuralmát, és nem mutathatja ki, 
hogy az utóbbi napokban az idegeire ment ez a fickó.

Egy ilyen kaliberű ügyfél mellett sofőrködni teljesen új tapasztalat volt számára. Mint a csapat 
egyetlen női, ráadásul legfiatalabb tagja általában egészen más feladatokat kapott. Csomagokat 
szállított ki, vagy elkényeztetett gyerekeket fuvarozott az iskolából haza a bébiszitterhez a londoni 
exkluzív villák valamelyikébe.

Ám Matteo Valentivel összehasonlítva ezek a szupergazdag londoniak csak kispályások voltak.
Keira főnöke kifejezetten hangsúlyozta, hogy az olasz milliárdos most először vette igénybe az 

ügynökségük szolgálatait, és az ő felelőssége, hogy ezentúl mindig őket válassza.



Keira örült, hogy egy ilyen befolyásos nagyvállalkozó a Luxury Limos mellett döntött. Ám nem 
volt ostoba. Matteo Valenti nyilvánvalóan azért őket bízta meg, mert az utolsó percben határozta 
el az utazást – ő meg csak azért kapta meg a feladatot, mert kevéssel karácsony előtt más sofőr 
nem állt rendelkezésre. A főnöke szerint Valenti egy jelentős szállodatulajdonos, aki gyarapodó 
birodalmához új székhelyet keres Angliában.

Eddig Kentbe, Sussexbe és Dorsetbe látogattak el. A legtávolabbi dorseti úti célt a végére hagyták, 
noha Keira a karácsony előtt megnövekedett forgalomban nem igazán örült ennek. De nem az ő 
feladata megszervezni Matteo Valenti időbeosztását, neki csak biztonságban el kell juttatnia őt 
A-ból B-be.

Meredten nézte az előttük kavargó hópelyheket. Furcsa, hogy mennyire feszélyezi Valenti 
jelenléte. Sokat dolgozik együtt férfiakkal, és ismeri a legtöbb gyöngéjüket. Hamar rájött, hogy 
akkor fogadják el a leginkább, ha maga is félig-meddig úgy viselkedik, mint ők, és megpróbál nem 
kitűnni közülük.

Ezért volt rövid haja – noha pár évvel ezelőtt nem ez volt az oka, hogy levágatta. És általában 
ezért nem viselt sminket, sem kihívó ruhát. Elégedett volt fiús külsejével, mert ha a férfiak 
megfeledkeznek a jelenlétéről, általában oldódik a feszültségük. Ám ez a szabály nem volt érvényes 
Matteo Valentire. Keira még sosem találkozott nála arrogánsabb, türelmetlenebb emberrel.

De nem csak ez volt az idegessége oka. Vagy mégis? Erősebben markolta a kormányt. Nem 
szívesen vallotta be magának, miért olyan feszélyezett Mr.  Valenti közelében. Valójában már az 
első találkozásuk teljesen összezavarta. Ugyanis még sosem látott nála erősebb kisugárzású férfit. 
Egyszerre zavarba ejtő, izgató és félelmetes. Korábban még nem történt vele ilyen – sosem szólalt 
meg a fejében egymillió hegedű, ha valakinek csupán a szemébe nézett.

Mr. Valentié volt a legsötétebb szempár, amelyet valaha látott. Magáról megfeledkezve bámulta 
sűrű, fekete haját, és azon tűnődött, vajon milyen lenne érezni az ujjai alatt.

Keira már a félig-meddig barátságos, tárgyilagos hangnemmel is megelégedett volna, de erre 
reménye sem lehet ezzel a barátságtalan, rideg fickóval.

Természetesen nem kerülte el a figyelmét, hogy Matteo milyen hitetlenkedve meredt rá, amikor 
őt osztották be mellé. Először is megkérdezte tőle, hogy egy ilyen erős kocsi volánja mögött is 
magabiztosnak érzi-e magát. Keira a legszívesebben ezt válaszolta volna: „Igen, uram, köszönöm 
az érdeklődését. És szükség esetén darabokra tudom szedni ezt az erős motort, és újra összerakom.”

Matteo meg sem próbálta titkolni a bosszúságát, mintha Keira meg tudná szüntetni a hóvihart.
A lány idegesen nézett fel a sötét égre. Amikor a visszapillantó tükörben találkozott a tekintete 

a férfiéval, baljós előérzete támadt.
– Hol vagyunk? – kérdezte Matteo.
Keira a navigációs eszközre nézett.
– Úgy saccolom, hogy Dartmoorban.
– Úgy saccolja? – kérdezte a férfi szarkasztikusan.
Keira megnyalta kiszáradt száját. Örült, hogy Valenti újra kibámult az ablakon. Így legalább 

nem veszi észre az idegességét.
– Nincs térerő.
– És nem jutott eszébe, hogy ezt közölje velem?
Keira lenyelte a nyelve hegyén lévő csípős választ. Majdnem kicsúszott a száján, hogy minek, 

amikor Matteo úgysem ismerős errefelé. Persze valószínűleg úgy véli, hogy egy olyan férfi, mint ő, 
minden helyzetben feltalálja magát.

– Éppen telefonált, és nem akartam zavarni – felelte ehelyett. – És azt mondta…
– Mit mondtam?
Keira vállat vont.
– Azt mondta, hogy visszafelé a szebbik útszakaszt válasszam.
Matteo homloka ráncba szaladt. Ezt mondta volna? Igaz, hogy nagyon elmerült a gondolataiban. 

Egész idő alatt azon töprengett, miként kezelje az apját, de arra nem emlékezett, hogy beleegyezett 
volna egy kiruccanásba a környéken, amelynek semmi üzleti haszna.



Talán csak szórakozottan igent mondott, amikor Keira azt javasolta, hogy a zsúfolt autópálya 
helyett ezt a szakaszt válasszák?

– A hóvihar pedig úgy jött, mint derült égből a villámcsapás – mondta a lány.
Matteo igyekezett úrrá lenni az indulatán. Az nem segít, ha ráförmed Keirára. Tudta, hogy a nők 

a munkában meg a magánéletben egyaránt kiszámíthatatlanok és irracionálisak, s ő mindig irtózott 
az érzelmi kitörésektől.

Ha megmondaná neki a véleményét, a lány valószínűleg könnyekben törne ki, és jelenetet 
rendezne, miközben egy gyűrött zsebkendőbe fújná az orrát, és kivörösödött szemmel nézne rá. 
Erre most tényleg nincs szüksége. Ő a saját szabályai szerint kívánja élni az életét, drámák nélkül.

Egy pillanatra eszébe jutott Donatella, aki hiába várja őt a partin. Látni vélte a csalódottságot 
a zöld szempárban, amikor rájön, hogy a hetek óta tartó randik után nem egy elegáns, római 
szállodai szobában fog végződni az este, ahogy eredetileg tervezték.

Matteo szája elkeskenyedett. Várt a szexszel, pedig tudta, hogy ez mennyire frusztrálta a lányt. 
Most még frusztráltabb lesz.

– Ha lekésem a partit, az még nem a világvége, feltéve, ha karácsonyig épségben hazajutok – 
mondta. – Ezt azért megígéri, ugye?

Keira bólintott, de a szíve még mindig vadul zakatolt. Lassan kezdett rájönni, hogy komoly bajban 
vannak. Az ablaktörlők már nem bírtak ekkora mennyiségű hóval, és egyre erősebben havazott. 
Még sosem autózott ilyen rossz látási viszonyok között. Azon tűnődött, miért nem kockáztatta 
meg inkább a zsúfolt utakat és dugókat, ami sokkal biztonságosabb lett volna.

Nem akarta felbosszantani Matteo Valentit – de a milliárdos ügyfeleknél ez úgy tűnik, 
elkerülhetetlen. Valenti nem az az ember, aki nyugodtan üldögél a hátsó ülésen a dugóban araszoló 
kocsiban.

