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 1. FEJEZET

– Még egy lépést, és kattintok!
Laine várta a reakciót, de az előtte álló férfi nem mozdult, csak állt ott némán, megfeszülő 

állkapoccsal, a fejét csóválta, és rátapasztotta barna szemét. Laine tisztában volt vele, hogy nem 
veszi komolyan.

A délutáni napfény átszűrődött a függönyökön, remekül érvényre juttatva a félmeztelen férfi 
mell- és karizmait. Lassan végigsimított a nyitott övcsaton, s mikor ujjai hegyével hozzáért a 
farmer legfelső gombjához, Laine nagyot nyelt. Behunyta szemét, és rögtön ki is nyitotta, remélve, 
hogy egyszerű pislogásnak tűnik. Amint meglátszik rajta a bizonytalanság, a férfi kerül nyeregbe, 
Laine ezt már megtanulta az évek során.

– Még egy lépés, és az lesz íz utolsó, megígérem – szólt megint, és szidta magát, amiért 
egyáltalán visszatért.

Mért kellett igent mondania? Tudhatná, hogy ez a város csak bajt hoz rá. Amióta reggel beült 
bérelt kocsijába, és Urallába hajtott, végig gombóc volt a torkában – annak a jele, hogy nem kellene 
itt lennie. Jó oka volt rá tizenkét éve, hogy elhagyja a várost. 

Még mindig hiába várta, hogy a férfi reagáljon. Semmilyen érzelmet nem mutatott, lehetetlen 
volt olvasni a vonásaiban. Lassan és behatóan mustrálgatni kezdte Laine testét, aki pillanatról 
pillanatra kellemetlenebbül érezte magát. A férfi tekintete megállapodott a száján, aztán beletúrt 
rövid fekete hajába, s gondolataiba mélyedve tovább bámulta Laine-t.

– Tényleg tudja, hogy kell azt használni?
Laine megdermedt a füstös hang hallatán. Látta a borostás profilon, hogy a férfi szája vigyorra 

görbül. Nem, csak azért se hagyja magát megijeszteni. A  férfi közel jár hozzá, hogy beváljon a 
taktikája, de Laine eltökélte, hogy nem fogja kiengedni a kezéből a gyeplőt. Igenis nyugodt marad!

– Még egy lépés, és meglátja, milyen jól elkapom.
Könnyed volt a hangja, pedig belül remegett, és imádkozott, hogy a férfi végre hajlandó legyen 

követni az utasítását.
Meg is tette: porlepte csizmájával kelletlenül följebb lépett egy fokkal, és lovaglóülésbe 

helyezkedett a kislétra tetején.
– Na végre – dünnyögte Laine, füle mögé tűrte hosszú barna haja néhány tincsét, és lecserélte 

az objektívet a fényképezőgépen. A létra mögé helyezkedett, tartva a szemkontaktust jóképű, bár 
makacs modelljével, majd olyan profizmussal és magabiztossággal látott hozzá a fényképsorozat 
elkészítéséhez, ahogy csak a legtehetségesebb és legtapasztaltabb fotósok.

Pierce-en kiütött a hideg veríték, de csak nyelt egyet nagy nehezen, és kényszerítette magát, hogy 
ne nézzen le. Szíve hevesen kalapált, és minden erejével igyekezett kitörölni fejéből a hívatlan 
képeket. Hirtelen emlékek törtek a felszínre, s elméje tehetetlen volt a régi félelmekkel szemben.

Bár már rég nem az a tizenkét éves kisfiú, aki az erkély szélén egyensúlyoz, egyszeriben 
ugyanolyan sebezhetőnek érezte magát, mint akkoriban. Erősen markolta a létrát, és alig várta, 
hogy vége legyen a fotózásnak. Nem hitte volna, hogy ennyire megviseli a dolog.

– Most már lejöhet – mondta Laine. – De komolyan, dr. Beaumont: tényleg olyan nehéz volt? – 
Levette az objektívet, és nekiállt elpakolni a felszerelést. – Ha nem csinált volna ekkora cirkuszt, 
és rögtön felment volna, már húsz perce kész lennénk.

Pierce nem tudott válaszolni, némán jött le a létráról. De mihelyt szilárd talajt érzett a lába 
alatt, félelme haraggá változott.

– Mért volt olyan baromi fontos, hogy még egy fokkal följebb menjek?
– A kompozíció miatt. A munkámban nem ismerek kompromisszumot. És holnap időben jöjjön, 

legyen szíves. El akarom csípni a napfelkeltét McKenzie-ék birtoka fölött. – Laine szemrehányó 



pillantást vetett a férfi felé, aki megkeserítette az elmúlt óráját. – Már tizenegy orvost fotóztam 
Ausztráliában, de maga volt a legnehezebb eset. Mi a fenének vállalta egyáltalán, ha nem akarja egy 
naptárban látni a fényképét?

– Hát pont ez az – vakkantotta Pierce. – Vállalta a rosseb! A  volt társam, Gregory Majors 
odahamisította az aláírásomat a szerződésre, mielőtt nyugdíjba ment. Poénnak szánta; azt hitte, 
értékelni fogom. Nagyot tévedett.

Laine rögtön emlékezett a névre: dr. Majors, a helybeli háziorvos. Nagy huncut volt, szerette az 
efféle tréfákat. Laine gyakran megfordult a rendelőjében, amikor még Urallában élt.

– Vissza akartam lépni – folytatta Pierce –, de mondták a szervezők, hogy már megvették a 
repülőjegyét, és nincs rá keret, hogy átírják az ütemtervet. Felajánlottam, hogy fizetek egy másik 
járatot, ha találnak valami balféket, aki beugrik helyettem, de úgy látszik, nem találtak. Azt 
mondták, az egész terv borult volna, és ha nem készül el a naptár, nem tudnak adományt gyűjteni 
jövő évre. Sikerült lelkifurdalást kelteniük bennem.

A  jótékonysági szervezet brosúrájából kiderült, mire fordítanák a naptár eladásából befolyó 
pénzt: az volt a tervük, hogy minden nagyvárosban építenek egy otthont speciálisan olyan állami 
gondozottaknak, akik betöltötték a tizennyolcadik életévüket, s ezzel kiestek a rendszerből. 
Pierce utált reflektorfényben állni, de ezért a nemes célért hajlandó volt elviselni a fotózással járó 
kellemetlenségeket.

– Milyen nagylelkű, hogy mégis vállalta – forgatta a szemét Laine.
Nem hatották meg Pierce szavai. Mind a munkáját, mind a nemes ügy iránti elkötelezettségét 

rendkívül komolyan vette, és bosszantotta, hogy Pierce ilyen tiszteletlenül viszonyul hozzá és a 
projekthez.

Az  ő számára elmondhatatlanul fontos volt, hogy felépüljenek azok az otthonok. Bármit 
megtett volna, hogy segítsen az állami gondozottakon, mert saját bőrén tapasztalta, milyen nehéz 
a sorsuk. Már évek óta dolgozott a jótékonysági szervezetnek, és minden évben egyre nagyobb 
feladatot vállalt.

Néhanap, amikor önként vállalt magánya elviselhetetlenné vált, az állami gondozott gyerekekre 
gondolt, akiknek nincs biztos családja, és ilyenkor eltökélte, hogy továbbra is megteszi értük, ami 
tőle telik.

– Az lehet, hogy végig kell csinálnom ezt fotózást – szólalt meg Pierce –, de létrára többet nem 
mászok. Holnap az lesz, amit én mondok. Vagy menni fog így, vagy nem lesz semmi.