Keira először nem is értette, miért nem helikopterrel utazik, de aztán a férfi közölte vele, hogy így 
többet lát a tájból. Ha jobban belegondolt, már sok mindent tudott Matteóról. Hogy nem szereti 
a benzinkutaknál kapható kávét, és ha rossz minőségű az étel, akkor inkább semmit sem eszik. 
Hogy békésen tűri az autórádióból szóló karácsonyi dalok végtelen áradatát, mindazonáltal nem 
panaszkodott, amikor ő átállította az adót klasszikus zenére, csak hátrahajtotta a fejét, és lehunyta 
a szemét.

Keira a fékre lépett, amikor elhaladtak egy karácsonyi fényfüzérekkel feldíszített kis ház mellett. 
Rikító tábla jelezte, hogy ez Dartmoor legjobb panziója.

Az volt a gond, hogy Keira egyszerűen nem tudott mit kezdeni a Matteo Valentihez hasonló 
férfiakkal. Valószínűleg ezzel nincs egyedül. Keira figyelte az emberek reakcióit, amikor Matteo 
kiszállt a limuzinból, hogy szemügyre vegyen egy-egy eladásra kínált, ócska hotelt.

Látta, amint a nők szeme elkerekedik, mintha alig hinnék el, hogy létezik ilyen férfi – 
arisztokratikus arcvonásokkal, határozott állal és érzéki szájjal megáldva.

Ám néhány vele töltött nap után Keira tudta, hogy Matteo csak kívülről tökéletes. Mert a férfi 
kiszámíthatatlan, barátságtalan és rideg. De pontosan ez tetszik a legtöbb nőnek. Miközben a lány 
erősebben markolta a kormányt, azon tűnődött, mi lehet a vitathatatlan kisugárzás titka.

Ám töprengésre nem ez volt a legmegfelelőbb időpont. A karácsonyra sem akart gondolni, amely 
túl gyorsan közeledett, és ő határozottan tartott tőle. Be kellett látnia, hogy az időjárás egyre 
pocsékabb, és ő elveszítette az uralmat a jókora kocsi fölött.

Érezte, amint a kerekek megcsúsznak, amikor az út enyhén emelkedni kezdett. Hirtelen kiverte 
a víz. Ha nem elég óvatos…

Az autó jobbra-balra csúszkálva megállt, és Keira elsápadt. Közel s távol nem látott egyetlen 
kocsit sem.

Kikapcsolta a motort, a visszapillantó tükörbe nézett, és kényszerítette magát, hogy állja a sötét 
szempár ádáz tekintetét.

– Mi történt? – kérdezte Matteo.
Keira a dühös hang hallatán megborzongott.
– Megálltunk – mondta. Elfordította a slusszkulcsot, és imádkozott, hogy mozduljon meg az 



autó.
De az maradt, ahol volt.
– Észrevettem – felelte Matteo nyersen. – A kérdés, hogy miért álltunk meg?
Keira nyelt egyet. A  férfi pontosan tudja, miért álltak meg. Azt akarja, hogy ő hangosan 

kimondja?
– Ez egy nehéz kocsi, és a hótakaró sokkal vastagabb, mint gondoltam. Egy kis dombon vagyunk, 

és…
– És?
Nézz szembe a tényekkel! – mondta Keira magának. Pontosan tudod, mi történt. A helyzet nehéz, 

de ez még nem a világvége.
Még egyszer megpróbálta mozgásba hozni az autót, ám ezúttal is sikertelenül. Vonakodva 

elvette a kezét a kormányról, és megfordult.
– Elakadtunk – ismerte be.
Matteo bólintott, és elfojtott egy káromkodást. Büszke volt rá, hogy válsághelyzetekben sosem 

veszti el a fejét. És isten a megmondhatója, hogy az elmúlt években bőven volt része ezekben. Épp 
elég krízist élt át, hogy szakértővé váljon.

Nem ez a megfelelő időpont, hogy azon morfondírozzon, miért nem engedelmeskedett az első 
impulzusnak, és kért férfi sofőrt. Aki tudja, mit tesz, nem pedig egy lányt, aki még ahhoz sem elég 
erős, hogy egy kerékpárral boldoguljon, nem beszélve egy ilyen hatalmas járgányról.

Szemrehányásokat később is tehet ennek a nőnek, gondolta dühösen – és fog is! De először is ki 
kell szabadulniuk innen, és ehhez tiszta fejre van szüksége.

– Pontosan hol vagyunk? – kérdezte olyan lassan, mintha egy gyerekhez beszélne.
Keira megfordult, és néhány másodpercig némán tanulmányozta a navigációs eszközt, mielőtt 

ismét felnézett.
– Megint nincs internet. Dartmoor szélén vagyunk.
– Milyen messze a civilizációtól?
– Ez a probléma. Mérföldekre mindentől. – Matteo nézte, ahogy a lány az ajkába harap. – És itt 

nincs mobilinternet.
Matteo a legszívesebben ököllel az ablakra vágott volna, de ehelyett elszámolt magában tízig. 

Át kell vennie az irányítást.
– Csússzon arrébb! – mondta élesen, és kikapcsolta a biztonsági övét.
Keira értetlenkedve pislogott.
– Hová?
– Az  utasülésre – felelte Matteo, és összeszorította a fogát, amikor kinyitotta az ajtót, és 

felvértezte magát a hóvihar ellen. – Átveszem a vezetést.
Mire újra beült a kocsiba, belepte a hó. Becsapta az ajtót. Még érezte az ülésen a lány testének 

csodás melegét. Dühösen a bizarr és ide nem illő gondolat miatt, a slusszkulcs után nyúlt.
– Tudja, hogy nem szabad erősen rálépni a gázpedálra? – kérdezte Keira idegesen. – Különben 

kipörögnek a kerekek.
– Nem hiszem, hogy autóvezetési órákat kéne vennem magától. Elakadt a hóban, és a kocsi 

nem mozdul. – Keira felé fordult, aki idegesen nézte őt. – Igen. Re me kül elintézte – folytatta 
Matteo, és már nem próbálta titkolni a hangjában vibráló indulatot. – Elérte, hogy egész Anglia 
legbarátságtalanabb vidékén ragadjunk, ráadásul nem sokkal karácsony előtt. Mestermunka!

– Nagyon sajnálom.
– Ezzel nem megyek semmire.
– Ezért valószínűleg kirúgnak – suttogta Keira.
– Csak ha előbb nem fagyunk meg – vakkantotta Matteo. – Ha rajtam múlik, én fel sem vettem 

volna. De a karrierje az utolsó, ami jelen pillanatban érdekel. Ki kell találnunk, hogyan tovább.
Keira benyúlt a kesztyűtartóba, kivette a mobilját, és a kijelzőre nézve vágott egy grimaszt. 

Matteót ez egyáltalán nem lepte meg.
– Nincs térerő – mondta a lány, és felnézett.



– Mit nem mond! – felelte a férfi gúnyosan, és kikémlelt az ablakon. Odakint tombolt a hóvihar. – 
Gyanítom, hogy a közelben nincs egyetlen falu sem, ugye?

Keira a fejét rázta.
– Nincs. De épp az imént haladtunk el egy panzió előtt. Tudja, olyan hely, ahol szállást és 

reggelit adnak.
– A szállodaiparban dolgozom – felelte Matteo veszedelmesen halkan. – Tudom, mi az a panzió. 

Milyen messze van?
Keira vállat vont.
– Pár száz méterre lehet, bár ebben az időben nem lesz könnyű gyalog eljutni oda.
– Ó, tényleg?
Matteo újra kinézett a hóviharba. A szíve szaporábban vert, amikor megértette, hogy tényleg 

veszélyben vannak. Már nem arról volt szó, hogy lekési a repülőgépét, vagy csalódást okoz egy 
nőnek, aki arra számított, hogy ágyba bújik vele. Itt a túlélésről van szó.

Ebben az időben kimerészkedni igazi kihívás. A  másik lehetőség, hogy az éjszakát a kocsi 
védelmében töltik, és várják, hogy holnap reggel valaki a segítségükre jöjjön.

A  csomagtartóban valószínűleg vannak takarók, és bekapcsolhatják a fűtést. Bőszen 
elvicsorodott. És általában mit tesznek az emberek, hogy ne fázzanak, ha másokkal vannak együtt?

De éppen csak belegondolt, hogy felmelegíthetik egymást, máris félresöpörte az ötletet. És nem 
csak azért, mert úgy tűnt, hogy a lánynak nincs annyi hús a csontján, hogy kedve legyen hozzábújni.

Nem. Ekkora hóviharban itt maradni őrültség lenne. Nincs rá garancia, hogy valaki másnap rájuk 
bukkan.

Szemügyre vette a lány sofőrsapkáját, sötétkék nadrágból meg zakóból álló egyenruháját. Az anyag 
alatt – amely egész biztosan nem alkalmas rá, hogy védelmet nyújtson a természet tomboló erőivel 
szemben – kirajzolódott a melle és a csípője szelíd domborulata.

Matteo felsóhajtott. Ami azt jelenti, hogy oda kell adnia neki a kabátját, és ő megfagyhat.
– Gyanítom, nincs magánál valami melegebb holmi, ugye?
Keira arca láthatóan felderült.
– Van egy anorákom a csomagtartóban.
– Egy anorák?
– Vízhatlan kabát. Kapucnival.
Keira levette a sofőrsapkáját, és az ujjaival beletúrt rövid, sötét hajába. A sápadt arcon átsuhanó 

mosoly bosszantotta Matteót. Talán azt várja, hogy megdicsérje, amiért volt olyan előrelátó, és 
bepakolt egy dzsekit? – tűnődött.

– Vegye ki, és bújjon bele! – utasította a lányt. – Aztán indulás!



 2. FEJEZET

Keirának igyekeznie kellett, hogy a mély hóban lépést tartson Matteóval. A férfi erősebb volt, és 
sokkal gyorsabban haladt előre, mint ő, noha ragaszkodott hozzá, hogy magával hozza a bőröndjét.

Éles, jeges hódara vágott a szemébe meg a szájába, és Keira azon tűnődött, vajon nem csak 
képzelte-e azt a kivilágított házat – akárcsak egy délibábot ebben a fagyos sivatagban.

Matteo a tiltakozása dacára kölcsönadta neki a túlságosan nagy bőrkesztyűjét. Ennek ellenére 
úgy érezte, hogy lefagy a keze, és megkönnyebbülten felsóhajtott, amikor végre elérték a házat. 
Hála istennek, nem csak képzelte! Bele se mert gondolni, mit szólt volna Matteo Valenti, ha hiába 
rángatta volna ide!

Kölcsönadta ugyan a kesztyűjét, de egyetlen barátságos szót sem mondott. Nézte, amint a férfi 
türelmetlenül lesöpri a havat a fából készült kapuról, majd belöki. Keira ott botladozott mögötte, 
míg oda nem értek az ajtóhoz, hogy szemügyre vegyék az arany és piros fényekkel kivilágított 
táblát.

A lány egész testében reszketett a hidegtől, amikor Matteo becsöngetett. Halk melódia csendült 
fel odabent.

– Mi van… mi van… ha senki sincs otthon? – kérdezte Keira vacogó fogakkal.
– Ég a lámpa – felelte a férfi türelmetlenül. – Természetesen vannak a házban.
– Ta… talán elutaztak karácsonyra, és égve hagyták a lámpát, hogy elijesszék a betörőket.
– Tényleg azt hiszi, hogy egy ilyen helyre érdemes betörni?
A  házból jövő zaj hirtelen félbeszakította a szócsatát, és egy középkorú, kerekded asszony 

kinyitotta az ajtót.
– Atyaég! – kiáltotta, és szélesebbre tárta az ajtót. – Hiszen maguk nem betlehemezők!
– Semmiképpen sem – felelte zordan Matteo. – A közelben elakadtunk az autónk  kal.
– Jaj, szegények! Ilyen éjszakán nem lenne szabad odakint lenni. Jöjjenek be, jöjjenek csak be!
A megkönnyebbüléstől Keira majdnem könnyekben tört ki. Matteo a hátára tette a kezét, és 

betolta a fényesen kivilágított előszobába. Az  idefelé vezető, végtelennek tűnő út során Keira 
meggyőződésévé vált, hogy nem érik el a házat. Holnap, vagy lehet, hogy csak holnapután, két 
megfagyott holttestet találnak a limuzinban.

De most ott állt az előszobában, ahol mindenütt magyalágakat és csillogó lamettákat látott. 
Egy műfenyőt villogó, színes fényekkel díszítettek fel, és a mennyezeti lámpán egy hatalmas 
fagyöngyág függött.

Keirát lenyűgözték az egyik polcon sorakozó bolyhos kis hóemberek. Aztán észrevette a lábánál 
egyre terebélyesedő tócsát.

– Jaj, ne! A padló! – kiáltotta. Matteo Valenti hitetlenkedő pillantást vetett rá, de ő nem törődött 
vele. – Tönkretesszük a padlóját.

– Ne törődjön vele, kedvesem! – mondta az asszony szívélyesen. – Nálunk folyton jönnek-mennek 
a kirándulók. Később majd feltakarítjuk.

– Szeretnénk telefonálni, ha nincs kifogása ellene – szólalt meg Matteo.
Keira figyelmét nem kerülte el, hogy néz rá az asszony. A  szája tátva maradt, mintha csak 

most fogta volna fel, hogy ott áll az előszobájában egy százkilencven magas, pompás férfi, fekete 
kasmírkabátján olvadó hóval.

– És miért szeretne telefonálni, kedvesem? – kérdezte szelíden.
Matteo mindent elkövetett, hogy ne rezzenjen össze a bizalmaskodó megszólításra. Őszintén 

szólva utálta az ehhez hasonló beceneveket.
Elfojtotta az ingerültségét. Ha már ilyen elviselhetetlen helyzetbe került, legalább az önuralmát 

őrizze meg. A sofőrje láthatóan nincs olyan állapotban, hogy bármit is mondjon vagy tegyen.
– Az autónk valamivel feljebb elakadt a hóban – magyarázta, és vádló pillantást vetett Keirára, 



aki épp lehámozta magáról az anorákját, és megrázta sötét haját. – Ebben az időben nem lett volna 
szabad ezen az úton jönnünk. De ami történt, megtörtént, ezen már nem lehet változtatni. Minél 
előbb tovább kell mennünk, és ez ügyben szeretnék intézkedni.

Az asszony bólintott, közben a mosoly nem tűnt el az arcáról.
– Attól tartok, kedvesem, hogy ez lehetetlen. Ma éjjel biztosan nem kap vontatókocsit. Ebben 

az időben nem.
Matteo pontosan ettől tartott. Megfékezte a dühét, elvégre nem verheti fejbe a nőt, aki ilyen 

barátságosan beinvitálta őket a házába.
Egyébként is igaza van. Ebben az időben ki merészkedne ide? Szembe kell néznie a tényekkel, 

és elfogadni, hogy itt ragadtak a semmi közepén – a sofőrjének köszönhetően. Keira ránézett. 
A szeme nagyon sötétnek tűnt sápadt arcában. Matteo összevonta a szemöldökét.

Pont ezzel a nővel kell itt ácsorognia! Ismét eszébe jutott az elszalasztott parti. De aztán 
elhessegette a gondolatot, nagy levegőt vett, és kimondta az elképzelhetetlent:

– Akkor úgy néz ki, hogy itt kell töltenünk az éjszakát. Feltételezem, hogy lehet magánál szobát 
bérelni, ugye?