Laine mustrálgatta a férfit, aki a következő két napban a modellje lesz. Attól tartott, közel 
tízéves pályafutásának ez lesz az egyik legidegesítőbb és legnehezebb megbízása – a modell és a 
környezet miatt egyaránt. Dr. Pierce Beaumont minimális együttműködési hajlandóságot mutat, 
Urallában pedig minden sarkon olyan emlékek leselkednek, amiket el akar fojtani.

Amikor sok évvel ezelőtt elhagyta a Sydneytől ötszáz kilométerre északra fekvő kisvárost, nem 
gondolta volna, hogy valaha még visszajön. Uralla a múltja része, de új életében, amelyet New 
Yorkban épített fel magának, nem játszik semmilyen szerepet. Sohasem volt boldogabb, mint itt, de 
már nem ugyanaz a lány, aki egykor. Soha többé nem tudná megszokni a kisvárosi életet.

Világpolgár lett, olyan nő, aki egyedül a karrierjének él. Az ő életében nincs helye senki másnak, 
főleg nem az itteni embereknek. Kedvesek és vendégszeretők, de ő már nem kér az érzelmeskedésből. 
Már nem illik hozzá az ilyesmi.

A kisvárosi évek alatt tapasztalhatta meg, milyen érzés egy családhoz tartozni. Végre voltak 
emberek, akiket őszintén érdekelték az érzései, akik védelmet, meghittséget nyújtottak neki. 
Életében először nem érezte magát elhagyatottnak, s már számított folyton arra, hogy az ígéreteket 
mindig megszegik.

Legmerészebb álma vált valóra: egy szerető család tagja lett. Azelőtt állandóan költözött, egyik 
nevelőcsaládtól a másikhoz került, mostohatestvérek gyötörték. Urallában megértette, mit jelent 
a feltétel nélküli szeretet, és választ kapott a kérdésre, hová tartozik. Ide tartozott.

Négy csodálatos év után azonban tragikus módon mindennek vége lett. Örökbe fogadó szülei 
meghaltak autóbalesetben – Laine ismét egyedül maradt. Jobb híján a fájdalomból merített erőt; 



örökre hátat fordított a kisvárosnak, és elhatározta, hogy messze innen kezd új életet.
Elszántsága és kitartása meghozta gyümölcsét: sikeres divat- és reklámfotós lett belőle, járta 

a világot, szinte mindennap másik szállodában ébredt. Nemrég az olasz Riviérán készített fotókat 
az egyik híres sportkocsimárka számára. Az időbeosztása már az őrület határát súrolta, de nem 
bánta, mert az állandó pezsgés segített feledni a múlt emlékeit.

Keményen megdolgozott mindenért, amit elért; nem fogja hagyni, hogy holmi új- dél- walesi 
orvos, akinek fogalma sincs a mesterségéről, megszabja neki, mit tegyen és mit ne.

– Szóval maga fogja vezetni holnap a fotózást? Érdekes lesz.
Vett egy mély levegőt, és leguggolt az egyik táskája mellé. Ki van zárva. Neve és híre szorosan 

összefügg a műveivel, még szép, hogy az ő kezében marad a gyeplő. Soha többé nem adja át másnak. 
Senkinek!

– Ha azt hiszi, csak úgy beállíthat a városunkba, és dirigálhat nekem, akkor alaposan téved – 
mondta Pierce. – És a maga helyében hanyagolnám ezt a leereszkedő stílust. Mégiscsak szívességet 
teszek magának.

– Nekem? A jótékonysági szervezetnek segít, nem személy szerint nekem. Igazából nem is csinál 
sok mindent azon kívül, hogy levetkőzik. Ez azért nem egy nagy meló. A holnappal kapcsolatban 
sajnos van egy rossz hírem: úgy lesz a fotózás, ahogy én akarom.



 2. FEJEZET

Pierce alaposan szemügyre vette a lélegzetelállító barna nőt, aki az imént jól megmondta neki a 
magáét. Nem egy penészvirág, az biztos, inkább egy kis diktátor, ráadásul pokolian csinos. A szűk 
fehér felsőben és a koptatott farmerban kirajzolódott hibátlan alakja. Természetes szépség volt, 
alig viselt sminket, és láthatóan nem csinált ügyet a kinézetéből.

De most vaknak kell lennie a bájaira. Ez a nő parancsolgatni akar neki, és azt ki nem állhatja.
– Felülhetek egy traktorra a McKenzie-farmon – magyarázta. Nem kell ide nagy tervezés. Egy 

vidéki orvos traktoron. Fotózás letudva, képek a dobozban, slussz.
Laine a szemét forgatta, és így szólt:
– Vagy csinálhatna pár szelfit a mobiljával, és átküldhetné nekem. – Azzal az utolsó táskán is 

behúzta a cipzárt.
– Még mindig nem vagyok kibékülve ezzel a naptáras ötlettel – jegyezte meg Pierce.
– Ez egy jól bevált módszer – magyarázta Laine szenvtelenül. – Pár trükk, és a jóképű, meztelen 

felsőtestű férfiakból minden nő álma lesz.
– Trükkel? – ráncolta Pierce a homlokát. – Mindig ilyen hűvös modorban sértegeti a modelljeit?
Laine rezzenéstelen arccal nézett vissza rá.
– Ez nem sértés volt, hanem tény. Megszerkesztem a fotókat, hogy kihozzam belőlük a legjobbat. 

A  fotózás gyakran csak képzelőerő kérdése. Úgy alakítom a képet, hogy ellenállhatatlan lesz a 
modell – legyen az gyöngysor, bőrtáska vagy egy luxusautó. Kívánatossá teszem, hogy a fogyasztó 
úgy érezze, nem tud élni nélküle. Szebbé, csillogóbbá.

– Szóval szemfényvesztés az egész? – kérdezte Pierce. – Nem is igazi fotók. Semmi mélység. 
Igazából nem vagyok meglepve: magát csak az érdekli, hogy eladjon egy terméket, és pont. 

– Milyen jogon mondja ezt? – Laine felemelkedett és az arcába nézett. – Van egy csomó képem, 
amin semmit se változtattam, például portrék öregemberekről. Minden ránc úgy van rajtuk, ahogy 
a valóságban, és nagyon sokatmondóak. De ha az a megbízás, hogy úgy ábrázoljak egy terméket, 
hogy minél kelendőbb legyen, akkor bevetek minden trükköt.

Abban biztos volt, hogy a Pierce-ről készült képeken nem sokat kell majd igazítani. Ez a férfi 
különleges vonzerővel bír, amely minden nőre hatással van, bűn lenne meghamisítani.

– Volt valami konkrét oka, hogy nem akart fölmászni a létrára, vagy csak engem akart fárasztani? 
– kérdezte. – Eléggé túlreagálta.

– Mondom, hogy nekem ez az egész csak púp a hátamon – felelte Pierce. – Maradjunk 
ennyiben. Nem fog meggyőzni róla, hogy nincs jobb módszer adományt gyűjteni egy jótékonysági 
szervezetnek.

Laine megint elfordult, feltekerte a kábelt, és összecsukta a laptopját.
– Piackutatást végeztek, és utána döntöttek a naptár mellett – válaszolta. – Tavaly bevált a 

tűzoltós naptár, úgyhogy most kerestek tizenkét jóképű orvost. És maga lesz dr. December, dr. 
Beaumont.

– Szólítson Pierce-nek, a dr. Beaumont túl hivatalos. És javítson ki, ha tévedek, de én semmit 
se látok, ami csak távolról is emlékeztetne a karácsonyra. – Megvakarta az állát, és szárazon 
folytatta: – Mi lenne, ha levenném a többi ruhámat, maga meg beállítana elém egy karácsonyfát?

Rendes esetben Pierce nem beszélt volna így egy nővel, akit alig ismer. Modora mindig 
kifogástalan volt. De most, hogy haragja elpárolgott, Laine viselkedése előhívta személyiségének 
egy másik, tiszteletlen oldalát.