Az asszony arcáról eltűnt a mosoly.
– Decemberben? Nem, telt házam van – mondta büszkén. – Törzsvendégeim van nak, akik 

minden évben eljönnek. Ezek az emberek szeretik Dartmoorban a romantikus karácsonyt.
– De valahol meg kell szállnunk! – bukott ki Keirából. – Legalább holnapig. Addigra remélhetőleg 

eláll a havazás, és továbbmehetünk.
Az asszony bólintott, a pillantása Keira sápadt arcára esett, aztán elvette tőle az anorákot, és 

egy fogasra akasztotta.
– Egy ilyen éjszakán aligha tehetem ki magukat, nem igaz? Odaadhatom a lányom szobáját. Ez 

az egyetlen, ami pillanatnyilag üres. De a vacsoránál minden hely foglalt, így attól tartok, nem 
invitálhatom meg magukat.

– Az evés nem olyan fontos – felelte nyersen Matteo. – Talán hozhat valamit a szobánkba, ha 
lesz egy kis ideje, nem?

Keira kábán követte a keskeny lépcsőn a háziasszonyukat, aki Mary néven mutatkozott be. Most 
mosolyogva kinyitott egy ajtót.

– Szerintem egész kényelmes. A  fürdőszoba a folyosó végén van, noha már nem maradt sok 
meleg víz. Ha forró fürdőt szeretnének venni, meg kell osztozniuk egy kádon. Most lemegyek, és 
felteszem a teavizet. Érezzék magukat otthon!

Mary becsukta maga mögött az ajtót. Amikor Keira rádöbbent, hogy egyedül van Matteo 
Valentivel ebben a nyomasztóan kicsi szobában, a szíve gyorsabban kezdett dobogni.

Érezzék magukat otthon? Az  ég szerelmére, hogyan? Ebben az apró helyiségben egyetlen 
ággyal?

Megborzongott.
– Miért nem mondta Marynek, hogy nem akarunk egy szobában aludni?
Matteo türelmetlen pillantást vetett rá.
– Ketten vagyunk, és egy szabad szoba van. Számoljon utána! Milyen alternatíva létezik még?
Keira igazat adott a férfinak. Mary nem varázsolhat még egy szobát. Kö rül né zett. A helyiség túl 

kicsinek tűnt az itt lévő bútorokhoz. A tűzött takaróval lefedett, inkább másfél, mint kétszemélyes 
ágyat valahogy beszuszakolták ide, és most ez uralta a szobát. A  kifakult párnákkal mintha 
egyenesen egy Disney-film kelléke lenne. Keira el tudta képzelni, ahogy Hamupipőke alszik benne.

Itt nem volt karácsonyi dekoráció, de minden szabad felületen fényképeket látott. A  sokkal 
fiatalabb Maryről egy csecsemővel a karján, aztán kisgyerekekkel, tinédzserekkel, és végül esküvői 
fotók – és még több kisbaba.

Keirának kiszáradt a szája. Egy átlagos élet. És Mary mosolygó arcából ítélve egy boldog élet. 
Keira nem ismerte ezt a kedélyes otthonosságot, és hirtelen rátört az irigység.

Felemelte a fejét, és egyenesen Matteo szemébe nézett.
– Sajnálom – motyogta.



– Spórolja meg magának a közhelyeket – mordult rá a férfi, aztán kivette a nadrágja zsebéből 
a mobilját, és reménytelenül meredt rá. – Nincs térerő. Természetesen nincs, mi mást vártam? És 
internet sincs.

– Mary azt mondta, használhatja a vezetékes telefont.
– Tudom, mit mondott. Mihelyt megszabadultam a vizes ruhadarabjaimtól, felhívom a 

titkárnőmet. – Meglazította a nyakkendőjét, aztán áthúzta a fején, és a legközelebbi szék karfájára 
dobta. A  szája elkeskenyedett, ahogy körülnézett. – Per amor del cielo! Ki száll meg egy ilyen 
putriban? Még saját fürdőszobánk sincs.

– Mary azt mondta, hogy használhatjuk a folyosó végén lévő fürdőszobát.
– Pontosabban azt mondta, hogy meg kell osztoznunk a kádon, ha fürödni akarunk – fortyant 

fel Matteo. – Megosztozni a kádon? Nincs elég meleg víz? Melyik évszázadban élünk?
Keira vállat vont. Matteo nyilvánvalóan nem szokott hozzá a kisvárosi körülményekhez. Vagy 

az olyan házakhoz, ahol átlagos emberek laknak.
Mert ő természetesen nem az. Keira főnöke mesélte, hogy Matteónak számos luxusszállodája van 

Olaszországban – sőt néhány Amerikában, Barbadoson és Hawaiin is. Honnan tudhatná, milyen 
egy hideg folyosón a fürdőszobába menni, amelyet ugyanúgy, mint a ház többi részét, évtizedek 
óta nem újítottak fel?

– Tipikus, bájos angol ház – felelte a lány.
– Erről a bájról lemondok. Előnyben részesítem a tisztességes fürdőszobát és a forró vizet.
Keira azon töprengett, vajon Matteo szándékosan nem vesz tudomást róla, hogy itt nagyobb 

baj is van, mint a fürdőszoba… Vagy talán csak ő az, aki túlságosan érzékeny a problémás múltja 
miatt? Zavartan a hajába túrt. Mi nem stimmel vele?

Matteo a második férfi, akivel megosztja az ágyát. Az első részegen elaludt – a második meg 
most bosszúsan néz rá hideg, fekete szemével.

Matteo bólintott, mintha csak olvasott volna Keira gondolataiban.
– Tudom – mondta dühösen. – Szerintem is kész rémálom. Nem szerepelt a karácsonyi 

kívánságlistámon, hogy ezt a keskeny ágyat megosszam egy alkalmazottammal.
Ne vedd a szívedre! – intette magát Keira. Viselkedj úgy, mintha ez lenne a normális, és ne 

csinálj belőle gondot!
– Túl fogjuk élni – jelentette ki szenvtelenül, és megdörzsölte a karját, mert a vékony zakóban 

fázni kezdett.
Matteo végigmérte.
– Fázik – szólt meglepő együttérzéssel. A tekintete a másodperc törtrészére megpihent a lány 

combján. – A nadrágja meg vizes.
– Mit nem mond? – gúnyolódott Keira. Nem szerette, ha sajnálták.
– Van valami más, amit felvehetne?
A lány rámeredt. Érezte, hogy elvörösödik, de ez csak még harciasabbá tette.
– Persze, természetesen. Mindig magammal hozom a ruhásszekrényemet, ha egy ügyfelet 

Devonból Londonba viszek. Ezt teszi minden sofőr.
– Miért nem spórolja meg magának a szarkazmusát, és vesz helyette egy forró fürdőt? – javasolta 

Matteo. – És kölcsön tudok adni pár ruhadarabot.
Keira bizalmatlanul nézett rá. Az  ajánlat meghökkentette, nem tudta, komolyan veheti-e. 

Matteo a kasmírkabát nélkül lenyűgözően festett sötétszürke öltönyében. A lány még gyakorlatlan 
szemével is látta, hogy méretre készült. Mást elképzelni sem lehet – széles vállával és hosszú 
lábával nem valószínű, hogy illene rá a konfekció.

Mi lehet Matteo bőröndjében, amit kölcsönadna neki?
– Van magánál női ruha is?
Váratlan mosoly jelent meg a férfi szája sarkában. Keira pulzusa nyomban meglódult. Őszintén 

remélte, hogy Matteo az elkövetkező néhány órában csak ritkán fog mosolyogni.
– Fura, de nincs – felelte szárazon, és szétnyitotta a bőröndje cipzárját. – De van egy pulóverem, 

ami jó lehet magára. Meg egy neszesszerem néhány holmival. Tessék, fogja!



Keira szívét a hála érzése járta át.
– Kö… köszönöm. Nagyon kedves…
– Basta! Spórolja meg magának a hálás dadogást! Nem azért csinálom, mert kedves vagyok. 

– Matteo szája körül megjelent egy kemény vonás. – Ez a nap már úgyis kész katasztrófa. Nem 
akarom, hogy még rosszabb legyen, mert ha összeszed egy tüdőgyulladást, a végén gondatlanságból 
elkövetett emberölés miatt kerülök bíróság elé.

– Akkor mindent megteszek, hogy ne legyek beteg – felelte Keira. – Ter mé sze te sen fölöttébb 
kínos lenne, ha ezzel kellemetlenséget okoznék magának.
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Kezében a férfi túl nagy pulóverével Keira végigmasírozott a folyosón a fürdőszobába. Próbálta 
elfojtani egyre növekvő ingerültségét. Matteo Valenti a legellenszenvesebb ember, akivel valaha 
találkozott. És egész éjjel el kell viselnie!

A fürdőben az ajtóra akasztotta a pulóvert, és körülnézett. És aznap első ízben elmosolyodott. 
Még szerencse, hogy hozzászokott az ócska házakhoz. Számára az avokádózöld mosdó és az 
ugyanolyan színű kád teljesen normális volt, de megborzongott, amikor elképzelte, mit fog ehhez 
szólni Mr. Cinikus.

Gyerekkorában az anyjával ennél sokkal lepukkantabb házakban is laktak. Emlékek törtek a 
felszínre. Nehéz idők voltak, de legalább akkoriban érezte a biztonságos szeretetet – amíg az anyja 
meg nem halt.

Keira bemászott a kádba, a zuhanyfej alá állt, és megengedte a langyos vizet, majd beszappanozta 
magát Matteo méregdrága szappanjával.

Az ujjai alatt érezte, amint megkeményedik a mellbimbója. Egy pillanatra lehunyta a szemét, és 
elképzelte, amint megérinti a férfi erős keze.

Mi az ördög ütött bele? Kiszállt a kádból, és dühösen szárazra törölte magát. Nem elég rémes a 
helyzet anélkül is, hogy egy férfiról fantáziálna, aki valószínűleg gondoskodni fog az elbocsátásáról, 
mihelyt visszatérnek a civilizációba?

Ismét felvette a bugyiját és a melltartóját, aztán belebújt Matteo szürke pulóverébe. Meleg 
volt, és puha – de sajnos, csak a combja közepéig ért, bármennyire cibálta is. A tükörbe nézett. 
Tulajdonképpen mi a baj?

Tényleg olyan naiv, hogy azt hiszi, ez a fickó észreveszi, mi van rajta? Ahogy viselkedik vele, akár 
anyaszült meztelenül is bemehetne a szobába, a szeme se rebbenne.

Ám Keira ebben tévedett, akárcsak az útvonal kiválasztásában. Amikor visszatért a szobába, 
Matteo Valenti az ablaknál állt, és kifelé nézett. Megfordult, és megdermedt.

Keirának furcsa volt, hogy így bámul rá. A férfi összehúzta a szemét, amely még sötétebb lett, és 
hirtelen megváltozott a légkör.

A lány nem tagadhatta, hogy tetszik neki a dolog. Persze lehet, hogy teljesen félreérti a helyzetet. 
Nem ez lenne az első alkalom.

– Minden rendben? – kérdezte bizonytalanul.
Matteo csak bólintott. A  pulzusa az egekbe szökött. Épp most fejezte be a telefonálást a 

titkárnőjével. Gondolatban mérföldekre járt. Miközben az isten háta mögötti vidéket nézte, 
rádöbbent, hogy itt senki sem tudja elérni. Furcsamód a gondolat olyan békével töltötte el, amilyet 
már régen nem érzett.

És akkor visszajött a sofőrje a szobába. Látta, amint távozott a nem éppen előnyös tengerkék 
egyenruhában, de most…

Nyelt egyet, ám a torkából nem akart eltűnni a gombóc. Megmagyarázhatatlan! Hogy az 
ördögben változott meg ennyire?

Keira rövid, sötét haja még nedves volt, kipirult arcán látszott, hogy az imént lépett ki a zuhany 
alól. Zafírkék szeme csillogott, és óriásinak tűnt. De elsősorban a pulóveren múlt, hogy most 
hirtelen erotikusnak találta – pedig pontosan ezt akarta elkerülni. Az  egyszerű kasmírpulóver 
olyan volt, akár egy ruha. A lány kicsi és törékeny, valósággal elvész benne, de sejteti az alakját, 
ráadásul neki van a legszebb lába, amit valaha látott.

Matteo megcsóválta a fejét. Nagyon szexi, állapította meg bosszúsan, amikor fellobbant benne 
a vágy. Úgy néz ki, mintha arra várna, hogy az ágyba vigye, és megcsókolja. Kínzó gondolat ébredt 
Matteóban. Vajon visel bugyit a pulóver alatt, vagy sem?

Hirtelen úgy érezte magát, mint egy iskolás fiú. A legszívesebben megkérte volna Keirát, hogy 



vegyen fel valamit a földről…
Dühös ábrázatot öltött.
– Sí, minden csodás. Fantastico! – tette hozzá gúnyosan. – Épp most beszéltem a titkárnőmmel, és 

kértem, hogy mentsen ki a ma esti partin. Megkérdezte, hogy legalább valami kellemeset csinálok-e 
helyette, és én elmeséltem, hogy itt ragadtam a semmi közepén egy behavazott mocsárban.

– Hagytam magának egy kis meleg vizet – mondta Keira mereven, és elengedte a füle mellett a 
férfi szavait.

– Mindjárt kibújok a bőrömből örömömben – felelte Matteo.
Fogta a bőröndből elővett ruháját, és távozott a szobából.
Amikor farmerben és pulóverben visszajött, már valamelyest megnyugodott. Keira épp felemelte 

a teáskannát a tálcáról, amelyen szendvicsek és sütik voltak.
– Éhes?
Matteo csak a lány lábára tudott koncentrálni, és a kérdésre, mit visel a pulóver alatt. Vállat 

vont.
– Valószínűleg.
– Kér egy szendvicset?
– Hogy tudnék ellenállni?
– Kedves volt Marytől, hogy vette a fáradságot, és ennivalót hozott nekünk, főleg, hogy nyolc 

személy számára süt pulykát – mondta Keira nyugodtan. – Legalább hálásak lehetnénk.
– Bizonyára.
Keira igyekezett megőrizni udvarias mosolyát, miközben átnyújtott a férfinak egy csésze teát 

meg egy sajtos szendvicset. Semmi értelme mérgelődnie. A  helyzet csak még rosszabb lesz, ha 
veszekedni kezdenek.

Ő volt az, aki hibázott, és az ő állása forog kockán. Ha tovább bosszantja Matteót, bármikor 
felemelheti a kagylót, felhívhatja a főnökét, és panaszt tehet rá. Ha kedves hozzá, a férfi talán 
meggondolja magát, és nem csinál botrányt a dologból. Talán még azt is elfelejti, hogy mi történt, 
vagy talán egy új, értékes tapasztalatnak tekinti?

Szüksége van az állásra, mert szereti, és az életében nem gyakran fordult elő, hogy valami ilyen 
sok örömet szerzett neki. Nem fog lemondani róla harc nélkül. Észrevette, hogy Matteo evés közben 
egy szót sem szólt. Úgy tűnt, nem élvezi az ételt, egyszerűen csak táplálékbevitelnek tekinti.

Keira torkán viszont alig ment le egy falat. Általában jó étvágya volt, ami vékony alakját látva meg 
is lepte az embereket. De ma nem.

Kedvetlenül rágcsálta a kekszet. A cukor energiát ad, de ő csak az előtte álló órákra tudott gondolni. 
Hogy az ördögbe fogja kibírni?

A szobában még csak egy rádió sincs – nem is beszélve a tévéről. Matteóra nézett. A lámpa fénye 
kiemelte markáns vonásait és érzéki száját.

Miként lehet, hogy azt kívánja, a férfi csókolja meg? Na ebből elég! Hagyd abba! A férfiak eddig 
nemigen törték magukat érted. Tényleg azt hiszed, hogy esélyed van egy olasz milliárdosnál?