– Karácsonyfát? – mormolta Laine, és ráemelte a szemét.
Hirtelen eszeveszetten felgyorsult a szívverése. Gyorsan ki kellett törölnie fejéből a képet.
Pierce a falnak dőlt, karját összefonta izmos, napbarnított mellkasán. Az utóbbi három hétben 

Laine fényképezett néhány rendkívül vonzó férfit, de messze ő volt a legvonzóbb közülük. És 



különbözött a többi orvostól. Azok hízelgőnek tekintették a felkérést, és segítőkészek voltak, 
ketten még udvariasan vacsorára is meghívták, amit ő ugyanolyan udvariasan visszautasított.

Pierce Beaumontban volt valami, ami egyszerre bosszantotta és elbűvölte. Elejétől fogva különös 
feszültség vibrált köztük – amit muszáj figyelmen kívül hagynia. Laine-t idegesítette, hogy Pierce 
nemkívánatos érzéseket kelt benne. Még két közös munkanap áll előttük, nem hagyhatja, hogy 
ilyen elemi hatással legyen rá a pasas.

– Talán elég egy fagyöngy is – válaszolta, majd felemelte az egyik táskáját, és az ajtóhoz ment.
Pierce vigyorgott. Jól sejtette, hogy frappáns választ fog kapni. Lehet, hogy mégse lesz olyan 

rémes az a pár nap, amit ezzel a tüneményes barnával fog eltölteni. Van benne tűz.
Megfogta a másik, nehezebb táskát, és követte Laine-t.
– Biztos, hogy nem elég – mondta. Kinyitotta az ajtót, ami olyan keskeny volt, hogy amikor 

Laine kilépett rajta, fedetlen vállával Pierce meztelen mellkasához ért. – Még csak megközelítőleg 
sem.

Laine-t mulattatta, ugyanakkor meg is lepte ez a replika. Jól forog a nyelve a dokinak; ahhoz 
képest, hogy vidéki, sokkal nagyvárosibb, mint gondolta. De bármilyen kecsegtető az elképzelés, 
hogy esetleg akár több is lehetne köztük munkakapcsolatnál, ki kell vernie a fejéből. A szakmában 
hamar híre megy, ha egy fotós átlépi a határt, és ágyba bújik a modelljével, s az nem vetne rá jó 
fényt.

Másik alapelve: nem szabad hagyni, hogy egy viszony kapcsolattá fejlődjön. Gondosan 
körülbástyázta a szívét. Ha túlságosan megszeret valakit, annak csalódás a vége. Soha többé 
nem akarta átélni, milyen, mikor valaki mellett biztonságban érzi magát, aztán egyszer csak arra 
eszmél, hogy újra egyedül van.

– Visszaveheti az ingét, vége a fotózásnak – mondta, kerülve tekintetével a vérforralóan szexi 
felsőtestet.

Most megint adja a hűvös profit, gondolta Pierce. Talán a fagyöngyös poén miatt. Ő csak kicsit 
oldani akarta a hangulatot, de úgy tűnik, egyhamar nem fog sikerülni.

Vett egy nagy levegőt, és nézte a szépséges arcot. Laine vonásai nem árulkodtak semmilyen 
érzelemről. Vajon mi lehet emögött? Miért ilyen elutasító és megközelíthetetlen? Laine Phillips 
gyönyörű szigetnek tűnt számára, ahol még sohasem járt felfedező.

– Akkor holnap reggel fél ötkor a McKenzie-farmon.
– Hajnali fél ötkor? – kérdezte Pierce, és begombolta az ingét. – Tehenet fogunk fejni?
Laine szeme mosolygott, de máskülönben komoly maradt az arca.
– Olyankor tökéletesek a fényviszonyok. Semmi köze a tehenekhez. Nap kel te kor akarom fotózni a 

nyílt legelőn, egy szál eukaliptusszal a horizonton. Egy férfi, egy fa. Radikális szimbolizmus.
– Egy szál eukaliptusszal? – ráncolta a homlokát zavartan Pierce. – Ennyire ismeri a farmot, 

vagy csak reméli, hogy van ott ilyen?
– Jártam náluk reggel. Miután leszállt a gépem, elmentem megnézni.
Pierce egyre kíváncsibb lett, de hallgatott, miközben figyelte, hogy Laine idegesen babrál a 

táskája pántján. Nincs joga faggatózni; maga is zárkózott ember, az ő múltja is tabu, Laine-nel 
miért lenne másképp?

Az  élete voltaképp csak akkor kezdődött, amikor két ével ezelőtt Urallába költözött. Soha 
nem beszélt a családjáról vagy a múltjáról. Csak annyit árult el, hogy szülei még gyerekkorában 
meghaltak, s a nagynénje kapta meg a felügyeleti jogot. Szülei egykori barátai köddé váltak: most, 
hogy már nem volt több parti a szülei jachtján, a kis Pierce sem érdekelte őket.

A  gyerekeik azonban később felkeresték, mikor már fiatalemberré cseperedett. Eleinte még 
elhitte, hogy fontos nekik a barátsága, de hamar kiderült, hogy csak azért van szükségük rá, hogy 
kifizesse a számláikat. Pierce megértette, hogy kizárólag az örökségére utaznak – főleg a nők, akik 
nem is titkolták, mennyire sóvárognak a luxusra, és mindent elkövettek, hogy feleségül vetessék 
magukat.

De ő hallani sem akart róluk. Arra vágyott, ami a szüleinek sohasem adatott meg: igaz barátokra. 



Akiket nem érdekel, ha húszéves kocsival jár; akik felajánlanak neki egy alvóhelyet, ha rászorul. 
Anyagilag persze sohasem szorult segítségre: apja bányászati érdekeltségei és ingatlanai révén ő 
volt Ausztrália egyik leggazdagabb fiatalembere.

S egy szép napon rájött, hogy többet akar az élettől. Eltűnt a felső tízezer világából, s egy városba 
költözött, amelyről az orvosi egyetemen hallott. Egy városba, amelytől azt remélte, otthonra talál 
benne.

A helybeliek sohasem kérdezősködtek, nem szaglásztak a múltjában, és Pierce boldog volt. S az 
érdeklődés, melyet azelőtt tanúsított iránta a média, pont úgy elhalt, ahogy remélte: túl nyugodt 
és eseménytelen volt az új élete.

Sokan azt hitték, rossz befektetések miatt elveszítette a vagyonát, de nem így volt. Miután 
kikerült a sajtó figyelméből, diszkréten utasította pénzügyei kezelőjét, hogy a cég nevében 
juttasson el adományokat nemes célokra. Tudta, kik a barátai, s a családi örökség nélkül kevesebb 
ellensége volt. A múltjáról mélyen hallgatott, s ez remekül bevált.

Talán Laine-nek is nyomós oka van a hallgatagságra. Az akcentusa eltéveszthetetlenül ausztrál, 
bár némi nemzetközi beütéssel, és tudta róla, hogy New Yorkban él. Pierce feltételezte, hogy 
nagyvárosban nőtt fel, például Sydney, de valamiért jól eligazodott Urallában.

– Ismerem a helyet, voltam ott vagy ezer éve – közölte Laine. – De lényegtelen. Az  kéne, 
hogy ott legyen fél ötkor, és arra gondoltam, hogy késő délután meg elmehetnénk Saumarez 
Homesteadbe. Van a birtokon egy pajta, ahonnan pazar a kilátás. Szívesen fotóznám naplementekor 
az ajtókeretben.