– Menjek le, és kérdezzem meg Maryt, nincs-e valami játéka a számunkra?
A  hangja kétségbeesetten csengett. Kell lennie valaminek, ami eltereli a figyelmét erről a 

pasiról!
Matteo letette a csészéjét, a szeme elkeskenyedett.
– Tessék?
– Tudja… – Keira vállat von. – Kártya vagy Scrabble vagy Monopoly. Valami. Nem tölthetjük 

azzal az egész estét, hogy egymást bámuljuk, és rémülten várjuk az előttünk álló éjszakát.
– Rémülten várja az éjszakát, Keira? – kérdezte Matteo, és láthatóan jól szórakozott.
Először mondta ki a nevét. A lány érezte, hogy elpirul. Vigyáznia kell, nehogy bolondot csináljon 

magából.
– Maga nem? – kérdezte egy kicsit túl hevesen. – Ne mondja, hogy örült, amikor megtudta, hogy 

itt kell éjszakáznia!
Matteo végiggondolta a dolgot. Pár perce még egyetértett volna, de változott a véleménye.



Az egész helyzet új volt számára. A gazdagság évei után annyira megszokta a luxust, hogy ez 
a panzió érdekes változatosságnak tűnt. És Keira Akárki mély benyomást tett rá. Egész másképp 
viselkedett, mint a legtöbb nő tenné. Azt javasolta, hogy játsszanak, és komolyan gondolta. Nem 
volt semmi kétértelműség a tekintetében, amikor ezt mondta.

Az emberek arrogánsnak nevezték Matteót, de ő csak realistának gondolta magát. Értékelte a 
saját képességeit – azt is, hogy könnyen megolvasztja a női szíveket, anélkül hogy különösebben 
strapálnia kellene magát.

– Rendben – mondta. – Játsszunk valamit!
Keira fogta a tálcát, és lement a földszintre. Egy idő után visszatért egy halom társasjátékkal. 

Hozott még egy üveg vörösbort és két poharat is.
– Ne fintorogjon! – mondta, amikor Matteo a homlokát ráncolva szemügyre vette az üveg 

címkéjét. – Kedves volt Marytől, hogy felajánlotta ezt a bort. Én mindenesetre iszom egy pohárral, 
ha maga nem is kér belőle.

– Ma este már nem vezetek. Egyébként sem akarom megbántani Maryt, mert tényleg nagyon 
szívélyes volt velünk.

Matteo elvette az üveget, kinyitotta, és megtöltötte a poharakat. Ivott belőle egy kortyot, majd 
helyet foglalt a legkényelmetlenebb karosszékben, amelyen valaha ült.

– Kezdhetjük? – kérdezte Keira.
Törökülésben ült az ágyon, a lábát betakarta.
– Igen – dörmögte Matteo.
Meglepte, hogy a lány a pókert javasolta. És még jobban meglepődött, amikor kiderült, hogy 

kitűnően játszik.
Nem tagadhatta tovább, hogy ez az édes kis sofőrlány percről percre egyre inkább elvarázsolja. 

Amikor Keira a lapjaiba pillantott, pókerarca semmit sem árult el. Matteo azon kapta magát, hogy 
a legszívesebben megcsókolná az ajkát.

Nyelt egyet. Vajon a lány észrevette, hogy hűvös közömbösségével felszította a vágyát? Amely 
egyre nő?

Majdnem az összes bort megitták, és Keira könnyűszerrel megverte őt. Ez is új tapasztalat volt.
Matteo összehúzta a szemét.
– Ki tanította meg játszani?
A lány vállat vont.
– Mielőtt sofőr lettem, autószerelőként dolgoztam, többnyire férfiakkal – magyarázta. – És ha 

nem volt más dolgunk, kártyáztunk a fiúkkal.
– Autószerelőként dolgozott?
– Meglepi?
– Nem látszik elég erősnek ahhoz, hogy szétszedjen egy kocsit.
– A látszat néha csal.
– Ez igaz.
Matteo fogta a borosüveget, és a maradékot kitöltötte a poharakba.
Amikor az egyiket átnyújtotta, észrevette, hogy Keira keze remeg. Ő is érzi ezt a szinte kézzel 

fogható feszültséget, gondolta dühösen, amikor a kezük összeért.
Megpróbált valami másra gondolni, mint a lány szájára és testére – de kudarcot vallott.
– Mr. Valenti – szólalt meg váratlanul Keira.
– Matteo – javította ki a férfi szelíden. – Gondoltam, hogy tekintettel a szokatlan körülményekre, 

szólíthatnánk egymást a keresztnevünkön.
– Igen, de…
A  kérdő tekintet láttán Keira elhallgatott, és azon töprengett, hogyan magyarázza el a 

gondolatait.
Az  alkohol rámenőssé tette, amit a póker közben könyörtelenül ki is használt. Valószínűleg 

nem volt bölcs dolog legyőznie Matteo Valentit, de meg akarta mutatni, hogy nem olyan 
hasznavehetetlen, mint a férfi gondolja. De most érezte, hogy elszáll a bátorsága, és nő benne a 



feszültség.
A  mellbimbója megkeményedett. Lehet, hogy Matteo észrevette? Talán megszokta, hogy a 

nők így reagálnak rá, de ő nem olyan, mint mások. A  férfiak gyakran nevezték frigidnek, de ő 
egyszerűen csak félt – félt megtenni, amitől az anyja mindig óvta.

Eddig nem is volt gondja ezzel. A pasik hidegen hagyták. Egyetlen alkalommal landolt egyikük 
ágyában, de az illető olyan részeg volt, hogy már aludt, mielőtt letette volna a fejét a párnára. Mi 
az oka annak, hogy Matteo ekkora hatással van rá? Hogy testének minden négyzetcentimétere az 
érintésére vágyik? Keira nyelt egyet.

– Még nem beszéltük meg, hol fogunk aludni.
– Hogy képzeled? – váltott tegezésre Matteo.
– Úgy néz ki, meg kell osztoznunk az ágyon, tehát kompromisszumot kéne találnunk. – Keira 

nagy levegőt vett. – Úgy gondoltam, hogy az egyikünk errefelé, a másikunk arrafelé alszik.
– Egyikünk errefelé, a másikunk arrafelé? – ismételte meg Matteo.
Keira zavartan vállat vont.
– Egyszerű. Én fejjel az ágy egyik végénél fekszem, maga a másiknál. Így csináltuk, amikor cserkész 

voltam. Néha még párnákat is tettünk magunk közé. Akkor mindenki a saját térfelén maradt. – 
Kényszerítette magát, hogy tovább beszéljen, de a férfi hitetlenkedő pillantása mellett ez nem volt 
könnyű. – Vagy lehet, hogy hajlandó vagy a karosszékben tölteni az éjszakát? – tegezte vissza Keira 
a férfit.

– Ugye nem gondolod komolyan, hogy az egész éjszakát ebben az átkozott karosszékben fogom 
tölteni?

Keira elbizonytalanodva nézett rá.
– Akkor inkább én?
– Hogy egész éjjel ébren tarts azzal, hogy fészkelődsz? Köszönöm, nem. De ne aggódj! Felhagyok 

azzal a szokásommal, hogy meztelenül alszom, te pedig magadon hagyhatod a pulóveremet. Capisce? 
És nyugodt lehetsz, nem áll szándékomban közeledni hozzád. Csöppet sem talállak vonzónak.

Ez persze nem volt igaz, de jelen helyzetben talán segít.
Matteo felállt. Amikor kezdte kikapcsolni az övét, Keira nyitott szájjal meredt rá.
– A legjobb, ha becsukod a nagy, kék szemed – javasolta a férfi kedvesen. A szája sarkában mosoly 

bujkált. – Legalábbis addig, míg a takaró alá nem bújok.



 4. FEJEZET

Keira a sötétben feküdt, és megnyalta a szája szélét. Olyan száraz volt, mintha lefutotta volna a 
maratont.