– A fényviszonyok, mi?
– Igen, és a szuper környezet. És akkor a hajnali fotózás után nyugodtan fogadhatná a betegeit, 

aztán délután öt körül megint útnak indulnánk.
– Ja, a betegeim – mondta Pierce, és lelkifurdalása lett, amiért egészen megfeledkezett róluk 

ennek a nőnek a közelében. 
Még egyetlen nő sem tett rá ilyen hatást ilyen rövid idő alatt. Laine rejtély volt számára. 

Szeretett volna többet megtudni róla, de nem tartotta ildomosnak a kérdezősködést; őt is zavarta, 
ha a magánéletéről kérdezik.

De annyira érdekelte Laine, hogy végül mégsem állhatta meg, hogy ne puhatolózzon.
– Maga kedveli ezt a várost. Ha jól sejtem, nem csak futólag járt itt, de ha mégis, akkor maradandó 

benyomást tett magára ez az álmos fészek.
Laine vett egy nagy levegőt. A város nem egyszerűen csak benyomást tett rá: itt töltötte élete 

legboldogabb és legszomorúbb korszakát. De nem akart erről beszélni, ezért egy szóval sem reagált 
Pierce megjegyzésére.

– Megígérem, hogy a lehető legkevesebbet fogom rabolni az idejéből – mondta. – Most viszont 
bepakolok a kocsiba, és visszamegyek a szállodába. Este még el kell intéznem néhány telefont, és 
e-maileket kell írnom.

– Rendben. Segítek bepakolni.
Pierce tiszteletben tartotta a hallgatagságát. Megfogott egy táskát, s a rendelője hátsó ajtajához 

ment. Régi, vörös téglás épület volt három szobával, egy irodával és egy kisebb beavatkozások 
végrehajtására alkalmas műtűvel. A nagy hátsó udvarban tyúkól volt, melyben négy kotlóst tartott.

Laine körülnézett, és most jött rá, hogy szinte már el is felejtette ezt a nyugalmas vidéki légkört. 
Modern, gyéren díszített negyedik emeleti manhattani lakása egészen más hangulatot árasztott.

Követte Pierce-t az udvaron és a hátsó kapun át. Az út szélén, egy terebélyes fa árnyékában ott 
állt ezüstszínű bérelt terepjárója. Felnyitotta a csomagtartót, és bepakolta a felszerelését.

– A Bushranger Innben lakom, lejjebb az úton. Reggel eljöhetek magáért, de találkozhatunk ott 
is.

– Mi lenne, ha én mennék magáért? – ajánlotta fel Pierce.
– Én is tudok vezetni. – Laine beült a kocsiba, beindította a motort, és leengedte az ablakot. – 

De ha nem akarja, hogy én vigyem el, akkor találkozzunk ott. – Azzal egyetlen további szó nélkül 
elhajtott.



Pierce tátott szájjal maradt az út szélén. Ez aztán hirtelen távozás volt, enyhén szólva.
Pedig nem akarta megsérteni, ellenkezőleg: jóvá akarta tenni a fotózás alatti barátságtalan 

viselkedését. Laine nyilván hímsoviniszta megnyilvánulásnak vette az ajánlatát. Úgy látszik, 
mindent rosszul csinál. Laine olyan sietve hajtott el, mintha alig várná, hogy végre megszabaduljon 
tőle.

– Mi a fene volt ez? – dünnyögte maga elé, és fejcsóválva visszament a rendelőbe.
A konyhában elkészítette mai első kávéját. Próbált nem gondolni Laine-re, de mégis folyton 

körülötte keringtek a gondolatai.
– Jó reggelt, kedvesem – hallatszott egy hang a háta mögül. – Ki volt az, aki előbb fénysebességgel 

elszáguldott az úton?
Tracy volt az, az asszisztense, egy nyugdíjas ápolónő, a rendelő előző tulajdonosának felesége. 

Heti három napot dolgozott nála, egy másik ápolónővel osztozott az álláson.
– Jó reggelt, Tracy – fordult felé Pierce. – A New York-i fotósnő volt az, aki a naptárhoz csinálja 

a képeket.
– Késésben volt, vagy összevesztek? Kissé zaklatottnak látszik.
– Mondhatni – felelte Pierce. – Én csak úriember akartam lenni, de valahogy mégis feldühítettem.
– Fiatalember, ha azt akarom, hogy elkeljen, kedvesnek kell lennie a fiatal hölgyekhez. Fiatal 

volt, nem?
– Igen, és rendkívül csinos.
Tracy kíváncsian mustrálta. Mióta ismerte Pierce-t, még sohasem látta ezt a kifejezést az arcán. 

Nagy hatással kellett hogy legyen rá az a nő.
– Akkor találnia kell valami módot, hogy újra találkozzon vele. – Azzal betette a hűtőbe az 

ebédet, és átment a váróba.
De elkésett a tanáccsal: Pierce már elhatározta, hogy pontosan ezt fogja tenni munka után.



 3. FEJEZET

Laine belépett a motelszobába, napszemüvegét és kocsikulcsát az ágyra dobta, és kitárta az ablakot. 
Mélyen beszívta a friss levegőt, s mozdulatlanul állva kibámult a mezőre.

Nem sok minden változott több mint tíz éve, amióta utoljára itt járt. Szeretett volna sétálni egyet, 
újra átélni, hogy ide tartozik. De mostanra idegenné lett a saját otthonában. Nem akart találkozni 
azokkal az emberekkel, akik gyerekkorában jóformán családtagnak számítottak neki. Félt, hogy a 
bő tíz év távollét ellenére is felismerik, holott ő már nem az a Melanie, akire emlékeznek.

Nevet változtatott, rövid haját megnövesztette, rég eltűnt a babaháj és a fogszabályzó is. 
Az esetlen, fiús ruhákban járó kamasz lány, aki segített a fejésben és a mezei munkákban, s már 
egy húszperces armidale-i autózásnak is úgy örült, mintha ez lenne a legizgalmasabb kaland a 
világon, többé nem létezett.

Ellépett az ablaktól. Szíve elnehezült az emlékektől, főleg ha arra gondolt, mi mindentől 
fosztották meg. Levette cipőjét, hanyatt az ágra feküdt, s a mennyezetet nézte. Aztán behunyta a 
szemét, és elmerült a boldogabb időkben. Amikor szeretettnek és védettnek érezhette magát.

Mikor oldalra fordult, egy könnycsepp futott le az arcán. Régóta nem fordult elő, hogy 
visszavágyott azokba az időkbe.

Letörölte a könnycseppet, és megrótta magát, amiért már néhány órányi urallai tartózkodás 
után így elérzékenyült. Butaság. Az  ő életében nincs helye búskomor tépelődésnek. Független, 
szabad nő – azért, mert így akarja. Mert muszáj, mondta magában.

Végre álomba zuhant. Az utóbbi hat hét pörgése, a szünet nélküli munka és repülés megkövetelte 
az árát: úrrá lett rajta a kimerültség.

Órákkal később kopogás ébresztette. Felült, és az ajtóra meredt. Ki lehet az? 
Hirtelen újra megelevenedett a múlt. A kisgyerekkor, amikor a kopogás azt jelentette, hogy a 

hatóságok máshol akarják elhelyezni. Idővel eltompult: már nem érdekelte, hogy el kell költöznie 
egy házból, ahol úgysem érezte jól magát.

Aztán minden megváltozott, amikor a Phillips család befogadta, és lett igazi otthona. Ott 
mindig elbújt, ha kopogást hallott, nehogy megint kiszakítsák környezetéből. Onnan már nem 
akart elköltözni. Aztán a nevelőszülei lassan megtanították, hogy nincs mitől félnie, semmi rosszat 
nem jelent a kopogás. A manhattani lakásába pedig nem lehet csak úgy bekopogni: a látogatónak 
be kell jelentkezni az előtérben, s vagy ő, vagy a portás felengedi.