Mindent megpróbált. Mélyeket lélegezni. Visszaszámolni ezertől egészen egyig. Ellazítani az 
izmait. De eddig egyik sem segített. Csak az ágyban mellette fekvő férfira tudott gondolni.

Matteo Valentire. Itt fekszik mellette. Hihetetlen!
Izmos teste meleget árasztott. Keira elfojtott egy csüggedt sóhajt. A legszívesebben forgolódott 

volna, de kényszerítette magát, hogy csendben feküdjön, nehogy felébressze a férfit. Próbálta 
meggyőzni magát, hogy hajnali hat óta talpon van, tehát fáradtnak kell lennie. De egyre éberebb 
lett.

Talán azért, mert természetesen nézte a férfit, ahogy lefeküdt az ágyba? Azóta nem tudta 
elhessegetni a fantáziaképeket. Matteo selyem bokszeralsót viselt, és egy pólót, így persze látta 
kivillanó kockahasát és izmos lábát.

Olyan erővel mart bele a vágy, hogy a lélegzete is elakadt.
A  földszintről felszűrődő zajok sem segítettek abban, hogy elaludjon. Odalent még javában 

folyt a vacsora. Hangos kiáltások, nevetések hangzottak, később vidám gyerekhangok kezdtek 
karácsonyi dalokat énekelni.

Keira el tudta képzelni, ahogy mindenki a kandallóban lobogó tűz előtt ül. A kandallópárkányon 
piros gyertyák. A szíve elszorult a fájdalomtól. Ilyesmiben neki sosem volt része.

– Nem tudsz aludni?
Matteo halk hangja kizökkentette a gondolataiból. Érezte, amint feléje fordítja a fejét.
Keira nyelt egyet. Tegyen úgy, mintha aludna? De minek? A férfi valószínűleg rögtön átlátna 

rajta. Egyébként is megkönnyebbülés, hogy nem kell tovább csendben feküdnie.
– Nem – vallotta be. – Te sem?
Matteo felnevetett.
– Nem, de nem is vártam mást.
– Miért nem?
– Szerintem pontosan tudod, miért. – A férfi hangja még mélyebben csengett, mint máskor. – 

Általában meg szabad érintenem a szép nőket, akikkel megosztom az ágyam.
Keira érezte, amint elvörösödik, és hálás volt a sötétségért. Az arrogáns Matteo Valenti tényleg 

szépnek nevezte? Azt akarta a tudomására hozni, hogy miatta nem tud aludni? Talán csak udvarias 
– jóllehet eddig nem volt a megtestesült udvariasság.

– Mintha azt mondtad volna, hogy nem találsz vonzónak.
– Erről próbálom meggyőzni magam.
A sötétség védelmében Keira megengedett magának egy elégedett mosolyt.
– Természetesen lemehetek a földszintre, és megnézhetem, nincs-e még egy kanna tea.
– Kérlek! – Matteo felnyögött. – Csak teát ne!
– Akkor attól tartok, hogy egy álmatlan éjszaka áll előttünk. – Keira felrázta a párnáját, majd 

nagyot sóhajtva visszahanyatlott rá. – Vagy van jobb javaslatod?
Matteo is felsóhajtott. A lány nyilvánvalóan komolyan gondolta a kérdést, nem pedig felhívásnak 

keringőre. Meg sem próbálta karcsú lábát „véletlenül” az övéhez érinteni.
Nem mintha ez az erkölcsös viselkedés megkönnyítené a dolgát. Mióta becsusszant a takaró 

alá, Matteo izgatott és ideges volt, akár egy tinédzser. Akarta ezt a szörnyű frizurájú nőt, noha a 
hozzá nem értésének köszönheti, hogy ebbe a kellemetlen helyzetbe került. Elfojtotta a következő 
sóhajt, miközben megpróbált a hepehupás matracon valamelyest kényelmesen elhelyezkedni.

Keira hibáztatása most nem segít.
– Beszélgessünk! – javasolta.



– Miről?
– A  nők miről beszélgetnek a legszívesebben? – kérdezte Matteo gúnyosan. – Mesélhetnél 

magadról valamit.
– És az mire lenne jó?
– Valószínűleg elaludnék közben.
Keira halkan felnevetett.
– Maga tényleg arcátlan alak, Mr. Valenti.
– Igaz. De azt hittem, megegyeztünk a Matteóban, legalábbis, amíg egy ágyban fekszünk. – 

A férfi elmosolyodott, mert hallotta, amint a lány felháborodottan levegő után kapkod. – Meséld 
el, milyen karácsonyt tervezel! Decemberben ezt szokták kérdezni, nem?

Keira egy kicsit megmoccant a takaró alatt. Az összes kérdés közül, amit Matteo feltehetett 
volna, a legkevésbé erre szeretett volna válaszolni. Miért nem érdeklődött inkább az autók felől, 
akkor a tudásával lenyűgözhetné. Vagy mesélhetett volna az álmáról, hogy egy nap szeretne egy 
műhelyt, ahol csoda szép oldtimereket hoznak rendbe.

– A nagynénémmel és az unokatestvéremmel töltöm.
– De nem örülsz neki?
– Annyira nyilvánvaló?
– Attól tartok, igen. Nem tűnsz valami lelkesnek.
Enyhe kifejezés!
– Nem, tényleg nem.
– Akkor miért nem karácsonyozol máshol?
Keira felsóhajtott. Általában nem szívesen beszélt a magánéletéről. És az emberek egy idő után 

fel is hagytak a kérdezősködéssel.
Matteo azonban más. A mai éjszaka után soha többé nem fogja viszontlátni. És nem lenne jó 

kivételesen egyszer arról beszélni, mit gondol valójában, és nem pedig arról, amit az emberek 
hallani akarnak?

Tudta, szerencsés, hogy a nagynénje annak idején magához vette, miután egy részeg sofőr 
elütötte a munkából hazafelé tartó anyját.

Legalább nem került intézetbe. Ám az érzésein ez mit sem változtatott. Mindig hálásnak kellett 
lennie azért, hogy befogadták, és egyértelműen jelezték, nem szívesen tették.

Keira megpróbált nem tudomást venni az apró szurkálódásokról, amelyeket azért kellett 
elviselnie, mert csinosabb volt az unokatestvérénél, Shelley-nél. Ezen okból vágatta le egy nap a 
haját is. Csak azért, hogy nyugton hagyják, és békés élete legyen.

– A karácsonyt az ember a családjával tölti, és ők az egyetlen rokonaim – magyarázta.
– Nincsenek szüleid?
– Nincsenek. – Keira önkéntelenül folytatta: – Az apámat soha nem ismertem, és az anyám 

halála után a nagynéném nevelt. Sokkal tartozom neki.
– De nem kedveled őt?
– Ezt nem mondtam.
– Nem is kellett. Nem bűn ezt bevallani. Csak mert valaki kedves hozzád, még nem muszáj 

szeretned őt. Akkor sem, ha a rokonod az illető.
– Megtett minden tőle telhetőt, és biztosan nem volt egyszerű neki. Nem volt sok pénzük – 

mondta Keira. – És most, miután a nagybátyám meghalt, csak ketten maradtak. Ezért fogok a 
nagynénémmel és az unokatestvéremmel egy asztalnál ülni, karácsonyi sütit enni, és úgy tenni, 
mintha ízlene a pulyka. Valószínűleg a legtöbb ember hasonlóan tesz.

Olyan hosszan elnyúlt a csend, hogy Keira már azt találgatta, vajon Matteo elaludt-e. 
Összerezzent, amikor végül megszólalt.

– Mit csinálnál szívesen karácsonykor? – kérdezte halkan. – Ha a pénz nem lenne akadály, és 
nem kéne meglátogatni a nagynénédet?