– Pierce vagyok – szólt egy hang az ajtóból. – Végeztem a munkával, és arra gondoltam, 
elmehetnénk vacsorázni – mondta tétován. – Ha van kedve.

Laine éhes volt, de a gondolat, hogy a kelleténél több időt töltsön Pierce társaságában, 
elbizonytalanította. Kelletlenül kikelt az ágyból, és mezítláb ajtót nyitott.

– Nem tudom, van-e kedvem.
Pierce a falnak támaszkodott. Farmert és csizmát viselt, kockás ingének gallérja nyitva. Most 

egy lépéssel közelebb ment Laine-hez.
– A Fönti Pubba készülök, és gondoltam, esetleg velem tart.
Szexi volt a mosolya, és őszintének tűnt. Laine szíve izgatottan ficánkolt. Az esze azt parancsolta, 

hogy fejfájásra hivatkozzon, és Pierce orrára csapja az ajtót, de a derűs vidéki este és a férfi 
kölnijének illata meggyőzte, hogy fogadja el a meghívást.

– Jó, rendben.
Csodálkozott magán. Nem szokott ilyen spontán lenni: mindig alaposan mérlegeli a 

lehetőségeket, s csak utána dönt.
Gyalog ballagtak el a pubhoz. Tele volt vendéggel, hangos beszélgetés és egymásnak koccanó 

poharak zaja töltötte be a helyiséget. 
– Üdv, doki – szólt egy érdes hang, és valaki erőteljesen hátba ütötte Pierce-t. – Ki ez a csinos 



hölgy? Még a vaksi szememmel is látom, hogy az. De nehogy azt mondja nekem, hogy a húga!
Az  öregember rámosolygott Laine-re, aki nyomban tudta, ki ez, de észrevette, hogy az öreg 

viszont nem ismeri meg őt. Gyomra görcsbe szorult. Jim Patterson, az apja legjobb barátja. Haja 
megőszült, arcát ráncok barázdálják, de kék szeme ugyanúgy csillog, mint régen.

– Ő Laine, fotós New Yorkból – mutatta be Pierce.
– Tyűha, New York? – nevetett Jim. – Örvendek a szerencsének. Az aztán jó messze van ide! Mi 

szél hozta mifelénk?
– Egy megbízás – felelte Laine, és kezet rázott az öreggel. – Fotókat készítek egy jótékony célú 

naptárhoz, és Pierce az utolsó modellem.
Jim belebokszolt Pierce bordájába, és újra felnevetett.
– Akkor maga most plakátfiú lett? Uralla reklámarca? Megszakadok! – Aztán ismét Laine-hez 

fordult. – Csak nem bokszeralsóban fényképezi? Azt ki nem raknám a falra, de a hölgyeknek biztos 
tetszik.

– Nem, nem abban – viszonozta a mosolyt Laine. – Farmer van rajta, de azon kívül semmi.
Elvigyorodott, látva, milyen képet vág erre Pierce. Aki gyorsan rövidre is zárta a témát:
– Na elég. Majd találkozunk, Jim. Megyünk, leülünk.
Az asztalnál kihúzott egy széket Laine-nek:
– Cseveghetnénk egy kicsit a urallai múltjáról. Azt mondta, ezer éve járt itt utoljára. Reméltem, 

hogy egy pohár bor mellett többet is elárul.
Laine testén hideg borzongás futott végig, torkában hatalmas gombóc nőtt. Nagy hiba volt 

elfogadni a vacsorameghívást. Soha senkinek nem beszél magáról, a magánélete hétpecsétes 
könyv.

– Bocsánat, tisztára kiment a fejemből: fel kell hívnom a szerkesztőmet, különben kinyír. – 
Hátrább lépett. – Egyen csak nyugodtan. Ha gyorsan végzek, visszajövök, és leülök magához – 
hazudta, s már indult is a kijárat felé.

Az utcára érve futásnak eredt, s csak akkor lassított, amikor hátranézve megállapította, hogy 
Pierce nem jön utána. Mivel éhes volt, beült a város másik vendéglőjébe, amit Alsó Pubnak hívtak, 
rendelt egy grillezett lazacot, és sietve hozzálátott az evéshez.

Már majdnem végzett, amikor egyszer csak egy nagy árnyék vetődött rá. Felnézett a tányérról, 
és látta, hogy Pierce áll előtte.

– Miért hazudott? Nyugodtan megmondhatta volna, hogy nincs kedve velem vacsorázni, nem 
volt nálam se pisztoly, se furkósbot.

Laine látta a csalódottságot a szemében. Harag nem volt benne, csak zavarodottság és valami 
hideg kifejezés. Lenyelte az utolsó falatot, és azt kívánta, bárcsak elnyelné a föld.

– Mért követett? Egyszerűen csak szerettem volna egyedül vacsorázni. Nem szeretek kérdezz-
feleleket játszani evés közben. Zárkózott vagyok, mindig is az voltam, és nem hiszem, hogy 
egyhamar megváltozom.

– Jó, hát akkor vacsorázzon egyedül. De tisztázzunk valamit: nem követtem. A  barátaim 
látták, hogy megyek vissza a kocsimhoz, miután maga felültetett, és intettek, hogy jöjjek be. – 
Egy csoportnyi férfira mutatott, akik a bárpultnál ültek. – Egy béna ürüggyel lemondtam az esti 
sörözést, hogy magával vacsorázhassak. Meg is érdemlem.

Azzal faképnél hagyta Laine-t az asztalánál, és csatlakozott a bárnál iszogatókhoz. Látványosan 
hátat fordított Laine-nek; széles válla merevnek tűnt, testtartása védekezőnek. Néhányan Laine 
felé pillantottak és mosolyogtak; egyikük poharat emelt felé, mire ő esetlenül biccentett.

Hirtelen felismerte egyiküket: Mike volt az, Jim legidősebb fia. Feltűnt neki, hogy közelebb hajol 
Pierce-hez, és bizalmasan beszélgetnek. Pánik fogta el, pulzusa vészesen felgyorsult. Felpattant, 
és kisietett a pubból.

Futott az utcán, lihegett. Túl sok volt ez neki. A visszatérés a városba, a rég nem látott arcok 
– mindez öröm és fájdalom zűrzavarába taszította. Rég gyógyultnak hitt sebek szakadtak fel. Oly 
sok éven át fojtotta el az érzéseit, hogy mintegy életformájává vált a tompultság. 

Visszatérése óta szinte tapintható közelségben érezte a helybeliek szívjóságát, mely biztonságot, 



meghittséget ígért, ha hagyja, hogy beburkolja, mint valami jól ismert, meleg, régi takaró. De ez 
egyben azt is jelentené, hogy ki kellene nyitnia a szívét – és az sohasem történhet meg. Mostani 
életmódja megóvja a fájdalomtól. Igaz, hogy így az örömöt sem tudja átélni, de ezzel már megbékélt. 
Nincs öröm, de legalább bánat sincsen.

Egyértelműen így a legjobb. Megkönnyíti az életet. Ha nem nyitja ki a szívét, azt az elviselhetetlen 
ürességet sem fogja érezni többé, amit tizenhat évesen.

Belépett a motelszobájába, és becsapta az ajtót maga mögött, kizárva a világot, melyben egykor 
élt. Tudta, hogy oda nincs visszatérés. Teljesíti a megbízást, és a lehető leghamarabb eltűnik 
Urallából.



 4. FEJEZET

Pierce pocsék hangulatban indult a McKenzie-farmra. Rosszul aludt, és máris forrt benne a méreg. 
Egy ilyen rideg és elutasító nő miatt kellett ebben a lehetetlen napszakban fölkelnie!

Elhajtott Laine motelje mellett, s megpillantotta karcsú alakját a holdfényben, amint épp a 
felszerelését pakolja be a csomagtartóba. Pierce káromkodva megfordult, és megállt mellette.

– Segítsek?
– Nem kell, megoldom.
Pierce kipattant a városi terepjáróból, és kivette Laine kezéből a nehéz táskát. 
– Tudom, hogy remekül boldogul egyedül, ezt már tegnap este közölte. De minél előbb 

bepakoljuk a cuccát, annál előbb végzünk a fotózással, és foglalkozhatok végre a betegeimmel. 
Kilencre jön az első, úgyhogy gyorsan zavarjuk le.

Mikor azonban keze Laine bőréhez ért, rögtön rájött, hogy igazából nem akar menni sehova. 
Arról kezdett képzelegni, milyen lenne ébredéskor maga mellett érezni az ágyban ezt a lágy, meleg 
testet.

Nem értette, mi ütött belé. Volt valami Laine-ben, ami egyszerre zavarba hozta és dühítette. 
Nem tudta, mit gondoljon róla, de úgy elvarázsolta, mint még soha egyetlen nő sem.

– Ez minden?
– Igen – felelte Laine, és a szobájához ment, hogy bezárja az ajtót.
Arra gondolt, mennyire jólesett ez a futó érintés. Szíve ugrott egyet, gyomra pedig furcsán 

összeszorult, úgy, ahogy még sohasem tapasztalta. Hátranézett Pierce-re, s egyszeriben azt 
kívánta, bárcsak másmilyen lenne az élete.

Olyan kedves ember. Őszinte, figyelmes, gáláns. Ráadásul jobban néz ki, mint a legtöbb modell, 
akit karrierje során fényképezett. Nem egy tipikus rossz fiú, de megvan benne a kellő keménység; 
a teste szoborszerű, a pillantása meleg és hívogató. Mindent egybevéve: álompasi.

De az, hogy elfogadja és viszonozza a kedveskedését, ellenkezik az elveivel. Az ő szívében és 
életében nincs helye senkinek. Különben is, Pierce az a fajta, aki hajlandó elköteleződni – egészen 
más, mint azok a hidegszívű, közönyös alakok, akikkel randizni szokott. Azok mellett nem volt 
nehéz megvédenie a szívét: még azelőtt ejtette őket, hogy ők ejtették volna őt. Épp elégszer 
megtette már, hogy tudja: neki így a legjobb.

Mindketten a saját kocsijukkal hajtottak a McKenzie-farmra. Negyedóra múlva oda is értek.
– Megint le kell vennie az ingét – mondta Laine, amikor kiszálltak. 
– Inkább csak kigombolnám – felelte Pierce. – Rohadt hideg van.
– Nem, nem akarok inget, se kigombolva, se begombolva – ellenkezett Laine, és kezdte elővenni 

a felszerelést a csomagtartóból. – Ha szólok, hogy kész vagyok, vegye le a dzsekit és az inget.
Pierce nem hitt a fülének. Dühbe gurult.
– Ha azt hiszi, a jótékonyság nevében parancsolgathat nekem, akkor rossz nyomon jár. Fogalmam 

sincs, mi baja, de beszéljen velem normális hangon. Majd jelentkezzen, ha úgy érzi, menni fog.
Azzal a kocsijához menetelt, és beült a kormány mögé, Laine pedig imádkozott, nehogy beindítsa 

a motort, és elhajtson.
– Bocsánat! – kiáltotta neki. – Felőlem utálhat, de maradjon. Kell a kép a naptárba.
Pierce nézte egy darabig, majd kihúzta az indítókulcsot. Komor képpel kiszállt a kocsiból, és 

visszatért a kerítéshez.
– Essünk túl rajta – mondta, és levette dzsekiját, ingét.
Laine nem felelt, csak tette a dolgát: beállította a gépet és a fénymérőt.
– Majdnem tökéletes – mondta aztán.
Fogott egy barna cowboykalapot és egy permetezőt, odament Pierce-hez. A  kalapot a fejére 



tette, és olajat permetezett csupasz felsőtestére.
– Megőrült? – kiáltott fel Pierce, és letépte a kalapot a fejéről. – Majd megfagyok, maga meg 

befúj? Normális?
Elhallgatott, mikor meleg ujjaival Laine elkezdte szétkenni rajta az olajat. Lassan, de céltudatosan 

siklottak ujjai a meztelen bőrön. Pierce felemelte a fejét, s az arcába nézett. Elkapta Laine mindkét 
csuklóját, tekintetét a szemébe mélyesztette, hogy felmérje a reakcióját, majd magához húzta és 
szájon csókolta.

Laine először megdermedt, de aztán átadta magát a csóknak. Pierce az imént még dühös volt, 
most viszont, amikor ajkuk összeért, minden dühe elpárolgott. A  csók egyszerre volt lágy és 
szenvedélyes.

Néhány pillanatig Laine élvezte, hogy ilyen közel van hozzá. Pierce vágyat ébresztett benne, s 
ez mennyei érzés volt. Nem akarta, hogy abbahagyja – de el kellett húzódnia tőle.

– Ne… ezt nem szabad – nyögte nagy nehezen.
Pierce rögtön elengedte.
– Csak egy csók volt. Nem tepertelek volna le… legalábbis még nem.
Laine nem reagált a szavaira, de a szíve még mindig túl gyorsan kalapált, és teljesen össze volt 

zavarodva.
– Profin kell viselkednünk – mondta.
– Biztos? – kérdezte Pierce rekedten. – Ez a csók egyáltalán nem munkaízű volt.
Laine szaggatottan vette a levegőt, remegett a hangja.
– Letámadtál. Ez nem fordulhat elő még egyszer.
– Miért nem? Vár valaki a Nagy Almában, aki a mellére tetováltatta neved?
– Nem erről van szó. – Laine a szemét forgatta, mert elképzelte.
– Akkor nincs senki, akivel párbajoznom kell érted?
Nincs hát, gondolta Laine. Egyik exe sem verekedne meg érte egy másik férfival. Behunyta a 

szemét egy pillanatra, csak aztán válaszolt:
– Senki nem vár rám, tényleg nem erről van szó. Ez munka, és a munkát én szigorúan elválasztom 

a magánélettől, kivétel nélkül. Ez nálam szabály. Szóval felejtsük el, ami történt.
De tudta, hogy ezt a csókot sohasem fogja elfelejteni. 
Pierce úgy döntött, belemegy a játékba, tartja magát Laine szabályához – egyelőre legalábbis. 

Később pedig minden igyekezetével azon lesz, hogy megszegje.
– Oké, ahogy akarod.
Laine idegesen mosolygott, és visszament a fényképezőgéphez.
– Ne érj a testedhez, és légyszi, tedd vissza a kalapot a fejedre. Az  olajnak olyan hatást kell 

tennie, mintha izzadság lenne – tette hozzá. – Hidd el, szuperül nézel ki.
Pierce végighúzta ujjait a haján, feltette a kalapot, és még mindig mosolygott a csókon. Számára 

egyértelmű volt, hogy nem ez volt az utolsó.
Ebben a pillanatban felkelt a nap, gyönyörű színekbe vonva a dombokat, mezőket. Pierce-t 

körbeölelték az aranyló-vörös sugarak. Laine kattintgatni kezdett, s küzdött az elhatalmasodó 
vágy ellen, hogy odafusson hozzá, és ott folytassák, ahol abbahagyták.

Pierce fázva szorította össze kocogó fogait. A röpke pillanat emléke, amikor ajkuk egymáshoz 
ért, elviselhetővé tette a hideget. Bár Laine elhúzódott tőle, abból, ahogy előtte hozzásimult s 
viszonozta a csókot, Pierce megérezte ösztönös reakcióját. Laine ezzel bebizonyította, hogy a 
fagyos látszat mögött ízig-vérig nő.