Keira az álláig húzta a takarót.
– Mennyi pénzről beszélünk? Elegendő ahhoz, hogy egy magángépet béreljek, és elrepüljek a 



Karib-szigetekre?
– Ha ez az, amit akarsz.
– Tulajdonképpen nem.
Keira a szobában lévő fényképekre gondolt. Már régen volt, hogy utoljára álmodozott. Régóta 

nem mert ilyet tenni.
– Egy fényűző hotelben kibérelnék egy szobát – mondta lassan –, és tévéznék. Egy olyan 

hatalmas képernyőre gondolok, ami szinte az egész falat elfoglalja. Még sosem volt tévé a 
hálószobámban. Megnéznék minden érzelmes karácsonyi filmet. Feküdnék az ágyban, jégkrémet 
meg pop-cornt hozatnék a szobába, és megpróbálnék nem túl sokat sírni.

Matteo válla megfeszült. Nem csak a lány hangjában bujkáló szomorúság miatt. Nem is 
emlékezett rá, mikor kapott valakitől ilyen egyszerű, egyértelmű választ. Üdítő volt ez az 
őszinteség. Olyan üdítő, mint a lány karcsú, fiatal teste és a szeme, amely hihetetlenül kék, akár 
a tenger.

Matteo szíve szaporábban vert. Hirtelen a sötétség jelentette a veszélyt. Mind ket tő jüket 
anonimitásba burkolta. Feledtette vele, hogy kicsoda, és hol van. Csábos gondolatokat ültetett el 
a fejében.

Fény nélkül csak két test feküdt itt egymás mellett, kiszolgáltatva az érzékeknek. Már alig 
tudott uralkodni magán.

Kinyújtotta a kezét, felkapcsolta az éjjeli lámpát, amely szelíd fénybe vonta a szobát.
Keira mellette feküdt, a takaró az álláig húzva, úgy hunyorgott rá.
– Miért kapcsoltad fel a lámpát?
– Mert a sötétség… fura gondolatokat ébreszt bennem.
– Ezt nem értem.
Csend volt. Matteo látta az éberséget a lány szemében, de még valami mást is, amitől 

szaporábban vert a szíve. Mindenki tudja, hogy nem jó ötlet alkalmazottakkal kezdeni.
Ám ez a tudás nem változtatott az érzelmein. Annyira betöltötte a vágy, hogy alig kapott 

levegőt.
– Valószínűleg jobb lesz, ha abban az átkozott karosszékben alszom – mondta. – Ha továbbra 

is az ágyban maradok, megcsókollak.
Keira megrökönyödve meredt rá. Matteo Valenti tényleg azt mondta, hogy meg akarja csókolni? 

Egy pillanatig csak feküdt, és élvezte, hogy ez az elragadó pasi vonzónak találja. A  józan esze 
ugyanakkor küzdött az érzéseivel.

Matteo nem érintette meg. A  levegőben ott vibrált egy kimondatlan kérdés. Valahol, a ház 
távoli részében Keira hallotta egy óra ütéseit. Noha nem tizenkettőt ütött, úgy tűnt, beharangozta 
a szellemek óráját. Mintha valami varázslatos dolog történne, ha enged.

Most az egyszer az érzelmeire akart hallgatni, nem az értelem szavára, amely egész életében 
állandó kísérője volt. Hamar megtanulta, mi történik, ha valaki nem a megfelelő férfival kezd 
– Matteo homlokán pedig nagybetűkkel világított, hogy „NEM MEGFELELŐ”. Veszélyes és szexi, 
ráadásul milliárdos, nem egy ligában játszanak.

Az lenne a legjobb, ha száműzné az ágyból.
Ehelyett lehunyta a szemét, a nyelvét végighúzta a száján, majd a férfira nézett. Nem tudta 

levenni róla a tekintetét, elöntötte a forróság.
Az előtte álló ünnepnapokra gondolt. A karácsonyi asztalnál a mesterkélt, vidám hangulatra, 

miközben a nagynénje egész idő alatt ódákat zengedezik a lányáról, Shelley-ről, aki kozmetikus, 
ellentétben Keirával, aki nem vitte semmire.



 5. FEJEZET

Keira egy pillanatra megint lehunyta a szemét. Egész életében mindig próbált helyesen cselekedni. 
És mi haszna ebből? Nem kapott érte aranyérmet. Igyekezett kihozni magából a legtöbbet a 
diszlexiája ellenére, ezért inkább a kézügyességét és a műszaki érzékét használta. A  férfiak 
világában végzett munkájából meg tudott élni, de hosszabb kapcsolata sohasem volt.

Még soha nem is szexelt, és ha nem vigyáz, szűzként fog meghalni, és csak egy fájdalmas emlék 
marad a dartmoori éjszaka, amikor Matteo Valenti meg akarta csókolni.

A férfira nézett.
– Akkor rajta! – suttogta. – Csókolj meg!
Ha azt hitte, hogy habozni fog, hát tévedett. Matteo nem kérdezte meg, hogy komolyan 

gondolta-e. Két keze közé fogta az arcát, és az ajkaira szorította a száját.
Addig csókolta, míg Keira szédülni nem kezdett a kéjtől és a vágytól. Többet akart, és félt, hogy 

a férfi bármelyik pillanatban nevetni kezd, amiért olyan tapasztalatlan, és eltolja magától.
Matteo most a pulóver alá csúsztatta a kezét, és megérintette a melltartót.
– Túl sok a ruha rajtad – mormolta, miközben ügyesen a kapcsolóhoz nyúlt, és kinyitotta.
Látszott, számtalanszor csinált már ilyet, és Keira arra gondolt, most kellene bevallania, hogy 

szűz. De aztán a férfi a hüvelykujjával körözni kezdett a mellbimbóján, és a pillanat elszállt. A lány 
halkan felsikoltott a kéjtől.

– Pszt – mormolta a fülébe Matteo. Áthúzta a pulóvert a lány fején, és a földre dobta. Amit 
nyomban követett a saját pólója és bokszeralsója. – Csöndben kell lennünk. Elvégre nem akarjuk 
felverni a házat.

Keira nem tudott válaszolni, mert a férfi már húzta is le a bugyiját.
– Matteo! – zihálta, amikor az ujjak felfedezték a hasán a selymes bőrt.
Teljesen átadta magát ennek az új, intim érzésnek. Furcsamód még ismerősnek is tűnt. Mintha 

pontosan tudná, mit kell tennie.
Matteo mondta neki, hogy tárja szét a combját, vagy magától tette? Nem tudta. Mindössze annyit 

tudott, hogy majd elájult a kéjtől, amikor a férfi a nedves, érzékeny csiklóját kezdte simogatni.
– Ó! – suttogta Keira.
– Mi az, hogy ó?
– Ez… hihetetlen.
– Tudom. Fogd meg!
Keira nyelt egyet. Meg merje tenni? Olyan nagy és kemény. Egyáltalán, mit kell csinálnia? Nagy 

levegőt vett, a hüvelyk- meg a mutatóujja közé fogta Matteo hímtagját, és gyöngéden cirógatni 
kezdte.

Pehelykönnyű érintésétől a férfi majdnem kiugrott az ágyból.
– Madonna mia! Hol tanultad? – zihálta.
Valószínűleg tönkretenné a hangulatot, ha elmagyarázná, hogy egy autószerelőnél fontosak az 

ügyes ujjak. Ehelyett megkérdezte:
– Tetszik?
– Hogy tetszik-e? – Matteo nyelt egyet. – Most viccelsz? Imádom!
De ha tetszik neki, akkor miért fogja le a csuklóját? Miért tapogatózik az éjjeliszekrényre tett 

irattárcájában?
Matteo most kivett egy kis zacskót, és Keira megborzongott, amikor rájött, mire készül. Még 

életében nem tett ilyen őrült dolgot – de legalább nem kell számolnia az esetleges következményekkel.
A  férfi felhúzta az óvszert, és Keira csodálkozott, miért nem fél egy csöppet sem. A  dolog 

valahogy helyesnek tűnt. Nem azért, mert Matteo gazdag és hatalmas, még csak azért sem, mert 
jóképű és szexi, hanem mert valahogy megérintette a szívét.