– No, készen is vagyunk – jelentette ki Laine. – Tessék, törölközz meg – nyújtott egy törölközőt 
Pierce felé.

Ő elvette, és így szólt:
– Van valami programod estére? – Aztán, hogy megnyugtassa, hozzátette: – Semmi 

kérdezősködés, csak evés.
Laine gondolkodott a meghíváson. A  józan esze azt diktálta, hogy mondjon nemet, de egy 

erősebb valami, ami már évek óta nem adott hírt magáról, rábírta, hogy mégis igent mondjon. 



A szíve. Mi lehet Pierce-ben, hogy a szíve most hirtelen felülbírálta az ész parancsát?
Az ajkába harapott, és dünnyögve válaszolt:
– Jó, de egy feltétellel…
– Éspedig?
– Nem ismételjük meg, ami az előbb történt. Nem szabad még egyszer megtörténnie. Ez csak egy 

naptárfotózás, egy munka, semmi más. Nincs több csók.
Pierce bólintott.
– Ha ez a feltétel, akkor elfogadom.
– Igen, ez.
Pierce még egyszer bólintott beleegyezése jeléül, de továbbra sem tágított elhatározásától, hogy 

amint lehet, megszegi a szabályt. Kívánja Laine-t, ezt a gyönyörű és tehetséges rejtélyt – jobban, 
mint bárkit is valaha.

– Oké. – Felvette az ingét, lassan begombolta, aztán belebújt a dzsekijébe. – Akkor délután 
ötkor találkozunk a pajtánál Saumarezben.

– Rendben. – Laine szétszedte a felszerelést, s fejében máris szólt a vészcsengő. Miért kellett 
elfogadnia ezt a vacsorameghívást? – Hoznál másik farmert? Szeretnélek egy régi, kopott farmerben 
fotózni, ha van olyanod. Nem baj, ha szakadt, sőt, még jobb is.

– Oké – felelte Pierce, és segített a pakolásban.
Hamarosan végeztek is, és mindketten visszahajtottak a városba: Laine a motelbe, Pierce a 

lakásába, hogy ledőljön egy kicsit, mielőtt kezdődik a rendelés.



 5. FEJEZET

Pierce épp hazaengedett egy szívproblémákkal küzdő beteget, aki bőbeszédűen mesélt neki a 
családjáról. Mosolyogva nézett az öregember után. Remélte, hogy egy nap majd neki is lesz családja. 
A nénikéjén kívül, akivel telefonon tartotta a kapcsolatot, egyetlen élő rokona sem volt.

Erről a tényről megfeledkezett az utóbbi két évben, melyet Urallában töltött. Jó barátokra talált 
itt, életük részévé vált. Meghívták a családi ünnepekre, péntekenként összejöttek sportközvetítést 
nézni, szombat délután pedig kijártak a helyi focimeccsre. Szorosan összetartó közösség voltak – s 
ő épp erre vágyott. Boldog volt, hogy otthonának nevezheti ezt a várost.

Teljesen más volt ez az élet, mint amit kiskorában tapasztalt. A saját gyerekeinek nem kívánt 
olyan gyerekkort, mint amilyen neki jutott. Rendszerint elkísérte a szüleit az utazásaikon. 
Évekig külföldön éltek; már négyévesen látta Párizst, a hatodik születésnapját Tokió legnagyobb 
vidámparkjában töltötte, és tízéves koráig évente repült New Yorkba.

A baleset után, mely mindent megváltoztatott, egy exkluzív németországi bentlakásos intézetbe 
került. Bár soha nem szenvedett hiányt anyagi javakban, és amíg éltek, a szülei is mindig mellette 
voltak, hiányoztak neki a gyökerek, az állandóság.

Vett egy nagy levegőt, elhessegette az emlékeket, és Laine-re gondolt. Laine szeret utazni, 
naponta más városban ébredni; szereti, ha a világ minden táján idegen emberek veszik körül a 
fotózásokon. Ő viszont azt se bánná, ha soha többé nem kellene elővennie az útlevelét. Egészen 
különböző az életfelfogásuk.

A személyiségük nemkülönben. Laine más, mint az összes többi nő, akit ismer. A csókja is más 
volt. Leginkább csokoládés-karamelles bonbonhoz tudta volna hasonlítani: belül puha és édes, 
amint az embernek sikerül feltörni a kemény burkot.

Különös, megmagyarázhatatlan üresség áradt szét Pierce-ben, mikor arra gondolt, hogy 
néhány nap múlva Laine megint a világ túlsó felén lesz, és minimális az esélye, hogy valaha újra 
találkozzanak. 

Laine a szobájában töltötte a napot: ült az ágyon, és a hajnali felvételeket tanulmányozta. Most 
hanyatt dőlt, és behunyta a szemét.

Egyik kép szebb, mint a másik. Alig kell utómunkát végezni rajtuk, ahogy ezt már fotózás közben 
is sejtette. A legnehezebb az volt, hogy ki kellett választania egyet a képek közül. Ez a markáns arc, 
a jól körvonalazott áll, a kockahas és az izmos karok láttán bármelyik nő elolvad. Pierce a tökéletes 
dr. December.

Hanem a csókjáról csak ábrándozhatnak a leendő női vásárlók. Laine a saját maga tapasztalta 
meg, de ez örökre titok marad. S elfelejteni ő is aligha fogja azt a gyöngédséget és szenvedélyt.

Vajon miért nincs felesége? Talán meggyőződéses agglegény; vagy az is lehet, hogy majd csak 
akkor akarja lekötni magát, ha idősebb lesz. A jelentkezési lapról tudta, hogy harmincnégy éves – 
még elég fiatal, hogy várjon pár évet a nősüléssel.

– De neked mi közöd ehhez? – kérdezte Laine fennhangon.
Felült, kontyot kötött a hajából, egy tollal rögzítette. Meg akarta szakítani az ostoba 

gondolatfolyamot.
– Csak egy csók volt, értelmetlenség egy olyan férfiról gondolkodni, mint Pierce – figyelmeztette 

magát. – A szerelem bolondoknak való.



 6. FEJEZET

Laine leparkolt az egyik Saumarez Homestead-i pajtánál. Csütörtök volt, a turisták valószínűleg épp 
bejárják a VII. Edward korabeli uradalmi ház harminc szobáját és a festői kertet. Laine-t azonban 
a melléképületek érdekelték a régi szerszámokkal és mezőgazdasági eszközökkel. Tökéletes díszlet 
az utolsó fotózáshoz Pierce-szel.

Miután szólt a gondnoknak, elkezdte összerakni a felszerelését. A holmiját betette a pajta egyik 
kisebb helyiségébe, s az ajtóból kinézet a messze nyúló mezőre.

Utoljára tizennégy évesen állt ezen a helyen. Esküvő volt, igazi vidéki lagzi fehér terítős 
asztalokkal, nászajándékba hozott házi lekvárral, s a vendégek sokat táncoltak. Felidézte, ahogy a 
szülei is egész este kacagtak és táncoltak, és kitörölt egy apró könnyet a szeme sarkából.

– De jó lenne tudni, mire gondolsz.
Laine nyomban felismerte a hangot. Ezek szerint dr. December is korábban ideért.
– Sok évvel ezelőtt voltam itt egy esküvőn. Gyerekkorom egyik legszebb napja volt – válaszolta 

meg sem fordulva, majd suttogva hozzátette: – Bár olyan rég volt, hogy már alig emlékszem a 
részletekre. – Mikor kicsit összeszedte magát, Pierce felé fordult. – És te? Hogyhogy ilyen korán 
jöttél?

– Ezt én is kérdezhetném – mondta Pierce, és belenézett a legszebb zöld szemekbe, melyeket 
életében látott.

– Előkészülök a fotózásra.
Pierce körülnézett a porlepte pajtában, melynek gerendáiról pókhálók lógtak, és mosolygott.
– Ja, látom, mindenütt ott van a cuccod. Egy lépést se tehetek anélkül, hogy meg ne botlanék 

valami vezetékben vagy reflektorban.
Laine ismét a panorámát nézte.
– Szerintem addig úgyse tudunk kezdeni, míg itt vannak a látogatók – mondta Pierce. – Mi 

lenne, ha addig beülnénk a kávézóba? Itt kapni a legjobb lekváros-tejszínes scone-t.
Laine kísértésbe esett, hogy elfogadja a meghívást, de tudta, hogy a nassolással az összes 

étkezési szabály ellen vétene, amit a személyi edzője állított fel neki: kerülni a szénhidrátokat és a 
finomított cukrot, tejből csak zsírszegényt fogyasztani… De hogy is tartja a mondás? A kísértéstől 
legjobban úgy szabadulhatunk, ha engedünk neki.

Az ajkába harapott.
– Szerinted van szederlekvárjuk?
– Azt csak egy módon deríthetjük ki – felelte Pierce.
Gyorsan repült az idő a kávézóban. Pierce nem kérdezett semmit Laine múltjáról, csak a 

munkájáról, s maga is mesélt a sajátjáról.
Aztán visszamentek, s munkához láttak a pajtánál.
– Tökéletes – mondta Laine. – Most kicsit emeld fel az állad, és dőlj neki háttal az ajtófélfának.
Pierce követte az utasításait, Laine pedig újra és újra megörökítette a naplemente fényében fürdő 

szexi modelljét.
– Utolsó kép most, hogy már majdnem teljesen lement a nap. Nyújtsd ki a két karod, és érintsd 

meg az ajtókeretet mindkét oldalon. – Laine lefeküdt a földre, és alulról fotózta Pierce csillogó 
felsőtestét. – Innen iszonyat jól néz ki.

Pierce-nek is tetszett, amit lát. Laine haja szétterült a kőpadlón, szűk farmerje remekül 
hangsúlyozza hosszú lábait; fehér blúza kicsit összepiszkolódott, s elöl nyitva volt annyira, hogy 
megmutassa melle tövének barnított bőrét a fehér csipke melltartó fölött. Pierce csak megfeszített 
akaraterővel tudta visszatartani magát attól, hogy térdre ereszkedjen, magához rántsa és újra 
megcsókolja. S még annál is tovább menjen.

Megőrjítette a vágy, amit ez a nő ébresztett benne, de megígérte, hogy betartja a játékszabályokat.



– Nagyszerű munka – jelentette ki Laine. Felállt, leporolta magát, a haját is kirázta.
Pierce megkapaszkodott az ajtófélfában, és mélyeket lélegzett, hogy elfojtsa vágyait.
– Arra gondoltam, elmehetnénk Armidale-be, van ott egy igazi olasz étterem. Remek pasta, 

finom borok, és jobb a fagyijuk, mint amit Nápolyban kapsz.
Laine kiegyenesítette a hátát, betűrte blúzát a nadrágjába.
– Jól hangzik. De ahogy kinézek, szerintem inkább hamburgert kéne vennünk valami behajtós 

helyen.
– Még korán van, át tudunk öltözni – mondta Pierce.
– Lehetne, de én ahhoz túl fáradt vagyok, hogy még tiszta ruhát bányásszak elő a bőröndből, 

letusoljak, aztán megint útnak induljak. Jobb szeretnék venni egy forró fürdőt, és korán lefeküdni.
Pierce azonban nem adta meg magát ilyen könnyen.
– És mit szólnál a kínaihoz? Ott senkit nem érdekel, hogy vagy felöltözve. Én is magamon 

hagyom a szakadt farmert, ha úgy jobban érzed magad.
Laine somolygott a szavain.
– Hát jó, mért is ne?
– Helyes. Segítek összepakolni.
Fél óra múlva beléptek az étterembe. Egy hosszú asztal végén ültek le. Több vendég intett Pierce-

nek, amit ő barátságosan viszonzott. Laine örült, hogy félreeső helyen ülnek: egy kicsit még mindig 
rossz érzése volt, hogy esetleg felismerik.

– Fehérbor? Vagy valami erősebb a fárasztó nap után? – kérdezte Pierce.
– Nem is volt olyan fárasztó – felelte Laine derűsen. – Inkább maradnék a hideg ásványvíznél 

egy hangyányi zöldcitrommal.
Pierce a bárhoz ment, és leadta a rendelést, közben Laine átfutotta az étlapot. Pár perc múlva 

Pierce letett elé egy nagy pohár vizet jégkockákkal és egy szelet zöldcitrommal. 
– Találtál valami kedvedre valót? – kérdezte.
Téged, felelte volna szíve szerint Laine, de nyilván nem mond ki ilyet hangosan. Ő, a világjáró 

sztárfotós, aki néhány hétnél tovább sehol sem hajlandó megmaradni, aki sohasem megy el a 
második randira, belezúgott a kisvárosi doktorba. Nevetséges.

Szóval most megvacsorázik, aztán a szobája ajtajánál búcsút vesz Pierce-től, még akkor is, ha 
végtelenül csábító a gondolat, hogy eltöltsön vele egy éjszakát. Biztos, hogy mennyeien csodás 
lenne, hiszen Pierce a csókkal már bizonyította, hogy ügyes és tapasztalt szerető, a teste pedig 
mint Adoniszé – csak aztán reggel együtt ébrednének, és eljönne a nehéz pillanat, amikor el 
kellene küldenie, és közölni vele, hogy többé nem találkozhatnak.

Többször csinált már ilyet más férfiakkal, és mindig könnyedén megtette, de most fájna, ebben 
egészen biztos volt. Elszomorítaná, tán még meg is ríkatná, márpedig Laine Phillipsnek nem 
hiányzik a bánat és a könnyek.

Úgy döntött, kedves marad, de semmi több.
– A citromos csirke sült rizzsel jól hangzik.
– Én marhát eszem fekete babbal. Maradj, elmegyek rendelni.
Ahogy Laine nézte hátulról, arra gondolt, hogy egy teljes naptárat is el lehetne adni a képeivel. 

Ritka vonzó jelenség!
– Szóval nem szeretsz a múltról beszélni – kezdte Pierce, mikor visszaült az asztalhoz. – Akkor 

beszéljünk a jövőről! Hol látod magad öt év múlva?
Laine ivott egy kortyot a jéghideg ásványvízből, és néhány pillanatig eltűnődött a kérdésen.
– Hogy őszinte legyek, nem tudom. Nem szoktam ennyire előre gondolkodni, de feltételezem, 

hogy nagyjából ugyanazt fogom csinálni, mint most. Bár szeretnék több jótékonysági munkát 
végezni. Sok szívügyem van, ami többnyire kevés figyelmet kap, és se politikailag, se pénzzel nem 
támogatják. Szóval ha tudok segíteni, akkor megteszem.

Csupa ellentmondás ez a nő, állapította meg Pierce. Próbál hidegnek és távolságtartónak 
mutatkozni, de közben nemes célok lebegnek a szeme előtt. A kamera mögött áll, holott annyira 
dögös, hogy akár egy magazin címlapjára is felkerülhetne. Szereti az ausztrál tájat és ezt a 



kisvárost itt a semmi közepén, mégis egy sokemeletes házban lakik a világ egyik legnyüzsgőbb 
metropoliszában.

Pierce egyszerre érzett zavart, elismerést, de legelsősorban: szerelmet. Minden újabb perc, amit 
Laine-nel töltött, tovább növelte vágyakozását. De Laine ezt nem tudhatja meg, mert félő, hogy 
elfut, mielőtt kihoznák az ételt.


